ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA
ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ
în anul 2008

Chişinău * 2008

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA
ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ
în anul 2008

Rector:

Prof. univ. dr. hab., membru cor. AŞM,
Grigore Belostecinic

Prorector cu activitate
ştiinţifică şi relaţii externe:

Prof. univ. dr. Vadim Cojocaru

Contabil-şef:

Eugenia Berghe

Editura ASEM
Chişinău – 2008

1

Aprobat prin decizia Senatului ASEM
din 24 decembrie 2008 (proces verbal nr.5)

Coordonator:
Vadim Cojocaru, prorector cu activitate ştiinţifică şi relaţii externe, profesor universitar,
doctor în ştiinţe economice
Raportul integral a fost întocmit în baza dărilor de seamă ale catedrelor, informaţiilor
prezentate de serviciile „Doctorat”, „Relaţii externe”, Departamentul Editorial-Poligrafic,
Departamentul de Informatică, Biblioteca ştiinţifică ASEM

2

C U P R I N S:
Forma 1. Organigrama......................................................................................................

4

I. Date generale............................................................................................................

5

II. Rezultatele principale ale cercetărilor ştiinţifice......................................................

6

III. Elaborarea lucrărilor ştiinţifico-didactice...........................................................…..

19

IV. Manifestările ştiinţifice..............................................................................................

22

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

26

VI. Propagarea ştiinţei, a realizărilor şi a cunoştinţelor ştiinţifice...................................

28

VII. Relaţiile ştiinţifice internaţionale................................................................................

29

VIII. Activitatea de cercetare ştiinţifică studenţească.......................................................

31

IX. Potenţialul ştiinţific uman şi pregătirea cadrelor......................................................

36

X. Potenţialul logistic. Baza tehnico-materială şi experimentală..................................

44

Forma 2. Indicatorii de activitate ai ASEM în anul 2008.………………….......................

47

Forma 3. Lucrările efectuate în cadrul temelor de cercetare...............................................
Fişa proiectului instituţional (anexa 1.1)
Fişa proiectului independent (anexa 1.1a)
Fişa proiectului din cadrul programelor de stat (anexa 1.2)
Fişa proiectului internaţional (anexa 1.4)

60

Anexa A. Fişa raportului de activitate pentru membrii corespondenţi ai AŞM.................... 119
Anexa E2. Cele mai reprezentative elaborări ....................................................................... 123
Forma 4. Lista publicaţiilor de bază ale colaboratorilor ASEM în anul 2008....................

134

Forma 5. Lista cercetătorilor ştiinţifici ai ASEM................................................................ 149
Forma 5a. Lista doctoranzilor şi competitorilor ASEM...................................................... 168
Forma 6. Date privind deplasările şi stagiile peste hotare.................................................

185

Forma 7. Date privind vizitele savanţilor şi specialiştilor de peste hotare.......................... 190
Forma 8. Organizarea manifestărilor ştiinţifice................................................................... 193
Forma 9. Implementarea rezultatelor ştiinţifice................................................................... 208
Forma 10. Participarea la congrese, simpozioane, seminare ştiinţifice, mese rotunde….... 209
Concluzii şi propuneri.........................................................................................................
3

238

4

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, Hotărârea 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 businessului 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 2008, 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 durabilă 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;
♦ restructurarea sistemelor de management în unităţile industriale în economia
tranzitorie;
♦ adaptarea întreprinderilor la mediul concurenţial pe baza principiilor de marketing;
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♦ 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 pronosticării fenomenelor demografice;
♦ sistemele 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 2008, activitatea de cercetare ştiinţifică, efectuată în cadrul Academiei de Studii
Economice din Moldova, s-a axat pe realizarea a:
− 30 teme de cercetare ştiinţifică de iniţiativă (nefinanţate);
− 7 proiecte finanţate de la bugetul de stat (volumul finanţării – 866,6 mii lei);
− 5 proiecte cu finanţare extrabugetară (volumul finanţării – 681,2 mii lei).
În total s-au valorificat 1547,8 mii 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 sunt efectuate cercetări pentru realizarea proiectului „Direcţii şi posibilităţi
de asigurare şi dezvoltare a competitivităţii în condiţiile Republicii Moldova”
Conducătorul proiectului: prof. univ. dr. hab., m.c. al AŞM Grigore Belostecinic.
Volumul finanţării: 200 mii lei.
Rezultate ştiinţifice teoretice
Studiul efectuat a permis identificarea:


tendinţelor în evoluţia principalilor indicatori cu caracter economic în întreprinderile
din Republica Moldova;
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dificultăţilor principale cu care se confruntă întreprinderile;



preocupărilor organizaţiilor pentru diferite aspecte ce ţin de funcţionarea bună a
organizaţiei;



specificului diferitor variabile ce ţin de cultura organizaţională;



legăturii între competitivitatea firmei şi forţa concurenţei interne între angajaţi;



caracterului concurenţei interne: oficială sau neoficială; loială sau neloială;



atitudinii conducerii şi a angajaţilor faţă de atmosfera concurenţială.

Sub aspect teoretic, au fost precizate trăsăturile principale ale economiei bazate pe
cunoaştere şi rolul acesteia în dezvoltarea competitivităţii Republicii Moldova, precum:
•

capacitatea firmelor de a dobândi, disemina şi valorifica cunoaşterea şi informaţia;

•

deplasarea dinspre omogenitatea produselor şi nediferenţiere către eterogenitatea
extremă în vederea satisfacerii nevoilor specifice ale unor nişe ale pieţei;

•

creşterea rolului muncii creative şi flexibilitatea în angajarea în câmpul muncii;

•

necesitatea bazării tuturor aspectelor funcţionării firmelor pe fluxuri constante de
inovaţii;

•

scăderea importanţei economiei la scară, ca avantaj competitiv, şi ridicarea valorii
economice ridicată a „scării reduse”;

•

creşterea importanţei descentralizării decizionale, creativităţii şi flexibilităţii în
întreprinderi;

•

necesitatea unei mai mari capacităţi de procesare a informaţiilor şi a unei mai bune
coordonări a sistemelor de afaceri;

•

schimburi permanente de informaţii în vederea promovării parteneriatelor în afaceri;

•

creşterea importanţei timpului (vitezei) ca factor al competitivităţii, în condiţiile în care
concurenţa dintre firme se bazează tot mai mult pe timp şi rapiditatea reacţiilor.

Rezultate ştiinţifice aplicative
Este apreciat rolul şi specificul concurenţei între angajaţii întreprinderilor ca factor de
influenţă asupra competitivităţii:
a) concurenţa în organizaţie trebuie să fie deschisă, toţi angajaţii ar fi bine să fie anunţaţi,
inclusiv cei noi, încă la etapa de intervievare, pentru a evita o fluctuaţie nedorită sau
eventuale neînţelegeri;
b) crearea din start a unor condiţii egale de concurenţă: resurse egale, acces egal la clienţii
potenţiali;
c) posibilităţile şi termenele egale de oferire a propunerilor şi ideilor;
d) stabilirea unui arbitru care ar evalua obiectiv lucrul efectuat/evaluarea obiectivă;
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e) controlul/monitorizarea permanentă din partea conducerii;
f) concurenţa internă nu trebuie să fie o valoare declarată a culturii organizaţionale,
angajaţii trebuie să înţeleagă că ascensiunea profesională este salutabilă, dar nu este un
criteriu absolut de evaluare a rezultatelor;
f) dacă concurenţa există, atunci trebuie să fie oficială – cu reguli concrete, de dorit
încadrate în standardele firmei.
Cu referinţă la dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, ca factor-cheie al creşterii
competitivităţii Republicii Moldova, s-a ajuns la concluzia că:
1. Construirea societăţii bazate pe cunoaştere a devenit un scop raţional pentru toate
statele lumii, inclusiv pentru Moldova. Aceasta reprezintă astăzi unica cale spre
competitivitate şi prosperitate economică.
2. Republica Moldova are nevoie de constituirea unui mediu de afaceri favorabil inovării
şi de o politică clară şi realistă în domeniu, care să pornească de la stimularea
activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare. Este oportună o abordare sistemică a
inovării, în contextul relaţiilor şi intereselor tuturor actorilor participanţi la acest proces:
universităţi, instituţii de cercetare, finanţatori şi, nu în ultimul rând, statul.
3. În ceea ce priveşte cercetarea şi dezvoltarea, este necesară deplasarea accentelor spre
inovare şi transfer tehnologic pentru a valorifica cât mai rapid rezultatele cercetării. În
plus, în termen scurt, pentru Republica Moldova este probabil mai importantă preluarea
decât cu crearea de tehnologii, din perspectiva creşterii accelerate a productivităţii.
4. Procesul de inovare va avea succes în R.Moldova numai dacă cunoştinţele noi vor fi
asimilate de întreprinderi. În acest context, drept motiv pentru susţinerea cercetăriidezvoltării-inovării trebuie să fie efectul economic stabilit în baza unor analize de
eficienţă şi rentabilitate.
Este realizat proiectul „Analiza premiselor economice şi sociale, a riscurilor şi
avantajelor integrării europene şi aderării Republicii Moldova la UE”
Conducătorul proiectului: prof. univ. dr. hab., m.c. al AŞM Dumitru Moldovan.
Volumul finanţării: 89.700 lei.
Termenul executării: iulie – decembrie 2008.
Rezumatul rezultatelor ştiinţifice obţinute:
■ este efectuată analiza şanselor de dezvoltare economică şi socială a Republicii Moldova
în condiţiile globalizării şi a tendinţei de extindere a UE spre Est, evaluate prin prisma
integrării europene şi aderării ţării noastre la UE;
■ este evaluată starea actuală a economiei moldoveneşti, identificate mecanismele
concrete de aprofundare a procesului de integrare europeană;
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■ sunt stabilite modalităţile de pregătire, costurile şi riscurile aderării Republicii Moldova
la Uniunea Europeană.
Rezultatele obţinute vor servi drept suport teoretic şi metodologic pentru comunitatea
ştiinţifică şi instituţiile publice din Moldova în procesul de realizare a obiectivului de integrare
europeană la nivel de ramuri, instituţii publice locale şi centrale, întreprinderi. Cercetarea va
permite pregătirea ţării noastre pentru asumarea obligaţiilor economice şi sociale de stat-membru
al UE.
Colaboratorii catedrei „Cibernetică şi Informatică Economică” au fost implicaţi în
realizarea Proiectului „Crearea unui portal de promovare a i-afacerilor în Republica Moldova”
din cadrul Programului de stat „Elaborarea suportului ştiinţific şi tehnologic în edificarea
societăţii informaţionale în Republica Moldova”
Volumul finanţării: 120 mii lei.
Conducătorul proiectului: prof. univ. dr. hab. Ion Bolun.
Rezultatele obţinute la realizarea proiectului:
Sunt elaborate conceptul, suportul soft, baza de date (parţial) şi interfeţele paginilor Web
ale Portalului iAfaceri Moldova. Afişarea conţinutului Portalului se bazează pe pagini
interactive, conţinutul şi aspectul cărora poate fi modificat dinamic în baza Sistemului de
Gestiune a Conţinutului (SGC) Portalului, elaborat în cadrul proiectului. SGC este compatibil cu
cele mai populare exploratoare Internet (Mozilla FireFox şi Microsoft Internet Explorer), este
portabil pe platformele Windows şi Unix şi oferă o interfaţă WYSIWYG, bazată pe principii
exclusiv vizuale de gestiune a conţinutului Portalului. Se elaborează/ colectează/sistematizează
conţinutul informaţional al paginilor Web. În decembrie 2008 va fi finalizat Conceptul
Sistemului specializat de regăsire a informaţiei pentru i-afaceri şi va fi lansată în funcţiune prima
tranşă a Portalului iAfaceri Moldova.
Portalul este unul public şi orientat spre folosirea de către agenţii economicii şi populaţia
republicii pentru promovarea i-afacerilor. Dezvoltarea i-afacerilor poate constitui un suport
important al creşterii economice a Republicii Moldova.
Începând cu anul 2008, în cadrul catedrei „Investiţii şi Pieţe de Capital” au demarat
activităţile de cercetare ştiinţifică pentru realizarea proiectului „Cercetarea riscurilor
investiţionale în sectorul real al economiei” din cadrul Programului de stat – „Elaborarea
mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice, reducere a sărăciei şi de
îmbunătăţire a calităţii vieţii” în contextul SCERS, Programului Naţional „Satul Moldovenesc”
şi Planului de acţiuni „Republica Moldova – Uniunea Europeană”.
Volumul finanţării: 150 mii lei.
Conducătorul proiectului: prof. univ. dr. hab. Rodica Hâncu
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Proiectul are drept obiectiv fundamental cercetarea multilaterală a riscurilor investiţionale
aferente sectorului real, elaborarea recomandărilor în vederea diminuării acestora în baza
modelelor de gestionare specifice economiei naţionale. Realizarea sarcinilor stabilite va contribui
la creşterea volumului de investiţii în sectorul real al economiei, la sporirea eficienţei acestora şi
va crea premise pentru îmbunătăţirea climatului investiţional din R.Moldova.
În urma cercetărilor s-a realizat:
-

cristalizarea conceptului de risc investiţional prin sintetizarea diferitelor abordări;

-

selectarea celor mai relevante criterii de clasificare a riscurilor investiţionale şi
identificarea tipurilor de risc investiţional, specifice activităţilor investiţionale aferente
economiei naţionale, care au influenţe asupra dezvoltării sectorului real;

-

elaborarea propunerilor privind eficientizarea implementării „Strategiei de atragere a
investiţiilor şi promovarea exporturilor pentru anii 2006-2015”;

-

examinarea cadrului legal şi celui instituţional privind asigurarea procesului
investiţional, atât la nivel naţional, cât ţi internaţional.

Cercetătorii catedrei „Statistică şi Previziune Economică”, paralel cu tema de cercetare
de bază a catedrei, au lucrat la două proiecte de cercetare ştiinţifică. Un proiect independent
„Asistenţa tehnică pentru îmbunătăţirea Statisticii agricole şi sociale” (nefinanţat) şi la proiectul
colectiv pentru tinerii cercetători „Cercetarea şi elaborarea modelelor şi tehnicilor actuariale
adecvate Republicii Moldova în contextul strategiilor de integrare europeană”, finanţat de
AŞM.
Volumul finanţării: 80 mii lei.
Conducătorul proiectului: prof. univ. dr. Ion Pârţachi
Scopul, obiectivele proiectului: studierea şi elaborarea metodelor actuariale
în cadrul asigurărilor din Republica Moldova.
Obiective generale:
•

Elaborarea metodelor şi tehnicilor actuariale de evaluare a riscului în asigurările de
viaţă;

•

Elaborarea metodelor şi tehnicilor actuariale de evaluare a riscului în asigurările
generale (non-viaţă).

Obiectivele specifice ale proiectului:
•

stabilirea rolului şi importanţei metodelor actuariale în asigurări;

•

renovarea sistemului de indicatori statistici utilizaţi în evaluările actuariale;

•

pefecţionarea tabelelor de comutaţie aplicate în cadrul calculelor actiariale în
asigurările de viaţă;
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•

optimizarea metodelor de evaluare a primele nete şi brute la asigurările de
supravieţuire, de deces, mixte de viaţă şi anuităţilor;

•

precizarea şi explicarea problemelor teoretice şi metodologice ale statisticii actuariale
în asigurările generale (non-viaţă);

•

renovarea metodologiilor de calcul al primei şi tarifului de risc, precum şi primei brute
la asigurările generale (non-viaţă);

•

stabilirea metodelor actuariale şi statistice de estimare a rezervelor de asigurare în
condiţiile diversificării riscurilor asigurate;

•

eficientizarea metodelor de estimare a marjei optime de risc la asigurările generale;

•

elaborarea modelelor actuariale de selectare a factorilor de risc.

Principalele rezultate ştiinţifice obţinute:
•

este evidenţiată importanta actuariatului pentru managementul riscului pe piaţa
asigurărilor din Republica Moldova;

•

este argumentată necesitatea implementării şi sunt propuse măsuri concrete de
perfecţionare a actelor normative regulatorii aferente calculării primelor şi rezervelor de
asigurare conform tehnicilor internaţionale;

•

este elaborat şi completat sistemul de indicatori statistici ai asigurărilor generale şi de
viaţă, indicatori utili la analizele statice, dinamice şi la estimarea primelor de asigurare
inclusiv prin descrierea clară a conţinutului şi a metodologiei de calculare a acestora;

•

sunt elaborate şi propuse metode eficiente de evaluare a primei de risc şi a primei nete,
luând în calcul variaţia riscului şi influenţa factorilor externi;

•

este perfecţionat cadrul normativ privind stabilirea primelor de asigurare la asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule;

•

este propusă aplicarea simulărilor în asigurări prin utilizarea metodelor actuariale
stochastice.

Rezultatele cercetărilor au fost propuse Autorităţii de Supraveghere în Asigurări în cadrul
şedinţei Consiliului de Experţi în scopul elaborării Regulamentului de atestare a participanţilor
profesionişti (inclusiv a actuarilor) şi modificării Legii cu privire la asigurări, nr.407-XVI din
21.12.2006. De asemenea, se preconizează a propune rezultatele investigaţiilor companiilor de
asigurări şi CNPF pentru perfecţionarea sistemului de indicatori statistici ai asigurărilor generale.
De asemenea, rezultatele obţinute sunt efectuate cu scopul perfecţionării materialului didactic la
disciplinele „Bazele actuariatului”, „Actuariat şi Statistică”.
Cercetătorii catedrei „Geografie şi Economia Mediului” efectuează cercetări în realizarea
următoarelor proiecte:
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1. „Situaţia demografică, migraţia şi forţa de muncă din spaţiul rural al Republicii
Moldova” (în cadrul Programului comun de cercetare între AŞM şi Fondul Cercetării
Fundamentale din Federaţia Rusă)
Volumul finanţării: 68 mii lei.
Conducătorul proiectului: prof. univ. dr. hab. Constantin Matei.
Rezultatele studiului includ următoarele activităţi:
•

acumularea materialului statistic în domeniul evoluţiei proceselor demografice, socialeconomice şi teritoriale din spaţiul rural în ultimele 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), care urmează a fi analizată în anul viitor.

Studiul analizează evoluţia, tendinţele dezvoltării habitatului uman rural 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 de perspectivă. De asemenea, sunt tratate direcţiile de dezvoltare strategică a sectorului
CAI prin prisma amplasării geoeconomice şi evoluţiei demografice a spaţiului rural.
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”.
Volumul finanţării – 60 mii lei.
Conducătorul temei: prof. univ. dr. hab. Constantin Matei.
Rezultatele obţinute: S-a cercetat (sondat repetat) 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, dar
şi cel european, ca rezultat al extinderii UE. Au fost stabilite priorităţile economice pe care le
acceptă populaţia, modul ei de însuşire din punctele de trecere a frontierei R.Moldova.
3. Proiectul „Enciclopedia Republicii Moldova”
Executori: C. Matei, V. Sainsus, M. Mâtcu, M. Hachi.
Compartimentul: „Populaţia Republicii Moldova”.
Volumul finanţării – 12000 lei.
Rezultatele obţinute: Proiectul a fost realizat prin:
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-

Acomodarea cadrului demografic la condiţiile moderne;

-

Renovarea datelor demografice ale cadrului demografic naţional;

-

Actualizarea tendinţelor şi specificului proceselor şi fenomenelor demografice prin
prisma globalizării şi regionalizării;

Au fost propuse elemente de popularizare a problemelor în cauză. S-a abordat, prin
intermediul studiului, profunzimea şi dimensiunea problemelor în cazul nesoluţionării
problemelor demografice în contextul intereselor naţionale.
4. Proiectul independent „Ageing of population Republic of Modova” (Îmbătrânirea
populaţiei Republicii Moldova)
Finanţatori: ERSTER Fondation, Austria.
Volumul finanţării: 7 000 lei.
Conducătorul proiectului: conf. univ. dr. V. Sainsus
Cele mai grave probleme de perspectivă demografică. S-a tins la iniţierea problemei
populaţiei, sub aspect regional, în contextul est-european, prin prisma politicilor socioeconomice de redresare şi dezvoltarea a unor politici coerente de standarde europene. Perioada
scurtă de cercetare se limitează la acumularea datelor de analiză şi constatare a funcţionalităţii
sistemului de asigurare socială a sistemului de pensionare.
În urma câştigării tenderului organizat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă de către colaboratorii catedrei „Management Social” este efectuată cercetarea temei
„Situaţia tinerilor pe piaţa muncii”.
Volumul finanţării – 149 mii lei.
Conducătorul temei: conf. univ. dr. Bîrcă Alic.
Obiectivele de bază ale cercetării:
•

determinarea situaţiei tinerilor pe piaţa muncii;

•

identificarea oportunităţilor lor de plasare în câmpul muncii;

•

identificarea impedimentelor tinerilor în obţinerea unui loc de muncă;

•

identificarea cazurilor de discriminare a lor 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 tinerilor pe piaţa forţei de
muncă, dacă există cazuri de discriminare a lor în societatea noastră, precum şi problemele cu
care se confruntă tinerii.
În urma cercetărilor efectuate, atât în aspect cantitativ, cât şi calitativ, privind situaţia
tinerilor pe piaţa muncii, au rezultat următoarele recomandări:


elaborarea unei politici sociale guvernamentale care ar avea drept scop protejarea
tinerilor pe piaţa muncii;
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crearea unei imagini favorabile a tinerilor pe piaţa muncii prin evidenţierea calităţilor
mai nuanţate care i-ar avantaja în raport cu celelalte categorii de forţă de muncă;



consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii cu scopul de a creşte
oportunităţile de angajare ale tinerilor;



sensibilizarea agenţilor economici în vederea aplicării unor tehnici moderne de selecţie,
cum ar fi: interviurile aprofundate, centrele de evaluare etc., ce ar permite cunoaşterea
şi aprecierea mai bună a calităţilor candidaţilor, în special ale celor tineri;



renunţarea treptată la experienţa în muncă ca cel mai important criteriu decizional în
procesul de angajare;



oferirea oportunităţilor de afirmare, acordate tinerilor angajaţi, pentru a putea evidenţia
mai bine calităţile lor personale, potenţialul profesional de dezvoltare, abilităţile şi
cunoştinţele profesionale etc.;



evidenţierea avantajelor pe termen lung, pe care le-ar putea avea angajatorii în urma
acordării priorităţii tinerilor la angajare;



reducerea contribuţiilor la sistemul de asigurări sociale pentru angajarea anuală a unui
anumit număr de tineri;



organizarea programelor de recalificare profesională pentru tineri în funcţie de
doleanţele agenţilor economici;



elaborarea unui mecanism de stimulare financiar-fiscală (reducerea impozitului pe
venit) a agenţilor economici care angajează tineri.

În cadrul Centrului de Cercetare Economică, Direcţia – Programe şi Proiecte Internaţionale
– se efectuează lucrări asupra proiectului TEMPUS JEP_27034_2006 „Studii de Masterat în
Integrarea Europeană şi Politica Europeană de Vecinătate – MEINEPO”, finanţat de Comisia
Europeană, Programul TEMPUS.
Volumul finanţării: 437,1 mii lei
Conducătorul proiectului: lect. sup. Olesea Sârbu.
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 perfecţionării specialiştilor în domeniul integrării europene.
Rezultatele estimate sunt:


Elaborarea programului de Studii de Masterat în domeniul Integrării Economice şi
Politicii de Vecinătate sub un aspect multidisciplinar.
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Grupurile-ţintă spre care este direcţionat proiectul: (1) profesorii din cadrul
universităţilor din Chişinău, Cahul şi Bălţi, asistaţi de colegii lor din universităţile
Uniunii Europene, (2) cadrul administrativ al acestor universităţi, (3) structura
administrativă de stat în Republica Moldova.



Beneficiarii proiectului: (1) studenţii – absolvenţi ai facultăţilor de drept, economie,
ştiinţe politice şi ale altor domenii similare, (2) persoanele angajate în administraţia
publică locală, regională şi de stat, precum şi în cadrul altor funcţii publice, (3)
managerii şi alţi experţi ai companiilor, instituţiilor şi organizaţiilor economice; (4)
profesorii din cadrul universităţilor şi gimnaziilor.



Durata masterului va include un an academic (2 semestre) de instruire teoretică şi un
semestru destinat pregătirii tezei de master. La finalizarea studiilor, studenţii vor obţine
titlul de „Master în politica europeană de vecinătate”.



ECTS: Studenţii vor acumula 120 de puncte credite ECTS, care vor fi colectate
conform sistemului de acumulare a creditelor.



Programul analitic: Cele 12 programe-cursuri de studiu sunt elaborate şi adaptate la
specificul necesităţilor de cooperare şi dezvoltare, ţinând cont de posibilităţile
Republicii Moldova.

În anul 2008, de către membrii catedrei „Teoria Economică şi Doctrine Economice” au
fost realizate cercetări ştiinţifice pe temele:
1) „Crearea societăţii informaţionale ca premisă a sporirii competitivităţii economiei
naţionale”: (Cond. şt.: prof. univ. dr. hab. N.Şişcan):
Rezultatele obţinute:
♦

a fost propusă o interpretare mai complexă a informaţiei în societatea modernă;

♦

au fost identificate caracteristicile noii economii şi impactul lor asupra competitivităţii.

2) „Direcţiile eficientizării mediului instituţional existent”: (Cond. şt.: prof. univ. dr. hab.
O.Sorocean):
Rezultatele obţinute:
♦

au fost analizate tendinţele şi rolul instituţiilor puterii în condiţiile transformărilor
sistemice;

♦

au fost evaluate nivelul şi consecinţele puterii monopoliste în anumite ramuri;

♦

au fost elaborate recomandări de interacţiune constructivă a statului şi businessului în
formă de parteneriat.
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În perioada anului 2008, colaboratorii catedrei „Contabilitate şi audit”; prof. univ., dr.
hab. Ţurcanu V., prof. univ., dr. hab. Bucur V., prof. univ., dr. hab. Nederiţa A., conf. univ.
Zlatina N. au participat:
-

La elaborarea Proiectului Strategiei Naţionale de dezvoltare a contabilităţii şi auditului
în sectorul real pe anii 2008-2011 (documentul este prezentat pentru adoptare la
Guvernul RM).

-

La elaborarea modificărilor în Standardele Naţionale de Contabilitate nr.2,5,7, aprobate
prin Ordinul nr. 61 al Ministerului Finanţelor RM (Monitorul oficial al RM nr.112-114
din 27.06.08).

Sunt examinate problemele care apar în diferite ramuri ale economiei naţionale privind:
-

organizarea şi ţinerea contabilităţii in societăţile de asigurare, turism, comerţ şi băncile
comerciale, transport, micul business;

-

analiza şi modul de utilizare a principiilor în contabilitatea autohtonă;

-

activitatea de audit.

Ca rezultat al cercetărilor la tema „Creşterea eficienţei sistemului monetar din Republica
Moldova în contextul conjuncturii actuale de pe pieţele financiare naţionale şi internaţionale”
(Cond. şt.: conf. univ. dr. hab. A.Secrieru) s-a efectuat:
•

Analiza proceselor şi fenomenelor declanşate pe pieţele financiare naţionale şi
internaţionale în scopul indentificării tendinţelor care pot influenţa evoluţia sistemului
monetar din Republica Moldova;

•

Dezvoltarea metodologiei de analiză a pieţelor financiare naţionale şi internaţionale;

•

Analiza pieţelor financiare naţionale şi internaţionale (volumul, structura, participanţii,
instrumentele financiare aferente etc.);

•

Identificarea principalelor tendinţe declanşate pe pieţele financiare naţionale şi
internaţionale;

•

Analiza sistemului monetar din R.Moldova;

•

Dezvoltarea metodologiei de analiză a sistemului monetar din Moldova;

•

Dezvoltarea conceptului de eficienţă a sistemului monetar;

•

Analiza sistemului monetar din R.Moldova (structura, nivelul de dezvoltare, eficienţa
etc.);

•

Formularea concluziilor sub forma analizei SWOT.

La tema de cercetare au fost publicate 7 articole ştiinţifice, au fost realizate 5 participări la
conferinţe.
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În cadrul temei de cercetare „Politici financiare de realizare a strategiei de dezvoltare
durabilă în contextul proceselor de integrare şi globalizare” (Cond. şt.: conf. univ. dr.
N.Botnari):
•

au fost cercetate întreprinderile mici şi mijlocii din Republica Moldova din punctul de
vedere al finanţării acestora prin folosirea creditelor;

•

s-au examinat aspectele fiscale ale instrumentelor de politică financiară a statului în
vederea creşterii economice;

•

a fost testată practica internaţională de organizare a controlului fiscal prin găsirea
posibilităţilor de utilizare a ei în condiţiile R.Moldova;

•

au fost propuse căi de optimizare a planificării fiscale întru mărirea gradului de
securitate fiscală;

•

a fost cercetat sistemul de finanţare a ştiinţei în Moldova cu scopul perfecţionării
acestuia;

•

a fost fundamentat diagnosticul financiar al întreprinderii ca suport în luarea deciziilor
manageriale;

•

au fost studiate multiple aspecte ale politicii financiare a statului moldovenesc în
perspectiva integrării în Uniunea Europeană.

La catedra „Management”, în urma cercetărilor efectuate asupra tezelor de doctor în
ştiinţe, doctoranzii au obţinut următoarele rezultate:


au fost formulate propuneri concrete în vederea perfecţionării bazei teoretice şi
metodice a managementului inovaţional în asociaţiile ştiinţifice de producere (Petru
Bargan);



au fost evidenţiate aspectele teoretico-metodologice ale securităţii şi sănătăţii muncii,
analizând managementul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivel micro- şi
macroeconomic, au fost făcute propuneri de optimizare a acestuia prin prisma
politicilor publice şi ale patronilor (Alexandru Gamanjii);



au fost prezentate soluţii neordinare pentru mărirea dinamicii de expansiune întru-un
domeniu concret – reţeaua de distribuţie a companiilor petroliere internaţionale prin
aplicarea pachetului de contracte „IpFranCo” (Vladimir Polearuş);



au fost conturate principalele direcţii strategice de dezvoltare a comerţului cu
amănuntul în Republica Moldova, în contextul politicilor de dezvoltare durabilă şi al
obiectivelor strategice privind restructurarea şi dezvoltarea comerţului interior (Mariana
Ambros);



au fost propuse direcţii de perfecţionare a sistemului de management al restaurantelor,
pe plan local şi internaţional (Ruxanda Negru);
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au fost propuse soluţii şi recomandări concrete în vederea eficientizării dimensiunilor
persuasive ale comunicării cu impact în activitatea managerială (Djulieta Rusu).

Rezultatele obţinute la tema „Managementul informaţional integrat ca bază a eficienţei
sistemelor informatice” (cond. şt.: prof. univ. dr. hab. I.Costaş):
A fost cercetat rolul managementului informaţional ca temelie pentru dezvoltarea
managementului cunoştinţelor. Managementul calităţii în tehnologiile informaţionale a fost
examinat drept mecanism de extragere a cunoştinţelor în baza unui sistem de management
informaţional bine organizat. 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, managementul calităţii TI şi managementul
cunoştinţelor. Folosirea rezultatelor va avea un impact asupra dezvoltării ştiinţei în domeniul
respectiv.
În cadrul temei de cercetare „Mijloace adaptabile de programare” (Cond. şt.: prof. univ.
dr. hab. D.Todoroi), este stabilit că limbajele şi sistemele adaptabile de programare sunt
caracterizate printr-un set de facilităţi extensibilo-adaptabile şi de optimizare benefice proceselor
de interacţiune om-maşină. Sunt cercetate şi elaborate mecanismele (ADAPTORII) de
interacţiuni adaptabile om-maşină pe axele: limbaj, procesor, date, acţiuni, definire şi apel din
punctul de vedere al utilizării lor în practica programării adaptabile. Tehnologia programării
adaptabile constituie o nouă direcţie în elaborarea şelurilor sistemelor de programare de
perspectivă şi este derivată în tehnologia programării adaptabile prin extindere şi prin reducere.
Colaboratorii Bibliotecii ştiinţifice ASEM, în anul 2008 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 şi arhivelor electronice deschise;

•

Asigurarea documentară şi informaţională a procesului de studiu şi cercetare.

În anul 2008 au fost perfecţionat sistemul de indicatori şi sistemul de raportare, inclusiv
prin utilizarea programelor informatice. Au fost dezvoltate modalităţile de informare cu privire la
resurse şi documente, informaţii şi servicii oferite; s-a actualizat permanent setul promoţional al
Bibliotecii ASEM.
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III. Elaborarea lucrărilor ştiinţifico-didactice
În anul 2008, corpul didactico-ştiinţific al ASEM a publicat 737 de lucrări, cu un volum
total de 897,32 c.a., inclusiv 12 monografii, 16 manuale şi cursuri universitare, 28 lucrări
metodico-didactice, 684 articole ştiinţifice şi teze ale comunicărilor (tabelul 1).
Tabelul 1
Publicaţiile colaboratorilor ASEM în anul 2008

Denumirea subdiviziunii

Total
publicaţii

I. Monografii

Manuale, cursuri
universitare

articole
ştiinţifice şi teze

metodicodidactice

din care

Total:

737

12

16

684

28

65

din care pe catedre:
1. Contabilitate şi Audit
2. Management
3. Contabilitate
4. Bănci şi activitate bancară
5. Analiza activităţii economico-financiare
6. Finanţe şi Asigurări
7. Investiţii şi Pieţe de capital
8. Statistică şi Previziune Economică
9. Relaţii Economice Internaţionale
10. Cibernetică şi Informatică Economică
11. Limbi moderne de afaceri
12. Drept public
13. Marketing şi Logistică
14. Economie şi Politici economice
15. Teorie economică şi Doctrine economice
16. Management Social
17. Geografie şi Economia Mediului
18. Drept privat
19. Filosofie şi Politologie
20. Limbi moderne aplicate
21. Matematică
22. Biblioteca ştiinţifică
23. Turism şi servicii hoteliere
24. Bazele Informaticii Economice
25. Centrul de Cercetare Economică
26. Instruire Economică şi Comunicare de afaceri
27. Merceologie şi Comerţ
28. Educaţie fizică şi Sport

94
48
46
45
44
38
36
34
30
30
30
29
27
27
25
23
19
18
18
16
14
12
11
10
4
8
3
1

1
2
1
1
3
1
1
2
-

1
1
2
3
1
1
2
2
1
1
1
-

88
46
41
40
44
34
35
34
27
26
30
27
23
25
22
17
17
17
18
13
14
12
11
7
4
8
3
1

4
1
5
1
3
1
2
2
4
2
3
-

4
6
1
2
1
4
3
12
1
3
3
1
3
3
2
2
1
6
2
3
2
-
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Publicaţii
peste
hotare

Autorii lucrărilor publicate tratează probleme importante în contextul dezvoltării socialeconomice a Republicii Moldova, cum ar fi: dezvoltarea competitivităţii întreprinderii,
competitivitatea ţării, cercetări de marketing, marketing urban, managementul calităţii, studii
doctorale, dezvoltarea transportului de mărfuri, imaginea întreprinderii de comerţ, relaţii cu
publicul, analiza concurenţei, marketing societal. De asemenea, sunt abordate aspecte ce ţin de
activitatea financiară, bancară, investiţională şi de capital, de activitatea contabilităţii în diferite
ramuri ale economiei naţionale.
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 constă în:
-

expunerea şi relevarea particularităţilor de organizare a evidenţei contabile în
R. Moldova şi alte ţări („Contabilitatea internaţională” de V. Ţurcanu, A. Ştahovschi,
I. Golocealova; „Contabilitate în comerţ” E. Bajerean);

-

actualitatea şi oportunitatea problematicii gestionării finanţelor şi impozitelor în cadrul
perfecţionării sistemului financiar şi fiscal al R. Moldova („Gestiunea financiară” de
A.Casian);

-

generalizarea experienţei ţărilor UE, operaţiile comerciale transnaţionale în condiţiile
economiei globale („Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a
economiei globale postindustriale” de N. Lobanov;

-

istoria instituţiilor politice şi juridice româneşti de la origini şi până în prezent, modul
lor de formare, transformare şi dezvoltare în decursul veacurilor („Istoria dreptului
românesc” de Mihail Rotaru);

-

evoluţia şi involuţia populaţiei rurale din R. Moldova („Populaţia rurală – studiu
geodemografic” de M. Mâtcu şi M. Hachi).

De menţionat faptul că, în toate lucrările ştiinţifice prezentate, teoria este corelată cu
practica, iar publicaţiile apărute pot servi drept suport pentru cursurile didactice în instituţiile de
învăţământ superior din R. Moldova.
În 2008, sunt editate „Analele ASEM” (ediţia VI.), ce inserează 75 de articole ştiinţifice ale
profesorilor Academiei.
Au văzut lumina tiparului culegerile de teze ale comunicărilor prezentate la diverse
manifestări ştiinţifice organizate de ASEM:
-

Simpozionul Internaţional al tinerilor cercetători (18-19 aprilie 2008), ediţia VI. În
volumul 1 sunt incluse 148 teze ale referatelor prezentate la Simpozion de doctoranzi şi
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competitori din ASEM şi alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi de peste
hotare; volumul 2 numără 70 de lucrări studenţeşti de autentică valoare ştiinţifică;
-

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea
economiei bazate pe cunoaştere” (26-27 septembrie 2008) cuprinde 180 de teze ale
comunicărilor ştiinţifice, prezentate la Conferinţă atât de cadre didactice universitare
din Republica Moldova (ASEM, AŞM, USM, UTM, UASM, UCCM, Universitatea
„A. Russo” din Bălţi), cât şi din România, Ucraina, Belarus, Rusia;

-

Conferinţa Internaţională „Securitatea 2008” – organizator prof. dr. S. Ohrimenco –
include 64 de materiale.

-

Conferinţa Internaţională „Instruirea şi cercetarea: modalităţi de integrare” –
organizatori prof. univ. dr. hab E. Feuraş şi prof. univ. dr. hab. N. Şişcan – cuprinde 30
de teze ale comunicărilor ştiinţifice.

De asemenea, în cadrul Departamentului Editorial-Poligrafic ASEM se editează două
reviste ştiinţifice recenzate – „Economica” şi „Drept, Economie şi Informatică” (aceasta din
urmă – în colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi”, România).
Revista „Economica” este o publicaţie ştiinţifico-didactică. În 2008, conform noilor cerinţe
ale CNAA, în colegiul de redacţie au fost incluşi trei membri noi – de la Academia de Ştiinţe a
Moldovei, din România şi din Rusia.
Cea mai mare parte a autorilor o constituie profesori de la ASEM, dar şi cadre didactice
de la alte instituţii de învăţământ, precum şi specialişti în diverse domenii ale economiei: bănci,
organe fiscale, societăţi de asigurare, întreprinderi de producţie etc. Ponderea autorilor străini
constituie aproximativ 1/3 din numărul total de corespondenţi.
Principalele rubrici ale revistei sunt: Economie generală, Business şi administrare,
Management şi Marketing, Finanţe şi Bănci, Contabilitate şi Audit, Relaţii economice
internaţionale, Informatică, Statistică şi Analiză economică, Aspecte didactice şi Instruire
economică.
Aria de răspândire cuprinde următoarele localităţi: municipiile Chişinău şi Bălţi, raioanele:
Anenii Noi, Orhei, Hânceşti, Ungheni, Basarabeasca, Cahul, Ştefan Vodă, Nisporeni, Criuleni,
Glodeni, Rezina, Făleşti, Donduşeni, Soroca, Ocniţa, Briceni.
Revista ştiinţifico-didactică „Drept, Economie şi Informatică” este realizată prin
colaborare 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, editând anual 4 numere, cu finanţare proprie şi cu
transmiterea reciprocă a materialelor pregătite pentru publicare. Numerele revistei tipărite la
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Chişinău, ASEM, includ în proporţie de 50% articole ale autorilor din Republica Moldova, iar
cele tipărite la Galaţi, universitatea respectivă respectă acelaşi principiu.
Această revistă este unica publicaţie moldo-română în domeniul economiei, informaticii şi
dreptului. Pe paginile revistei sunt înserate informaţii din domeniile spectului teoreticometodologic al integrării şi competitivităţii economiei; abordate probleme de eficientizare a
economiei în condiţiile proceselor de globalizare, integrare şi standardizare europeană, pune în
discuţie vaste probleme de informatizare şi tehnologii informaţionale bazate pe o societate de
drept şi cunoaştere.
Materialul informaţional expus în revistă are un caracter instructiv, practic şi aplicativ.
Publicaţia dată oferă specialiştilor, cadrelor universitare didactice şi tuturor cititorilor
posibilitatea de a se documenta atât cu publicaţiile expuse de savanţii de la Academia de Studii
Economice din Moldova, cât şi ai celor de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.
În prezent, revista ştiinţifico-didactică „Drept, Economie şi Informatică” este inclusă în
lista publicaţiilor de profil CNNA la ştiinţe economice.

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 2008, cadrele didactice, doctoranzii, competitorii şi masteranzii ASEM au participat
la 76 de simpozioane, conferinţe, seminare şi mese rotunde, inclusiv la 55 manifestări ştiinţifice
internaţionale (tabelul 2).
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Tabelul 2
Participarea colaboratorilor ASEM
la simpozioane, conferinţe şi seminare în anul 2008
Comunicări
prezentate,
total

Denumirea subdiviziunii

Total
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ASEM

Din care
Instituţii
din
republică

325
197
din care pe catedre:
28
22
28
22
26
11
25
19
18
7
18
11

Contabilitate şi audit
Management
Filosofie şi politologie
Limbi moderne de afaceri
Finanţe şi asigurări
Investiţii şi pieţe de capital
Analiza activităţii
economico-financiare
Statistică şi previziune economică
Drept privat
Relaţii economice internaţionale
Contabilitate
Economie şi politici economice
Marketing şi logistică
Teorie economică şi doctrine
economice
Bănci şi activitate bancară
Matematică
Cibernetică şi informatică
economică
Geografie şi economia mediului
Instruire economică şi comunicare
de afaceri
Biblioteca ştiinţifică
Centrul de Cercetare Economică
Drept public
Limbi moderne aplicate
Turism şi servicii hoteliere
Management social
Merceologie şi comerţ
Bazele informaticii economice
Educaţie fizică şi sport

Din nr. total –
comun. la
Instituţii
manifestări
din alte
internaţionale
ţări

74

51

259

3
1
14
4
8
4

3
5
1
2
3
3

28
27
13
4
18
17

17
17
17
16
11
11
11

11
3
4
15
7
8
9

5
1
12
1
3
1
2

1
13
1
1
2
-

17
17
5
16
11
11
8

11
10
9

10
7
9

1
-

1
2
-

6
8
9

9
8

5
3

2
2

2
3

9
7

6
6
5
4
3
3
3
3
2
-

3
1
1
3
3
3
3
-

3
5
1
1
-

4
3
1
-

3
2
5
4
3
3
3
3
2
-

În total, au fost prezentate 325 de referate şi comunicări, inclusiv 259 de comunicări la
manifestări ştiinţifice internaţionale, printre care:
•

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Проблемы и перспективы сотрудничества
между

странами

юго-восточной
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Европы

в

рамках

Черноморского

Экономического Сотрудничества и ГУАМ”, Ucraina, Doneţk-Odesa, 16 – 18
septembrie 2008;
•

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Теоретические и практические аспекты
инновационной деятельности в условиях глобальной экономической системы”,
Ucraina, Mariopol, 16 – 17 mai 2008;

•

WTO Fifth Joint RegionalWorkshop on Wto Matters for Academics from Central and
Eastern Europe and Central Asia, Ucraina, Kiev, University of Trade and Economics,
25-27 iunie 2008;

•

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Zilele academice Ieşene.
Ediţia a XXIII, România, Iaşi, 23 – 24 septembrie 2008;

•

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Миграция и развитие”, Rusia, Moscova, USM,
13 – 15 septembrie 2008;

•

The 32nd Annual Congress of ARA, USA, Boston, 22 – 26 iulie 2008;

•

Simpozionul Internaţional „Investiţiile şi relansarea economică”, România, Bucureşti,
23 – 24 mai 2008;

•

Conferinţa ştiinţifică internaţională „XXI Mеждународные Плехановские чтения”,
Россия, Москва, Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова, 3 – 4
aprilie 2008;

•

Forul internaţional de primăvară «Инновационные

технологии в бизнес-

образовании», «БЕЛКООПСОЮЗ», Belorus, Gomel, Universitatea economică de
comerţ şi cooperaţii de consum, 22 – 25 aprilie 2008.
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.
Manifestările ştiinţifice organizate de ASEM
Nr.
d/o
1
1.

2
28 februarie 2008

3
Seminar ştiinţific

5
Conf.univ.dr. N. Botnari,
şef catedră „Finanţe şi
Asigurări”

2.

20 martie 2008

Seminar
ştiinţific

Prof.univ.dr.hab. R.Hâncu,
şef catedră „Investiţii şi
Pieţe de Capital”,

3.

20 martie 2008

Seminar
ştiinţific

Termenii

Statutul

Denumirea

4
Strategii de dezvoltare a pieţei
asigurărilor în contextul
integrării acestora pe piaţa
financiară nebancară din
Republica Moldova
practico- Pieţe de capital în Republica
Moldova: realităţi şi
perspective de dezvoltare
practico- Extinderea pieţei prin creşterea
competitivităţii întreprinderii
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Persoana responsabilă

Conf.univ.dr. O.Savciuc,
şef catedră „Marketing şi
logistică”

1
4.

2
26 martie 2008

5.

27-28 martie 2008

6.

11-12 aprilie 2008

7.

16-17 aprilie
2008

8.

16 aprilie
2008

9.

18 aprilie
2008

10.

18-19 aprilie
2008

11.

16 mai
2008

12.

12 – 15 iunie
2008

13.

26 iunie
2008

14.

26 iunie 2008

15.

26-27
2008

16.
17.

3

4
5
Seminar
ştiinţifico- Metode interactive de predare a Conf.univ. A. Racu-Cicală,
metodologic
disciplinelor socioeconomice
catedra „ Instruire
Economică şi comunicare
de Afaceri”
Seminar ştiinţific
Rolul actuariatului în economie Conf.univ.dr . O. Verejan,
şi activitatea de asigurări
catedra „ Statistică şi
previziune economică”
Conferinţă
Gestiunea eficientă a
Conf.univ.dr.
internaţională
schimbărilor organizaţionale ca M.Belostecinic, şef catedră
factor de creştere a
„Management”,
competitivităţii întreprinderilor
Conferinţă
Instruirea şi cercetarea:
Prof.univ.dr.hab. E.Feuraş,
interuniversitară
modalităţi de integrare
şef catedră „Teorie
economică şi doctrine
economice”
Conferinţă
Securitatea informaţională –
Prof.univ.dr.hab.
Internaţională
2008
S.Ohrimenco, Laboratorul
de securitate
informaţională
Masă rotundă
Probleme privind aplicarea
Conf.univ.dr. L.Maslonoului Cod civil şi Codului de Rotaru, catedra „Drept
Procedură Civilă prin prisma
privat”
practicii şi normelor
internaţionale
Simpozion
Simpozionul Internaţional al
Prof.univ.dr. V.Cojocaru,
Internaţional
Tinerilor Cercetători
prorector cu activitate
(Ediţia a VI-a)
ştiinţifică şi relaţii externe,
Seminar
ştiinţifico- Comunicarea managerială:
Lect.sup. M. Mancaş,
metodologic
probleme de elaborare şi
catedra „ Instruire
implementare
Economică şi comunicare
de Afaceri”
Conferinţă
Activităţi transfrontaliere la
Prof.univ.dr.hab. C.Matei,
internaţională
graniţa răsăriteană a UE şi
şef catedră ”Geografie şi
impactul acesteia asupra
Economia mediului”
populaţiei, economiei şi
politicii
Conferinţă
Probleme de lingvistică şi
Lect.sup.dr. S.Dragancea,
interuniversitară
glotodidactică
catedra „Limbi moderne de
afaceri”
Masă rotundă

septembrie Conferinţă Ştiinţifică
Intrenaţională,
organizată în comun
cu Institutul Naţional
de Cercetări
Economice al
Academiei Române
1 octombrie
Conferinţă
2008
internaţională
17 octombrie
2008

Masă rotundă

Potenţialul investiţional al
economiei Republicii Moldova
şi perspectivele de dezvoltare a
acestuia
Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii: probleme
şi soluţii pentru România şi
Republica Moldova

Politici demografice în
Republica Moldova
Testul docimologic –
instrument de educaţie
economică
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Prof.univ.dr.hab. R.Hâncu,
şef catedră „Investiţii şi
Pieţe de Capital”
Prof.univ.dr. V.Cojocaru,
prorector cu activitate
ştiinţifică şi relaţii externe

Prof.univ.dr.hab. C.Matei,
şef catedră ”Geografie şi
Economia mediului”
Conf.univ.dr. R.
Borcoman, şef catedră „
Instruire Economică şi
comunicare de Afaceri”

1
18.

2
24 octombrie
2008

3
Seminar ştiinţific

4
Legislaţia fiscală şi mediul de
afaceri în Republica Moldova

5
Conf.univ.dr. N. Botnari,
şef catedră „Finanţe şi
Asigurări”
Conf.univ.dr. T.Dumitraş
şef catedră „Filosofie şi
politologie”,
Conf.univ.dr. T.Dumitraş
şef catedră „Filosofie şi
politologie”,

19.

24 octombrie
2008

Conferinţă
interuniversitară

20.

25 octombrie
2008

Masă rotundă

Rolul filosofiei în contextul
dezvoltării ştiinţei
contemporane
Identitatea europeană în
procesele integraţioniste
contemporane

21.

21 noiembrie
2008

Masă rotundă

Competitivitatea ca factor de
creştere economică sustenabilă

Dr. C.Guţu, director al
Centrului de Cercetare
Economică

22.

10 decembrie
2008

Conferinţă ştiinţifică

Ziua internaţională a
Drepturilor Omului

Conf.univ.dr. L.MasloRotaru, catedra „Drept
privat”,

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

Pentru examinarea calităţii lucrărilor ştiinţifice şi didactice (manuale şi monografii),
prezentate spre publicare, funcţionează Consiliul Metodico-Ştiinţific al ASEM.

•

Pentru aprecierea tezelor de doctorat în ASEM funcţionează 6 Consilii Ştiinţifice
Specializate şi 7 Seminare de profil.

Lista consiliilor ştiinţifice specializate ale ASEM
DH 32-08.00.01-27.03.08
Specialitate: Economie politică; doctrine economice
Preşedinte – Dumitru Moldovan, dr. hab., prof. univ., m.c. al AŞM
Secretar ştiinţific – Eugenia Feuraş, dr., hab., prof. univ.
DH 32-08.00.05-27.03.08
Specialitate: Economie şi management (în ramură)
Preşedinte – Ala Cotelnic, dr. hab., prof. univ.
Secretar ştiinţific – Marina Belostecinic, dr., conf. univ.
D 32-08.00.06-27.03.08
Specialitate: Marketing; logistică
Preşedinte – Grigore Belostecinic, dr. hab., prof. univ., m.c. al AŞM
Secretar ştiinţific – Oxana Savciuc, dr., conf. univ.
D 32-08.00.10-27.03.08
Specialitate: Finanţe; monedă; credit
Preşedinte – Ludmila Cobzari, dr. hab., prof. univ.
Secretar ştiinţific – Nadejda Botnari, dr., conf. univ.
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D 32-08.00.12-27.03.08
Specialitate: Contabilitate; audit; analiză economică
Preşedinte – Viorel Ţurcanu, dr. hab., prof. univ.
Secretar Ştiinţific – Ludmila Grabarovschi, dr., conf. univ.
D 32-08.00.14-27.03.08
Specialitate: Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Preşedinte – Sergiu Chircă, dr. hab., prof. univ.
Secretar Ştiinţific – Boris Chistruga, dr. hab., conf. univ.
LISTA SEMINARELOR ŞTIINŢIFICE DE PROFIL ALE ASEM:
1. Probleme teoretico-metodologice şi doctrinale ale ştiinţei economice fundamentale
Preşedinte: Eugenia Feuraş, prof. univ., dr. hab.
Secretar: Elina Benea-Popuşoi, conf. univ., dr.
2. Managementul şi marketingul în economia contemporană
Preşedinte: Vadim Cojocaru, prof. univ., dr.
Secretar: Gheorghe Ţurcanu, conf. univ., dr.
3.Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar
Preşedinte: Rodica Hâncu, prof. univ., dr. hab.
Secretar: Stela Ciobu, conf. univ., dr.
4. Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economico-financiare
Preşedinte: Eudochia Bajerean, conf. univ., dr.
Secretar: Natalia Ţiriulnicova, conf. univ., dr.
5. Suportul analitico-informatic al societăţii
Preşedinte: Ilie Costaş, prof. univ., dr. hab.
Secretar: Oleg Verejan, conf. univ., dr.
6. Relaţii economice internaţionale în sistemul mondial contemporan
Preşedinte: Boris Chistruga, conf. univ., dr. hab.
Secretar: Victoria Lupu, conf. univ., dr.
7. Geografia economică, socială şi politică
Preşedinte: Dorin Vaculovschi, conf.univ.,dr.
Secretar: Lidia Cojocaru, conf. univ., dr.
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VI. Propagarea ştiinţei, realizărilor şi 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 2008:
9 Activităţi publice

–

15

9 Expoziţii informative

–

61

9 Expoziţii tematice

–

41

9 Expoziţii virtuale

–

3

9 Lansări de carte

–

1

9 Materiale promoţionale

–

11

9 Zile de informare

–

3

În cadrul catedrei „Economie politică şi doctrine economice”,
Ion Ustian a publicat în «Экономическое обозрение», nr. 19, 2008, articolul de
popularizare «ООН посылает SOS: глобальный продовольственный кризис».
La catedra „Contabilitate şi audit” propagarea ştiinţei, 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 prin intermediul publicaţiilor în
revistele practico-ştiinţifice 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 expoziţii specializate: „Moldinvest”;

-

participarea la dezbateri cu studenţii pe anumite probleme din economie;

-

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 2008, colaboratorii catedrei „Bănci şi activitate bancară” au publicat
următoarele articole de popularizare a ştiinţei şi cunoştinţelor economice:
1. Factorii de dezvoltare a pieţii obligaţiunilor municipale în Republica Moldova // ECO
magazin economic. – 2008. – 23 ianuarie (Stratulat O., Cârlan A.).
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2. Împrumutul obligatar municipal în Chişinău: între realităţi şi perspective// Curierul
Economic. – 2008. – 9 februarie (Stratulat O., Cârlan A.).
3. Potenţialul organizaţiilor neguvernamentale în slujba societăţii// Curierul Economic. –
2008. – 18 aprilie (Stratulat O.).
A fost organizată lansarea cărţii „Reglementarea juridică a împrumuturilor obligatare
municipale – direcţie de aprofundare a descentralizării fiscale în Republica Moldova”. –
Chişinău: Сu drag SRL, 2008. – 112p.
Alte realizări:
–

Suport teoretic şi practic pentru deblocarea împrumuturilor obligatare municipale //
Curierul Economic. – 2008. – 20 octombrie (Cârlan A.).

–

Instituirea unei noi tradiţii – show-ul studenţilor-bancheri // Curierul Economic. – 2008.
– 5 aprilie (Cârlan A.).

–

Ivan Mocan – 90 ani de la naştere // Curierul Economic. – 2008. – 20 octombrie
(Cârlan A.).

–

Participarea la emisiunea televizată din 6.05.2008 la Televiziunea Naţională „Moldova
1” (Cârlan A.).

Catedra „Management Social” a utilizat mai multe forme de propagare a ştiinţei. Şi anul
acesta, la fel ca şi în cei precedenţi, colaboratorii catedrei au propagat ştiinţa prin intermediul
mass-media: a presei şi televiziunii.
Astfel, V. Ioniţă a participat la ciclul de emisiuni cu profil economic din cadrul ProTV; D.
Vaculovschi – în cadrul emisiunii analitice „SOS” a programului NIT şi altele; V. Şoimaru – o
emisiune la ProTV, Bucureşti,
două emisiuni la Radio România,
un interviu în revista „Formula AS”, România,
un interviu în revista „Natura”, Chişinău
două interviuri în ziarul „Zorile Bucovinei ”, Cernăuţi.
VII. Relaţiile ştiinţifice internaţionale
Academia de Studii Economice din Moldova are 22 de acorduri de colaborare în vigoare cu
diferite instituţii din mai multe ţări care stipulează, printre altele, şi colaborare ştiinţifică, dintre
care, cu statele: UE-13, CSI-5, alte state-4.
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Acorduri de colaborare ştiinţifică cu Academia de Studii Economice din Moldova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

REPUBLICA MOLDOVA
Institutul Naţional de Economie şi Informaţie
Institutul Internaţional de Management
Institutul Muncii al Confederaţiei Sindicatelor din RM
Institutul de Economie şi de Perfecţionare în domeniul Agroalimentar
Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”
Universitatea Real – Umanistică din Cahul
Curtea de Conturi a RM
Ministerul Apărării al Republicii Moldova
C.I.C. „Fidesco” S.R.L.
Universitatea „B.P.Hasdeu” din Cahul
Славянский Университет Республики Молдова
ROMÂNIA
Academia de Studii Economice din Bucureşti
www.ase.ro
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Sibiu
Universitatea „Valahia” din Târgovişte
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Universitatea „Constantin Brîncoveanu” din Piteşti
INCE al Academiei Române
www.ince.ro
Universitatea din Oradea
Biblioteca ASEM cu Biblioteca ASE Bucureşti
Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş
Primăria oraşului Predeal, România
Universitatea „Ovidius” din Constanţa
www.univ-ovidius.ro
Universitatea Ecologică din Bucureşti
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi
RUSIA
Донской Государственный Аграрный Университет
Российская Экономическая Академия им.Г.В.Плеханова
Российский Государственный Торгово-Экономический Университет (Воронеж)
LITUANIA
Şcoala Economică din Stockholm or.Riga
BELORUSIA
Белорусский Экономический Университет
Бел. Торгово-экон.унив. потребительской кооперации
UCRAINA
Донецкий Национальный Университет
Гос. академия жилишно-коммунального хоз-ва г.Киев
Одесский Институт Предпринимательства и Права
Кременчугский гос. политех. университет
Днепропетровский Национальный Горный Университет
SUA
Universitatea Nebraska din Omaha
FRANŢA
Universitatea Pierre Mendes France de Grenoble
Universitatea Paris-Dauphine
Universitatea Jean Moulin or.Leon; AUF
Universitatea Rennes-2 - Haute Bretaghe
POLONIA
Academia Economică Krakovia
Universitatea din Zielona Gora
BULGARIA
Academia Economiei Naţionale “D.A.Tenov”
SPANIA
Universitatea Internaţională de Andalucia
TURCIA
Universitatea Hacettepe
ITALIA
Universitatea Degli Studi, Palermo
Universitatea din Bolonia
IUGOSLAVIA
Institutul de Economie Agricolă, Belgrad
GENEVA
International Trade Centre, Austria
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din 09.2003
din 01.09.2002
din 2004
din 17.11.2004
din 11.10.2004
din 2002
din 09.06.2005
din 23.03.2005
din 24.06.2005
din 14.02.2007
din 2008
din 29.02.2008
din 26.09.2008
din 04.04.2008
din 14.12.2000
din 07.04.2000
din 19.12.2001
din 21.09.2007
din 30.05.2002
din 09.04.2003
din 14.06.2005
din 09.03.2006
din 28.07.2006
din 01.11.2007
din 19.11.2007
din 16.04.2008
din 05.04.2007
din 07.12.2007
din29.09.2008
din 27.04.2007
din 22.04.2003
din 24.09.2004
din 26.04.2004
din 19.12.2001
din 14.05.2002
din 05.10.2007
din 01.07.2008
din 14.05.2000
din 21.03.2000
din 25.03.2008
din 29.07.2007
din 11.02.2008
din 26.05.2003
din 14.03.2007
din 04.2003
din 11.2004
din 03.06.2005
din 29.04.2005
din 08.04.2007
din 09.10.2007
din 06.02.2008

De asemenea, ASEM face parte din organizaţiile internaţionale:
9 Asociaţia Universitară Europeană,
9 Agenţia Universitară a Francofoniei,
9 Reţeaua Universitară a Ţărilor din Bazinul Mării Negre, în cadrul cărora au loc şi
manifestări ştiinţifice.

VIII. Activitatea de cercetare ştiinţifică studenţească
În anul de referinţă, activitatea de cercetare ştiinţifică studenţească a fost axată pe
participarea studenţilor la activitatea colectivelor de cercetare ale catedrelor, în cercuri ştiinţifice
studenţeşti, la conferinţe, concursuri profesionale studenţeşti, olimpiade pe obiecte, publicarea
lucrărilor ştiinţifice.
În cercurile ştiinţifice studenţeşti, cea mai răspândită formă de antrenare a tineretului
studios, în anul de studii 2008-2009, în cadrul a 21 de catedre activează 29 de cercuri ştiinţifice
studenţeşti, la şedinţele cărora participă peste 859 de studenţi.
În cadrul laboratorului de cercetare „Tendinţe ale businessului modern” 19 studenţii de la
anii II-III la specialităţile „Economia şi managementul resurselor umane”, „Managementul
administraţiei publice” şi „Drept” participă la tema de cercetare-dezvoltare „Situaţia tinerilor pe
piaţa muncii”, finanţată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”
În cadrul catedrelor:
„Management” – activează cercul ştiinţific „Tehnici de management în funcţionarea
întreprinderilor”, unde sunt antrenaţi studenţi din anii II-III, specializarea „Business şi
Administrarea Afacerilor” (cond. prof. univ. dr. hab. I. Sârbu). Participanţi – 18 studenţi.
„Marketing şi logistică” – şi-a continuat activitatea Clubul studenţesc de marketing
„Marketer” (cond. conf. univ. dr. I. Macari), cu participarea studenţilor din anii II-III de la
facultate. Participanţi – 15 studenţi.
„Turism şi Servicii Hoteliere” – activează cercul „Turismul şi Serviciile Hoteliere”, o
atenţie deosebită se acordă următoarelor teme: „Turismul şi dezvoltarea durabilă”, „Analiza unor
localităţi rurale în vederea includerii lor în circuitul turistic al Republicii Moldova”, „Mănăstirile
Republicii Moldova în contextul turismului cultural” (cond. conf. univ. dr. R. Livandovschi).
Participanţi – 12 studenţi.
„Merceologie şi Comerţ” – în activitatea cercului „Merceologie Comercială”, având ca
domeniu studierea calităţii mărfurilor în activitatea comercială, sunt antrenaţi 18 participanţi:
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profesori, studenţi, oaspeţi din alte instituţii (cond. conf. univ. dr. I. Panfil); formele de activitate
sunt mese rotunde, dezbateri, raportări, studii de caz, şedinţe ştiinţifice.
Facultatea „Economie Generală şi Drept”
În cadrul catedrelor:
„Economie şi politici economice” activează 6 cercuri ştiinţifice studenţeşti: „Politici
economice în RM” (cond.: conf. univ. dr. E. Cara); „Competitivitatea naţională în contextul
globalizării” (cond.: conf. univ. dr.hab. T. Pâşchina); „Politici macroeconomice”, având ca
domeniu de activitate problemele şi politicile macroeconomice în Republica Moldova (cond.:
conf. univ. dr. A. Tomşa); „Noua Economie” (cond.: prof. univ. dr. hab. V. Zbârciog);
„Dezvoltarea durabilă”, având ca domeniu de activitate problemele economiei R.Moldova în
contextul dezvoltării durabile, o atenţie deosebită acordându-se următoarelor teme:
„Componenţa ecologică a deciziilor de dezvoltare economică”, „Perspective de dezvoltare a
comerţului internaţional” (cond.: conf. univ. dr. E. Vaculovschi); „Politici economice europene”
(cond.: lect. univ. D. Stăvilă). La aceste cercuri participă studenţi de la specialităţile: EG, SPE,
BA – în total 120 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. V. Ioniţă) cu participarea a 135 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
geoecologie” (cond.: conf. univ. dr. V. Sainsus). În cadrul lui se desfăşoară mese rotunde, se
invită specialişti din domeniul dat, se prezintă public referate. Participanţi – 25 de studenţi.
„Drept privat”. În cadrul catedrei activează cercul studenţesc: „Femida” la care participă
60 de studenţi (cond.: lect. sup. dr. V. Gâscă); invitaţi ai cercului sunt notari publici şi privaţi,
avocaţi, judecători şi procurori.
„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 – Forţa
economică” (cond.: conf. univ. dr. I. Galaju). O atenţie deosebită se acordă următoarelor teme:
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„Competitivitatea Republicii Moldova: modalităţi de sporire şi evaluare”, „Problemele de
extindere a Uniunii Europene spre Est: efecte soluţii, implicaţii pentru Republica Moldova”,
„Criza financiară mondială”. Participanţi – 25 de studenţi;
„Teorie economică şi doctrine economice” este organizat cercul ştiinţific cu domeniul de
activitate „Teorie economică şi problemele economiei naţionale” (cond.: conf. univ. dr.hab. O.
Sorocean). Participanţi – 30 studenţi, anii I şi III.
Facultatea „Finanţe”
În cadrul catedrelor:
„Bănci şi activitate bancară” activează cercul ştiinţific studenţesc „Monedă şi activitate
bancară” (cond.: conf. univ. dr. L. Romanciuc). În cadrul şedinţelor lunare se discută următoarele
teme: „Politica monetară şi impactul ei asupra evoluţiei naţionale”, „Crizele financiare externe şi
impactul lor asupra eficienţii funcţionării sistemului bancar”, „Ţintirea directă a inflaţiei – o
strategie modernă de politică monetară”, „Evoluţia cursului de schimb al leului moldovenesc în
raport cu principalele valute şi impactul lui asupra economiei Republicii Moldova”,
„Promovarea inovaţiilor pe piaţa serviciilor şi produselor bancare”. 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 – 100 de studenţi.
„Investiţii şi pieţe de capital”. În cadrul catedrei activează cercul ştiinţific „Investiţii şi
pieţe de capital” (cond.: conf. univ. dr. N. Jeleznova, conf. univ. dr. Iu. Crotenco, lect. sup.
A. Marinciuc, lect. sup. D. Dascaliuc, lec.sup. V. Ceşuiev); o importanţă deosebită în
soluţionarea problemelor economiei naţionale o au temele abordate în şedinţele cercului ştiinţific
studenţesc: „Perspectivele dezvoltării pieţelor de capital în Republica Moldova”, „Achiziţii şi
fuziuni celebre”, „Investiţiile în promovarea activităţii societăţilor pe acţiuni”, „Piaţa de capital:
prezent şi viitor”, „Inflaţia în condiţiile actuale specifice economiei contemporane”, la discuţia
cărora participă circa 50 de studenţi, anii II, III.
„Filosofie şi politologie”. Activează două cercuri ştiinţifice studenţeşti „Minerva” (cond.:
lect. sup. G. Ţurcan), participanţi – 20 de studenţi şi „Filosofia şi metodologia ştiinţei
economice” (cond.: prof. univ. dr. hab. P. Rumleanschi), participanţi – 40 de studenţi. O atenţie
deosebită se acordă următoarelor teme: „Ştiinţa economică în oglinda metodologică”,
„Problemele filosofice în creaţia lui M. Eminescu”, „Problema adevărului în cunoaştere”,
„Intuiţia şi rolul ei în cunoaştere”.
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Facultatea „Contabilitate”
În cadrul catedrelor:
„Contabilitate şi Audit” activează cercul „Contabilitatea financiară” (cond.: lect. univ. dr.
R. Cuşmăunsă), formele de activitate fiind şedinţele cu abordări teoretice şi practice, rapoartele
studenţilor şi discursurile conducătorului; participă 26 de studenţi.
„Contabilitate” activează cercul „Contabilitate” (cond.: lect. sup. dr. A. Bârcă). O atenţie
deosebită se acordă următoarelor teme: „Etapele trecerii la SIRF”, „Contabilitatea activelor
materiale şi nemateriale”, „Aspectele contabilităţii datoriilor”, Conţinutul şi structura rapoartelor
financiare potrivit SIRF”. Participanţi – 50 de studenţi.
„Analiza activităţii economico-financiare” activează cercul ştiinţific studenţeşti
„Analitic” cu domeniul de activitate „Analiza activităţii economico-financiare a unităţilor de
producţie comerciale şi de turism” (cond.: conf. univ. dr. N. Prodan). O importanţă deosebită în
soluţionarea problemelor economice au temele abordate în şedinţele cercului ştiinţific
studenţesc: „Aplicarea metodei integrale în AAE”, „Analiza efectului pârghiei financiare”,
Metodele contemporane ale analizei rapoartelor financiare”. Participă – 25 de studenţi.
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 19 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”. Forma de activitate a cercului este organizarea de
seminare, mese rotunde, concursuri.
„Bazele informaticii economice” este organizat cercul ştiinţific studenţesc:
„Sisteme de informatizare şi dezvoltare a societăţii secolului XXI” (cond.: prof. univ. dr.
hab. D. Todoroi). La şedinţe participă 21 de studenţi de la specialităţile „Finanţe şi Bănci”,
Economie mondială şi relaţii economice internaţionale” şi „Economie generală”.
Participarea studenţilor la 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.
La aceste manifestări ştiinţifice studenţii au prezentat peste 300 de comunicări.
La 18-19 aprilie 2008, a avut loc Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători (ediţia
VI-a). Scopul Simpozionului a fost realizarea unui eficient schimb de idei în domeniul economic,
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cel al noilor tehnologii informaţionale între tinerii cercetători din diferite centre universitare din
ţară şi străinătate.
La această manifestare ştiinţifică au participat 480 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 şi Belorusia.
Au fost propuse următoarele recomandări:
–

Deschiderea unei pagini speciale pe situl ASEM, destinată celor mai bune lucrări

ştiinţifice ale studenţilor participanţi la conferinţa ştiinţifică studenţească;
–

Practicarea atragerii studenţilor în cercetările ştiinţifice ale temelor de cercetare a

catedrelor, proiectelor instituţionale, proiectelor internaţionale, pentru a recompensa material
activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor;
Pornind de la faptul că activitatea didactică în universităţi trebuie să se bazeze nu doar pe
cunoştinţe, ci şi pe competenţe, crearea în instituţiile de învăţământ grupe „de onoare”, care ar
include studenţii ce dispun de cunoştinţe performante.
În cadrul şedinţei plenare şi în cele 22 de secţii tematice doctoranzii, masteranzii şi
studenţii au prezentat circa 440 de comunicări. Din numărul total de comunicări 67 au fost
susţinute de participanţii de la instituţiile din republică şi din străinătate.
Lucrările doctoranzilor, masteranzilor au fost publicate în vol. I al Simpozionului (148 de
comunicări). Lucrările studenţilor (70 lucrări) de valoare ştiinţifică, recomandate de birourile
secţiilor, sunt publicate în vol. II al Simpozionului.
Catedra „Filosofie şi Politologie”: au fost organizate 2 conferinţe ştiinţifice pe tema
„Probleme filosofice şi metodologice ale ştiinţei economice” (organizate de prof. univ
P. Rumleanschi) pe data de 21 şi 28 mai, pentru studenţii de la facultăţile CON şi FIN şi pe data
de 19 şi 26 noiembrie – pentru studenţii de la facultăţile BAA, la care au fost discutate în jurul la
80 referate ştiinţifice studenţeşti. Cele mai bune au fost recomandate pentru Simpozionul
tinerilor cercetători din ASEM.
Activitatea de cercetare ştiinţifică este o formă de instruire şi, în acelaşi timp, de propagare
a cunoştinţelor. În acest context, organizarea şi desfăşurarea anuală a Conferinţei Ştiinţifice
Studenţeşti în limbi străine a devenit o tradiţie ce implică activ studenţii în activitatea
extracurriculară. Condiţiile bune şi tradiţia frumoasă favorizează realizarea obiectivelor propuse.
În anul 2008, la 27 martie, a avut loc cea de-a VIII-a ediţie a acestei conferinţe, genericul căreia
a fost „Tendinţe politice, economice şi sociale actuale. Căi de soluţionare”.
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La organizarea şi desfăşurarea conferinţei au participat studenţii facultăţilor „Finanţe”,
„Contabilitate”, „Economie generală şi Drept”, „Cibernetică, Statistică şi Informatică
Economică”, manifestând interes şi mare entuziasm.
Câştigătorii au obţinut diplome, cărţi, invitaţii la diverse manifestaţii şi premii băneşti,
oferite de Comitetul Sindical al studenţilor. 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 acesteia;

–

axarea informaţiei asupra actualităţii;

–

exprimarea atitudinilor la nivel de concepţii prezentate;

–

stabilirea finalităţilor şi modalităţi de soluţionare etc.

În plus, de mai mulţi ani, în cadrul catedrei „Limbi moderne aplicate”, îşi desfăşoară
lucrările cercurile ştiinţifice studenţeşti „La francophilie” şi „English Club”.
Coordonator şi responsabil de activitatea cercului „La francophilie” este M. Maleavschi,
lector superior universitar, iar de „English Club” – I. Braşovan, asistent universitar.
În cadrul Cercului francez a fost organizat un recital de poezie franceză, la care au fost
prezentate poezii ale scriitorilor francezi, apoi creaţiile proprii ale studenţilor. Unele din aceste
creaţii au fost publicate în „Curierul Economic” nr. 6, 2008.
La 18 aprilie 2008, 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.
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 470 de cadre didactico-ştiinţifice titulare, inclusiv 32 de
doctori habilitaţi şi 202 de doctori în ştiinţe. În componenţa lor sunt 3 membri-corespondenţi ai
AŞM, un membru de onoare al Academiei Române, membri ai Academiei Internaţionale de
Informatizare, ai Academiei Româno-Americane (tabelul 3), la temele finanţate de la bugetul de stat
au participat 54 de persoane, inclusiv: cercetători – 42, doctori în ştiinţe 26, doctori habilitaţi – 9.
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Tabelul 3
Potenţialul ştiinţific al ASEM în anul 2008
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Catedrele
Management Social
Filosofie şi Politologie
Merceologie şi Comerţ
Bănci şi activitate bancară
Matematică
Turism, servicii hoteliere
Management
Economie şi politici economice
Teorie economică şi doctrine economice
Contabilitate şi audit
Cibernetică şi informatică economică
Investiţii şi pieţe de capital
Marketing şi Logistică
Analiza activităţii economico-financiare
Drept privat
Relaţii economice internaţionale
Statistică şi previziune economică
Finanţe şi asigurări
Bazele informaticii economice
Drept public
Geografie şi economia mediului
Instruire economică şi comunicări de afaceri
Contabilitate
Centru de Cercetare Economică
Limbi moderne de afaceri
Educaţie fizică şi sport
Limbi moderne aplicate
TOTAL:

Ponderea
personalului cu
titlu (grad)
ştiinţific (%)
2008
100
85,7
83,3
81,8
78,5
77,7
75,0
69,2
66,6
64,7
61,1
57,1
55,5
53,3
52,1
50,5
50,0
45,9
43,7
42,8
37,5
35,7
33,3
33,3
10,0
8,33
50,3

Ponderea
personalului cu
titlu (grad)
ştiinţific (%)
2007
92.8
87.5
83
76.1
83.3
55.5
82.0
69.2
64.7
60.6
66.6
66.6
62.6
46.6
50
58.8
50.5
43.5
47.1
40
37.5
31.2
37.5
33,3
14.6
8,33
52

Pregătirea cadrelor ştiinţifice are loc prin studii postuniversitare specializate, doctorat,
competiţiune şi masterat.
Studii de doctorat
Academia de Studii Economice din Moldova pregăteşte cadre ştiinţifice prin doctorat la 10
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;
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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:
¾ 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, 62 de persoane, cadre didactice cu funcţii de
conducere de doctorat, efectuează instruirea doctoranzilor. Din ei au grad ştiinţific de
doctor habilitat – 26, iar cu grad ştiinţific de doctor – 36 de persoane.
¾ Doctoratul se desfăşoară atât sub forma învăţământului la zi, cât şi a învăţământului 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.
¾ Durata studiilor de doctorat este: cu frecvenţă la zi – 3 ani şi cu frecvenţă redusă – 4 ani.
Admiterea la doctorat, în anul 2008, s-a desfăşurat în baza Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi a postdoctoratului, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.173 din 18 februarie 2008, în baza ordinului Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului
„Cu privire la învăţământul postuniversitar prin doctorat”, emis pentru fiecare an de studii şi
conform planului de admitere.
În anul 2008, la doctorat au fost înmatriculate 52 de persoane, din care 17 au fost
înmatriculate din surse bugetare, 35 – prin contract.
La momentul de faţă îşi fac studiile 183 de doctoranzi (din ei 39 cu frecvenţă la zi: 22 la
buget şi 17 prin contract şi 144 cu frecvenţă redusă: 56 la buget şi 88 prin contract)) şi 17
competitori.
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Numărul doctoranzilor pe ani de studii
Total
doct.
3
183

Numărul doctoranzilor
Învăţământ la zi
Învăţământ f/r
total an.I an.II an.III total an.I an.II an.III an.IV
4
5
6
7
8
9
10
11
12
39
19
8
12
144
33
49
42
20
Numărul şi promoţiile doctoranzilor pe ramuri ale ştiinţei
Nr. de doctoranzi la
1.12.2008
176
4
3

Domeniul
Economie
Geografie
Informatică

Post- CompeDoct. titori
13
-

14
17

Nr. de absolvenţi
în 2008
63
1
-

În anul 2008 au fost susţinute: 2 teze de doctor habilitat (din care una este confirmată, iar
alta este în curs de examinare la CNAA) şi 16 teze de doctor (din care 10 sunt confirmate, iar 6
sunt în examinare la CNAA).
Tezele de doctorat susţinute la Consiliile ştiinţifice specializate ale ASEM
şi confirmate de CNAA în anul 2008
Teze de doctor habilitat
1. Priorităţile structurale ale economiei în condiţiile globalizării
Autor:

Pâşchina Tatiana

Gradul:

doctor habilitat în economie

Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Cond. şt.
Instituţia:

Academia de Studii Economice din Moldova

CSS:

D 32-08.00.14-27.03.08

Susţinerea tezei: 9 noiembrie 2007 în CSS şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008
Teze de doctor
2. Strategii de marketing în vederea dezvoltării turismului intern în Republica Moldova
Autor:

Cavcaliuc Ina

Gradul:

doctor în economie

Specialitatea: 08.00.06 – Marketing; logistică
Conducător ştiinţific: Viorelia Moldovan-Batranac, dr., conf. univ.
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CSS:

D 32-08.00.06-27.03.08

Susţinerea tezei: 30 noiembrie 2007 în CSS şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2008
3. Particularităţi de soluţionare a problemelor agenţilor economici prin aplicarea
convenţiilor privind evitarea dublei impuneri (cazul Republicii Moldova)
Autor:

Criclivaia Diana

Gradul:

doctor în economie

Specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit
Conducător ştiinţific: Rodica Hâncu, dr. hab., prof. univ., ASEM
CSS:

D 32-08.00.10-27.03.08

Susţinerea tezei: 15 decembrie 2007 în CSS şi aprobată de CNAA pe 24 ianuarie 2008
4. Perfecţionarea sistemului de management în restaurante
Autor:

Negru Ruxanda

Gradul:

doctor în economie

Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în ramură)
Conducător ştiinţific: Elena Turcov, dr.hab., conf.univ., ASEM
CSS:

D 31-08.00.05-27.03.08

Susţinerea tezei: 16 aprilie 2008 în CSS şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008
5. Strategii de dezvoltare a comerţului cu amănuntul în Republica Moldova
Autor:

Ambros Mariana

Gradul:

doctor în economie

Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în ramură)
Conducător ştiinţific: Elena Turcov, dr. hab., conf. univ., ASEM
CSS:

DH 32-08.00.05-27.03.08

Susţinerea tezei: 16 aprilie 2008 în CSS şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008
6. Diagnosticul şi estimarea potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile
dezvoltării durabile
Autor:

Nelli Amarfii-Railean

Gradul:

doctor în economie

Specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică
Conducător ştiinţific: Vladimir Balanuţă, dr., conf. univ., ASEM
CSS:

D 32-08.00.12-27.03.08, ASEM
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Susţinerea tezei: 7 mai 2008 în CSS şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008
7. Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor aferente lucrărilor de cercetări ştiinţifice
şi de proiectare-experimentare
Autor:

Cuşmăunsă Rodica

Gradul:

doctor în economie

Specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică
Conducător ştiinţific: Vasile Bucur, dr.hab., prof.univ., ASEM
CSS:

D 32-08.00.12-27.03.08

Susţinerea tezei: 7 mai 2008 în CSS şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008
8. Managementul inovaţional în funcţionarea asociaţiilor ştiinţifice de producere din
Republica Moldova
Autor:

Bargan Petru

Gradul:

doctor în economie

Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în ramură)
Conducător ştiinţific: Ion Sârbu, dr.hab., prof.univ., ASEM
Consultant ştiinţific: Vasile Micu, dr.hab.
CSS:

DH 32-08.00.05-27.03.08

Susţinerea tezei: 16 mai 2008 în CSS şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008
9. Strategii de marketing în dezvoltarea şi promovarea ecoturismului în Republica
Moldova
Autor:

Roşca Diana

Gradul:

doctor în economie

Specialitatea: 08.00.06 – Marketing; logistică
Conducător ştiinţific: Elena Turcov, dr.hab., conf.univ., ASEM
CSS:

D 32-08.00.06-27.03.08, ASEM

Susţinerea tezei: 17 mai 2008 în CSS şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008
10. Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă ale personalului în Republica
Moldova
Autor:

Gamanjii Alexandru

Gradul:

doctor în economie

Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în ramură)
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Conducător ştiinţific: Alic Bîrca, dr., conf. univ., ASEM
CSS:

DH 32-08.00.05-27.03.08

Susţinerea tezei: 20 iunie 2008 în CSS, şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008
11. Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în producţia conservelor din fructe
şi legume
Autor:

Zaporojan Viorica

Gradul:

doctor în economie

Specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică
Conducător ştiinţific: Viorel Ţurcanu, dr. hab., prof. univ., ASEM
CSS:

D 32-08.00.12-27.03.08

Susţinerea tezei: 10 iulie 2008 în CSS şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Tezele de doctorat, susţinute la Consiliile ştiinţifice
specializate ale ASEM ce sunt în examinare la CNAA
Teze de doctor habilitat
1. Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a economiei globale
postindustriale
Autor:

Lobanov Natalia

Gradul:

doctor habilitat în economie

Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Consultant ştiinţific: Sergiu Chircă, dr. hab., prof. univ., ASEM
CSS:

D 32-08.00.14-27.03.08, ASEM

Susţinerea tezei: 21 noiembrie 2008 în CSS şi se află în examinare la CNAA
Teze de doctor
2. Specificul antrenării Republicii Moldova în procesul creării "noii economii"
Autor:

Hămuraru Maria

Gradul:

doctor în economie

Specialitatea: 08.00.01 – Economie politică; doctrine economice
Conducător ştiinţific: Valeriu Zbîrciog, dr. hab., prof. univ., ASEM
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CSS:

DH 32-08.00.01-27.03.08, ASEM

Susţinerea tezei: 27 octombrie 2008 în CSS şi se află în examinare la CNAA
3. Contabilitatea şi auditul decontărilor comerciale
Autor:

Sajin Iurie

Gradul:

doctor în economie

Specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică
Conducător ştiinţific: Alexandru Nederiţă, dr. hab., conf. univ., ASEM
CSS:

D 32-08.00.12-27.03.08

Susţinerea tezei: 7 noiembrie 2008 în CSS şi se află în examinare la CNAA
4. Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în producţia farmaceutică
Autor:

Morari Galina

Gradul:

doctor în economie

Specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică
Conducător ştiinţific: Viorel Ţurcanu, dr. hab., prof. univ., ASEM
CSS:

D 32-08.00.12-27.03.08, ASEM

Susţinerea tezei: 7 noiembrie 2008 în CSS şi se află în examinare la CNAA
5. Abordarea impactului procesului de transnaţionalizare prin prisma integrării ţărilor
mici în economia mondiala
Autor:

Ciobanu Sergiu

Gradul:

doctor în economie

Specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Conducător ştiinţific: Petru Roşca, dr. hab., prof. univ., ASEM
CSS:

D 32-08.00.14-27.03.08

Susţinerea tezei : 11 noiembrie 2008 în CSS şi se află în examinare la CNAA

6. Analiza şi evaluarea riscurilor economic şi financiar ale întreprinderii
Autor:

Slobodeanu Neli

Gradul:

doctor în economie

Specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică
Conducător ştiinţific: Vladimir Balanuţă, dr., conf. univ., ASEM
CSS:

D 32-08.00.12-27.03.08
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Susţinerea tezei: 28 august 2008 în CSS şi se află în examinare la CNAA
7. Managementul resurselor investiţionale în reţeaua de distribuire a companiilor
petroliere internaţionale
Autor:

Vlad Polearuş

Gradul:

doctor în economie

Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în ramură)
Conducător ştiinţific: Sergiu Chircă, dr.hab., prof.univ., ASEM
CSS:

DH 32-08.00.05-27.03.08

Susţinerea tezei: 20 iunie 2008 în CSS şi se află în examinare la CNAA
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 din Moldova dispune în prezent de 1155 de calculatoare
(Pentium II – 10, Pentium III – 335, Pentium IV – 810). Dintre acestea, 370 sunt destinate nemijlocit
procesului educaţional, fiind repartizate în 28 săli de clasă, dintre care 8 sunt specializate (pentru
studierea sistemelor contabile, financiare etc.). Există, de asemenea, 16 săli pentru profesori, dotate
cu 80 de calculatoare. Biblioteca este dotată cu 35 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 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 22 de dispozitive de proiectare multimedia, 22 de
calculatoare portabile (notebook) şi 15 retroproiectoare.
Toate calculatoarele sunt conectate la reţeaua Internet, inclusiv cele de la căminele studenţeşti.
Capacitatea reţelei Internet constituie 10 Mbps.
În plus, în ASEM se utilizează 190 de imprimante, 25 de scanere şi diferite dispozitive de
conectare la reţea (servere, radiomodeme, routere, HUB-uri etc.).
Pe 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.).
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
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Economice a Moldovei, prin dezvoltarea unei baze documentare destinate susţinerii programelor de
învăţământ şi de cercetare ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii socioprofesionale din mediul universitar. Colecţia multidisciplinară a Bibliotecii ASEM are o dezvoltare şi
o modernizare echilibrată în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii acesteia. Creşterea valorii
colecţiilor este realizată în baza unui plan concret de acţiuni, aplicând criteriile: tematica studiilor şi
cercetării; tipurile şi genurile de documente; volumul publicaţiilor; accesul liber la informaţie,
respectarea dreptului libertăţii intelectuale, profilarea şi echilibrul, selectivitatea, coordonarea şi
cooperarea etc.
Una dintre 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, listele de stoc de la edituri şi
librarii prin e-mail. Aplicând principiile strategice în dezvoltarea colecţiei Bibliotecii ASEM, în
perioada anului 2008, fondul documentar a crescut până la 316413 de volume (45212 titluri).
Valoarea totală a fondului constituie 6480013,35 lei.
În anul 2008 colecţiile bibliotecii s-au îmbogăţit şi au fost puse la dispoziţia utilizatorilor 9150
de volume (2840 titluri), în valoare totală de 878263,32 lei, dintre care 564028,65 lei (64,2%) au fost
alocaţi din bugetul ASEM. Din numărul total de intrări noi, 6616 de exemplare sunt cărţi, 2308 –
volume şi publicaţii seriale, 94 – documente audio-video şi electronice, 26 – manuscrise, 106 –
autoreferate. Al treilea an la rând se menţine un indice performant pentru numărul total de titluri noi.
Din cele 9150 – unităţi, 46,1% (4221 unităţi) sunt publicaţii didactice, iar cealaltă parte (4625 unităţi)
reprezintă literatura ştiinţifică.
Informarea utilizatorilor prin periodice şi seriale s-a realizat asigurându-se 340 de abonamente
(creştere aproape cu 20 de abonamente în comparaţie cu anul precedent) în valoare de 226664,50 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 s-a mai adaugă 5 titluri noi (total intrări 2308 volume).
Pe parcursul anului 2008, biblioteca şi-a completat fondurile prin donaţii cu 2789 de volume în
valoare de 276152,29 lei, ceea ce reprezintă o creştere în comparaţie cu anul 2007 (de la 15% până la
23%). Biblioteca Ştiinţifică ASEM a colaborat în acest context cu organizaţii (Banca Mondială,
Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană, asociaţia de distribuţie „ProNoi”, PNUD,
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Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Piteşti, România, Fundaţia Cărţii din Republica Moldova,
Molddidactica, ASE Bucureşti) şi cu persoanele particulare.
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
317000 de documente de toate tipurile, iar Centrul de Împrumut poate pune la dispoziţia utilizatorilor
săi 160000 de documente. Servirea studenţilor şi doctoranzilor, corpului profesoral-didactic şi
specialiştilor din sfera comercială, financiară, bancară şi de afaceri s-a realizat în medie 58,2 de ore
săptămânal. De serviciile Bibliotecii, în anul 2008, au beneficiat 16892 de persoane (din care activi
15607). Clienţii reali ai Bibliotecii ASEM sunt următoarele categorii: studenţi – 14734; cadre
didactice – 570; doctoranzi – 50; masteranzi – 396; alte categorii – 152; utilizatori nespecifici –
3940/4359 vizite; utilizatori pasivi – 1285; utilizatori CNC – 1543.
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 sistemelor integrate TINLIB şi TinRead, noua versiune, inclusiv
a altor documentaţii tehnice, necesare pregătirii sistemului pentru instalarea Modulului WebOPAC.
În prezent, s-a pus la dispoziţia publicului WebOPAC-ul la toate posturile de lucru pentru
utilizatori, 6 posturi ale bazei de date „Jurist”, 85 posturi de lucru pentru bazele de date on-line.
Statistica utilizării bazelor de date EBSCO în Biblioteca ASEM indică o pondere a căutărilor cea mai
mare în Republica Moldova.
Unul dintre obiectivele pentru anul 2008 a fost extinderea spectrului de servicii informaţionale.
Biblioteca şi-a propus diversificarea şi dezvoltarea e-serviciilor prin intermediul site-ului Bibliotecii
Ştiinţifice ASEM www.lib.ase.md, şi anume dezvoltarea Compartimentului e-ghiduri şi
Biblioproducţie. În urma selectării resurselor informaţionale economice din Internet, adresele şi linkurile au fost structurate şi plasate pe site-ul Bibliotecii conform următoarei structuri:
•

Baze de Date accesibile la ASEM (17)

•

Informaţii juridice (1)

•

Surse de referinţe (enciclopedii, dicţionare, glosare) (39)

•

Arhive ştiinţifice (16)

•

Biblioteci electronice (22)

•

Versiuni electronice ale tezelor lor (4)

•

Baze de date bibliografice (5)

•

Reviste ştiinţifice on-line (69)

•

Mass-media on-line (29)

•

Organizaţii internaţionale economice (6)

•

Biblioteci (47).
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Forma 2

Indicatorii de activitate ai ASEM în anul 2008
(Teme finanţate de la bugetul de stat)

Mijloace
speciale

Alocaţii
bugetare

Mijloace
speciale

1.

Alocaţii
bugetare

B.

Cercetări
fundamentale

Mijloace
speciale

A.

Cheltuieli
totale**,
mii lei

Inclusiv
Cercetări aplicative
Inclusiv pentru
proiecte de
Total
transfer
tehnologic

Alocaţii
bugetare

Direcţia strategică

Codul
domeniului ştiinţific *

1. Resurse financiare
1.1. Distribuirea pe direcţii strategice şi domenii ştiinţifice

2.

3.

4.

5.

6.

7.

16.08. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei
ţării
Total
Inclusiv
Ştiinţe naturale şi exacte
01
Ştiinţe sociale şi economice
05
866,6
866,6
-

1.2. Alocaţiile bugetare şi mijloacele speciale

7

866,6

-

111
4.
420,1

articol**
113
114
5.
6.
100,2
99,1

1

208,9

-

110,7

26,5

3

420,0

-

198,0

1

80,0

-

1

68,0

1

89,7

1.

2.

3.

Cheltuieli capitale, total

Alocaţii pentru
deplasări

Plata
mărfurilor şi
serviciilor

Cheltuieli curente, total

Retribuirea
muncii

A.

TOTAL

Cheltuieli totale* ,
mii lei

Numărul de proiecte

inclusiv
inclusiv

inclusiv
Procurarea mijloacelor fixe

7.
133,5

Inclusiv
procurarea
echipamentului
articol**
242
8.
9.
133,5
133,5

15,0

26,8

26,8

26,8

45,8

41,1

81,7

81,7

81,7

37,8

7,5

12,0

12,5

12,5

12,5

31,3

2,7

13,0

12,5

12,5

12,5

42,5

17,7

18,0

-

-

-

Total

inclusiv

Alocaţii bugetare,
total
Inclusiv
Proiecte instituţionale
aplicate
Proiecte din cadrul
programelor de stat
Proiecte pentru tineri
cercetători
Proiecte FCFFRMoldova
Contract conform
contractului cu
CSŞDT al AŞM

-
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1.3. Retribuirea muncii
Salariul mediu lunar, lei
Nr.
rînd

Categorii de personal
A.

Efectiv la
31.XII,
(persoane
1.
54 fizice)

2.
846,5

Total

Bază

Cumul

3.

4.
872,08

Acord
de
muncă
5.
810,53

1.

Personal total

2.
3.

Personal de conducere
Cercetători ştiinţifici

7
42

1192,97
805,63

1225,97
853,31

1050,0
811,24

4.
5.

Personal auxiliar
Alte categorii

4
1

411,11
1350,0

550,0
1350,0

341,67
-

inclusiv:

2. Resurse umane. Repartizarea personalului după ocupaţie, vârstă şi gen

25-34

35-44

45-54

55-64

65 şi peste

Cumul

2.

Până la 25

1.

inclusiv
Efectiv la
31.XII

Nr
.
râ
nd

Femei

54
27

7
6

18
13

7
2

14
5

6
1

2
-

54
27

Femei

42
20

4
3

17
9

7
2

6
4

6
2

2
-

42
20

9
4
26
11
4
4
1
1

4
4
1
1

11
6
-

4
1
-

6
4
8
4
-

2
2
-

1
1
-

9
4
26
11
4
4
1
1

Categorii de personal

Personal total,
inclusiv:
Cercetători ştiinţifici

din ei:
2.1. Doctori habilitaţi
Femei
2.2. Doctori în ştiinţe
Femei
4.

Personal auxiliar

5.

Alte categorii

Femei
Femei

3. Bază tehnico-materială/Potenţial logistic
3.1. Nivelul de dotare cu calculatoare personale
Numărul de
Caracteristicile de vîrstă, (%)
calculatoare
de 3-5 ani
de la 5 ani în
de pînă la 3
personale (PC),
sus
ani
total*
27
20
2
5

Numărul de PC
cu acces la
Internet
25

Numărul de PC
per cercetător
ştiinţific
0,39

* Calculatoare personale utilizate în procesul de cercetare
3.2. Achiziţiile din anul de referinţă
Cheltuieli de achiziţionare
Denumirea
Suma totală,
Ponderea în totalul
achiziţiei
mii lei
cheltuielilor instituţiei,
%
Calculatoare
39,8
personale
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Unităţi fizice procurate
Numărul
Numărul unităţilor în
total
sumă de peste 50 mii lei
4

-

Lucrări publicate
Lucrări ştiinţifice publicate
Teze ale
comunicărilor la
foruri ştiinţifice
internaţionale

Articole în culegeri

Total

Articole în reviste
recenzate
(naţion./internaţ.)

Total

Cărţi (monografii
manuale, dicţionare)

eliberate

Inclusiv

cerute

Direcţia strategică

Cod domeniului ştiinţei şi
tehnologii

4. Indicatori de rezultate
4.1. Rezultatele generalizatoare
Brevete

16.08. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării

Total
Inclusiv
Ştiinţe naturale şi
exacte
Ştiinţe sociale şi
economice

01
05

44

44

2

15

5

19

4.2. Activitatea editorială

Total

Lucrări ştiinţifice publicate, total
Inclusiv
Articole în reviste recenzate (naţion./internaţ.)
Articole în reviste ştiinţifice cu factor de impact
mai mare decît 0.2
Articole în culegeri
Monografii* (naţion./internaţ.)
Capitole în monografii(naţion./internaţ.)
Culegeri de documente/culegeri
tematice/dicţionare
Manuale*(naţion./internaţ.)
Lucrări metodico-didactice
Teze la conferinţe internaţionale/naţionale
Recenzii în reviste ştiinţifice de profil
Participarea la colegii de redacţie
Editarea revistelor
Societăţi ştiinţifice pe lângă organizaţie

44

Inclusiv în cadrul
proiectelor
granturilo
r internaprograme
indeInstituţionale
de stat
pendente ţionale

24

6

4

7/1

8/4

1

2
2

2
1

1

1
19

1
10

7

15/5

2

Denumirea revistelor
Denumirea Societăţilor ştiinţifice pe lângă
organizaţie

*Conform cerinţelor CNAA
4.3. Elaborări
Numărul
Recomandări
Acte normative, elaborate/adoptate
Documente de politici, elaborate/adoptate
Materiale, substanţe noi
Dispozitive
Mostre de maşini
Metode, procedee noi
Tehnologii noi
Crearea linilor, hibrizilor, soiurilor, raselor, suşelor
49

1

5. Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor ştiinţifice
Masteranzi
Doctoranzi
Postdoctoranzi
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
inclusiv: din surse bugetare/din alte surse
6. Indicatori de eficienţă
Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la unitate de cercetător ştiinţific
Numărul de articole în reviste recenzate, raportat la fiecare 100.000 lei alocaţi pentru
cercetare*
Numărul de teze de doctorat susţinute, raportat la fiecare 100.000 lei alocaţi pentru cercetare*
Numărul de cercetători ştiinţifici până la 35 ani raportat la numărul total de cercetători (%)

0,38
1,85
50

INFORMAŢIA PRIVIND PROIECTELE FINANŢATE
DE LA BUGETUL DE STAT
LISTA
publicaţiilor în cadrul proiectelor şi temelor finanţate
în anul 2008
Sursa de
finanţare a
cercetărilor
Titlul lucrării. Tipul lucrării (de
ştiinţifice
Locul editării.
structurat separat - monografie, (instituţională,
Nr.
Oraşul, editura,
Numele, prenumele
manual, articole în reviste
din programe
d/o
titlul revistei
autorilor
internaţionale, articole în reviste de stat, proiecte
ştiinţifice
naţionale recenzate)
independente
sau
internaţionale)
1
2
3
4
5
Proiectul „Direcţii şi posibilităţi de asigurare şi dezvoltare a competitivităţii
în condiţiile Republicii Moldova”
Chişinău, Ed.
1. Belostecinic Grigore Metode şi tehnici de scalare în
cercetările de marketing
ASEM, 2008, 88 p.
(lucrare metodico-didactică)
Bucureşti, Romanian
2. Belostecinic Grigore, Premises and oportunities of the
Guţu Corneliu
Republic of Moldova for sustainable
Journal of
developement in European context
Economics, XVIII,
(articol în revista internaţională)
vol. 2, nr.1(35), 2008
Belostecinic
Grigore,
Metodologia
identificării
profilului
Chişinău,
Ed.
3.
Ioniţă Irina
localităţilor urbane din R. Moldova
ASEM, Analele
prin prisma abilităţilor de competiţie
ASEM,
(articol în revistă recenzată)
ed. VI, 2008, p.8-14
Chişinău, Ed.
4. Belostecinic Grigore, Competitivitatea economică în
Guţu Corneliu
contextul dezvoltării durabile a
ASEM, Revista
Republicii Moldova
„Economica”, nr. 2
(articol în revistă recenzată)
(62), 2008, p.73-87

50

Volumul,
coli de
autor

6

2,95

1,9

0,6

1,8

1
5.

6.

7.

8.

9.

2
Belostecinic Marina,
Şendrea Mariana

Bran Florina,
Belostecinic Grigore

Cotelnic Ala

Cotelnic Ala

Cotelnic Ala

10. Cotelnic Ala,
Negruţă Ludmila

11. Cotelnic Ala,
Belostecinic Marina

3
Concurenţa între angajaţi ca factori
de influenţă a competitivităţii

The quality management of
education

Schimbările organizaţionale şi
impactul acestora asupra culturii
antreprenoriale
Concurenţa între angajaţi şi
influenţa asupra competitivităţii
firmei

Competitivitatea şi factorii ce o
determină

Schimbările organizaţionale şi
gestiunea eficientă a acestora:
aspect teoretic

Concurenţa între angajaţi –
oportunitate sau pericol?

51

4

5
Conferinţa
Internaţională
„Gestiunea eficientă
a schimbărilor
organizaţionale ca
factor de creştere a
competitivităţii
întreprinderilor”,
11-12 aprilie 2008,
Chişinău, ASEM
International
Conference
„Ecological
Performance in a
competitive economy
(proceeding) –
Bucharest, 20-21
november, 2008,
Volumul I, p.122126
Chişinău, Ed.
ASEM, Revista
„Economica”, nr.3
(63), 2008, p.20-25
Lucrări ştiinţifice,
vol. 22, economie,
Universitatea
Agrară de Stat,
Chişinău, 21
octombrie, 2008, p.
82-85
Chişinău, Ed.
ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008, p. 4246
Conferinţa
Internaţională
„Gestiunea eficientă
a schimbărilor
organizaţionale ca
factor de creştere a
competitivităţii
întreprinderilor”,
11-12 aprilie 2008,
Chişinău, ASEM
Conferinţa
Internaţională
„Competitivitatea şi
inovarea în
economia
cunoaşterii:
probleme şi soluţii
pentru România şi
Republica
Moldova”, 26-27
septembrie 2008,
Chişinău, ASEM

6
0,2

0,5

0,6

0,3

0,5

0,4

0,3

1
2
12. Feuraş Eugenia,
Iachimov Natalia

3
Factorii determinanţi ai
competitivităţii regionale în
contextul proceselor de integrare
europeană

13. Gaina Boris,
Belostecinic
Grigore, Lobodiuc
Maria

Managementul calităţii vinurilor şi
rolul trasabilităţii proceselor
tehnologice (articol, revista
naţională)

14. Guzun Elena

Competitivitatea întreprinderilor
mici şi mijlocii în Republica
Moldova

15. Prodan Mariana

16. Savciuc Oxana

17. Savciuc Oxana

Intensitatea concurenţei în
domeniile economiei naţionale

Competitivitatea întreprinderii în
contextul evoluţiei conceptelor de
marketing

Probleme actuale de marketing în
contextul evoluţiei pieţei
autohtone
(articol în revistă recenzată)

52

4

5
Conferinţa
Internaţională
„Competitivitatea şi
inovarea în
economia
cunoaşterii:
probleme şi soluţii
pentru România şi
Republica
Moldova”, 26-27
septembrie 2008,
Chişinău, ASEM
Revista „Viticultura
şi vinificaţia”,
nr.1(13), 2008,
p.22-23
Conferinţa
Internaţională
„Competitivitatea şi
inovarea în
economia
cunoaşterii:
probleme şi soluţii
pentru România şi
Republica
Moldova”, 26-27
septembrie 2008,
Chişinău, ASEM
Conferinţa
Internaţională
„Competitivitatea şi
inovarea în
economia
cunoaşterii:
probleme şi soluţii
pentru România şi
Republica
Moldova”, 26-27
septembrie 2008,
Chişinău, ASEM
Conferinţa
Internaţională
„Competitivitatea şi
inovarea în
economia
cunoaşterii:
probleme şi soluţii
pentru România şi
Republica
Moldova”, 26-27
septembrie 2008,
Chişinău, ASEM
Chişinău, Ed.
ASEM, Revista
„Economica”, nr. 4
(64), 2008

6

0,2

0,3

0,4

0,3

0,3

1
2
18. Şendrea Mariana

3
Schimbările organizaţionale şi
implicaţiile acestora asupra
competitivităţii firmei

4

Studii doctorale: experienţă şi
19. Todos Petru,
Ciumac Jorj,
perspective europene (culegere
Belostecinic Grigore tematică)
Proiectul “Elaborarea modelelor de dezvoltare
regională prin formarea clusterelor”
20. Paună CarmenCompetitivitatea regională şi
Beatrice, Corneliu
oportunităţile de creare a
Guţu
clusterelor economice în teritoriul
transfrontalier dintre România şi
Republica Moldova

21. Gheorghiţă Maria,
Belostecinic Marina

Oportunităţile de formare a
clusterelor în industria de confecţii
din Republica Moldova

22. Guţu Corneliu

Competitiveness of Republic
Moldova in regional aspect:
evolution and tendencies in the
intermediate term period
(articol ştiinţific)
Competitiveness, Clusters and
Innovation in Republic of
Moldova

23. Guţu Corneliu
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5
Conferinţa
Internaţională
„Competitivitatea şi
inovarea în economia
cunoaşterii: probleme
şi soluţii pentru
România şi
Republica Moldova”,
26-27 septembrie
2008, Chişinău
Chişinău, UTM,
2008, 125 p.

Tezele Conferinţei
Ştiinţifice
Internaţionale
„Competitivitatea şi
inovarea în economia
cunoaşterii: probleme
şi soluţii pentru
România şi
Republica Moldova”
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
26-27 septembrie
2008
Tezele Conferinţei
Ştiinţifice
Internaţionale
„Competitivitatea şi
inovarea în economia
cunoaşterii: probleme
şi soluţii pentru
România şi
Republica Moldova”
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
26-27 septembrie
2008
Buletinul Comisiei
Naţionale de
Prognoză, Bucureşti,
2008
V International
Scientific and
Technical
Conference «The
Improvement of The
Quality, Reliability
and Long Usage of
Technical Systems
and Technological
Processes»

6

0,32

9,5

0,3

0,3

0,7

0,3

Proiectul „Cercetarea şi elaborarea metodelor
şi tehnicilor actuariale adecvate Republicii Moldova în contextul
strategiilor de integrarea europeană”
1
24.

25.

26.

27.

2
Pârţachi Ion,
Verejan Oleg,
Bradu Marcel,
Verejan Victoria
Pârţachi Ion,
Verejan Oleg,
Bradu Marcel,
Verejan Victoria

3
Stabilirea rolului şi importanţei
actuariatului
şi
a
metodelor
actuariale în asigurări
(articol în revistă recenzată)
Cercetarea şi elaborarea metodelor
actuariale adecvate Republicii
Moldova în contextul strategiilor de
integrare europeană

Pârţachi Ion,
Verejan Oleg,
Bradu Marcel,
Verejan Victoria
Verejan Oleg,
Pârţachi Ion

The research the actuarial methods
for premium-rating in general
insurance business

4

5
Chişinău, Ed. ASEM,
Revista „Economica”, nr.3
(63), 2008
Conferinţa ştiinţifică
naţională cu participare
internaţională „Progrese în
teoria deciziilor economice
în condiţii de risc şi
incertitudine”. Zilele
Academice Ieşene, ediţia a
XXX-a, 23-24 septembrie
2008, Iaşi
4th International
Conference on Applied
Statistics. November 20-22,
2008, Bucharest,
Chişinau, Ed. AŞM, Revistă
de Ştiinţă, Inovare, Cultură
şi Artă „Academos”, nr.3
(10), 2008

Actuariatul, un imperativ al timpului
(articol în revistă naţională)

6
O,73

0,3

0,3

0,31

Proiectul „Cercetarea riscurilor investiţionale
în sectorul real al economiei”
28.

Bunu Mariana

Priorităţi investiţionale ale
Republicii Moldova

29.

Gumovschi Ana,
Marianciuc
Aurelia

Project risk management
(articol în revistă recenzată)

30.

Gumovschi Ana,
Marianciuc
Aurelia

Investment climate and investment
attractiveness in the context of
activity sector (the case of the
Republic of Moldova)

31.

Gumovschi Ana

Reglementarea activităţii
investiţionale (studiu comparativ:
Republica Moldova – Kazahstan)

Hâncu Rodica,
Suhovici Ana

К вопросу об инвестиционной
конкурентноспособности
Р.Молдова
(articol în revistă recenzată)

32.

1

2

3

Simpozionul Internaţional
„Investiţiile şi relansarea
economică”, 23-24 mai
2008, ASE Bucureşti,
România
Sibiu-Chişinău,
Revista
economică, nr. 1 (38),
2008

4

54

0,34

0,32

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
„Competitivitate şi
stabilitate în economia
bazată pe cunoştinţe” , 31
mai - 1 iunie 2008,Craiova,
România,
Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională
„Competitivitatea şi
inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”,26-27
septembrie 2008, ASEM,
Chişinău,
Chişinău, Ed. ASEM,
Analele ASEM,
ed. VI, 2008, p. 244-249

0,32

5

6

0,32

0,34

33.

Hâncu Rodica,
Suhovici Ana

Роль и место иностранных
инвестиций в экономике Молдовы

34.

Colectiv de autori,
Coordonator
Hâncu Rodica

Culegere de articole elaborate în
cadrul proiectului de cercetare

35.

Hâncu Rodica,
Bunu Mariana

36.

Suhovici Ana,
Gumovschi Ana

37.

Suhovici Ana,
Hâncu Rodica

Benefits and Risks for the Host
Economies Associated with Foreign
Direct Investment
(articol în revista internaţională)
Reorganization of Joint Stock
Companies for the Investment
Purposes: national and international
peculiarities,
(articol în revista internaţională)
Riscuri în realizarea strategiilor de
lungă durată privind dezvoltarea
economică a R. Moldova
(articol în revistă recenzată)

XXI Mеждународные
Плехановские чтения.
Российская экономическая
академия им.
Г.В.Плеханова, 3-4 aprilie
2008,Moscova
Chişinău, Ed. ASEM

0,34

Arad, Analele Universităţii
din Arad „Au. Vlaicu”,
2008

0,3

Arad, Analele Universităţii
din Arad „Au. Vlaicu”,
2008

0,3

Chişinău, Ed. ASEM,
Revista „Economica”, nr. 4
(64), 2008

0,3

Proiectul „Crearea unui portal de promovare a
i-afacerilor în Republica Moldova”
38.

Amarfii Ion,
Gafton Sergiu

Elaborarea sistemelor de
indexare selectivă a informaţiei

Chişinău, Ed. ASEM,
Revista „Economica”,
nr. 2 (62), 2008

39.

Bolun Ion,
Amarfii Ion,
Gafton Sergiu

Conceptul
Moldova

Chişinău, Ed. ASEM,
Revista „Economica”,
nr. 2 (62), 2008

portalului

iAfaceri

0,8

0,8

Proiectul “Situaţia demografică, migraţia şi forţa de muncă
din spaţiul rural al Republicii Moldova”
40.

41.

42.

43.

44.

Sainsus Valeriu,
Matei Constantin,
Hachi Mihail,
Mâtcu Matei
Sainsus Valeriu

Mâtcu Matei

Mâtcu Matei

Hachi Mihail

Rolul oraşelor mici în
dezvoltarea complexului
agroindustrial al Republicii
Moldova (monografie)
Geopolitical Wewpoints on
Orthodoxism and Its aspects in
Republic of Moldova
(articol în revista internaţională)
Dezvoltarea
durabilă
a
aşezărilor rurale din Republica
Moldova (articol în revistă
recenzată)
Analiza
studiilor
geodemografice referitor la
mediul rural al Basarabiei

Populaţia rurală – cercetare
geodemografică (monografie)
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Chişinău, Ed. ASEM,
2008
Oradea, Revista Română
de Geografie Politică, Nr.
2, Ed. Universităţii din
Oradea, 2008
Chişinău, Ed. ASEM,
Analele ASEM,
ed. VI, 2008
Conferinţa
Internaţională
„Competitivitatea şi
inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România
şi Republica Moldova”,
26-27 septembrie 2008,
Chişinău, ASEM
Chişinău, Ed. ASEM,
2008, 180 p.

8.2

0,5

0,5

0,3

10,5

LISTA
cercetătorilor ştiinţifici ai proiectelor finanţate
pe anul 2008
Nr.
d/o
1

Numele,
prenumele
2

Anul
naşterii
3

1.

Amarfi Ion

1976

2.

Armanova Natalia

1984

3.

Belostecinic
Grigore

4.

Specialitatea
(denumirea şi cifrul)

Gradul şi titlul
ştiinţific, anul
conferirii

4

5

Bază/
cumul
6

08.00.13 Metode
economico-matematice
08.00.06
Marketing; logistică

Dr.
– 2004
Conf. univ. – 2008

1960

08.00.06
Marketing; logistică

Dr. hab.
– 1999
Prof. univ. – 2000

cumul

Belostecinic
Marina

1969

08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

Dr.
– 1995
Conf. univ. – 1998

cumul

5.

Benea-Popuşoi
Elina

1974

Dr.
– 2000
Conf. univ. – 2005

cumul

6.

Bolun Ion

1947

Dr. hab. – 2000
Prof. univ. – 2005

cumul

7.

Bradu Marcel

1975

8.

Bunu Mariana

1979

08.00.01
Economie politică;
doctrine economice
01.01.09 Cibernetica
matematică şi cercetări
operaţionale
08.00.11
Statistică economică
08.00.10 - Finanţe;
monedă; credit
08.00.10 - Finanţe;
monedă; credit
08.00.01
Economie politică;
doctrine economice
01.01.09 Cibernetica
matematică şi cercetări
operaţionale
08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

cumul

Dr.
Dr.

– 2005
– 2005

cumul
cumul

Conf. univ. – 2006

9.

Ceşuiev Visarion

1955

10.

Chistruga Marcel

1980

11.

Cotelea Vitalie

1952

12.

Cotelnic Ala

1961

13.

Dascaliuc Daniela

1974

cumul

14.

Duca Dragoş

1984

15.

Feuraş Călin

1978

08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

Dr.

16.

Feuraş Eugenia

1956

08.00.01
Economie politică;
doctrine economice

Dr. hab. – 2001
Prof. univ. – 2005

cumul
Dr.
– 1988
Conf. univ. – 2000
Dr. hab.
– 2001
Prof. univ. – 2002

08.00.10 - Finanţe;
monedă; credit
08.00.06
Marketing; logistică

56

cumul

cumul
cumul

cumul
cumul

– 2005

cumul
cumul

Funcţia,
telefon
7

Lect. sup.
402-988
Drd.,
catedra „Marketig
şi logistică”,
conf. univ.,
402-732
Rector, ASEM,
prof. univ.,
22-41-28
Şef
catedră
manage
ment,
prof. univ.,
402-723
Prodecan,
Conf. univ.
402-779
Decan, CSIE,
402-716
Lect. sup.
402788
Conf. univ.
402-859
Lect. sup.
220-997
Drd.,
ULIM
069285527
Conf. univ.
402-988
Prim-prorector
ASEM,
prof.
univ.,
402-703
Lect. univ.
747-927
Drd.,
catedra
„Marketing şi
logistică”,
conf. univ.,
402-732
Lect. sup. catedra
„Management”,
402-736
Şef-catedră „Teorie
economică şi
doctrine politice”
prof. univ.,
402-778

3

4

17.

1

Gafton Sergiu

1977

18.

Gherghiţă Maria

1957

19.

Gumovschi Ana

1972

20.

Guţu Corneliu

1961

01.01.09 Cibernetica
matematică şi cercetări
operaţionale
08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)
08.00.10 - Finanţe;
monedă; credit
08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

21.

Guţu Corneliu

1961

22.

Guzun Elena

1984

23.

Hachi Mihai

1965

24.

Hâncu Rodica

1961

25.

Hristev Eugen

1972

08.00.01
Economie politică;
doctrine economice

26.

Mămăliga Vasile

1953

08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

Dr. –
Conf. univ.

27.

Mâtcu Matei

1933

Dr.
– 1970
Conf. univ. – 1970

28.

Matei Constantin

1940

Matei Ana

1946

11.00.02
Geografie economică;
socială şi politica
11.00.02
Geografie economică;
socială şi politica
11.00.02
Geografie economică;
socială şi politica
08.00.01
Economie politică;
doctrine economice
08.00.13
Metode economicomatematice

Dr.hab.
– 1997
prof. univ. – 1999

cumul

Dr.
– 1990
Prof. univ. – 2007

cumul

Dr. –
Conf. univ.

cumul

29.

2

5

Dr. –
Conf. univ.
Dr.
– 2007
Dr.
– 1990
Conf. univ. – 1992

08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)
08.00.06
Marketing; logistică

Dr.
– 1990
conf. univ. – 1992

11.00.02
Geografie economică;
socială şi politica
08.00.10 - Finanţe;
monedă; credit

Dr.
– 2004
Conf. univ. – 2005

30.

Moldovan
Dumitru

1946

31.

Pârţachi Ion

1955

32.

Păuna BeatriceCarmen

19962

08.00.14
Economie mondială,
relaţii economice
internaţionale

33.

Porcescu Sergiu

1983

08.00.01
Economie politică;
doctrine economice

57

6

Trimaran SRL,
402-988

cumul

Conf. univ.
069188888
Lect. sup.
291067
Director Centrului
de cercetare
economică,
402-870
Director CCE
402-870
Drd.,
catedra „Marketig
şi logistică”,
conf. univ.,
402-732
Conf. univ.
402-783

cumul
cumul

Bază
cumul

Dr. hab. – 2003
Prof. univ. – 2006

Dr. hab. – 1991
Prof. univ. – 1992

7

cumul

cumul
cumul

Şef catedră
“Investiţii şi pieţe
de capital”,
prof.univ.
449-265
cumul Expert, delegaţia UE
la Chişinău, drd.,
ASEM
069195619
cumul Şef catedră USM,
conf. univ.
079452460
cumul
Conf. univ.
402-815
cumul
cumul

Şef catedră,
Prof. univ.
402-835
Lect. sup.
402-815

cumul

Decan REI
Prof. univ.
402-712
Şef. Catedră
„Statistică şi
previziune
economică”
402-984
Şef al
departamentului
IPE al Academiei
Române,
+40722248860
Şef-direcţie AŞM,
doctorand
079720783

1

2

3

4

5

34. Prodan Mariana

1976

08.00.01
Economie politică;
doctrine economice

Dr.

35. Recean Dorin

1974

08.00.01
Economie politică;
doctrine economice

MBA
2000

36. Roşca Marcelina

1983

37. Sainsus Valeriu

1967

08.00.10 - Finanţe;
monedă; credit
11.00.02
Geografie economică;
socială şi politica

38. Sajin Ada

1953

39.

1977

Savciuc Oxana

40. Şavga Ghenadie

1972

41.

Şendrea Mariana

1980

Sochircă Elena

1985

42.

43. Stratan Andrei

44. Suhovici Ana

1966

1951

45. Ţurcanu
Gheorghe
46. Verejan Oleg

1974
1975

47. Verejan Victoria

1979

01.01.09 Cibernetica
matematică şi cercetări
operaţionale
08.00.06
Marketing; logistică

08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

– 2007

cumul

cumul
Dr.
– 2002
Conf. univ. – 2003

cumul

cumul
Dr.
– 2003
Conf. univ. – 2005

Dr.
– 1998
Conf. univ. – 2005
Dr.
– 2006

cumul

cumul
cumul
cumul

Conf. univ.
Lect.sup.
402-988
Şef catedră
„Marketig şi
logistică”,
conf. univ.,
402-732
Conf. univ.
402-736
Lect. sup. catedra
„Management”,
402-736
Lect.univ.
402-815

Dr.

cumul

08.00.05. Economie şi
Dr.
– 1992
management (în ramură) Conf. univ. – 2006

cumul

08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)
08.00.13
Metode
economicomatematice
08.00.10 - Finanţe;
monedă; credit

cumul
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7

Lect. sup.
catedra„Teorie
economică şi
doctrine politice”
402-779
Director executiv,
concernul
„Millennium
Grup”
079416056
Asist. univ.
490-876
402-815

11.00.02
Geografie economică;
socială şi politica
08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

6

cumul

Dr.
– 2000
Conf. univ. – 2006
Dr.
– 2001
Conf. univ. – 2006

cumul
cumul

Viceprimministru,
Ministrul
Afacerilor Externe
şi Integrării
Europene
Conf.
univ.
402-859
Conf. univ.
402-736
Conf.
univ.
402788
Lect. univ.
402-859

DATE
privind deplasările şi stagiile colaboratorilor peste hotare
(din cadrul proiectelor finanţate) în anul 2008
Nr.
d/o
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Numele, prenumele,
gradul şi titlul
ştiinţific,
Anul naşterii
Cotelnic Ala,
prof. univ. dr. hab.,
1961
Savciuc Oxana,
conf. univ. dr.,
1977
Hâncu Rodica,
Prof. univ. dr. hab.
1961
Savciuc Oxana,
conf. univ.dr.,
1977
Savciuc Oxana,
conf. univ. dr.,
1977
Belostecinic Grigorie,
prof. univ. dr. hab,
memb. cor. al AŞM
1960
Bunu Mariana,
conf. univ. dr.
1979
Dascaliuc Daniela,
lect. sup.
1974
Suhovici Ana,
conf. univ. dr.
1951

10. Moldovan Dumitru,
prof. univ. dr. hab.,
membr. cor. al
AŞM,1946
11. Moldovan Dumitru,
prof. univ. dr. hab.,
membr. cor. al AŞM,
1946
12. Elina Benea-Popuşoi,
conf. univ. dr.
1974
13. Recean Dorin,
MBA
1974
14. Porcescu Sergiu,
master în relaţii
internaţionale
1983
15. Hristev Eugen,
master în administrare
publică 1972

Ţara, denumirea
organizaţiei vizitate
Elveţia, Universitatea
Înalte Studii Comerciale,
Geneva
România, Braşov,
Universitatea „Spiru
Haret”
Federaţia Rusă, Moscova,
Российская
экономическая академия
им. Г.В.Плеханова
Slovenia,
Universitatea din Maribor
Polonia,
Universitatea de Ştiinţe
economice din Krakov
Egipt, Sharm El Sheikh

Scopul vizitei. Descrierea succintă a
activităţilor (realizarea proiectelor
comune, stagiu, participări la
manifestări ştiinţifice)
Cursuri de Formare continuă în domeniul
Managementului strategic în achiziţii,
logistică şi aprovizionare
Consolidarea relaţiilor de colaborare pentru
elaborarea cursurilor universitare în comun

Termenul
deplasării
Vizite
multiple
Februarie
2008

Participare la manifestarea ştiinţifică
„XXI Mеждународные Плехановские
чтений”

Aprilie 2008

Schimb de experienţă
Organizarea studiilor la ciclul II Masterat

Mai 2008

Deschiderea anului universitar 2008-2009
Consolidarea relaţiilor cu Universitatea de
Studii Economice din Krakov
Participare la Conferinţă Ştiinţifică

Octombrie
2008

România, ASE Bucureşti

Decembrie
2008

Vizită de documentare

Decembrie
2008

România, ASE Bucureşti

Vizită de documentare

Decembrie
2008

Российская
экономическая академия
им. Г.В.Плеханова,
Moscova
România,
Bucureşti, Academia
Română

Vizită de documentare

Decembrie
2008

Vizită de documentare

Decembrie
2008

România,
Bucureşti, Academia
Română

Vizită de documentare

Decembrie
2008

România,
Bucureşti, Academia
Română
România,
Bucureşti, Academia
Română
România,
Bucureşti, Academia
Română

Vizită de documentare

Decembrie
2008

Vizită de documentare

Decembrie
2008

Vizită de documentare

Decembrie
2008

Vizită de documentare

Decembrie
2008

România,
Bucureşti, Academia
Română
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Forma 3
Lucrările efectuate în cadrul temelor de cercetare
I.

II.

Denumirea direcţiei strategice
„Tendinţe în dezvoltarea şi funcţionarea organizaţiilor în condiţiile economiei
concurenţiale”
Codul şi denumirea temei (proiectului)

III.

Termenul executării

IV.

Ianuarie – decembrie 2008
Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Management”

V.
VI.
VII.

Conducătorul temei
Conf. univ. dr. Belostecinic Marina, şef-catedră
Executorii temei
Membrii titulari ai catedrei ( vezi forma 5)
Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
Cercetările ştiinţifice au fost influenţate de creşterea competitivităţii şi dezvoltarea
economiei bazate pe cunoaştere în condiţiile economiei concurenţiale. Au fost evidenţiate
tendinţe în funcţionarea, managementul şi dezvoltarea organizaţiilor în condiţiile
globalizării şi integrării în comunităţile europene.
Rezultatele cercetărilor au fost reflectate în diverse publicaţii ale membrilor catedrei.

VIII.

Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare)
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Forma 3

I. Denumirea direcţiei strategice
„Dezvoltarea intensivă a marketingului în întreprinderile comerciale şi sfera nonprofit”
II. Codul şi denumirea temei (proiectului)
III. Termenul executării
Anii 2006-2008
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Marketing şi Logistică”
V. Conducătorul temei
Conf. univ. dr. Savciuc Oxana, şef-catedră
VI. Executorii temei
Drd. Ioniţă Irina, drd. Chiriac Lilia
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
„Evaluarea etapelor de dezvoltare durabilă a turismului”
II. Codul şi denumirea temei (proiectului)
„Dezvoltarea turismului ecologic 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
Prof. univ. dr. hab. Turcov Elena, şef-catedră
VI. Executorii temei
Conf. univ. dr. Adrian Bulican,
Conf. univ. dr. Natalia Ţurcan,
Conf univ. dr. Roman Livandovschi,
Lector superior, dr. Mariana Ambros,
Prof. univ. dr. hab. Tudor Stăvilă
Lector superior, doctorandă Beloi Svetlana,.
Dr., assist. univ. Diana Roşca,
Drd. Sergiu Calughin,
Drd. Marian Stan,
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
Ecoturismul, fiind o formă de turism de dimensiuni modeste în ţara noastră, impune
implementarea marketingului pentru promovarea eficace şi direcţionarea dezvoltării afacerilor
în concordanţă cu motivaţiile şi doleanţele de consum ale turiştilor. Marketingul reprezintă
ştiinţa secolelor XX şi XXI, capabilă să manipuleze obiectivele companiei cu factorii de
mediu şi cu interesele comune ale societăţii, demonstrând aportul său considerabil la
eficientizarea şi raţionalizarea consumului de resurse economice.
În Republica Moldova, în perioada de tranziţie, au fost elaborate documente strategice
în majoritatea sectoarelor economiei naţionale. În domeniul turismului, iniţierea acţiunilor
strategice au fost reflectate în Strategia Naţională de Dezvoltarea Durabilă a Turismului şi în
Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei.
Elaborarea cadrului legal privind activitatea ecoturistică şi oficializarea prestaţiei
ecoturistice. Standardizarea şi legislaţia reprezintă două probleme diferite în abordarea
oficializării şi garantării prestaţiei ecoturistice. De-aceea sunt necesare licenţierea şi
autorizarea afacerilor turistice, elaborarea normelor legale pentru ghidarea activităţilor în
domeniu. Acest lucru va permite evidenţa strictă a întreprinzătorilor în domeniu şi depistarea
prestaţiilor ilegale, care contribuie în majoritatea cazurilor la degradarea mediului natural şi
devalorizarea patrimoniului antropic cu destinaţie turistică. Legislaţia este cea mai potrivită
cale de a asigura că obiectivele publice, precum sănătatea şi protecţia mediului, sunt
îndeplinite într-o manieră transparentă, implicând instituţiile abilitate în domeniu cu o
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legitimitate democratică, fără comportament birocratic şi coruptibil.
Oficializarea afacerilor poate fi realizată prin certificarea serviciilor ecoturistice şi a
bunurilor destinate consumului ecoturistic. În acest sens, aplicarea conceptului de ecolabeling
a beneficiat de o atenţie specială în ţările cu o industrie ecoturistică dezvoltată. Astfel, în
aprilie 2003, printr-o Decizie a Comisiei Uniunii Europene (2003/287/EC) au fost stabilite
„criteriile ecologice pentru acordarea eco-etichetei comunitare unităţilor de cazare turistică”.
În concordanţă cu criteriile stabilite, unităţile prestatoare (certificate) trebuie să-şi ghideze
activitatea în baza următoarelor principii: limitarea consumului de apă şi energie, restricţia
producerii de deşeuri, folosirea resurselor regenerabile cu impact minim asupra mediului,
precum şi promovarea educaţiei şi comunicării de mediu.
Actualizarea şi completarea sistemului informaţional existent privind disponibilitatea
resurselor naţionale ale ţării noastre pe site-ul specializat www. turism. md prin:
− crearea unui link www.turism.md/ecoturism;
− antrenarea specialiştilor în studierea şi analiza potenţialului natural pentru
colectarea informaţiei necesare;
− elaborarea unor sarcini la nivel de Stat pentru Administraţiile Publice Locale în
vederea colectării şi transmiterii informaţiilor necesare privind disponibilitatea şi
localizarea resurselor naturale ce pot contribui la lansarea unor destinaţii
ecoturistice;
− stimularea tineretului pentru culegerea şi cunoaşterea legendelor, tradiţiilor prin
iniţierea unor programe la nivel de şcoală şi liceu, cu scopul conştientizării
importanţei valorilor naţionale pentru dezvoltarea turismului ca domeniu de
activitate economică şi socială în plan strategic.
Este important de a evidenţia unele efecte pozitive din implementarea acestei direcţii
strategice ca: diversificarea ofertei turistice şi îmbunătăţitea calităţii ei, extinderea
potenţialului turistic rural, ecologic şi cultural, precum şi cunoaşterea şi conservarea istoriei
şi a tradiţiilor naţionale.
Dezvoltarea sistemelor electronice de distribuţie prin crearea liniilor electronice
fierbinţi pentru comunicare şi informare. Sistemele electronice de distribuţie trebuie să
permită accesul la rezervarea serviciilor ecoturistice şi la achiziţia biletelor de călătorie.
Intensificarea eforturilor de marketing pentru informare şi publicitate privind
activitatea de ecoturism:
- Realizarea unor campanii publicitare în presă, radio, televiziune, afişaj, internet,
organizarea de conferinţe de presă pentru prezentarea ofertei ecoturistice,
organizarea de vizite de documentare pentru reprezentanţii mass-media, creatorii de
opinie, agenţiile de turism şi cele tour-operatoare;
- Realizarea de materiale de informare şi promovare turistică, şi anume:
- tipărirea prospectelor pentru promovarea ecoturistică pe piaţa internă şi externă;
- realizarea de filme pentru oferta turistică generală şi pe segmente de piaţă, în
funcţie de diversitatea produselor ecoturistice;
- derularea filmelor documentare-promotoare ale destinaţiilor ecoturistice prin
intermediul canalelelor internaţionale cognitive de televiziune;
- realizarea de casete audio-video, spoturi TV de prezentare a anumitor produse
ecoturistice;
- seturi de diapozitive, postere şi panouri cu fotografii ale peisajelor naturale din
cadrul destinaţiilor ecoturistice.
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare)
-
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Forma 3

I. Denumirea direcţiei strategice
„Studii asupra strategiilor de comunicare managerială, de afaceri şi didactică”
II. Codul şi denumirea temei (proiectului)
„Comunicare globală: între demers şi strategie”
III. Termenul executării
Anii 2008-2010
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Instruire Economică şi Comunicare de Afaceri”
V. Conducătorul temei
Conf. univ. dr. Borcoman Raisa, şef-catedră
VI. Executorii temei
Conf. univ. dr. L. Cepraga, Conf. univ. dr. T. Kadîrbaeva, Lect. super. univ. M. Mancaş,
Conf. univ. A. Racu-Cicală, Lect. super. univ. N. Căruntu
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
Rezultatele obţinute au valoare teoretică şi practică, fiind reflectate în articole ştiinţifice,
lucrări metodice şi în practica întreprinzătorilor din Republica Moldova. Astfel, în urma
studiilor independente, în anul 2008 au fost publicate 3 articole ştiinţifice şi un manual.
La fel sunt finisate două teze de doctor cu temele: „Dimensiuni persuasive ale
comunicării cu impact în activitatea managerială” şi „Problema elaborării şi
implementării strategiilor comunicării manageriale moderne”.
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare)
Studii independente
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IX. Forma 3

I. Denumirea direcţiei strategice
„Studii asupra terminologiei de specialitate în limba română”
II. Codul şi denumirea temei (proiectului)
„Aspecte ale terminologiei economice în Republica Moldova”
III. Termenul executării
Anii 2008-2010
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Instruire Economică şi Comunicare de Afaceri”
V. Conducătorul temei
Conf. univ. Racu-Cicală Arminia
VI. Executorii temei
Conf. univ. A. Racu-Cicală, conf. univ. dr. R. Borcoman, conf. univ. dr. T. Kadîrbaeva,
Conf. univ. dr. Bîrsan Sv., lect. super. univ. T. Boico
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
Rezultatele cercetărilor au fost publicate în mai multe articole şi studii, inclusiv două
monografii. Diverse aspecte ale terminologiei economice, printre care modalităţi şi
procedee de formare a termenilor economici, modalităţi de definire şi prezentare a
termenilor economici în dicţionare de specialitate, probleme ale corectitudinii termenilor
economici au fost discutate în cadrul mai multor conferinţe şi simpozioane, precum şi în
cadrul mai multor şedinţe ale seminarului metodologic al catedrei.
Cercetările în domeniul terminologiei economice urmează să fie sintetizate şi
sistematizate în „Dicţionarul de termeni economici român(explicativ)” – rus-englezfrancez pentru toţi oamenii de afaceri, la care se lucrează în prezent.
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare)
Studii independente
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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 laboratorul „Analize şi politici
economice”
V. Conducătorul temei
Conf. univ. dr. Tomşa Aurelia, şef-catedră, şef-laborator
VI. Executorii temei
Catedra „Economie şi Politici economice” şi laboratorul „Analize şi politici economice”
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
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 a acestora, pentru asigurarea unei creşteri economice
eficiente în Republica Moldova, sunt propuse:
− 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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Forma 3

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
Conf. univ. dr. Vaculovschi Dorin
VI. Executorii temei
Membrii catedrei „Management Social”
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)

VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare)
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 a 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 acestora
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 mai 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
condiţii necesare sporirii 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 patrimoniul cărora fac parte.
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Forma 3

I. Denumirea direcţiei strategice
II. Codul şi denumirea temei (proiectului)
„Prestaţii de securitate socială”
III. Termenul executării
Decembrie 2008
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Drept privat”
V. Conducătorul temei
Conf. univ. dr. Donos Evlampie, şef-catedră
VI. Executorii temei
Conf. univ. dr. Donos Evlampie
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
Reformarea sistemului de securitate socială în R.M. reprezintă un imperativ al perioadei
actuale. Începând cu 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.
Deocamdată, în procesul elaborării lucrării accentele au fost puse pe cadrul legislativ şi
instituţional ale 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)
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Forma 3
I. Denumirea direcţiei strategice
„Geografie economică, Demografie, Economia Mediului”
II. Codul şi denumirea temei (proiectului)
„Prognoza demografică în Republica Moldova”
III. Termenul executării
Ianuarie-decembrie 2008
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Geografie şi Economia mediului”
V. Conducătorul temei
Prof. univ. dr. hab. Matei Constantin, şef-catedră
VI. Executorii temei
Conf. univ. dr. Valeriu Sainsis,
Conf. univ. dr. M. Mâtcu,
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
Rezultatele sunt prezentate în elaborarea Cărţii Verzi a populaţiei Republicii Moldova:
− s-a estimat în scenarii evoluţia de perspectivă a cadrului demografic;
− s-au prognozat fenomenele demografice pentru etapa de 20 ani.

VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare)
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Forma 3

I. Denumirea direcţiei strategice
„Studierea, cercetarea şi fundamentarea noilor tendinţe în economia mondială
contemporană în condiţiile globalizării”
II. Codul şi denumirea temei (proiectului)
„Probleme privind adaptarea economiilor naţionale ale ţărilor mici la noile tendinţe
în economia mondială contemporană”
III. Termenul executării
Ianuarie-decembrie 2008
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Relaţii Economice Internaţionale”
V. Conducătorul temei
Conf. univ. dr. hab. Chistruga Boris, şef-catedră
Conf. univ. dr. Postică Constantin
VI. Executorii temei
Conf. univ. dr. hab. Boris Chistruga, şef catedră
Conf. univ. dr. Constantin Postică
Conf. univ. dr. Ion Galaju
Conf. univ. dr. Natalia Lobanov
Conf. univ. dr. Maia Pisaniuc
Conf. univ. dr. Natalia Palii
Conf. univ. dr. Mihai Hachi
Lect. univ. Larisa Dodu-Gugea
Asis. univ. Rodica Crudu
Asis. univ. Dorina Harcenco
Asis. univ. Diana Galea
Conf. univ. dr. hab. Zorina Şişcan
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
Activitatea catedrei REI în domeniul cercetărilor ştiinţifice şi utilizărilor lor a fost orientată spre
următoarele direcţii:
• Studierea şi fundamentarea oportunităţilor de dezvoltare economică a ţărilor mici în condiţiile
globalizării şi regionalizării;
• Analiza şi sistematizarea cercetărilor catedrei REI, orientate spre determinarea şi cunoaşterea
modificărilor produse în economia mondială şi impactul acestora asupra eficienţei activităţii
economice externe şi dezvoltării economiei naţionale a Republicii Moldova.
• Publicarea articolelor ştiinţifice, prezentarea comunicărilor la mesele rotunde, simpozioane
ştiinţifice referitoare la tema de cercetare;
• Rezultatele cercetărilor pot fi utilizate şi în procesul didactic în cadrul disciplinelor catedrei
REI.

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)
„Direcţiile eficientizării mediului instituţional existent”
III. Termenul executării
Ianuarie-decembrie 2008
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Laboratorul „Problemele teoriei economice contemporane”
V. Conducătorul temei
Prof. univ. dr. hab. Sorocean Olga
VI. Executorii temei
Prof. univ. dr. hab. O. Sorocean,
Conf. univ. dr. N. Filip,
Drd. A. Ceiacovschi,
Drd. C. Malcoci,
Drd. N. Branaşco,
Drd. D. Ignatiuc,
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
În baza cercetărilor conceptuale-empirice ale instituţiilor puterii, sunt analizate
tendinţele şi rolul dezvoltării lor în condiţiile transformărilor sistemice.
Au fost studiate contradicţiile şi disproporţiile în sistemul puterii, evaluate nivelul şi
consecinţele puterii monopoliste a pieţei (pentru pieţele unor ramuri aparte).
Sunt elaborate recomandări de interacţiune constructivă a statului şi businessului în
formă de parteneriat (în baza AT Găgăuzia).
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)
„Crearea societăţii informaţionale ca premisă a sporirii competitivităţii economiei
naţionale”
III. Termenul executării
Ianuarie-decembrie 2008
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Laboratorul „Problemele teoriei economice contemporane”
V. Conducătorul temei
Prof. univ. dr. hab. Şişcan Nadejda
VI. Executorii temei
Prof. univ. dr. hab. Şişcan Nadejda,
Conf. univ. dr. Coşelev Natalia,
Drd. Barbăneagră Oxana,
Drd. Dediu Octavian,
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
Analiza literaturii socioeconomice prin prisma metodologiei moderne (evolutive,
multidimensionale, interdisciplinare etc.) şi efectuarea investigaţiilor sociologice
concrete, atât la nivel global, cât şi la cel naţional, privind esenţa şi conţinutul procesului
de edificare a unei societăţi informaţionale, axate pe mărirea gradului de competitivitate a
economiei naţionale, a demonstrat că informaţia, fiind baza societăţii, este înţeleasă şi
interpretată foarte îngust ca formă de comunicare sau ca o resursă de bază. Aceasta
diminuează, prin urmare, rolul ei în creşterea competitivităţii economiei naţionale.
Conceperea informaţiei ca o sursă de formare a unui sistem informaţional şi
educaţional permite să constatăm prezenţa unei etape superioare din punct de vedere
calitativ în cadrul dezvoltării sociale, şi anume formarea şi dezvoltarea societăţii
informaţionale.
Astfel reieşind din cele menţionate mai sus, putem constata o schimbare radicală a
naturii, criteriilor de evaluare, rezultatele competitivităţii şi elementele „de intrare” în
procesele de competitivitate. Bunurile intangibile, capitalul intelectual, capitalul social,
prestigiul firmei, încrederea pe piaţă sunt elemente prioritare. A fost schimbată şi natura
competitivităţii prin axarea sa pe următoarele scopuri: bunăstarea populaţiei, coeziunea
socială, calitatea vieţii, satisfacţia umană etc.
Rezultatele competitivităţii capătă sensuri noi, îmbinând criteriile economicotehnologice cu cele rezultând din modelul social, coeziunea socială, calitatea vieţii,
securitatea socială, satisfacţia umană şi relaţiile umane. Putem spune că problematica
competitivităţii se „îmbină” cu cea a inovaţiei, creativităţii, justiţiei sociale şi a moralităţii
economice.
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare)

Forma 3
72

I. Denumirea direcţiei strategice
II. Codul şi denumirea temei (proiectului)
„Bazele lingvo-didactice ale predării limbilor de afaceri. Determinarea principiilor
structural-semantice a terminologiei economice”
III. Termenul executării
Ianuarie-decembrie 2008
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Limbi Moderne de Afaceri”
V. Conducătorul temei
Conf. univ. dr. Gh. Moldovanu, şef-catedră
VI. Executorii temei
Conf. univ. dr. Gh. Moldovanu
Conf. univ. dr. S. Dragancea
Conf. univ. dr. E. Ruga
Lect. sup. A. Chirdeachin
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
În procesul globalizării, traducerea se prezintă drept o activitate lingvistică foarte importantă şi
destul de actuală. Ea devine întrebuinţată aproape zilnic, aceasta facilitând comunicarea între
persoanele ce posedă limbi, culturi şi gândiri diferite. În prezent, activitatea de traducere se
confruntă cu o serie de dileme şi probleme, cărora li se acordă o atenţie din ce în ce mai sporită, şi
care fac obiectul unor studii şi analize destul de profunde şi minuţioase. Investigaţiile s-au axat
asupra structurilor comparative frazeologice, fiind iniţiată în scopul facilitării procesului de
traducere al acestora, sporirii gradului de exactitate şi corectitudine faţă de conţinutul iniţial. O
altă direcţie ţine de orientarea discuţiilor spre relaţia dintre limbă şi societate: prima-direcţia
saussuriană, ce a dominat cercetarea lingvistică europeană reunită sub stindardul
structuralismului, a doua ţine de principiile lingvistice saussuriene, de la care se reclamă pentru a
o integra într-o perspectivă socială şi pragmatică. O altă direcţie de cercetare ţine de orientările
pedagogice de realizare a interconexiunii dintre predare-învăţare-evaluare în învăţământul
universitar superior.

VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare)
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Forma 3

I. Denumirea direcţiei strategice
II. Codul şi denumirea temei (proiectului)
„Studiu comparat al limbilor romano-germanice şi slave (terminologie,
derivatologie, semantică, lexicologie şi lexicografie) Particularităţile socila-culturale
ale exprimării indiferenţii”
III. Termenul executării
Ianuarie-decembrie 2008
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Limbi Moderne de Afaceri”
V. Conducătorul temei
Conf. univ. dr. Gh.Moldovanu, şef-catedră
VI. Executorii temei
Conf. univ. dr. Gh. Moldovanu
Conf. univ. dr. S. Dragancea
Conf. univ. dr. E. Ruga
Lect. sup. A. Chirdeachin
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
Profesorii catedrei s-au axat pe studiul comparat al limbilor engleze, franceze, germane, spaniole
şi ruse. Cele mai semnificative lucrări ţin de studierea terminologiei economice, a morfologiei şi
sintaxei contrastive, de semantică şi derivare, de lexicologia imaginii publicitare şi de studiul
lingvisticii contrastive sub aspect de culturologi, etnolingvistică, comunicare şi sociologie. Unele
cercetări sunt axate asupra structurilor comparative frazeologice, fiind iniţiate în scopul facilitării
procesului de traducere al acestora, sporirii gradului de exactitate şi corectitudine faţă de
conţinutul iniţial. Structurile comparative în procesul globalizării se prezintă drept o activitate
lingvistică, foarte importantă şi destul de actuală, la pregătirea experţilor economici pentru
negocierile interguvernamentale, implementarea noilor opţiuni în perfecţionarea structurilor
financiare şi investiţionale în economiile locale, regionale şi mondiale.

VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare)
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Forma 3

I. Denumirea direcţiei strategice
Finanţe. Monedă. Credit
II. Codul şi denumirea temei (proiectului)
„Creşterea eficienţei sistemului monetar din Republica Moldova în contextul conjuncturii
actuale de pe pieţele financiare naţionale şi internaţionale”
III. Termenul executării
Ianuarie 2008 – decembrie 2009
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Bănci şi Activitatea Bancară”
V. Conducătorul temei
Conf. univ. dr. hab. Secrieru Angela

VI. Executorii temei
Cercetătorii ştiinţifici ai catedrei „Bănci şi Activitate Bancară”

VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
Au fost analizate procesele şi fenomenele declanşate pe pieţele financiare naţionale şi
internaţionale şi indentificate tendinţe care influenţează evoluţia sistemului monetar din Republica
Moldova, au fost analizate aspecte şi elemente componente ale sistemului monetar din RM.
Rezultate:
Analize şi recomandări preventive; Metodologii;
Recomandări;
Direcţii şi Strategii de activitate
Forma de prezentare:
Articole, participări la sesiuni ştiinţifice, teze de doctorat

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
2006 - 2008
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Finanţe şi Asigurări”
V. Conducătorul temei
Conf. univ. dr. Botnari Nadejda
VI. Executorii temei
Membrii catedrei
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
Au fost cercetate întreprinderile mici şi mijlocii din Republica Moldova din punctul de
vedere al finanţării acestora prin folosirea creditelor; s-au examinat aspectele fiscale ale
instrumentelor de politică financiară a statului în vederea creşterii economice; a fost
testată practica internaţională de organizare a controlului fiscal prin găsirea posibilităţilor
de utilizare a ei în condiţiile Republicii Moldova; au fost propuse căi de optimizare a
planificării fiscale întru mărirea gradului de securitate fiscală; a fost cercetat sistemul de
finanţare a ştiinţei în Republica Moldova cu scopul perfecţionării acestuia; a fost
fundamentat diagnosticul financiar al întreprinderii ca suport în luarea deciziilor
manageriale; au fost studiate multiple aspecte ale politicii financiare a statului
moldovenesc în perspectiva integrării în Uniunea Europeană.
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare)
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Forma 3

I. Denumirea direcţiei strategice
II. Codul şi denumirea temei (proiectului)
„Gestiunea riscurilor investiţionale aferente economiei naţionale a Republicii
Moldova”
III. Termenul executării
Ianuarie-decembrie2008
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital”
V. Conducătorul temei
Prof. univ. dr. hab. Rodica Hîncu, şef-catedră
VI. Executorii temei
Prof. univ. dr. hab. Hîncu Rodica
Conf. univ. dr. Iovv Tatiana
Conf. univ. dr. Suhovici Ana
Conf. univ. dr. Jeleznova Ninaîn
Lector superior Marianciuc Aurelia
Lector superior, dr. Gumovschi Ana
Lector univ. dr. Filip Angela
Lector superior Munteanu Nina
Conf. univ. dr. Bunu Mariana
Lector superior Dascaliuc Daniela
Asistent universitar Roşca Marcelina
Lector universitar Costova Natalia
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
Cercetarea ştiinţifică în cadrul temei stabilite, are un caracter interdisciplinar, fiind
orientată în 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 tară, cât şi
din străinătate, inclusiv prin comunicări prezentate şi discutate în cadrul conferinţelor
ştiinţifice organizate de catedră, 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 învăţământului în condiţiile integrării
europene”

III. Termenul executării
Ianuarie-decembrie 2008
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Filosofie şi politologie”
V. Conducătorul temei
Conf. univ. dr. Dumitraş Tudor,
Prof. univ. dr. hab. Rumleanschi Petru

VI. Executorii temei
Conf. univ. dr. Dumitraş Tudor
Prof. univ. dr. hab. Rumleanschi Petru
Conf. univ. dr. Bucaros Muza,
Conf. univ. dr. Chistrugă Ilarion,
Conf. univ. dr. Lupan Ştefan,
Lect. univ. dr. Zelenschi Angela,
Lect. sup. Ţurcan Galina,

VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
Ca rezultat al cercetării efectuate, se fac următoarele concluzii pe tema catedrală:
1. În formarea personalităţilor multilateral dezvoltate un rol deosebit îi aparţine
umanizării învăţământului, în centrul căruia stă necesitatea dezvoltării şi apărării
spiritualităţii omului, păstrării şi multiplificării cunoştinţelor umanitare.
2. Ştiinţele umanitare astăzi devin indispensabile, fiindcă nu dispun de un complex de
cunoştinţe speciale profesionale şi nu contribuie la formarea anumitor deprinderi şi
capacităţi profesionale.
3. Activitatea omului e necesar de analizat în unitate cu aşa trăsături ale lui ca prezenţa
intelectului, a culturii generale, a libertăţii alegerii, responsabilităţii morale etc.
4. În condiţiile create, adoptarea procesului instructiv-educativ la spaţiul european al
învăţământului superior este o soluţie posibilă de rezolvare a problemelor cu care se
confruntă sistemul educaţional din ţara noastră. Participarea colaboratorilor catedrei la
schimbarea situaţiei existente în învăţământul universitar naţional, elaborarea şi
implementarea mecanismelor de eficientizare a procesului de învăţare-predare şi de
cercetare modernă, orientat spre performanţă, sunt nişte imperative ale timpului.
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare)
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Forma 3

I. Denumirea direcţiei strategice
„Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea
durabilă a economiei ţării”
II. Codul şi denumirea temei (proiectului)
„Filosofia ştiinţei, rolul ei în rezolvarea problemelor economice, politice, morale ale
educaţiei şi învăţământului”
III. Termenul executării
2004-2008
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Filosofie şi politologie”
V. Conducătorul temei
Conf. univ. dr. Dumitraş Tudor,
Prof. univ. dr. hab. Rumleanschi Petru,

VI. Executorii temei
Conf. univ. dr. Dumitraş Tudor,
Prof. univ. dr. hab. Rumleanschi Petru,
Conf. univ. dr. Bucaros Muza,
Conf. univ. dr. Chistrugă Ilarion,
Conf. univ. dr. Lupan Ştefan,
Lect. univ. dr.Zelenschi Angela,
Lect. sup. Ţurcan Galina,

VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
1.
2.
3.
4.

5.

În societatea contemporană se schimbă în mod radical caracterul de producţie, tipul relaţiilor dintre om
şi lumea înconjurătoare. Filosofia ştiinţei poate contribui la dezvoltarea economică a societăţii prin
influenţa asupra caracterului, mentalităţii şi cunoştinţelor manageriale.
Filosofia ştiinţei contribuie la conştientizarea redimensionării arsenalului de revederi metodologice în
baza cărora sunt analizate procesele integraţioniste contemporane. Dimensiunea teoretico-metodologică
impune o nouă calitate a discursului politic.
Un factor important în dezvoltarea societăţii contemporane, a tuturor sferelor culturale îl reprezintă
culturile şi instituţiile tehnologice, cultura fiind înţeleasă ca civilizaţie în construcţie, iar civilizaţia ca
cultură în acţiune, devenită viaţa socială cotidiană.
Cultivarea culturii morale este posibilă prin elucidarea identităţii modului de a gândi; creşterea
spiritualităţii viitorilor economişti poate contribui conştientizarea şi cunoaşterea valorilor spirituale
naţionale. Apare necesitatea reorientării dispoziţiilor morale ale tinerilor, crearea unei noi paradigme
vital-practice, umanistic-morale în cunoaşterea societăţii contemporane.
Procesul umanizării învăţământului trebuie să aibă nu o simplă dimensiune teoretică, dar de
transformare, proprie lumii înconjurătoare şi societăţii. Învăţământul trebuie să devină o cale a
descoperirii; elaborarea şi implementarea mecanismelor de eficientizare a procesului de învăţarepredare şi de cercetare modernă, orientat spre performanţă fiind nişte imperative ale timpului.

VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare)
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Forma 3

I. Denumirea direcţiei strategice
„Problemele contabilităţii în condiţiile implementării Standardelor Internaţionale
de raportare financiară (IFRS)”
II. Codul şi denumirea temei (proiectului)
„Filosofia ştiinţei, rolul ei în dezvoltarea culturii învăţământului în condiţiile integrării
europene”

III. Termenul executării
1 ianuarie – 31 decembrie 2008
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Filosofie şi politologie”
V. Conducătorul temei
Prof. univ. dr. Ваjerean Eudochia
VI. Executorii temei
Prof. univ. dr. hab. Ţurcanu Viorel,
Conf. univ. dr. Mişova Tatiana,
Prof. univ. dr. hab. Bucur Vasile,
Prof. univ. dr. Nederiţa Alexandru,
Prof. univ. dr. Tostogan Paveld,
Prof. univ. dr. Bajerean Eudochia,
Conf. univ. dr. Grabarovschi Ludmila,
Conf. univ. dr. Graur Anatol,
Conf. univ. dr. Lapiţcaia Ludmila,
Conf. univ. dr. Curagău Natalia,
Conf. univ. dr. Golocealova Irina,
Conf. univ. dr. Cechina Ecaterina,
Conf. univ. dr. Popovici Angela,
Conf. univ. dr. Dragomir Natalia,
Conf. univ. dr. Cauş Lidia
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
Au fost examinate Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).
Obiectivele rezultatelor ştiinţifice constau în:
- -studierea prevederilor IFRS şi particularităţilor aplicării acestora în RM_
- actualizarea Standardelor Naţionale de Contabilitate: 2,5,7,13,16 în conformitate cu
prevederile Legii Contabilităţii în redacţie nouă,
- elaborarea recomandărilor privind implementarea IFRS. Aplicarea IFRS pentru prima dată.
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.

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 în ramurile economiei naţionale”
III. Termenul executării
Ianuarie-decembrie 2008
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Contabilitate”
V. Conducătorul temei
Conf. univ. dr. Grigoroi Lilia, şef-catedră
VI. Executorii temei
Dr. în ştiinţe economice Harea Ruslan
Dr. în ştiinţe economice Lazari Liliana
Dr. în ştiinţe economice Dima Maria
Dr. în ştiinţe economice Vitiuc Ana
Dr. în ştiinţe economice Bîrcă Aliona
Lector superior Ţurcan Ludmila
lector superior Badicu Galina
Lector superior Gudima Galina
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
„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 2005 - decembrie 2010
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Analiza Activităţii Economico-Financiare”
V. Conducătorul temei
Conf. univ. dr. Balanuţă Vladimir, şef-catedră

VI. Executorii temei
Dr. conf. univ. Balanuţă Vladimir,
Dr. conf. univ. Gortlomei Valentina,
Dr. conf. univ. Ţiriulnicova Natalia,
Dr. conf. univ. Gavriliuc Ludmila,
Dr. conf. univ. Paladi Valentina,
Dr. conf. univ. Prodan Natalia,
Dr. conf. univ. Tcaci Natalia,
Lector superior Chirilov Nelea,
Lector superior Talmaţchi Svetlana,
Lector superior Cojocari Ala,
Dr. lector universitar Muntean Neli,
Asistent universitar Dutca Daniela,
Asistent universitar Braşoveanu Adriana

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:
- Aplicării metodelor performante de analiză a rezultatelor economico-financiare ale
unităţilor de producţie pe teren;
- Analizei şi estimării mecanismului de formare a costurilor producţiei fabricate şi
vândute;
- Evaluării efortului propriu al colectivului de muncă în obţinerea profitului;
- Analizei rentabilităţii activităţilor desfăşurate cu ajutorul factorilor intermediari;
- Diagnosticului şi estimării capacităţii de plată, solvabilităţii şi lichidităţii bilanţului
contabil în condiţiile actuale de dezvoltare a agenţilor economici autohtoni.
Rezultatele cercetărilor în domeniile nominalizate au fost reflectate în 24 de articole
ştiinţifice, publicate în ediţiile republicane de specialitate şi la foruri ştiinţifice
internaţionale.
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare)
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Forma 3
I. Denumirea direcţiei strategice
„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 2008
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Statistică şi Previziune Economică”
V. Conducătorul temei
Prof. univ. dr. Ion Pârţachi, şef-catedră
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, lector superior Adrian Tataru,
lector superior, dr. Marcel Bradu, lector superior Lilian Hâncu, lector superior, drd. Natalia Şişcan.

VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
Informaţia statistică serveşte la identificarea problemelor, elaborarea politicilor şi strategiilor de
dezvoltare, crearea unor previziuni pe termen mediu şi lung ale fenomenelor economice şi sociale,
monitorizarea procesului de implementare a politicilor de dezvoltare, evaluarea impactului deciziilor,
asupra elaborării şi monitorizării realizării programelor de stat, informării 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 2008, au fost continuate lucrările privind tematica Utilizării Metodologiilor Statistice
Internaţionale şi Aplicarea Modelelor Econometrice în Analiza Socio-Economică a Republicii Moldova.
Au fost elaborate Strategiile 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 cercetate şi elaborate studii de caz privind aplicarea metodelor statistico-matematice şi
econometrice pentru sporirea capacităţii de analiză a proceselor social-economice.
Profesorul universitar I. Pârţachi este membrul comitetului ştiinţific al celui de-al optulea Simpozion
Internaţional „Investiţiile şi relansarea economică” (Bucureşti, 23-24 mai 2008).
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”,
în 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
02. „Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea
durabilă a economiei ţării”;
II. Codul şi denumirea temei (proiectului)
„Dezvoltarea reţelelor informatice şi a afacerilor electronice în contextul edificării
societăţii informaţionale în Republica Moldova”
Etapa p.a. 2008: „Configurarea fizică a subreţelei de transfer date a reţelelor locale
de calculatoare de tehnologie Ethernet”
III. Termenul executării
Decembrie 2008
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Laboratorul InfoCiber
V. Conducătorul temei
Prof. univ., dr. hab. Bolun Ion

VI. Executorii temei
Amarfii Ion, dr. conf. univ.
Andronatiev Victor, lect.sup.

VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
Sunt concretizate problema şi modelele economico-matematice pentru subreţelele de
transfer date ale LAN de tehnologie Ethernet. Sunt determinate soluţiile
analitice/elaboraţi algoritmii de obţinere a soluţiilor privind configurarea fizică a
subreţelei de transfer date a unor asemenea reţele.
Rezultatele obţinute pot fi folosite la proiectarea reţelelor locale de tehnologie Ethernet
pentru optimizarea şi verificarea corectitudinii configurării fizice a unor asemenea reţele.
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)
„Managementul informaţional integrat ca bază a eficienţei sistemelor informatice”
Etapa p.a.2008: „Managementul calităţii în sistemele informatice: temelie pentru
dezvoltarea managementului cunoaşterii”
III. Termenul executării
2005 - 2010
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Cibernetică şi informatică economică”, laboratorul InfoCiber
V. Conducătorul temei
Prof. univ. dr. hab. Costaş Ilie, şef-catedră
VI. Executorii temei
Prof. univ. dr. hab. Costaş Ilie
Lector universitar Ghetmancenco Svetlana,
Conferenţiar universitar, dr. Cotelea Vitalie
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
A fost cercetat rolul managementului informaţional ca temelie pentru dezvoltarea
managementului cunoştinţelor. Managementul calităţii în tehnologii informaţionale a fost
examinat ca mecanism de extragere a cunoştinţelor în baza unui sistem de management
informaţional bine organizat. 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, managementul calităţii
TI şi managementul cunoştinţelor. 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)
Problemele securităţii informatice
Etapa p.a.2008: “Riscurile informaţionale şi ciberterorismul internaţional”
III. Termenul executării
2005-2010
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Laboratorul de Securitate Informaţională
V. Conducătorul temei
Prof. univ. dr. hab. Ohrimenco Serghei

VI. Executorii temei
Prof. univ. dr. hab. Ohrimenco Serghei,
Asistent universitar Sclifos Constantin
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)
„Modelarea şi optimizarea proceselor economice”
Etapa p.a.2008: „Analiza şi modelarea proceselor economice cu caracter
nediferenţiabil”
III. Termenul executării
2005-2010
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Laboratorul InfoCiber
V. Conducătorul temei
Conf. univ. dr. Godonoagă Anatol
VI. Executorii temei
Lector superior, universitar, Baractari Anatolie
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
S-au efectuat cercetări ştiinţifice în cadrul cărora s-au obţinut recomandări pentru aplicaţii
practice în următoarele direcţii: 1) Modelarea proceselor economice nediferenţiabile; 2)
Analiza şi modelarea unor sisteme economice de echilibru interramural în viziunea
optimizării efectului output pentru cereri aleatoare. Rezultatele obţinute au fost raportate
în cadrul a două conferinţe internaţionale şi publicate în literatura de specialitate.
Importanţa teoretică ţine de anumite generalizări şi adaptări la situaţii apropiate de
realitate, iar cea practică – ar putea fi implementate în unităţile economice care se
confruntă cu situaţiile de risc.
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare)
-
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Forma 3

I. Denumirea direcţiei strategice
„Mijloace adaptabile de programare”
II. Codul şi denumirea temei (proiectului)
MAP-01-10
III. Termenul executării
2001-2010
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Bazele Informaticii Economice”
V. Conducătorul temei
Prof. univ. dr. hab. membru cor. al ARA Todoroi Dumitru
VI. Executorii temei
Prof. univ. dr. hab. membru cor. al ARA Todoroi Dumitru
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
Sunt cercetate şi elaborate mecanismele (ADAPTORII) de interacţiuni adaptabile ommaşină pe axele: limbaj, procesor, date, acţiuni, definire şi apel din punctul de vedere al
utilizării lor în practica programării adaptabile. Tehnologia programării adaptabile
constituie o nouă direcţie în elaborarea învelişurilor sistemelor de programare de
perspectivă şi este derivată în tehnologia programării adaptabile prin extindere şi
reducere.
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare)
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Forma 3

I. Denumirea direcţiei strategice
„Procesarea limbajului natural”
II. Codul şi denumirea temei (proiectului)
PLN-00-08
III. Termenul executării
2000-2008
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Bazele Informaticii Economice”
V. Conducătorul temei
Prof. univ. dr. hab. membru cor. al ARA Todoroi Dumitru
VI. Executorii temei
Prof. univ. dr. hab. membru cor. al ARA Todoroi Dumitru
VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
Au fost studiate metodele de interacţiune om – maşină, maşină – maşină şi om – om prin
intermediul limbajului natural computerizat. A fost elaborat Dicţionarul Enciclopedic
Ilustrat MULTIMEDIA (DEI MULTIMEDIA în baza Limbii Române) compus din
compartimentele: cuvânt, cuvânt-accent, cuvânt-definiţie AUDIO, cuvânt-definiţie
IMAGINE şi parţial cuvânt-definiţie VIDEO.
VIII. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare)
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Forma 3
I. Denumirea direcţiei strategice
II. Codul şi denumirea temei (proiectului)
„Cercetarea unor probleme ale matematicii teoretice şi aplicative”
III. Termenul executării
Ianuarie-decembrie 2008
IV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Matematică”
V. Conducătorul temei
Prof. univ. dr. hab. Bunu Ion
VI. Executorii temei
Prof. univ. Bunu I.,
Conf. univ. Balcan V.,
Conf.univ. Buzurniuc Şt.,
Conf.univ. Chircu P.,.
Conf.univ. Cracilov C.,
Conf. univ. Vizitiu V.,
Conf.univ. Morcov B.,
Prof. univ. Zambiţchi D.,
Conf. univ. Berzan R.

VII. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
S-au obţinut rezultate esenţiale în domeniul algebrei, geometriei şi modelării matematice.
S-a studiat întrebarea despre stabilitatea tuturor pretorsiunilor r ≤ z , unde z este
pretorsiunea Goldie. S-a stabilit că dacă soclul stâng al inelului este nul, atunci inelele cu
această proprietate coincid cu QI-inele stângi.
S-a demonstrat că există descompunerea spaţiului hiperbolic n – dimensional (în
colaborare cu prof. V.Makarov) în poliedre egale astfel ca să n-o putem transforma în
descompunere regulară (tile-transitive) prin permutarea poliedrelor. S-au construit
exemple de descompuneri nu faţă în faţă non-regulare a spaţiului n-dimensional
Lobacevski în poliedre congruente, finite şi convexe, care nu pot fi transformate în
regulare prin permutarea poliedrelor descompunerii.
În anul 2008, am cercetat proprietăţile funcţiilor ce pot servi drept funcţii de producţie
conform proprietăţilor lor cu sens economic.
A fost studiată problema existenţei topologiilor conexe în module asupra unor inele
topologice.
S-a cercetat problema dirijării optimale a sistemului dinamic în cazul unor restricţii la
fazele de coordonate. În cazul problemei analizate în R 2 s-a obţinut tabloul analitic al
traiectoriilor optimale.
Au fost studiate şi sistematizate rezultatele obţinute în ultimii ani referitor la extinderea
topologiilor inelelor pe careva extensiuni ale lor. Sistematizarea efectuată va fi folosită
pentru cercetarea de mai departe a problemei extinderii topologiilor inelelor.
A fost cercetată problema centrului absolut pe anumite tipuri de reţele. A fost elaborat un
algoritm efectiv de amplasare a centrului absolut pe aceste tipuri de reţele.
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 economiei ţării
III. Termenul executării
2007-2010
IV. Volumul finanţării (mii lei)
208,9 mii lei
V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Laboratorul de Competitivitate economică al Centrului de Cercetare Economică al ASEM
VI. Conducătorul proiectului
Belostecinic Grigore, prof.univ., dr.hab., membru corespondent al AŞM
VII. Executorii proiectului
Feuraş Eugenia, prof.univ., dr.hab.
Cotelnic Ala, prof.univ., dr.hab.
Belostecinic Marina, conf.univ., dr.
Savciuc Oxana, conf.univ., dr.
Guţu Corneliu, dr.
Prodan Mariana, dr.
Guzun Elena, drd.
Armanova Natalia, drd.
Făuraş Călin, lect.sup., dr.
Şendrea Mariana, lect.sup., dr.
Duca Dragoş, drd.

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)
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.

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice (până la 100 de cuvinte)
Studiul efectuat a permis identificarea:
9 tendinţelor în evoluţia principalilor indicatori cu caracter economic în întreprinderile din
Republica Moldova;
9 dificultăţilor principale cu care se confruntă întreprinderile;
9 preocupărilor organizaţiilor pentru diferite aspecte ce ţin de funcţionarea bună a organizaţiei;
9 specificului diferitor variabile ce ţin de cultura organizaţională;
9 legăturii între competitivitatea firmei şi forţa concurenţei interne între angajaţi;
9 caracterului concurenţei interne: oficială sau neoficială; loială sau neloială;
9 atitudinii conducerii şi a angajaţilor faţă de atmosfera concurenţială.
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Sub aspect teoretic, au fost precizate trăsăturile principale ale economiei bazate pe cunoaştere şi
rolul acesteia în dezvoltarea competitivităţii Republicii Moldova, precum:
9 capacitatea firmelor de a dobândi, disemina şi valorifica cunoaşterea şi informaţia;
9 deplasarea dinspre omogenitatea produselor şi nediferenţiere către eterogenitatea extremă
în vederea satisfacerii nevoilor specifice ale unor nişe ale pieţei;
9 creşterea rolului muncii creative şi flexibilitatea în angajarea în câmpul muncii;
9 necesitatea bazării tuturor aspectelor funcţionării firmelor trebuie să se bazeze pe fluxuri
constante de inovaţii;
9 scăderea importanţei economiei la scară, ca avantaj competitiv, şi valoarea economică
ridicată a „scării reduse”;
9 creşterea importanţei descentralizării decizionale, creativităţii şi flexibilităţii în întreprinderi;
9 necesitatea unei mai mari capacităţi de procesare a informaţiilor şi a unei mai bune
coordonări a sistemelor de afaceri;
9 schimburile permanente de informaţii în vederea promovării parteneriatelor în afaceri;
9 creşterea importanţei timpului (vitezei) ca factor al competitivităţii, în condiţiile în care
concurenţa dintre firme se bazează tot mai mult pe timp şi rapiditatea reacţiilor.

X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte)
Este apreciat rolul şi specificul concurenţei între angajaţii întreprinderilor ca factor de
influenţă asupra competitivităţii:
g) concurenţa în organizaţie trebuie să fie deschisă, toţi angajaţii ar fi bine să fie anunţaţi,
inclusiv cei noi încă în etapa de intervievare pentru a evita o fluctuaţie nedorită sau
eventuale neînţelegeri;
h) crearea din start a unor condiţii egale de concurenţă: resurse egale, acces egal la clienţii
potenţiali;
i) posibilităţi şi termene egale de oferire a propunerilor şi ideilor;
j) stabilirea unui arbitru care ar evalua obiectiv lucrul efectuat/evaluarea obiectivă;
k) control/monitorizare permanentă din partea conducerii;
l) concurenţa internă nu trebuie să fie o valoare declarată a culturii organizaţionale, angajaţii
trebuie să înţeleagă că ascensiunea profesională este salutabilă, dar nu este un criteriu
absolut de evaluare a rezultatelor;
m) dacă concurenţa există, atunci trebuie să fie oficială – cu reguli concrete, de dorit
încadrate în standardele firmei.
Cu referinţă la dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, ca factor-cheie al creşterii
competitivităţii Republicii Moldova, s-a ajuns la concluzia că:
5. Construirea societăţii bazate pe cunoaştere a devenit un scop raţional pentru toate
statele lumii, inclusiv pentru Republica Moldova. Aceasta reprezintă astăzi unica cale
spre competitivitate şi prosperitate economică.
6. Republica Moldova are nevoie de constituirea unui mediu de afaceri favorabil inovării
şi o politică clară şi realistă în domeniu, care să pornească de la stimularea activităţilor
de cercetare-dezvoltare-inovare. Este nevoie de o abordare sistemică a inovării, în
contextul relaţiilor şi intereselor tuturor actorilor participanţi la acest proces:
universităţi, instituţii de cercetare, finanţatori şi, nu în ultimul rând, statul.
7. În ceea ce priveşte cercetarea şi dezvoltarea, este necesară deplasarea accentelor spre
inovare şi transfer tehnologic pentru a valorifica cât mai rapid rezultatele cercetării. De
asemenea, în termen scurt, probabil pentru Republica Moldova este mai importantă
preluarea de tehnologii în raport cu crearea lor, din perspectiva de creştere accelerată a
productivităţii.
8. Procesul de inovare va avea succes în Republica Moldova numai dacă cunoştinţele noi
vor fi asimilate de întreprinderi. Din această perspectivă, drept motiv pentru susţinerea
cercetării-dezvoltării-inovării trebuie să fie efectul economic stabilit în baza unor
analize de eficienţă şi rentabilitate.

XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Ministerul Economiei şi Comerţului, CSŞDT, agenţii economici
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Anexa 1.1
Fişa proiectului instituţional
I. Codul şi denumirea proiectului
Analiza premiselor economice şi sociale, a riscurilor şi avantajelor integrării
europene şi aderării republicii moldova la UE
II. Denumirea direcţiei strategice
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea
durabilă a economiei ţării
III. Termenul executării
Iulie – decembrie 2008
IV. Volumul finanţării (mii lei)
89 700 lei
V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Grup de cercetare
VI. Conducătorul proiectului
Moldovan Dumitru, prof.univ., dr.hab., membru corespondent al AŞM
VII. Executorii proiectului
Benea-Popuşoi Elina, conf.univ., dr.
Stratan Andrei, conf.univ., dr.
Recean Dorin, MBA
Porcescu Sergiu, master în relaţii internaţionale
Hristev Eugen, master în administrare publică
Chistruga Marcel, master în economie

VIII. Metodele şi echipamentele utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)
În ceea ce ţine de evaluarea stării actuale a economiei moldoveneşti şi analiza economiei naţionale prin
prisma criteriilor de aderare la UE, au fost aplicate metoda descriptivă şi metodele logicii formale:
metoda inductiv-deductivă, analiza, sinteza, precum şi metoda sistemică. Cât priveşte evaluarea
consecinţelor integrării R.Moldova şi a măsurii în care ne putem asuma obligaţiunile de stat-membru
al UE, pe lângă metodele sus-menţionate, a fost aplicată şi metoda dialectică: teză, antiteză, sinteză.

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice (până la 100 de cuvinte)
Analiza şanselor de dezvoltare economică şi socială a Republicii Moldova în condiţiile
globalizării şi a tendinţei de extindere a UE spre Est, evaluate prin prisma integrării europene şi
aderării ţării noastre la UE.

X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte)
Ca rezultat al investigaţiilor efectuate a fost evaluată starea actuală a economiei moldoveneşti, identificate
mecanismele concrete de aprofundare a procesului de integrare europeană şi stabilite modalităţile de
pregătire, costurile şi riscurile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Rezultatele obţinute vor servi drept suport teoretic şi metodologic pentru comunitatea ştiinţifică şi
instituţiile publice din Moldova în procesul de realizare a obiectivului de integrare europeană la
nivel de ramuri, de instituţii publice locale şi centrale, de întreprinderi. Cercetarea va permite
pregătirea ţării noastre pentru asumarea obligaţiilor economice şi sociale de stat-membru al UE.
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Anexa 1.1
Fişa proiectului instituţional
I. Codul şi denumirea proiectului
Situaţia tinerilor pe piaţa muncii
II. Denumirea direcţiei strategice

III. Termenul executării
Martie – septembrie 2008
IV. Volumul finanţării (mii lei)
149 000 lei
V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Management Social”
VI. Conducătorul proiectului
Bîrcă Alic, conf.univ., dr.
VII. Executorii proiectului
Vaculovschi Dorin, conf.univ., dr.
Cojocaru Lidia, conf.univ., dr.
Boguş Angela, conf.univ., dr.
Hârbu Eduard, conf.univ., dr.
Rusu Victor, asist. univ.
VIII. Metodele şi echipamentele utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)
Studiul „Situaţia tinerilor pe piaţa muncii” cuprinde atât o analiză cantitativă, cât şi
calitativă.
Analiza cantitativă a studiului 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 fost realizată în baza unei cercetări sociologice, realizate pe
întregul teritoriu 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, tinerii reprezintă un grup ocupaţional destul de important
pe piaţa muncii atât din punctul de vedere al ponderii pe care o ocupă în totalul populaţiei
ocupate, cât şi din cel al rolului pe care îl joacă în cadrul raporturilor de muncă. În ultimii
ani se observă o descreştere simţitoare a ponderii populaţiei tinere ocupate în totalul
populaţiei ocupate, în timp ce şomajul tineretului ia proporţii îngrijorătoare. Tinerii se
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confruntă nu numai cu un risc mai mare de a deveni şomeri, comparativ cu alte grupuri
ocupaţionale de pe piaţa muncii, dar şi cu alte probleme legate de:
• plasarea în câmpul muncii;
• formarea profesională neadecvată exigenţelor pieţei muncii;
• salarizarea indecentă;
• oportunităţile de angajare neatractive;
• migraţia internaţională de muncă în masă etc.
Din aceste motive tinerii sunt consideraţi un grup social-vulnerabil pe piaţa muncii,
care necesită măsuri suplimentare de protecţie socială.
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 tinerilor pe piaţa
forţei de muncă (dacă există cazuri de discriminare a tinerilor în societatea noastră),
precum şi problemele cu care se confruntă aceştia.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte)
Piaţa muncii din Republica Moldova a suferit profunde transformări generate de
reformele economice din ultimele aproape două decenii, cu influenţe directe asupra
calităţii factorului uman. Condiţiile sociale au determinat reducerea sporului demografic
natural şi accentuarea migraţiei forţei de muncă, în special a celei tinere, care a cauzat
scăderea constantă a populaţiei active.
În urma cercetărilor efectuate, atât sub aspect cantitativ cât şi calitativ, privind
situaţia tinerilor pe piaţa muncii au rezultat următoarele recomandări:
• elaborarea unei politici sociale guvernamentale care ar avea drept scop
protejarea tinerilor pe piaţa muncii;
• crearea unei imagini favorabile a tinerilor pe piaţa muncii prin evidenţierea
calităţilor mai nuanţate care i-ar avantaja în raport cu celelalte categorii de
forţă de muncă;
• consolidarea principiului accesului egal pentru toţi la piaţa muncii cu scopul
de a creşte oportunităţile de angajare a tinerilor;
• sensibilizarea agenţilor economici în vederea aplicării unor tehnici moderne de
selecţie, cum ar fi: interviurile aprofundate, centrele de evaluare etc., ce ar
permite cunoaşterea şi aprecierea mai bună a calităţilor candidaţilor, în special
ale celor tineri;
• renunţarea treptată de la experienţa în muncă ca cel mai important criteriu
decizional în procesul de angajare;
• oferirea oportunităţilor de afirmare, acordate tinerilor angajaţi, pentru a putea
evidenţia mai bine calităţile lor personale, potenţialul de dezvoltare
profesional, abilităţile şi cunoştinţele profesionale etc.;
• evidenţierea avantajelor pe termen lung pe care le-ar putea avea angajatorii în
urma acordării priorităţii tinerilor la angajare;
• reducerea contribuţiilor la sistemul de asigurări sociale pentru angajarea
anuală a unui anumit număr de tineri;
• organizarea programelor de recalificare profesională pentru tineri în funcţie de
doleanţele agenţilor economici;
• elaborarea unui mecanism de stimulare financiar-fiscală (reducerea
impozitului pe venit) a agenţilor economici care angajează tineri.
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 FCFFR – Moldova
I. Codul şi denumirea proiectului
01/R Situaţia demografică, utilizarea resurselor umane şi migraţia populaţiei în
spaţiul rural al Republicii Moldova
II. Denumirea direcţiei strategice
Programul comun de cercetare dintre AŞM şi fondul Cercetării Fundamentale din
Federaţia Rusă
III. Termenul executării
2008 – 2009
IV. Volumul finanţării (mii lei)
68 000 lei
V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Geografie şi Economia Mediului”
Laboratorul de Studii Demografice
VI. Conducătorul proiectului
Constantin Matei, prof.univ., dr.hab.
VII. Executorii proiectului
Sainsus Valeriu, conf.univ., dr.
Hachi Mihai, conf.univ., dr.
Mâtcu Matei, conf.univ., dr.
Sochircă Elena, drd.
VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)
a) analiză demografică
b) cercetare în teren
c) sondare demografică
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice (până la 100 de cuvinte)
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte)
Analiza situaţiei demografice din spaţiul rural şi factorii ce o determină. Aprecierea
calitativă a potenţialului forţelor de muncă din spaţiul rural, dimensiunile şi aspectele
demografice ale imigraţiei rurale la etapa dată. Acumularea informaţiei statistice.
Expediţii în raioanele Ocniţa, Hânceşti, Drochia, Călăraşi.
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
AŞM
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Anexa 1.1
Fişa proiectului instituţional
I. Codul şi denumirea proiectului
Enciclopedia Republicii Moldova, ediţia nouă
II. Denumirea Programului de stat
III. Denumirea direcţiei strategice
Demografie naţională, populaţie
IV. Termenul executării
Mai – august 2008
V. Volumul finanţării (mii lei)
60 000 lei
VI. Volumul cofinanţării (mii lei)

VII. Conducătorul proiectului
Numele, prenumele, titlurile ştiinţifice şi onorifice, date de contact
Matei Constantin, prof. univ., dr. hab.

VIII. Organizaţiile, subdiviziunile – executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Geografie şi Economia Mediului”

IX. Executorul proiectului
Sainsus Valeriu, conf. univ., dr.
Hachi Mihai, conf. univ., dr.
Mâtcu Matei, conf. univ., dr.
X. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)
-

analiză demografică
sociologică şi sociologizarea problemelor demografice
prezentare grafică

XI. Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului (până la 100 de cuvinte):
-

s-a făcut o analiză demografică a cadrului populaţiei în bază de date statistice noi;
s-au identificat noi tendinţe ale cadrului demografic la etapa recentă de dezvoltare;
s-au identificat problemele demografice cu care se confruntă populaţia republicii
Moldova şi consecinţele de perspectivă prin prisma socio-economică;
au fost identificate noi fenomene în desfăşurarea fenomenului migraţional, a
reproducerii evoluţiei procesului nupţional şi a devorţialotăţii;
s-a dat o apreciere a redisstribuţiei populaţiei Republicii Moldova într-o perioadă de
30 de ani;
studiul a detaliat evoluţia sistemului de habilitat uman în condiţiile contemporane de
dezvoltare socio-economică de integrare, regionalizare şi globalizare a vieţii.
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Anexa 1.1
Fişa proiectului instituţional (UNFPA)
I. Codul şi denumirea proiectului
Cartea Verde a populaţiei Republicii Moldova
II. Denumirea direcţiei strategice
Demografie
III. Termenul executării
Martie – mai 2008
IV. Volumul finanţării (mii lei)
6 000 lei
V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Geografie şi Economia Mediului”
VI. Conducătorul proiectului
Constantin Matei, prof.univ., dr.hab.
VII. Executorul proiectului
Sainsus Valeriu, conf.univ., dr.
VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)
-

analiză demografică;
cartografiere;
prezentare grafică etc.

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice (până la 100 de cuvinte)
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte)
„Cartea Verde” a populaţiei Republicii Moldova înglobează ansamblul de probleme
demografice ale cadrului naţional ce s-au iscat în ultimul deceniu cu examinarea lor din
perspectiva demografică. Studiu este destinat unui spectru larg de populaţie ce are ca scop
de a sensibiliza profunzimea, gravitatea şi complexitatea acestora.
Sunt elaborate mecanisme şi principii ale unei politici demografice noi, coerente prin
prisma genofondului naţional şi a dezvoltării durabile demografice atât pentru o perioadă
scurtă de timp, cât şi pe perioade lungi.
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
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Anexa 1.1
Fişa proiectului instituţional
I. Codul şi denumirea proiectului
Asigurarea calităţii în implementarea obiectivelor de la Bologna
II. Denumirea direcţiei strategice
Reformarea sistemului de învăţământ al Republicii Moldova conform prevederilor
procesului de la Bologna
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
Jose Alcino Radrigues de Carvalho, profesor, Universitatea Nouă din Lisabona, Portugalia

VII. Executorii proiectului
Cobzari Ludmila, prof.univ., dr.hab., ASEM
Buşmachiu Eugenia, conf.univ., dr., ASEM
Grosu Mihail, conf.univ., prorector, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”;
coordonator al proiectului
Petrov Elena, specilaist principal, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al RM
Kordaş Victor, departamentul relaţii internaţionale, Institutul Regal de Tehnologii, Suedia
Birthwhile Tim, profesor, Universitatea Metropolitană din Leeds, Marea Britanie
Dumbrăveanu Roza, conf.univ., dr., Institutul de Stat de Instruire Continuă
Postolachi Igor, conf.univ., dr., Universitatea de Stat din Tiraspol
Şevcenco Igor, conf.univ., dr., Universitatea de Stat din Cahul „B.P.Haşdeu”

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)
Sistemele educaţionale din majoritatea ţărilor europene sunt supuse, în prezent, unui proces de
reformare. Reforma este o consecinţă directă a deciziei politice a miniştrilor responsabili de
educaţie de a implica sistemele de învăţământ într-un proces de convergenţă.
Modificările recente din sistemul de învăţământ superior din Moldova – aderarea la Procesul de la
Bologna – necesită o serie de acţiuni radicale ce trebuie întreprinse de diferiţi actori din domeniu.
Toate aceste obiective sau linii de acţiune sunt corelate între ele şi realizarea lor trebuie să asigure
crearea Spaţiului European al Învăţământului Superior.

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
(pentru tineri cercetători)
I. Codul şi denumirea proiectului
08.819.08.04F Cercetarea şi elaborarea metodelor şi tehnicilor actuariale adecvate
Republicii Moldova în contextul strategiilor de integrare europeană
II. Denumirea direcţiei strategice
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea
durabilă a economiei ţării
III. Termenul executării
Februarie 2008 – 31 decembrie 2009
IV. Volumul finanţării (mii lei)
80 000 lei
V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Academia de Studii Economice din Moldova
VI. Conducătorul proiectului
Pârţachi Ion, prof. univ., dr.
VII. Executorii proiectului
Verejan Oleg, conf. univ., dr.
Bradu Marcel, lect. sup.
Verejan Victoria, lect. univ.
VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)
• organizarea primului seminar internaţional de actuariat din Moldova, cu titlul
„Rolul actuariatului în economie şi activitatea de asigurări”, organizat de
Asociaţia de Actuariat din Moldova (AAM), Academia de Studii Economice din
Moldova, în cooperare cu International Actuarial Association (IAA);
• participarea la un seminar ştiinţific organizat în cadrul ASEM (februarie 2008);
• participarea la Primul Congres al Actuarilor din ţările CSI (noiembrie, Moscova);
• desfăşurarea a 2 mese rotunde cu participarea membrilor Asociaţiei de actuariat, a
reprezentanţilor companiilor de asigurări, participanţilor profesionişti pe piaţa
asigurărilor şi a instituţiilor statale de supraveghere şi reglementare a sectorului de
asigurări (mai 2008, decembrie 2008);
• participarea în grupuri de lucru, în cadrul Comisiei Naţională a Pieţei Financiare,
în scopul stabilirii primelor de asigurare de bază şi a coeficienţilor de rectificare a
primelor;
• participarea la 3 conferinţe ştiinţifice internaţionale, desfăşurate în ţară şi peste
hotare (Chişinău-ASEM, Iaşi-Academia Romană, Bucureşti-INS);
• publicarea a 5 articolele şi lucrări ştiinţifice în reviste ştiinţifice şi ştiinţificodidactice.
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IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice (până la 100 de cuvinte)
9 s-a evidenţiat importanta actuariatului pentru managementul riscului pe piaţa
asigurărilor din Republica Moldova
9 s-a argumentat necesitatea implementării şi am propus măsuri concrete de
perfecţionare a actelor normative regulatorii, aferente calculării primelor şi
rezervelor de asigurare conform tehnicilor internaţionale
9 s-a elaborat şi am completat sistemului de indicatori statistici ai asigurărilor
generale şi de viaţă, indicatori utili la analizele statice, dinamice şi la estimarea
primelor de asigurare, inclusiv prin descrierea clară a conţinutului şi a metodologiei
de calculare a acestora;
9 s-a elaborat si am propus metode eficiente de evaluare a primei de risc şi a celei
nete, luând în calcul variaţia riscului şi influenţa factorilor externi;
9 s-a perfecţionat cadrului normativ privind stabilirea primelor de asigurare la
asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente
de autovehicule;
9 s-a propus aplicarea simulărilor în asigurări prin utilizarea metodelor actuariale
stochastice.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte)

XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
AŞM, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică
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Anexa 1.1a
Fişa proiectului independent
I. Codul şi denumirea proiectului
Aspectul formal şi informal al îngrijirii la domiciliu a bătrânilor în raionul Sângerei
II. Denumirea direcţiei strategice
Bugetele sensibile la dimensiunea de gen
III. Termenul executării
Februarie – mai 2008
IV. Volumul finanţării (mii lei)
2 000 lei
V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului al Republicii Moldova – grupul pentru
raionul Sângerei
VI. Conducătorul proiectului
Petroia Andrei, conf.univ., dr.
VII. Executorul proiectului
Petroia Andrei, conf.univ., dr.
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)
Cercetarea abordează problema îngrijirii informale a persoanelor în etate în contextul reformelor
iniţiate ale sistemului de asistenţă socială. Studiul dat examinează rolul femeilor în calitate de
îngrijitori informali şi expune clar concluzia că ignorarea rolului îngrijirii informale în cadrul
sistemului curent de asistenţă socială duce la ineficacitatea sistemului şi incapacitatea de a
răspunde la problemele sociale stringente prin aprofundarea inegalităţii de gen. Analiza îngrijirii
informale a bătrânilor prin prisma de gen în raionul Sângerei relevă importante aspecte de gen atât
în rândul beneficiarilor, cât şi în cel al prestatorilor de aceste servicii.

X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte)
Studiul pune în dezbatere aportul femeilor la sectorul îngrijirii informale, evidenţiind sacrificiile şi
povara asumată de subsidare a statului prin îngrijirea informală prin exemplul raionului Sângerei.
Creşterea numărului persoanelor în etate va face statul să resimtă o presiune enormă asupra
resurselor publice pentru oferirea asistenţei sociale acestui grup vulnerabil. Astfel, este nevoie de
o schimbare a modelului aplicat, bazat pe prezenţa inevitabilă a îngrijirii/suportului informal.

XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului al Republicii Moldova, UNIFEM
(Fondul Naţiunilor Unite pentru Femei)
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Anexa 1.1a
Fişa proiectului independent
I. Codul şi denumirea proiectului
Promovarea egalităţii de gen în politica naţională de dezvoltare
II. Denumirea direcţiei strategice
Bugetele sensibile la dimensiunea de gen (BSG)
III. Termenul executării
Februarie – mai 2008
IV. Volumul finanţării (mii lei)
2 000 lei
V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului al Republicii Moldova – grupul pentru
raionul Făleşti
VI. Conducătorul proiectului
Bînzari Iraida, vice-preşedintele raionului Făleşti
VII. Executorul proiectului
Casian Angela, conf.univ., dr.
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)
Importanţa BSG este clar definită în Platforma de bază a Conferinţei de la Beijing (1995),
în care guvernele sunt obligate să contribuie la cercetarea sistemică a aportului pe care îl
exercită sectorul public în susţinerea femeilor, şi să adapteze bugetele pentru a asigura
accesul liber al femeilor la finanţări. Această prevedere cere includerea componentei
gender în procesul de adoptare a deciziilor bugetare la diferite nivele bugetare, ce va
permite integrarea acestei noi metode de abordare a bugetului în procesul de realizare a
politicii sociale a statului şi va permite majorarea eficienţei acesteia în asigurarea
drepturilor femeilor şi bărbaţilor în domeniile ce necesită schimbări.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte)
Analizând situaţia mamelor solitare din r.Făleşti ce au la îngrijire copil cu dizabilităţi – cu
anumit grad de invaliditate am constatat că: din cele 31 de femei - 14 lucrează, iar 17 nu
sunt angajate, beneficiind de alocaţie de îngrijire – 250 lei plus pensie de invaliditate,
stabilită în descreştere în dependenţă de gradul de invaliditate, cea mai mare fiind pentru
gr.I – 253 lei. În aşa mod, mama ce îşi creşte singură copilul invalid de gr.I, şi incapabilă
să se angajeze din dorinţa de a avea grijă de copilul său, lunar are un venit de 503 lei, care
este de 2 ori mai mic de CMC şi de 4 ori decât Sm, aceasta în condiţiile când minimul de
existenţă lunar pentru un copil (sănătos) în mediul rural în vîrstă de: până la 1 an – 358.9
lei; 1-6 ani – 766.3 lei; 7-16 ani – 988.0 lei.
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului al Republicii Moldova, UNIFEM
(Fondul Naţiunilor Unite pentru Femei)
103

Anexa 1.1a
Fişa proiectului independent
I. Codul şi denumirea proiectului
Ageing of Population Republic of Moldova (Îmbătrânirea populaţiei Republicii Moldova)

II. Denumirea direcţiei strategice
Demografie
III. Termenul executării
Noiembrie 2008 – octombrie 2009
IV. Volumul finanţării (mii lei)
7 000 lei
V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Geografie şi Economia mediului”
VI. Conducătorul proiectului
Sainsus Valeriu, conf.univ., dr.
VII. Executorul proiectului
Cucoş Iacob, lect. univ.

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)
–
–
–
–

analiză demografică
sondaje demografic
cartografierea proceselor demografice
studii în teren

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice (până la 100 de cuvinte)
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte)
Îmbătrânirea demografică rămâne una din problemele din prim rang a populaţiei
Republicii Moldova atât de pe poziţii demografice de scurtă durată, cât şi de lungă durată.
Motivarea ei este dublă prin reducerea mişcării naturale şi dimensiunile migraţiei.
Căi de soluţionare a problemei sunt de un spectru larg ca mărirea vârstei de pensionare,
promovarea în societate a unei vieţi active pentru populaţia ce a atins vârsta de
pensionare, dezvoltarea unei infrastructuri gerontologice de acordare a serviciilor în
raport cu necesităţile şi îl cerea serviciilor medicale etc.
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
ERSTER Fondation Austria
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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
Mecanismele de stimulare a procesului inovaţional
III. Termenul executării
2007 - 2009
IV. Volumul finanţării (mii lei)
V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Economie şi politici economice”
VI. Conducătorul proiectului
Pâşkina Tatiana, conf.univ., dr.hab.

VII. Executorii proiectului
Tomşa Aurelia, conf.univ., dr., şef-catedră „Economie şi politici economice”
Vaculovschi Dorin, conf.univ., dr., decan „Economie generală”
VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)
Baza metodologiei o constituie sistemul de metode; printre acestea sunt: analitică; de
program orientat, cu elemente ale „arborelui scopurilor”; de prognozare: a evaluărilor de
expert; extrapolării tendinţelor, a modelării economice; 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.
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice (până la 100 de cuvinte)
Tema dată reprezentă un suport teoretic şi practic privind impactul priorităţii structurale
a ramurilor din economia mondială asupra competitivităţii economiilor naţionale, prin
reflectarea implicaţiilor pe baza elaborării Concepţiei Noii Dezvoltări Structurale
(CNDS), orientate spre crearea mecanismelor de tranziţie, în modelul economiei
inovaţional-orientate pentru un şir de ţări, inclusiv Republica Moldova, în contextul
globalizarii şi integrării europene.
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X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte)
Importanţa practică a lucrării se materializează în concluziile şi recomandările prezentate,
iar rezultatele cercetării constau în formularea propunerilor privind necesitatea de
schimbare a politicii structural-ramurale, promovate de către formele de implementare.
Forme de implementare: concluziile, recomandările şi propunerile pentru 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
Asistenţa tehnică pentru îmbunătăţirea statisticilor agricole şi Sociale
II. Denumirea direcţiei strategice
Egalitatea de gen
III. Termenul executării
2001 - 2008
IV. Volumul finanţării (mii lei)
V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Statistică şi previziune economică”
VI. Conducătorul proiectului
Pârţachi Ion, prof.univ., dr.
VII. Executorii proiectului
Cara Elena, conf.univ., dr.
Pârţachi Ileana, student
VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice (până la 100 de cuvinte)
Analizele şi evaluările sensibile la problemele de gen sunt indispensabile pentru a demonstra
necesitatea angajării reale a factorilor decidenţi la soluţionarea problemelor ce ţin de inegalităţile
dintre femei şi bărbaţi. Disparităţile în statutul social, nevoile diferite ale bărbaţilor şi femeilor, în
lumea contemporană, cauzează şi o abordare diferită a unora şi aceloraşi probleme de către bărbaţi
şi femei. Studiul îşi propune ca scop exemplificarea unei analize comparative a veniturilor şi a
altor indicatori de bunăstare a populaţiei sexo-specificate în baza datelor cercetării bugetelor
gospodăriilor casnice. Datele sunt analizate sub aspectul diferenţierii inegalităţilor în venituri şi
consum specificate pe sexe. De asemenea se analizează situaţia gospodăriilor casnice în funcţie de
sexul capului de gospodărie.

X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte)
Studiul s-a făcut în scopul sensibilizării instituţiilor în problemele gender, pentru ca ele să
conştientizeze angajamentele în acest domeniu şi să poată compara situaţia iniţială cu cea actuală.
În lucrare sunt expuse limitele aplicării indicatorilor cantitativi şi calitativi, evoluţia indicatorilor
de tip gender în timp şi posibilitatea utilizării datelor CBCG de către administraţiile publice locale
şi republicane. Se propun unele modificări în Registrul gospodăriei, care ar permite utilizarea, de
către decidenţii publici şi politici, a indicatorilor habilitatului ca determinare a gradului de respect
faţă de capul gospodăriei, a membrilor familiei, gradul de autonomie în cadrul menajului. O bună
parte din indicii utilizaţi pentru comparaţiile inter-statale şi regionale îşi au sursa de date în BGC.
E clar că unele aspecte ale diferenţelor de gen sunt greu de măsurat.

XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Biroul Naţional de Statistică
107

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 a Landşaftului Cultural „Orheiul Vechi”
pentru nominalizare în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO
III. Termenul executării
Ianuarie 2008
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
Turcov Elena, prof.univ., dr.hab.
VII. Executorul proiectului
Turcov Elena, prof.univ., dr.hab.
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 a Complexului istorico-natural „Orheiul Vechi”
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte)
A fost elaborat Planul de valorificare turistică a Complexului istorico-natural „Orheiul
vechi” pentru nominalizare în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, care este reflectat
într-un raport pe 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
Bazele legislative de contabilizare în sectorul public al Republicii Moldova
II. Denumirea direcţiei strategice
Consolidarea Capacităţii de Evidenţă Contabilă în sectorul public al Republicii
Moldova”, Centrul de Excelenta în Finanţe din Slovenia (CEF), în cadrul Pactului
de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
III. Termenul executării
Ianuarie 2008 - decembrie 2009
IV. Volumul finanţării (mii lei)

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Finanţe şi Asigurări”
VI. Conducătorul proiectului
Dobovišek Mira, Director, Centrul de Excelenta în Finanţe, Slovenia
VII. Executorul proiectului
Petroia Andrei, conf.univ., dr.
VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)
Metode analitice, deductive, educative
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice (până la 100 de cuvinte)
Proiectul este pur aplicativ
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte)
Elaborarea unui curs de lecţii pentru modulul naţional, care înglobează aspecte ce ţin de
bazele sistemului legislativ al RM, bazele procedurilor trezoreriale, finanţele publice,
sistemul de cheltuieli şi venituri publice, procesul bugetar în RM, bazele evidenţei
contabile în sectorul public.
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
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Anexa 1.2
Fişa proiectului din cadrul Programului de stat
I. Codul şi denumirea proiectului
08. 814. 08. 04 A Elaborarea modelelor de dezvoltare regională prin formarea clusterelor
II. Denumirea Programului de stat
Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice şi 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
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea
durabilă a economiei ţării
IV. Termenul executării
10 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2009
V. Volumul finanţării (mii lei)
150 000 lei
VI. Volumul cofinanţării (mii lei)
VII. Conducătorul proiectului
Guţu Corneliu - dr. în economie, conf. cercetător, director Centrului de Cercetare Economică
tel. 40 28 70, e-mail: cce@ase.md
VIII. Organizaţiile, subdiviziunile – executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.)
Centrul de Cercetare Economică
IX. Executorii proiectului
Guţu Corneliu, conducător proiect, conf. cercetător, dr.
Belostecinic Grigore, prof.univ., dr.hab., membru corespondent al AŞM
Mamaliga Vasile, conf.univ., dr.
Cotelnic Ala, prof.univ., dr.hab.
Păuna Carmen-Beatrice, conf.univ., dr.
Gheorghiţă Maria, conf.univ., dr.
Savga Ghenadie, conf.univ., dr.
Ţurcanu Gheorghe, conf.univ., dr.
Şendrea Mariana, lect.univ., dr.
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X. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)
Printre metodele de cercetare folosite în studiu au fost evaluate şi utilizate următoarele
metodologii ale mapping-ului: (1) metoda coeficientului localizării; (2) metoda geografică nouă;
(3) metoda statisticii de export şi metoda input-output; (4) consultarea experţilor şi metoda
snowball. Prima metodologie, destul de bine cunoscută, este metoda coeficientului, care cu timpul
a fost modernizată în metoda pentru localizare geografică, numită metoda K a lui Ripley. Metoda
snowball. Metodologia simplă şi automatizată cu date disponibile este metodologia bazată pe
coeficientul de localizare. În studiu drept coeficienţi de localizare sunt utilizaţi următorii
indicatori: a) coeficientul de concentrare a întreprinderilor unui sector într-o regiune în comparaţie
cu coeficientul de concentrare în medie pe ţară; b) rata de specializare a regiunii date; c) rata de
industrializare a regiunii examinate; d) indicele densităţii întreprinderilor din regiunea dată.
Metodologia utilizată de identificare a clusterele relevante s-a bazat pe trei mari componente,
verificate simultan: i) proximitatea fizică a întreprinderilor (concentrarea geografică); ii)
dominanţa IMM – nivel ridicat de concentrare a companiilor mici (numărul de IMM mai mare
decât numărul companiilor mari); iii) reţele inter-firme în câteva dintre industriile interconectate.
La prelucrarea datelor statistice şi elaborarea raportului au fost folosite calculatoarele,
imprimantele, scanerul din dotarea Centrului.

XI. Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului (până la 100 de cuvinte)
În perioada 01.01.08 - 31.12.08, care a semnificat prima etapă de cercetare, s-a realizat:
¾ sinteza conceptelor de dezvoltare şi a politicilor de susţinere a clusterelor în statele Europei
Centrale şi de Est;
¾ analiza constrângerilor cadrului regulator şi procedurilor pentru lansarea afacerilor şi
formarea de clustere în Republica Moldova;
¾ analiza politicilor europene în dezvoltarea regională şi oportunităţilor de implementare în
condiţiile Republici Moldova;
¾ analiza complementară a potenţialului economic al regiunilor de dezvoltare a Republicii
Moldova conform metodei concentrării cifrei de afaceri pe activităţi industriale în perioada
2004-2007;
¾ evaluarea potenţialului de formare şi dezvoltare a clusterului industrial în industria de
confecţii textile a Republicii Moldova .

XII. Propuneri şi recomandări pentru implementare (până la 100 de cuvinte)
¾ Cercetările efectuate demonstrează că clusterele pot fi formate după diferite principii. În
Republica Moldova există premise de formare a clusterilor în industria de confecţii după
principiul geografic (teritorial). După acest principiu, cel puţin 4 clustere ar putea fi formate în
Chişinău, în Bălti, în Cahul şi Comrat.
¾ Pentru funcţionalitatea clusterului este necesară consolidarea unei structuri de coordonare a
activităţii lui – iniţiativa ar putea să vină de la asociaţia APIUS în colaborare cu Camera de
Comerţ şi Industrie din teritoriu.
¾ Componenta inovatoare a clusterului este strategică, din aceste considerente rolul decisiv ar
trebui să-i aparţină Universităţii Tehnice. Inovaţiile ar trebui să fie axate prioritar pe sporirea
productivităţii muncii în întreprinderile de confecţii specializate pe prestarea serviciilor CM
(cut and maiking), fapt care ar permite reducerea costului pe unitate de produs (salariile deţin
ponderea covârşitoare în costul serviciilor CM). O altă direcţie a inovaţiilor în interiorul
clusterului ar fi trecerea treptată de la prestarea serviciilor CM la producerea sub marca proprie.
¾ Propunerile privind optimizarea cadrului regulator şi procedurilor pentru lansarea afacerilor şi
formarea de clustere sunt recomandări concrete cu referire la perfecţionarea cadrului de politici
sectoriale; atragerea investiţiilor străine, promovarea parteneriatului de orizontală între IMM
etc.

XIII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei şi Comerţului, Administraţia publică locală
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Anexa 1.2
Fişa proiectului din cadrul Programului de stat
I. Codul şi denumirea proiectului
08.815.08.02A Crearea unui portal de promovare a i-afacerilor în Republica Moldova
II. Denumirea Programului de stat
Elaborarea suportului ştiinţific şi tehnologic în edificarea societăţii informaţionale în
Republica Moldova
III. Denumirea direcţiei strategice
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea
durabilă a economiei ţării
IV. Termenul executării
2009, intermediar – decembrie 2008
V. Volumul finanţării (mii lei)
120 000 lei (pentru 2008)
VI. Volumul cofinanţării (mii lei)
VII. Conducătorul proiectului
Bolun Ion, prof.univ., dr.hab.

VIII. Organizaţiile, subdiviziunile – executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.)
Laboratorul InfoCiber al Centrului de Cercetări Economice

IX. Executorii proiectului
Amarfii Ion, dr.
Cotelea Vitalie, conf.univ.dr.
Gafton Sergiu, lect. univ.
Sajin Ada, lect. sup.

X. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)
Metode: metodele cercetării operaţionale, creării locaţiilor Web, căutării informaţiei în
reţele.
Echipamente: calculatoare personale Pentium 4 – 3 unităţi, anul de fabricaţie 2007; server
Intel pe bază de procesoare Intel Xeon 5420, anul de fabricaţie 2008
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XI. Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului (până la 100 de cuvinte)
Sunt elaborate Conceptul, suportul soft, baza de date (parţial) şi interfeţele paginilor Web
ale Portalului iAfaceri Moldova. Afişarea conţinutului Portalului se bazează pe pagini
interactive, conţinutul şi aspectul cărora poate fi modificat dinamic în baza Sistemului de
Gestiune a Conţinutului (SGC) Portalului elaborat în cadrul proiectului. SGC este
compatibil cu cele mai populare exploratoare Internet (Mozilla FireFox şi Microsoft
Internet Explorer), este portabil pe platformele Windows şi Unix şi oferă o interfaţă
WYSIWYG, bazată pe principii exclusiv vizuale de gestiune a conţinutului Portalului. Se
elaborează/ colectează/sistematizează conţinutul informaţional al paginilor Web. În
decembrie 2008 va fi finalizat Conceptul Sistemului specializat de regăsire a informaţiei
pentru i-afaceri şi va fi lansată în funcţiune prima tranşă a Portalului iAfaceri Moldova.
Portalul este unul public şi orientat spre folosirea de către agenţii economicii şi
populaţia republicii pentru promovarea i-afacerilor. Dezvoltarea i-afacerilor poate constitui
un suport important al creşterii economice a Republicii Moldova.
XII. Propuneri şi recomandări pentru implementare (până la 100 de cuvinte)
Proiectul finalizează cu lansarea în funcţiune a Portalului iAfaceri Moldova în cadrul
Reţelei informatice a Academiei de Studii Economice din Moldova (prima tranşă – în
decembrie 2008, iar a doua tranşă – în decembrie 2009), care şi va constitui implementarea
de bază a rezultatelor cercetărilor-elaborărilor preconizate în cadrul proiectului.
XIII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Agenţii economici şi populaţia Republicii Moldova
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Anexa 1.2
Fişa proiectului din cadrul Programului de stat
I. Codul şi denumirea proiectului
08. 814. 08. 02A Cercetarea riscurilor investiţionale în sectorul real al economiei
II. Denumirea Programului de stat
Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice şi 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
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea
durabilă a economiei ţării
IV. Termenul executării
10 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2009
V. Volumul finanţării (mii lei)
150 000 lei
VI. Volumul cofinanţării (mii lei)
VII. Conducătorul proiectului
Hîncu Rodica, prof.univ., dr.hab.
tel. 402858, e-mail: hincu@ase.md

VIII. Organizaţiile, subdiviziunile – executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital”
IX. Executorii proiectului
Hîncu Rodica, prof. univ., dr. hab., şef-catedră;
Bunu Mariana, conf. univ., dr.;
Suhovici Ana, conf. univ., dr.;
Gumovschi Ana, lect. sup., dr.;
Ceşuiev Vissarion, lect. sup.;
Dascaliuc Daniela, lect. sup.;
Roşca Marcelina, asist. univ., drd.;
Busuioc Mariana, asist. univ.
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X. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)
Drept metodă de bază utilizată pentru cercetarea riscurilor investiţionale este analiza
sistemică, în cadrul căreia sunt examinate minuţios starea iniţială şi căile posibile de
dezvoltare/evoluţie; sunt determinaţi factorii care influenţează real asupra posibilităţilor de
implementare a unui proiect investiţional concret. În afară de date veritabile pentru aplicarea
analizei sistemice, este utilizat un instrumentar specializat cu caracter metodic şi tehnic.
Conform solicitărilor, grupul de cercetare are la dispoziţie spaţiu dotat cu mobilă şi cu
echipament tehnic: telefon, două calculatoare personale, imprimantă, scanner.
XI. Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului (până la 100 de cuvinte)
În perioada 01.01.08 – 30.06.08, care a semnificat prima etapă de cercetare, s-a realizat:
- cristalizarea conceptului de risc investiţional prin sintetizarea diferitelor abordări;
- selectarea celor mai relevante criterii de clasificare a riscurilor investiţionale şi
identificarea tipurilor de risc investiţional, specifice activităţilor investiţionale
aferente economiei naţionale, care au influenţe asupra dezvoltării sectorului real;
- elaborarea propunerilor privind eficientizarea implementării „Strategiei de atragere a
investiţiilor şi promovarea exporturilor pentru anii 2006-2015”.
În perioada 01.07.2008 – 31.12.2008, care semnifică a doua etapă de cercetare, are loc
examinarea cadrului legal şi celui instituţional privind asigurarea procesului investiţional,
atât la nivel naţional, cât ţi internaţional.
XII. Propuneri şi recomandări pentru implementare (până la 100 de cuvinte)
Riscul investiţional trebuie examinat drept consecinţa unui eveniment favorabil sau
nefavorabil, posibil, care are loc datorită incertitudinii şi apare drept probabilitatea înfruntării
anumitor pierderi financiare neprevăzute, în condiţii de incertitudine;
Cercetarea riscurilor investiţionale sub aspectul nivelului de percepţie implică divizarea
acestora pe următoarele categorii: riscul pieţei globale; riscul de ţară; riscul regional; riscul
sectorului de activitate; riscul de proiect;
Propunerile privind eficientizarea implementării „Strategiei de atragere a investiţiilor şi
promovarea exporturilor pentru anii 2006-2015” vizează recomandări concrete cu referire la:
perfecţionarea cadrului de politici în atragerea investiţiilor; promovarea investiţiilor în
infrastructură; stimularea investiţiilor; deetatizarea şi perfecţionarea gestionării patrimoniului
public; dezvoltarea pieţei financiare.
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
Master Studies in European Integration and Neighbourhood Policy –MEINEPO
II. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional
European Comision, Education and culture, TEMPUS Programe
III. Termenul executării
Septembrie 2007 – august 2009
IV. Costul total al proiectului (de indicat cofinanţarea din partea Republicii Moldova)
209,867 EUR, din partea ASEM – 65,747 EUR
V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Academia de Studii Economice din Moldova,
Centrul de Cercetare Economică, Direcţia – Programe şi Proiecte Internaţionale
VI. Conducătorul proiectului: (Numele, prenumele, titlurile ştiinţifice şi onorifice, date de contact);
Prof. Silvo Devetak (Slovenia), Coordonatorul în R.Moldova – Olesea Sîrbu, M.A.
VII. Executorii proiectului: Numele, prenumele, titlurile ştiinţifice şi onorifice
ASEM, Centrul de cercetare economică, Direcţia – Programe şi Proiecte Internaţionale
Universitatea de stat „B.P.Haşdeu” Cahul, Departamentul Relaţii Internaţionale
Universitatea de stat „Aleco Russo” din Bălţi

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)
-

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
1. Elaborarea programului de studii de Masterat în domeniul integrării economice şi politicii de
vecinătate cu un aspect multidisciplinar.
2. Grupurile-ţintă spre care este direcţionat proiectul: (1) profesorii din cadrul universităţilor din
Chişinău, Cahul şi Bălţi, asistaţi de colegii lor din universităţile Uniunii Europene, (2) cadrul
administrativ al acestor universităţi, (3) structura administrativă de stat în Republica Moldova.
3. Beneficiarii proiectului: (1) studenţii - absolvenţi ai facultăţilor de drept, economie, ştiinţe politice
şi ai altor domenii similare, (2) persoane angajate în administraţia publica locală, regională şi 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.
4. Durata masterului va include un an academic (2 semestre) de instruire teoretică şi un
semestru destinat pregătirii tezei de master. La finalizarea studiilor, studenţii vor obţine titlul
de „Master în politica europeană de vecinătate”.
5. ECTS: Studenţii vor acumula 120 de puncte credite ECTS, care vor fi colectate conform
sistemului de acumulare a creditelor.
6. Programul analitic: cele 12 programe-cursuri de studiu sunt elaborate şi adaptate la specificul
necesităţilor de cooperare şi dezvoltare, dar şi ţinând cont de posibilităţile Republicii
Moldova.

X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
-
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Anexa 1.4
Fişa proiectului internaţional
I. Denumirea proiectului
Viaţa cotidiană la frontiera răsăriteană a Uniunii Europene. Percepţia şi apropierea
spaţiului de către populaţia din regiunea de graniţă între România şi Republica
Moldova (Universitatea Podsdam, Germania)
II. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional
Geografie economică
III. Termenul executării
1 septembrie 2006 – 31 august 2008
IV. Costul total al proiectului (de indicat cofinanţarea din partea Republicii Moldova)
60 000 lei
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
W. Heller, C. Matei

VII. Executorii proiectului: (numele, prenumele, titlurile ştiinţifice şi onorifice)
Sainsus Valeriu, conf. univ., dr.
Hachi Mihai, conf. univ., dr.
Bejan Iurie, lect. sup.
Bacal Petru, conf. univ., dr.
Cocoş Iacob, lect. univ.
Raboşapca Irina, drd.
VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)
Investigare în bază de anchetare pe ambele părţi ale graniţei de Est a UE
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
Se evidenţiază valoarea teoretică în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare
- sensibilizarea de către cetăţeni a extinderii UE pe ambele părţi ale frontierei
europene
- graniţele sunt principala barieră în dezvoltarea regională
- frontierele sunt elemente ale subdezvoltării economice
- minimalizarea colaborării economice chiar şi în limitele spaţiilor mici, lipsite de
bariere naturale
X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.)
Universitatea din Podsdam, Germania
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Anexa 1.4
Fişa proiectului internaţional
XI. Denumirea proiectului
UNESCO- UNITWIN: Turism, Cultură, Dezvoltare
XII. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional
Catedra UNESCO „Turism, Cultură, Dezvoltare”, coordonată de Universitatea
Sorbona Paris 1
XIII. Termenul executării
2006-2008
XIV. Costul total al proiectului (de indicat cofinanţarea din partea Republicii Moldova)
XV. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Turism şi servicii hoteliere”
XVI. Conducătorul proiectului: (numele, prenumele, titlurile ştiinţifice şi onorifice, date de contact)
Turcov Elena, prof.univ., dr.hab.
XVII. Executorii proiectului: (numele, prenumele, titlurile ştiinţifice şi onorifice)
Turcov Elena, prof.univ., dr.hab.
XVIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare (până la 100 de cuvinte)
-

XIX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice (până la 100 de cuvinte)
S-a continuat activitatea în cadrul proiectului internaţional UNESCO- UNITWIN:
Turism, Cultură, Dezvoltare, unde catedra „Turism şi servicii hoteliere” din ASEM face
parte din reţeaua internaţională a catedrei UNESCO „Turism, Cultură, Dezvoltare”,
coordonată de Universitatea Sorbona Paris 1.
XX. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.)
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Anexa A
Raportul de activitate în anul 2008 al membrului corespondent al AŞM
1. Titlul, numele şi prenumele
Prof. univ. dr. hab. m.c. al ASEM, Grigore Belostecinic
2.

Activitatea ştiinţifică
Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor
independente (instituţionale, granturi, de transfer tehnologic, internaţionale)
1. Conducător al proiectului instituţional „Direcţii şi posibilităţi de asigurare şi dezvoltare a
competitivităţii în condiţiile Republicii Moldova”;
2. Co-conducător al proiectului „Factori şi criterii ale competitivităţii economice”, realizat în
comun cu Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române.
Rezultatele ştiinţifice principale
Numărul de publicaţii ştiinţifice total:
inclusiv
Articole în reviste internaţionale
Articole în reviste locale
Monografii
Manuale şi materiale didactice
Dicţionare
Participarea la foruri ştiinţifice
Activitatea inovaţională
Numărul de cereri prezentate
Numărul de hotărâri pozitive obţinute
Numărul de brevete obţinute
Numărul de brevete implementate
Denumirea seminarelor ştiinţifice organizate

7
1
2
1
3
-

3. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 cuvinte)
Este apreciat rolul şi specificul concurenţei între angajaţii întreprinderilor ca factor de
influenţă asupra competitivităţii:
n) concurenţa în organizaţie trebuie să fie deschisă, toţi angajaţii ar fi bine să fie
anunţaţi, inclusiv cei noi încă la etapa de intervievare pentru a evita o fluctuaţie
nedorită sau eventuale neînţelegeri;
o) crearea din start a unor condiţii egale de concurenţă: resurse egale, acces egal la
clienţii potenţiali;
p) posibilităţi şi termene egale de oferire a propunerilor şi ideilor;
q) stabilirea unui arbitru care ar evalua obiectiv lucrul efectuat/evaluarea obiectivă;
r) control/monitorizare permanentă din partea conducerii;
s) concurenţa internă nu trebuie să fie o valoare declarată a culturii organizaţionale,
angajaţii trebuie să înţeleagă că ascensiunea profesională este salutabilă, dar nu
este un criteriu absolut de evaluare a rezultatelor;
t) dacă concurenţa există atunci trebuie să fie oficială – cu reguli concrete, de dorit
încadrate în standardele firmei.

4. Activitatea didactică
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Numărul cursurilor ţinute
Numărul total de persoane la care aţi fost conducător
ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care aţi fost conducător ştiinţific
şi care au susţinut teza
Numărul manualelor, materialelor didactice editate

1
6
1
1

5. Activitatea managerială
Rector AEM, membru al Consiliului pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM
6. Informaţii generale
Premii, titluri etc.
Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ovidius” din Constanţa, România
7. Alte activităţi
9 Membru al Colegiului Ministerului Economiei şi Comerţului;
9 Membru al Consiliului Camerei de Industrie şi Comerţ;
9 Membru al Comisiei de Atestare a Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare.
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Anexa A
Raportul de activitate în anul 2008 al membrului corespondent al AŞM
1) Moldovan Dumitru, dr. hab., prof. univ., membru al AŞM
2) Conducător al proiectului de cercetare "Analiza premiselor economice şi sociale, a
riscurilor şi avantajelor integrării europene şi aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană".
Proiectul este elaborat la iniţiativa AŞM şi este finanţat din rezervele AŞM.
Proiectul a cuprins o perioadă de 6 luni (iulie-decembrie 2008) şi este deja terminat. Realizat de
un colectiv de cercetare din componenţa căruia fac parte 7 persoane de la diferite instituţii din
Republica Moldova, proiectul poartă un caracter teoretico-aplicativ.
În anul 2008 au fost publicate 3 articole ştiinţifice, şi anume:
a) Articol în revista internaţională – „Revista română de economie”, Academia
Română, Bucureşti, N1, 2008. „Are foreign direct investments an instrument of
shifting the moldavian economy to a superior level of international specialization?”
b) Articol în „Dicţionarul enciclopedic al Republicii Moldova”. „Relaţiile economice
externe şi integrarea europeană a Republicii Moldova” (coautor – E. BeneaPopuşoi).
c) Participarea la Simpozionul Ştiinţific Internaţional, ASEM, septembrie 2008:
raportul „Politica europeană de vecinătate şi aderarea Republicii Moldova la UE”.
3) Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul 2008
S-a ajuns la concluzia că, în cazul tărăgănării procesului de integrare europeană, oportunităţile
pierdute de Republica Moldova sunt însemnate, constituind până la 0,5 miliarde euro anual.
Totodată, R.Moldova a plătit o bună parte din costurile integrării europene, fără a-şi fi schimbat
statutul în relaţiile cu Uniunea Europeană. Pregătindu-se de o eventuală asociere, apoi aderare la UE,
Moldova urmează să elaboreze o strategie de respecializare a economiei sale, pornind de la
avantajele comparative ce le are pe piaţa UE, deja practic deschisă pentru produsele sale. Pentru ca să
beneficieze de preferinţele comerciale, Republica Moldova trebuie să forţeze trecerea la noile
standarde, admise de UE.
4) În anul 2008 am predat studenţilor şi doctoranzilor ASEM 3 discipline:
a) Teorie economică;
b) Doctrine economice;
c) Economia relaţiilor externe ale Republicii Moldova.
În anul 2008 am fost conducător ştiinţific la 5 persoane.
5) a) Sunt decanul facultăţii de Relaţii Economice internaţionale, ASEM;
b) Preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat din cadrul ASEM;
c) Sunt membru al colegiilor de redacţie ale revistelor de specialitate din Republica
Moldova: «Economica», ASEM; «Перекрестки», Belarus: Universitatea Umanitară din Minsk;
România: «Economy Transdisciplinarity Cognition», Universitatea G. Bacovia, Bacău.
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Anexa A
Raportul de activitate în anul 2008 al membrului corespondent al AŞM Hrişcev Eugeniu
Activitatea didactică:
Numărul cursurilor ţinute – două: „Managementul firmei” şi „Managementul inovaţional”
Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat – şase
Numărul persoanelor la care aţi fost conducător ştiinţific şi care au susţinut
teza – doi doctori habilitaţi şi un doctor în economie
Activitatea managerială:
matematice.

Viceacademician coordonator al secţiei de ştiinţe economice şi
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Anexa E2
Cele mai reprezentative elaborări
I.

Denumirea şi tipul lucrării
Metode şi tehnici de scalare în cercetările de marketing
(lucrare metodico-didactică)

II.

Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
07.411.10.A01 „Direcţii şi posibilităţi de asigurare şi dezvoltare a
competitivităţii în condiţiile Republicii Moldova”

III. Autorii lucrării
Prof. univ., dr. hab., membru corespondent al AŞM
Grigore Belostecinic, ASEM
IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Un loc important în cercetările de marketing îl ocupă procesele de
măsurare a preferinţelor, motivaţiilor, percepţiilor şi altor informaţii de
natură psihologică ce îi caracterizează pe consumatori sau utilizatori
referitor la produse, mărci, magazine, variante de sortimente, mesaje
publicitare, varietăţi de ambalaje etc.
Procesul de măsurare constă în atribuirea unei serii de numere sau de
alte entităţi fenomenelor cercetate, iar un instrument important de evaluare
reprezintă scalele de atitudini.
De menţionat că problema construirii şi aplicării scalelor în
cercetările socio-economice este abordată şi tratată diferit de la un autor la
altul, fiind definite atât ca modalităţi de colectare a informaţiilor, cât şi de
analiză a datelor. Totodată, este evident că scalele trebuie situate alături de
alte tehnici de colectare a informaţiilor, cele mai apropiate fiind
chestionarul şi interviurile, regulile de construire şi aplicare a acestora
fiind aproape aceleaşi.
Lucrarea este consacrată principalelor tipuri de scale folosite în
cercetările de marketing: nominale, ordinale, interval, proporţionale (de
raport).
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Anexa E2

I.

Denumirea şi tipul lucrării
Marketing (curs universitar)

II.

III.

Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
Proiect individual
Autorii lucrării
Prof.univ., dr.hab. Sergiu Petrovici, UCCM
Conf.univ., dr. Svetlana Muşuc, UCCM
Lector superior Vasile Golovco, ASEM

IV.

Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Cursul universitar tratează aspectele de bază ale teoriei şi practicii
marketingului. Lucrarea este structurată în cinci compartimente:
fundamentele marketingului, mediul de marketing, politicile de
marketing şi conducerea activităţii de marketing. Lucrarea conţine
un bogat material ilustrativ, inclusiv tabele, scheme şi grafice care
facilitează însuşirea acestuia.
Anexa E2

I.

Denumirea şi tipul lucrării
Marketing general şi sportiv (curs universitar)

II.

Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
Proiect individual

III.

Autorii lucrării
Conf.univ., dr. Lidia Mitniţcaia, ASEM
Conf.univ., dr. Liliana Budevici-Puiu, USEFS

IV.

Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Prezentul curs îşi propune să aducă în atenţie o direcţie relativ
recentă a specializării marketingului contemporan – „marketingul
sportiv”, încercând să motiveze această specializare, să-i evidenţieze
trăsăturile specifice, să sublinieze necesitatea demersului de
marketing în actuala etapă de dezvoltare a sportului competiţional şi a
celui recreaţional, să exemplifice modul în care marketingul se aplică
practic în acest domeniu, la nivel naţional şi internaţional.
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I. Denumirea şi tipul lucrării
Le droit des affaires (cours universitaire)
II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
Proiect individual
III. Autorii lucrării
Lector superior Ilie Demerji, catedra „Drept privat”, ASEM
IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Cursul este elaborat în conformitate cu programa cursului „Dreptul
afacerilor” pentru instituţiile de învăţământ superior. Cursul
universitar este destinat studenţilor care studiază în l. franceză.

Anexa E2
I. Denumirea şi tipul lucrării
Istoria dreptului românesc (curs universitare)
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, catedra „Drept public”, ASEM
IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Lucrarea „Istoria dreptului românesc: Curs univ.” este elaborată în
conformitate cu Curricumul cursului (Programa analitică), cu realizările
contemporane ale ştiinţelor juridice şi pedagogice. Cursul universitar
elucidează evoluţia instituţiilor politico-juridice româneşti de la origini
până în prezent.
Studierea cursului respectiv permite cunoaşterea instituţiilor noastre
politice şi juridice, practica organizatorică, situaţia socială, economică,
politică şi militară a ţării în diferite perioade istorice, precum şi
legăturile politice cu statele vecine şi influenţa lor asupra culturii
noastre juridice. Însuşirea temeinică a instituţiilor politice şi juridice
româneşti presupune cunoaşterea trecutului lor, modul de formare,
dezvoltare şi transformare a lor în decursul veacurilor. Toate acestea
permit viitorilor jurişti să cunoască mai temeinic nivelul dezvoltării
statului şi dreptului actual din Republica Moldova.
Prezentul curs universitar este destinat, în primul rând, studenţilor din
instituţiile de învăţământ superior cu specializarea în drept, instruire
juridică, istorie, politologie, administraţia publică, relaţii internaţionale
şi diplomaţie, precum şi tuturor celor interesaţi de studierea dreptului,
jurisprudenţei contemporane.
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I.

Denumirea şi tipul lucrării
Metodologia cercetării economice (manual)

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
Manualul fost elaborat din propria iniţiativă
III. Autorii lucrării
Prof.univ., dr.hab. Eugenia Feuraş, şef-catedră „Teorie economică
şi doctrine economice”, ASEM
IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Manualul constituie un cadru general şi furnizează recomandări privind
metodele care pot constitui o bază de pornire în cercetarea ştiinţifică.
Autorul s-a străduit să confere acestui curs un grad ridicat de utilitate
formativă, atât prin conţinut, cât şi prin accesibilitate.
Ideea de conţinut a fost de a demonstra că procesul de cercetare
ştiinţifică este, pe de o parte, un proces continuu: schimbările în
realitatea economică generează probleme de cercetare, cercetătorul
fiind impus să găsească ipoteze ştiinţifice şi soluţii care, fiind
implementate în practica economică, generează ulterior noi probleme de
cercetare. Pe de altă parte, fiecare proces de cercetare este discontinuu,
poate fi descompus în mai multe etape, parcurgerea cărora permite
găsirea soluţiei necesare. Structura lucrării îmbină aceste două ipostaze.
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I.

Denumirea şi tipul lucrării
Новая экономика и современные особенности рынка
(monografie)

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
Manualul fost elaborat din propria iniţiativă
III. Autorii lucrării
Prof.univ., dr.hab. Nadejda Şişcan, catedra „Teorie economică şi
doctrine economice”, ASEM
Dr. Alexandr Koss
IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
În monografie sunt utilizate abordările şi principiile metodologice
contemporane (evoluţionism, multilinearitate, abordarea sistemică şi
interdisciplinară ş.a.) pentru a releva conceperea autorului a
conţinutului şi principalelor trăsături ale noii economii, care este
percepută ca o interlegătură organică a economiei service, socialorientate, informaţionale, de reţea, intelectuale, virtuale, instituţionale
etc. În această bază se reliefează sistemul de valori noi şi de
particularităţi ale pieţei contemporane(piaţa instituţională, regulată,
normativă, informaţională etc.), se depistează unele probleme la nivel
global, naţional şi ramural, precum şi se relevă mecanismul de
soluţionare a acestora.
Monografia este destinată savanţilor, profesorilor, studenţilor şi
reprezentanţilor organelor de stat.
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I.

Denumirea şi tipul lucrării
Экономическая теория (curs de lecţii)

II.

Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
Manualul fost elaborat din propria iniţiativă

III.

Autorii lucrării
Prof.univ., dr.hab. Olga Sorocean, catedra „Teorie economică şi
doctrine economice”, ASEM

IV.

Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Cursul universitar reprezintă viziunea autorului asupra fundamentelor
teoriei economice, viziune bazată pe starea actuală a ştiinţei economice
fundamentale.
Cursul respectiv rezultă din logica internă şi structura formată a
predării teoriei economice – micro- şi macroeconomiei – şi constă din
două părţi. În partea I este expusă introducerea în teoria economică,
unde sunt descrise fundamentele activităţii economice, esenţa şi legităţile
dezvoltării sistemului economic, modelele de coordonare a activităţii
economice, precum şi conceptele centrale esenţiale ale analizei
microeconomice: cererea şi oferta, comportamentul consumatorului şi
producătorului, firma şi comportamentul ei pe pieţele cu concurenţă
perfectă şi imperfectă, funcţionarea pieţelor factorilor de producţie.
Expunerea succintă şi accesibilă a conţinutului materialului permite
cititorilor în termen scurt şi cu eforturi relativ mici să însuşească cursul
respectiv.
Lucrarea dată reprezintă un curs fundamental, care familiarizează cu
bazele funcţionării şi dezvoltării economiei. În cadrul expunerii cursului
este utilizată abordarea sistemică. Reprezentând reflectarea
„constituirii” reale a economiei şi nivelurile (micro- şi macro-)
economiei, lucrarea permite formarea unei imagini adecvate şi o
conştientizare mai profundă a esenţei şi evoluţiei ei. Informaţia propusă
are drept scop formarea viziunii asupra economiei ca despre un sistem
integru, complex.
Lucrarea este destinată studenţilor, persoanelor ce fac studii de
masterat, doctoranzilor, profesorilor, tuturor celor care sunt interesaţi
de problemele teoriei economice.
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I.

Denumirea şi tipul lucrării
Reglementarea juridică a împrumuturilor obligatare municipale –
direcţie de aprofundare a descentralizării fiscale în Republica Moldova

II.

Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
„Formarea cadrului normativ-legal al împrumuturilor obligatare
municipale”.
Proiectul este finanţat de Programul „Administraţie Publică şi Bună
Guvernare”, Fundaţia Soros-Moldova, realizat de INRECO în parteneriat
cu ASEM şi cu susţinerea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

III.

Autorii lucrării
Prof.univ. dr. Oleg Stratulat, şef-catedră „Bănci şi Activitate Bancară”,
ASEM;
Lect.sup., drd. Veaceslav Guţuţui, director executiv INRECO, ULIM
Conf.univ., dr. Alexandru Armeanic, şef catedră „Drept Public”, ASEM;
Conf.univ., dr. Ana Berdilă, catedra „Bănci şi Activitate Bancară”, ASEM;
Conf.univ., dr. Ghenadie Ciobanu, catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital”, ASEM;
Conf.univ., dr. Aliona Zubic, catedra „Bănci şi Activitate Bancară”, ASEM.

IV.

Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Rezultatele studiilor, analizelor, cercetărilor, documentărilor, dezbaterilor
sunt expuse în formă monografică în prezenta lucrare. Ea înglobează cinci
capitole, fiecare având conotaţia sa. Primul abordează teoretic
împrumuturile obligatare municipale în contextul descentralizării fiscale. Al
doilea tratează împrumuturile obligatare municipale prin prisma
împrumuturile publice. Al treilea redă un şir de elemente asociative
împrumuturilor obligatare municipale. Al patrulea expune experienţa
internaţională privind împrumuturile obligatare municipale. Şi, în sfârşit,
al cincelea conţine analiza critică a cadrului legal al împrumuturilor
obligatare municipale actual în R. Moldova şi fundamentarea unui şir de
propuneri privind extinderea şi definitivarea lui.
Monografia este destinată funcţionarilor din cadrul administraţiilor
publice locale în scopul actualizării cunoştinţelor privind împrumuturile
obligatare municipale de pe poziţiile recentelor cunoştinţe furnizate de
cercetarea şi practica financiară, familiarizării cu cadrul legislativ în
vigoare, formării unor deprinderi practice de aplicare a actelor
normative; funcţionarilor din organele responsabile de formarea
cadrului legal al împrumuturilor obligatare municipale care vor regăsi
un şir de sugestii privind perfecţionarea legislaţiei în vigoare;
cercetătorilor de divers profil care studiază fenomenul îndatorării
publice; studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor în vederea formării
cunoştinţelor privind împrumuturile publice; tuturor celor interesaţi de
problematica în cauză.
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I.

Denumirea şi tipul lucrării
Împrumuturile publice interne

II.

Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
Prezenta lucrare a fost realizată în cadrul catedrei „Bănci şi
Activitate Bancară”

III.

Autorii lucrării
Prof.univ., dr. Oleg Stratulat, catedra „Bănci şi Activitate
Bancară”, ASEM

IV.

Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Împrumuturile publice interne, ca componentă a finanţelor publice, se
află în permanentă evoluţie. Unele teorii referitoare la esenţa şi rolul lor
au fost răsturnate, altele abia se nasc; unele principii privind
împrumutarea publică de sorginte administrativă au rămas în istorie,
altele de conotaţie liberală se încetăţenesc treptat în practica financiară;
unele instrumente de împrumut public şi-au consumat eficienţa, altele îşi
extind gradual vigoarea. Totul ce se întâmplă în domeniul creditului
public mărturiseşte expansiunea fenomenului, făcând ca cunoaşterea lui
să rămână în actualitate.
Prezenta lucrare are drept obiectiv abordarea multilaterală a
împrumuturilor publice interne. Ea include studierea fenomenului
îndatorării guvernamentale, caracteristica generală a împrumuturilor
publice interne, analiza împrumuturilor publice interne în Republica
Moldova. Lucrarea se sprijină pe studiile recente în domeniu din ţară şi
peste hotare, materialele cu caracter istoric, legislaţia internaţională. În
vederea diversificării opticii asupra aspectelor aflate în atenţia studiului
s-a apelat la opiniile economiştilor clasici şi comentariile specialiştilor
contemporani. În vederea documentări studiului, formulării definiţiilor,
fundamentării concluziilor s-a recurs la legislaţia în vigoare, date
statistice, documente ale organizaţiilor financiare internaţionale.
Lucrarea, având şi destinaţie didactică, este însoţită de rezumat, subiecte
de autoevaluare, glosar, scheme, anexe.
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I.

Denumirea şi tipul lucrării
Сущность и техника спекулативных операций на рынке
капитала (monografie)

II.

III.

Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

Autorii lucrării
Conf.univ., dr. Tatiana Iovv, catedra „Investiţii şi pieţe de
capital”, ASEM

IV.

Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Prezenta lucrare este dedicată studiului operaţiunilor speculative
pe piaţa de capital şi a tehnicilor de realizare a acestora.

Anexa E2

I.

Denumirea şi tipul lucrării
Аудит. Обзорные вопросы. Ситуации. Тесты
(lucrare metodico-didactică)

II.

III.

Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

Autorii lucrării
Conf. univ., dr. Marcela Dima, catedra „Contabilitate”, ASEM
Conf. univ., dr. Lilia Grigoroi, catedra „Contabilitate”, ASEM

IV.

Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Prezenta lucrare este elaborată în conformitate cu programa
cursului „Auditul financiar” şi îşi propune să contribuie la
formarea deprinderilor de soluţionare a aspectelor teoretice şi
practice aferente activităţii practice de audit.
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I.

Denumirea şi tipul lucrării
Particularităţile contabilităţii în societăţile de asigurare
(lucrare didactică şi practico-aplicativă)

II.

III.

Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

Autorii lucrării
Conf.univ., dr. Liliana Lazari, catedra „Contabilitate”, ASEM

IV.

Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Prezenta lucrare este elaborată în conformitate cu programa
cursului „Contabilitatea în societăţile de asigurare” şi îşi
propune să contribuie la formarea deprinderilor de soluţionare a
aspectelor teoretice şi practice, aferente contabilităţii în asigurări
şi îndeosebi reprezintă un studiu detaliat al activităţii practice în
companiile de asigurări. 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
Ghid practic la contabilitatea fiscală
(lucrare practico-didactică)

II.

III.

Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

Autorii lucrării
Lect.univ. Stela Pleşca, catedra „Contabilitate”, ASEM
Lect.univ. Olesea Bulbocean, catedra „Contabilitate”, ASEM

IV.

Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Prezenta lucrare este elaborată în conformitate cu programa
cursului „Contabilitate fiscală” şi îşi propune să contribuie la
formarea deprinderilor de soluţionare a aspectelor teoretice şi
practice, aferente contabilităţii fiscale. Testele şi problemele din
lucrare au rolul de a aprofunda cunoştinţele de la lecţiile
teoretice.
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I.

Denumirea şi tipul lucrării
Contabilitatea în comerţ: teste, probleme, studii de caz
(lucrare practico-didactică)

II.

III.

Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

Autorii lucrării
Lect.univ. Stela Pleşca, catedra „Contabilitate”, ASEM
Lect.univ. Olesea Bulbocean, catedra „Contabilitate”, ASEM
Conf.univ., dr. Ruslan Harea, catedra „Contabilitate”, ASEM

IV.

Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Prezenta lucrare este elaborată în conformitate cu programa
cursului „Contabilitatea în comerţ” şi are scopul de a diversifica
aspectele teoretice ale contabilităţii în comerţ prin intermediul
testelor-grilă şi a studiilor de caz.

Anexa E2
I.

Denumirea şi tipul lucrării
Contabilitatea în instituţiile publice: teste, probleme, studii de caz
(lucrare practico-didactică)

II.

III.

Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

Autorii lucrării
Lect.univ. Stela Pleşca, catedra „Contabilitate”, ASEM
Lect.univ. Olesea Bulbocean, catedra „Contabilitate”, ASEM

IV.

Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Prezenta lucrare este elaborată în conformitate cu programa
cursului „Contabilitate în instituţiile publice” şi are scopul de a
dezvolta la studenţi deprinderile practice de lucru cu documentele
primare şi centralizatoare.
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Forma 4
LISTA
lucrărilor publicate ale colaboratorilor ASEM în anul 2008
Nr.
d/o

Numele,
prenumele
autorilor

1

2

1.

Bucur Vasile
Todorovа Ludmila

2.

Cobzari Ludmila,
Cucu Marina

3.

Galaju Ion

4.

Iovv Tatiana

5.

Lobanov Natalia

6.

Sainsus Valeriu,
Matei Constantin,
Hachi Mihail,
Mâtcu Matei

7.

Şomaru Vasile

8.

Şişcan Nadejda,
Koss Alexandr

9.

Şişcan Zorina

10. Stratulat Oleg
Stratulat Oleg,
Berdilă Ana,
Armeanic
11. Alexandru,
Guţuţui Veaceslav,
Zubic Aliona,
Ciobanu Galina
12. Hachi Mihail

Titlul lucrării. Tipul lucrării
(de structurat separat - monografie,
manual, articole în reviste
internaţionale, articole în reviste
naţionale recenzate)
3
MONOGRAFII
Учет биологических активов

Locul editării.
Oraşul, editura,
titlul revistei ştiinţifice

Volumul,
coli
de autor

5

6

Chişinău, Ed. UASM, 2008

5,1

Aspecte privind stabilitatea sistemului
bancar

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

9,3

Organizaţiile economice internaţionale

Chişinău Ed. Tipografia
centrală, 2008

Сущность и техника спекулативных
операции на рынке капитала
Tranzacţiile comerciale internaţionale în
condiţiile de constituire a economiei
globale postindustriale

20,25

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

15

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

15,7

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

8.2

Chişinău, Ed. Prometeu, 2008

7,0

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

8,45

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

10,0

Chişinău, Ed. Сu drag SRL, 2008

9,0

Reglementarea juridică a împrumuturilor
obligatore municipale – direcţie de
aprofundare a descentralizării fiscale în
Republica Moldova

Chişinău, Ed. Сu drag SRL,
2008

8,0

Populaţia rurală cercetare geodemografică
(monografie)

Chişinău, Ed. ASEM, 2008,180p.

105

Rolul oraşelor mici în dezvoltarea
complexului agroindustrial al Republicii
Moldova
Românii din jurul României. Albummonografie
Новая экономика и современные
особенности рынка (методологический
аспект)
Fundamentarea de noi abordări ale
managementului strategic şi cross –
cultural (aspect metodologic)
Împrumuturile publice interne

MANUALE
1.

Botnari Nadejda

Finanţele întreprinderii

Chişinău, Ed. Prim, 2008

10,8

2.

Feuraş Eugenia

Metodologia cercetării economice

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

17,2

3.

Paladi Ion
Managementul public
Chişinău, Ed. ASEM, 2008
Ţurcanu Viorel,
Contabilitatea Internaţională
Chişinău ASEM 2008
Ştahovschi Ada,
Golocealova Irina
LUCRĂRI METODICO-DIDACTICE
Bajerean
Eudochia,
Contabilitatea în comerţ. Aplicaţii şi teste Chişinău, Ed. ASEM, 2008
Melnic Georgeta,
Ţugulischi Iulea

4.

1.
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21
21,0

5,0

2.

Belostecinic
Grigore

3.

Berzan Ştefan

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bîrcă Alic,
Vaculovschi
Dorin,
Cojocaru Lidia,
Boguş Angela,
Hîrbu Eduard
Bîrcă Alic,
Vaculovschi
Dorin,
Cojocaru Lidia,
Boguş Angela,
Hîrbu Eduard
Bîrcă Alic,
Vaculovschi
Dorin,
Ţîrdea Marcela,
Hîrbu Eduard
Bîrcă Alic,
Vaculovschi
Dorin,
Cojocaru Lidia,
Boguş Angela,
Hîrbu Eduard
Braşovan Irina,
Gîsca Nadejda,
Talpă Adela
Bucur Vasile
Cara Elena,
Pârtachi Ion,
Pârtachi Ileana
Cara Elena,
Pârtachi Ion,
Pârtachi Ileana
Casian Angela
Cobzari Ludmila,
Chiosia Tatiana,
Tiuricov
Constanin,
Suvorova Iulea
Cociug Victoria,
Cinic Liliana
Cociug Victoria,
Timofei Olga
Cociug Victoria,
Cinic Liliana,
Timofei Olga
Cotelea Vitalie,
Cotelea Marian
Demerji Ilie
Dima Marcela,
Grigoroi Lilia
Gameţchii Andrei,
Solomon Dumitru
Graur Anatol,
Ratcov Maria

Metode şi tehnici de scalare în cercetările Chişinău, Ed. ASEM, 2008
de marketing
Culegere de probleme pentru orele
practice şi de laborator la cursul Chişinău, Ed. ASEM, 2008
„Programarea calculatoarelor”

2,95
7,5

Situaţia tinerilor pe piaţa muncii

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

5,2

Situaţia femeilor pe piaţa
Republica Moldova

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

4,0

Situaţia forţei de muncă în mediu rural
Chişinău, Ed. ASEM, 2008
din Republica Moldova

3,0

Situaţia persoanelor defavorizate pe piaţa
Chişinău, Ed. ASEM, 2008
muncii din Republica Moldova

4,0

muncii din

English Reader
Particularităţile
transportul auto

Chişinău, Ed. ASEM, 2008
contabilităţii

în Chişinău, Ed. Cartier, 2008

10,98
14,2

Inegalitatea de gen în venituri şi alţi
Chişinău, Ed. ASEM, 2008
indicatori de bunastare a populaţiei

5,25

Gender inequality in income and other
Chişinău, Ed. ASEM, 2008
population welfare indicators

5,25

Gestiunea Finanţelor Publice

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

6,4

Финансы предприятия

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

12,9

Gestiunea riscurilor bancare

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

12,85

Control şi audit bancar intern

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

4,58

Management bancar

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

6,2

Microsoft SQL Server 2005. Lucrări
Chişinău, Ed. ASEM, 2008
practice la cursul „Baze de date”
Le droit des affaires
Chişinău, Ed. ASEM, 2008
Аудит. Обзорные вопросы. Ситуации.
Chişinău, Ed. ASEM, 2008
Тесты

7,34

Иследование операций, том II

Chişinău, Ed. Evrica, 2008

37,0 /
19,0

Practicum la contabilitatea impozitelor
Chişinău, Ed. ASEM, 2008
(problemar)

15,69
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8,94
3,50

22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.

Gremalschi
Andrei,
Bolun Ion,
Mocanu Iurie,
Olimpiada Republicană la Informatică.
Codreanu D.,
Ediţia 2008
Dolghieru C.,
Ciubatâi Dumitru,
Bogdănaş D.
Lapiţcaia
Аудит
Ludmila
Particularităţile contabilităţii în societăţile
Lazari Liliana
de asigurare
Mitniţcaia Lidia, Marketing general şi sportiv
Budevici-Puiu
Liliana
Moraru Maria,
Aplicaţii economice în Excel
Moraru Mariana
Platon Nicolae,
Budevici Anatol, Managementul învăţării independente şi
Dumanschi
rapide
Ghenadie
Petrovici Sergiu,
Muşuc Svetlana,
Marketing
Golovco Vasile
Pleşca Stela,
Ghid practic la contabilitatea fiscală
Bulbocean Olesea
Pleşca Stela,
Bulbocean
Contabilitatea în comerţ: teste, probleme,
Olesea,
studii de caz
Harea Ruslan
Pleşca Stela,
Contabilitatea în instituţiile publice: teste,
Bulbocean Olesea probleme, studii de caz
Rotaru Mihail
Istoria dreptului românesc: Curs univ.
Sajin Iurie,
La comptabilite de l’entreprise
Chiriac Rodica,
Agafiţa Maria
Sîrbu Ion
Системы планирования в бизнесе
Sorocean Olga
Экономическая теория
Talpă Adela,
English for Economic Purposes
Calin Olga
Ţapcov Victoria
Excel and Access
Todoroi Dumitru,
Micuşa Diana,
Crişan GloriaInformatics Bases
Cerasela,
Nechita Elena
Todos Petru,
Ciumac Jorj,
Studii doctorale: experienţă şi perspective
Belostecinic
europene
Grigore
Vasiloi Djulieta,
Componenţa de infracţiune
Basim A. Abbas

1.

Aftene Eugeniu,
Pârţachi Ion

2.

Belostecinic
Grigore,

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

Chişinău, Ed. Tipografia
centrală, 2008

12,96

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

15,65

Chişinău, Ed. Valinex SA,
2008

11,2 /
5,5

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

10,1

Chişinău, Ed. Bonuss Ofice,
2008

7,0 / 2,5

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

38,2

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

8,6

Chişinău, Ed. Editerra Prim
SRL, 2008

4,80

Chişinău, Ed. Editerra Prim
SRL, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, 2008

11,45
15,1

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

16,1

Chişinău, Ed. ASEM, 2008
Chişinău, Ed. A.Ş.M., 2008

23,75
18,4

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

10,98

Chişinău, Ed. ASEM, 2008

10,5

Romania, Iaşi, Ed. PIM, 2008

14,4/4,0

Chişinău, Ed. UTM, 2008

9,5/3,1

Chişinău, Ed. Centrul de
Studii Comparative în Ştiinţe
Juridice, 2008
ARTICOLE ÎN REVISTE DE PESTE HOTARE
Bucureşti, Supliment la revista
„Economie
teoretică
şi
Statistica renitenţelor în Republica aplicată”. România în Uniunea
Moldova
Europeană. Calitatea integrării.
Creştere.
Competenţă.
Ocupare, vol. II, 2008
Premises and oportunities of the Republic Bucureşti, Romanian Journal
of Moldova for sustainable developement of Economics, XVIII, vol. 2,
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0,62

1,9

Guţu Corneliu
3.

Chircă Sergiu

4.

Chircă Sergiu

5.

Ciubotaru
Victoria

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Cristache SilviaElena,
Şerban Daniela,
Gogonea Rodica- Modificări în structura serviciilor de piaţă
Manuela,
în România
Hapenciuc
Cristian-Valentin,
Pârţachi Ion
Practica internaţională de organizare a
Dandara Marina, controlului fiscal şi posibilităţile de
utilizare a ei în condiţiile Republicii
Dandara Victor
Moldova
Analiza
factorială
a
importurilor
Enachi Natalia
Republicii Moldova
Gumovschi Ana,
Marianciuc
Project risk management
Aurelia
Are foreign direct investments an
Moldovan
instrument of shifting the Moldavian
economy to a superior level of
Dumitru
international specialization
Pârţachi Ion,
Diagramele de control – instrument
Lilian Bejan
eficient în controlul calităţii
Postică
Statistica globalizării şi globalizarea
Constantin,
statisticii – articol
Savoiu Gheorghe

13.

Romanova
Anastasia

14.

Romanova
Anastasia

15.

Romanova
Anastasia

16.

Sainsus Valeriu

17.

Todoroi Dumitru

18.

Ţurcanu Viorel

19.

Ţurcanu Viorel,
Polnomoşnîh
Alexandru

20.
21.

in European context
90 de ani de la demararea procesului de
realizare a Statului Naţional unitar
Român
Ştiinţa academică din Republica Moldova
pierde independenţa
Impactul inflaţiei asupra costului
produselor fabricate de întreprinderile din
Republica Moldova

Ustian Ion
Цуркан Нелли,
Керади Наталия

nr.1(35), 2008
Iaşi, Revista „Economia XXI”,
nr. 1, 2008
Bucureşti, Revista Academiei
Romane „Academica”, 2008
Sibiu-Chişinău,
Revistă
economică, nr. 3 (40), 2008

0,2
0,30

Bucureşti, Revista Română de
Statistică nr. 3, 2008

0,76

Sibiu-Chişinău,
Revistă
economică, nr. 1 (38), 2008

0,4

Bucureşti, Revista Română de
Statistică nr. 12, 2007

0,35

Sibiu-Chişinău, Revistă
economică, nr. 1 (38), 2008

0,32

Bucureşti, Romanian Journal
of Economics, XVIII, vol. 2,
nr.1(35), 2008

1,0

Bucureşti, Revista „Calitatea”,
nr. 5, 2008

0,62

Bucureşti, Revista română,
nr.2, 2008

1,0

Russia, Kemerovo, Ed.
К 100 летию со дня рождения М.
„Кузбассиздат”, „Голоса
Элиаде
Сибири”, ed. 5, 2008
Iaşi, ed. „Demiurg”,
M.Eliade’s „Portuguese Journal” as
„Româna ca limbă străină” nr.
documentary and literature
5, 2008
Russia, Kemerovo, Ed.
Proza
memoaristică cu caracter
„Кузбассиздат”, „Голоса
autobiografic
Сибири”, ed. 7, 2008
Oradea, Revista Română de
Geopolitical Wewpoints on Orthodoxism
Geografie Politică, Nr. 2, Ed.
and Its aspects in Republic of Moldova
Universităţii din Oradea, 2008
Montréal, Journal of Applied
Adaptable software shells versus
Quantitative
Methods
Microsoft
(JAQM), Vol. 3, No. 1, 2008
Suceava, Analele ştiinţifice ale
The planification of on audit of anual
Universităţii din Suceava
financial situations from the viewpoint of
"Ştefan
cel
Mare",
the International Standard of audit 300
„Universitas”, 2008
Житомир,
Бухгалтерский
Особенности бухгалтерского учета,
учет в зарубежных странах,
анализ и аудит
nr. 3, 2008
Мировой продовольственный кризис: Moscova,
Revista
серьезный вызов начала XXI века
«Экономист», nr. 10, 2008
Использование электронных ресурсов Moscova, Вестник БАЕ, nr.
в библиотеках Республики Молдова
2, 2008
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20.

ARTICOLE ÎN REVISTE NAŢIONALE RECENZARTE
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
Impactul publicităţii şi reclamei asupra
Abramihin Cezara
ASEM,
comportamentului economic
ed. VI, 2008
Noi viziuni în privinţa funcţionării pieţei
secundare a valorilor mobiliare din
Chişinău, Revista „Legea şi
Albul Elena
Republica Moldova în procesul de
Viaţa”, nr. 1, 2008
integrare în Uniunea Europeană
Implementarea valorilor mobiliare
derivate pe piaţa de capital din Republica Chişinău, Revista „Legea şi
Albul Elena
Moldova conform standardelor Uniunii
Viaţa”, nr. 3, 2008
Europene
R.Moldova în faza de pre-aderare la
Uniunea Europeană şi direcţiile strategice
Chişinău, Revista „Legea şi
Albul Elena
de dezvoltare a pieţei de capital în
Viaţa”, nr. 7, 2008
vederea armonizării legislaţiei autohtone
din domeniu cu cea comunitară
Realizarea priorităţilor planului de acţiuni
privind înviorarea pieţei de capital din
Chişinău, Revista „Legea şi
Albul Elena
Republica Moldova şi dezvoltarea
Viaţa”, nr. 8, 2008
acesteia pentru anii 2008-2012 în
perspectiva integrării europene
Armeanic
Criteriile de diferenţiere a veniturilor
Chişinău, „Revista Naţională
Alexandru
bugetare
de Drept”, nr.7, (94), 2008
Armeanic
Veniturile bugetului asigurărilor sociale
Chişinău, „Revista Naţională
Alexandru
de stat
de Drept”, nr.8, (95), 2008
Aspecte metodologice şi practice ale
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
Bacal Petru
implementării taxelor pentru utilizarea
„Economica”, nr.4 (64), 2008
resurselor funciare şi minerale
Principiul accesului liber la justiţie prin
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
Bâcu Adelina
prisma legalităţii şi temeiniciei hotărârii
ASEM,
judecătoreşti
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
Eficientizarea procesului de recrutare şi
Baieşu Marina
ASEM,
selecţie în cadrul companiei
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
Bajerean
Abordări metodologice privind evaluarea
ASEM,
Eudochia,
şi contabilitatea schimbărilor de preţuri
ed. VI, 2008
Bajerean
Некоторые аспекты учета затрат в
Chişinău, Ed. USM, Revista
Eudochia
туристической фирме
ştiinţifică „Studia
Ţurcan Liuda
Universitatis”, nr. 10, 2008
Obiectivele politicii vamale în etapa de Chişinău, Ed. ASEM, Revista
Balan Aliona
modernizare a economiei naţionale
„Economica”, nr.2 (62), 2008
Analiza rentabilităţii generale a
Chişinău, Revista
Balanuţă Vladimir întreprinderii sub aspectul eficienţei
„Contabilitate şi audit”, nr.10,
utilizării factorilor de producţie
2008
Диагностика, оценка и обоснование
Chişinău, Revista
Balanuţă Vladimir затратного механизма в рыночных
„Contabilitate şi audit”, nr.11,
условиях хозяйствования
2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
Balanuţă
Utilizarea sistemelor factoriale în analiza
ASEM,
Vladimir,
riscului financiar al întreprinderii
ed. VI, 2008
Muntean Neli
Balanuţă
Analiza rentabilităţii financiare a
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
Vladimir,
întreprinderii în baza efectului de levier
„Economica”, nr.3 (63), 2008
Muntean Neli
Despre unele proprietăţi ale
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
Balcan Vladimir
descompunerii K.Boroczkу pentru spaţiul ASEM,
hyperbolic (Lobacevski) n-dimensional
ed. VI, 2008
Barbăneagră
Stimulente instituţionale ale extinderii
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
Oxana
sectorului privat
„Economica”, nr.4 (64), 2008
Belostecinic
Metodologia indentificării profilului
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
Grigore,
localităţilor urbane din R.Moldova prin
ASEM,
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21.

Ioniţă Irina
Belostecinic
Grigore,
Guţu Corneliu

prisma abilităţilor de competiţie

Competitivitatea economică în contextul Chişinău, Ed. ASEM, Revista
dezvoltării durabile a Republicii Moldova „Economica”, nr.2 (62), 2008

1,8
0,3

22.

Benea-Popuşoi
Elina

Sisteme naţionale de inovare şi
competitivitate: Republica Moldova între
Friederich List şi Michael Porter

23.

Berzan Rodica

Funcţii de producere şi proprietăţile lor

24.

Berzan Ştefan

Teste C online

25.

Bîrcă Alic

Diversitatea culturală – domeniu de
activitate a managementului resurselor
umane în organizaţiile multinaţionale

26.

Bîrca Aliona

Tendinţe de perfecţionare a evidenţei
rezervelor

27.

Bîrca Aliona

28.

Bîrca Aliona

29.

Boguş Angela

30.
31.
32.
33.

Bolun Ion,
Andronatiev
Victor
Bolun Ion,
Amarfii Ion,
Gafton Sergiu
Botnari Nadejda,
Griciuc Petru
Botnari Nadejda,
Iabanji Iulia,
Cerbuşca Viorica

34.

Bucur Vasile

35.

Bucur Vasile

36.

Bucur Vasile

37.

Bucur Vasile,
Todorovа
Ludmila

38.

Bucur Vasile
Todorovа
Ludmila

39.

Cheradi Natalia

40.

Chirilov Neli

41.

Ciocîrlan Aliona

ed. VI, 2008

Tendinţe actuale în utilizarea bazelor de
evaluare
Criterii de recunoaştere a provizioanelor
pentru riscuri şi cheltuieli
Efectele implicării/participării
comunităţii în acţiunile de dezvoltare
comunitară
Cu privire la criteriile de eficienţă
economică a proiectelor în informatică
Conceptul portalului iAfaceri Moldova

Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.4 (64), 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.3 (63), 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.4 (64), 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.2 (62), 2008

Utilizarea instrumentelor fiscale ca factor Chişinău, Ed. ASEM, Revista
de impulsionare a creşterii economice
„Economica”, nr.1 (61), 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
Fondurile de garantare a creditelor –
ASEM,
instrument de stimulare a finanţării IMM
ed. VI, 2008
Unele probleme ale contabilităţii
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
pierderilor cauzate de accidentul rutier ale ASEM,
mijloacelor de transport auto
ed. VI, 2008
Chişinău, Revista
Modificarea provizioanelor pentru
„Contabilitate şi audit”, nr. 4,
reparaţia mijloacelor fixe
2008
Chişinău, Revista
О капитализации затрат на ремонт
„Contabilitate şi audit”, nr. 10,
основных средств
2008
Порядок оценки и учета полученной
Chişinău, Revista
продукции от молодых
„Contabilitate şi audit”, nr. 2,
неэксплуатационных многолетних
2008
насаждений
О порядке оценки и оприходования
Chişinău, Revista
приполода полученного от
„Contabilitate şi audit”, nr. 3,
переведенных с основное стадо
2008
животных
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
Informaţia economică în sistemul
„Drept, economie şi
relaţiilor sociale
informatică”, nr. 2 (13), 2007
Particularităţile analizei indicatorilor de
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
rotaţie a capitalului propriu şi impactul
„Economica”, nr.4 (64), 2008
acestora asupra procesului decizional
Ce valoare are marca în relaţiile de
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
afaceri?
ASEM,
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42.

Ciocîrlan Aliona

43.

Ciubotaru
Victoria

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Ciubotaru
Victoria
CiugureanuMihailuţă
Carolina
CiugureanuMihailuţă
Carolina
CiugureanuMihailuţă
Carolina
CiugureanuMihailuţă
Carolina
CiugureanuMihailuţă
Carolina
CiugureanuMihailuţă
Carolina
CiugureanuMihailuţă
Carolina
CiugureanuMihailuţă
Carolina
CiugureanuMihailuţă
Carolina

54.

Clichici Dorina

55.

Clichici Dorina

56.

Cobzari Ludmila,
Fotescu Stanislav

57.

Coşelev Natalia

58.

Costas Ilie,
Prisacaru Marin

59.

Cotelnic Ala

60.

Cotelnic Ala

61.

Cotelnic Ala

Limitele speciale ale drepturilor asupra
obiectelor de proprietate industrială
Unele probleme ce apar în aplicarea
principiului prudenţei la raportarea
elementelor patrimoniale în condiţii
economice inflaţioniste
Efectele inflaţiei asupra activelor pe
termen lung
Dreptul copilului de a fi protejat
împotriva oricărei forme de violenţă,
neglijare, exploatare sau abuz

ed. VI, 2008
Chişinău, Revista „Legea şi
Viaţa”, nr. 11, 2008

0,20

Chişinău, Ed. USM, Revista
ştiinţifică „Studia
Universitatis”, nr. 10, 2008

0,30

Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.3 (63), 2008

0,20

Chişinău, „Revista Naţională
de Drept”, nr.1, (87), 2008

0,25

Dreptul copilului la identitate. Aspecte de Chişinău, Revista „Legea şi
drept internaţional
Viaţa”, nr. 4, 2008

0.42

Drepturile copiilor afectaţi de conflictul
armat

Chişinău, „Revista Naţională
de Drept”, nr.7, (92), 2008

0,25

Drepturile copiilor aflaţi în conflict cu
legea

Chişinău, „Revista Naţională
de Drept”, nr.7, (92), 2008

0,55

Argumente în favoarea asigurării dreptului Chişinău, „Revista Naţională
copilului la dezvoltare
de Drept”, nr.5, (90), 2008

0.56

Statutul juridic al fetusului. Aspecte de
drept comparat

Chişinău, Revista „Legea şi
Viaţa”, nr. 5, 2008

0.46

Impactul noilor tehnologii medicale asupra Chişinău, Revista „Legea şi
drepturilor copilului
Viaţa”, nr. 7, 2008

0.42

Principii, drepturi şi garanţii speciale
acordate copiilor cu deficienţe

Chişinău, Revista „Legea şi
Viaţa”, nr. 8, 2008

0.45

Protecţia drepturilor copiilor lipsiţi de
mediul lor familial

Chişinău, Revista „Legea şi
Viaţa”, nr. 9, 2008

0.4

Determinarea posibilităţilor de atragere a
ISD în cadrul industriei în condiţiile
vecinătăţii imediate cu Uniunea
Europeană
Aprecierea posibilităţilor de atragere a
ISD în cadrul agriculturii în condiţiile
vecinătăţii imediate cu Uniunea
Europeană
Asigurări comerciale sau asigurări
mutuale (necomerciale) Comercial /
mutual (necomerciale) în clasificarea
asigurătorilor

Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008

0,56

Chişinău, Ed. USM, Revista
ştiinţifică „Studia
Universitatis”, nr. 2, 2008

0,37

Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Drept, economie şi
informatică”, nr. 1, (14), 2008

0,3

Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
Evaluarea riscurilor TI – modelul calitativ
ASEM,
sau cantitativ?
ed. VI, 2008
Schimbările organizaţionale şi impactul
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
acestora asupra culturii antreprenoriale
„Economica”, nr.3 (63), 2008
Chişinau, Ed. UASM, Lucrări
Concurenţa între angajaţi şi influenţa
ştiinţifice- anuarul, volumul
asupra competitivităţii firmei
22, seria economie, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
Competitivitatea şi factorii ce o determină ASEM,
ed. VI, 2008
„Capitalul economic şi social: trăsături
comune şi particularităţi”

140

0,5
0,6
0,6
0,3

0,5

62.

Cotoros Ion

63.

Covaliu Maria

64.

Darovanaia Ala

65.
66.

Demerji Maria
Demerji Maria

Abordări naţionale şi internaţionale
privind clasificarea reparaţiilor
mijloacelor fixe
Aspecte de gestiune a riscului creditar
în cadrul auditului bancar intern
Gestiunea şi optimizarea activelor şi
pasivelor bancare
Evoluţia dreptului la familie (scurt
istoric)
Ocrotirea constituţională a familiei –
obiect de reglementare a dreptului
constituţional
Японский подход к управлению
изменениями

67.

Dorogaia Irina

68.

Dorogaia Irina

69.

Dorogaia Irina

70.

Dorogaia Irina

Problemele liderismului în contextul
schimbărilor

71.

Dutca Daniela

Conţinutul economic al analizei
cheltuielilor perioadei

72.

Eremia Liliana

Impactul publicităţii şi reclamei asupra
comportamentului economic

73.

Fotescu Stanislav

Controlul intern al asigurătorului

74.

Reglementarea şi monitorizarea
Fotescu Stanislav,
financiară integrată a sectorului de
Ţugulschi Anatol
asigurări de la necesar la real

75.

Bejan Genadii

Обзор нормативных документов

76.

Bejan Genadii

Обзор нормативных документов

77.

Bejan Genadii

78.

Bejan Genadii

79.

Gorobet Ilinca

80.

Gortolomei
Valentina

81.

Grabarovschi
Ludmila

Reingeeringul activităţii bancare.
Actualitatea de implementare în R.
Moldova
Cultura organizaţională – factor al
priorităţii concurenţiale a întreprinderii

Обзор нормативных документов

82.
83.

Обзор нормативных документов
Managementul relaţiei bancă-client în
contextul asigurării unei lichidităţi
optime.
Analiza diagnostic a cheltuielilor pentru
remunerarea personalului operativ în
unităţile comerciale
Contabilitatea de gestiune a stocurilor de
materiale în procesul luării deciziilor

Grabarovschi
Бюджетирование в управленческом
Ludmila,
учете как инструмент стратегического
Constantinescu V. именирования
Particularităţile contabilităţii
Graur Anatol
operaţiunilor de vânzare a produselor
petroliere în baza de tichete
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Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.3 (63), 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.2 (62), 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Revista „Legea şi
Viaţa”, nr. 3, 2008

0,25
0.3
0,4
0,43

Chişinău, Revista „Legea şi
Viaţa”, nr. 5, 2008

0,58

Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008

0,38

Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.1 (61), 2008

0,22

Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.2 (62), 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Drept, economie şi
informatică”, nr. 3, (14), 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.2 (62), 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ULIM, Analele
(seria economie), 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Revista
„Contabilitate şi audit”, nr.1,
2008
Chişinău, Revista
„Contabilitate şi audit”, nr.3,
2008
Chişinău, Revista
„Contabilitate şi audit”, nr.4,
2008
Chişinău, Revista
„Contabilitate şi audit”, nr.6,
2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. USM, Revista
ştiinţifică „Studia
Universitatis”, nr. 3, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.2 (62), 2008
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Negocierea – atribut indispensabil al
afacerilor economice internaţionale
Comparaţii în comunicarea interculturală.
Unele aspecte ale analizei structuralsemantice

84.

Hachi Mihai

85.

Hârbu Stela

86.

Hârbu Stela

Consideraţii generale privind structurile
comparative metaforice

87.

Hîncu Rodica,
Suhovici Ana

К вопросу об инвестиционной
конкурентноспособности Р.Молдова

88.

Jeleznova Nina

Подходы к определению и структуры
рынка капитала

89.

Lapiţcaia
Ludmila

Реорганизация предприятия: в
вопросах и ответах

90.

Lazari Liliana

Cerinţele faţă de activele admise să
reprezinte rezervele de asigurare

91.

Livandovschi
Roman

Gestiunea crizelor şi riscurilor în turism

92.

Lobanov Natalia

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.3 (63), 2008
Chişinău, Ed. USM, Revista
ştiinţifică „Studia
Universitatis”, nr. 3, 2008
Chişinău, Ed. USM, Revista
ştiinţifică „Studia
Universitatis”, nr. 4, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Revista
„Contabilitate şi audit”, nr.10,
2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008

Strategia relaţiilor economice externe sub
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
impactul tendinţelor de regionalizare şi
„Economica”, nr.3 (63), 2008
globalizare
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
Lopotenco
Contagiunea crizelor financiare
ASEM,
Victoria
ed. VI, 2008
Marianciuc
Premise şi condiţii de dezvoltare a pieţei Chişinău, Ed. ASEM, Revista
Aurelia
de capital în Republica Moldova
„Economica”, nr.2 (62), 2008
Abordării actuale privind competitivitatea Chişinău, Ed. ASEM, Analele
Marina Coban
şi avantajele concurenţiale ale
ASEM,
întreprinderii
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
Dezvoltarea durabilă a aşezărilor rurale
Mâtcu Matei
ASEM,
din Republica Moldova
ed. VI, 2008
Chişinău, „Revistă de
Moldovanu
Aspectul valoric al limbilor şi asimilarea
lingvistică şi ştiinţă literară”,
Gheorghe
lingvistică
nr. 10, 2008
Muntean Neli,
Codificarea conturilor consumurilor de
Chişinău, Ed. IEFS,
Morari Galina,
producţie în cazul aplicării metodei
Revista„Economie şi
Criclivaia Diana
normative
Socilogie”, nr.2, 2008
Curriculumul-ul opţional/ facultativ –
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
Munteanu Angela
continuitatea învăţării
„Economica”, nr.3 (63), 2008
Munteanu Angela, Rolul exerciţiilor în învăţarea limbilor
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
Rusu Djulieta
străine
„Economica”, nr.2 (62), 2008
Nederiţa
Recomandări practice privind întocmirea Chişinău, Revista
Alexandru,
şi prezentarea raportului financiar pe anul „Contabilitate şi audit”, nr.2,
Popovici Angela 2007
2008
Новый закон о бухгалтерском учете
Chişinău, Revista
Nederiţa
вступил в силу: первоочередные
„Contabilitate şi audit”, nr.3,
Alexandru
мероприятия по его внедрению
2008
Об отражении в бухгалтерском учете
Chişinău, Revista
Nederiţa
операций по распределению прибыли „Contabilitate şi audit”, nr.3,
Alexandru
за 2007 год
2008
Chişinău, Revista
Nederiţa
Об учете легко бьющихся предметов
„Contabilitate şi audit”, nr.3,
Alexandru
2008
Некоторые вопросы, связанные с
Chişinău, Revista
Nederiţa
составлением и применением
„Contabilitate şi audit”, nr.4,
Alexandru
первичных документов
2008
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0,5
0,3
0,3
0,34
0,3
0,45
0,46
0,27
0,6
0,4
0,33
0,3
0,5
0,35
0,3
0,29
0,48
1,2
0,4
0,15
0,1
0,3

106.

Nederiţa
Alexandru

107.

Nederiţa
Alexandru,
Popovici Angela

108.

Nederiţa
Alexandru

109.

Nederiţa
Alexandru

110.

Nederiţa
Alexandru

111.

Nederiţa
Alexandru

112.

Nederiţa
Alexandru

113.

Nederiţa
Alexandru

114.

Nederiţa
Alexandru

115.

Nederiţa
Alexandru

116.

Nederiţa
Alexandru

117.

Nederiţa
Alexandru

118.

Nederiţa
Alexandru

119.

Nederiţa
Alexandru

120.

Platon Nicolae

121.

Platon Nicolae,
Platon Svetlana

122.

Paladi Ion

123.

Paladi Ion

124.

Paladi Valentina

125.

Palii Natalia

126.

Palii Natalia

127.

Palii Natalia,
Timuş Angela

Chişinău, Revista
„Contabilitate şi audit”, nr.4,
2008
Chişinău, Revista
Об учете канцелярских товаров и
„Contabilitate şi audit”, nr.5,
специальной литературы
2008
Chişinău, Revista
О документальном оформлении
„Contabilitate şi audit”, nr.5,
оказанных услуг
2008
О порядке составления и
Chişinău, Revista
представления полугодовых
„Contabilitate şi audit”, nr.6,
финансовых отчетов в 2008 году
2008
Aspecte problematice privind aplicarea
Chişinău, Revista
principiului prudenţei în contabilitate şi
„Contabilitate şi audit”, nr.7,
fiscalitate
2008
О порядке изготовления, применения и Chişinău, Revista
учета печатей и штампов
„Contabilitate şi audit”, nr.8,
2008
О применении первичных документов Chişinău, Revista
строгой отчетности при экспорте услуг „Contabilitate şi audit”, nr.8,
2008
Direcţii prioritare de perfecţionare a
Chişinău, Revista
cadrului normativ al contabilităţii în
„Contabilitate şi audit”, nr.8,
2008
Republica Moldova
Chişinău, Revista
Бухгалтерский цикл: основные этапы и
„Contabilitate şi audit”, nr.9,
порядок их осуществления
2008
Privind modul şi termenele de
Chişinău, Revista
implementare a Standardelor Internaţio„Contabilitate şi audit”, nr.9,
nale de Raportare Financiară pe teritoriul
2008
Republicii Moldova
Об учете затрат, связанных с
Chişinău, Revista
установкой и обслуживанием
„Contabilitate şi audit”, nr.10,
информационно-поисковой системы
2008
О проекте Национальной стратегии
Chişinău, Revista
развития бухгалтерского учета и
„Contabilitate şi audit”, nr.10,
2008
аудита на 2008-2011 годы
Aspecte problematice privind clasificarea Chişinău, Ed. ASEM, Analele
şi aplicarea conceptelor şi principiilor
ASEM,
contabile fundamentale
ed. VI, 2008
Abordări conceptuale privind evaluarea
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
elementelor contabile
„Economica”, nr.3 (63), 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
Participarea firmelor turistice la
ASEM,
expoziţiile internaţionale de turism
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
Era tehnologiilor informaţionale în turism ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
Premisele managementului public
„Economica”, nr.2 (62), 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
Euromanagementul serviciilor publice
„Economica”, nr.1 (61), 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
Analiza realizării programului de
ASEM,
producţie pe sortimente
ed. VI, 2008
Impactul procesului de internaţionalizare Chişinău, Ed. ASEM, Revista
asupra dezvoltării investiţiilor
„Economica”, nr.4 (64), 2008
Aspectul conceptual, etapele de
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
dezvoltare şi expansiune a societăţilor
„Economica”, nr.3 (63), 2008
transnaţionale
Analiza pieţei produselor şi serviciilor de Chişinău, Ed. IEFS,
asigurare din Republica Moldova –
Revista„Economie şi
Cum să implementăm noua Lege a
contabilităţii
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1,2
0,7
0,15
0,2
0,4
0,4
0,15
0,7
0,6

0,1

0,2
0,4
0,5
0.25
0,5
0,5
0,2
0,4
0,3
0,5
0,5
0,5

aspecte ale mediului concurenţial
128.

Palii Natalia,
Pisaniuc Maia

Dezvoltarea pieţei de capital în condiţiile
globalizării: tendinţe, provocări

129.

Palii Natalia,
Ambrosii Nicolae

Sportul şi olimpismul în aspectul
internaţionalizării

130.

Pârţachi Ion,
Verejan Oleg,
.
Bradu Marcel,
Verejan Victoria

131.

Petroia Andrei

132.

Pisaniuc Maia

133.

Pleşca Stela

134.

Postolachi
Victoria

135.

Prodan Natalia

136.

Rotaru Mihail

137.

Rotaru Mihail

138.

Rotaru Mihail

139.

Rumleanschi
Petru

O carte valoroasă

140.

Rumleanschi
Petru

Problema existenţei în filosofia
postpozitivismului

141.
142.
143.

Socilogie”, nr.2, 2008
Chişinău, Ed. IEFS,
Revista„Economie şi
Socilogie”, nr.2, 2008
Chişinău, Ed. IEFS,
Revista„Economie şi
Socilogie”, nr.2, 2008

0,5
0,5

Stabilirea rolului şi importanţei
actuariatului şi a metodelor actuariale în
asigurări

Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.3 (63), 2008

O,73

Dezavantajele integrării Republicii
Moldova în Uniunea Europeană

Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008

0,51

Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.2 (62), 2008

0,5

Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.2 (62), 2008

0,30

Economia globalizată şi impactul ei
asupra economiei Republicii Moldova –
articol.
Tendinţele aplicării ingineriei financiare
în scopul gestionării riscului în Republica
Moldova
Resurse electronice pentru studierea
limbilor străine
Avantajele şi dezavantajele procedeelor
de analiză a ritmicităţii activităţii
operaţionale
Понятие, причины, последствия и
меры предупреждения коррупции
Rolul istoriei universale a statului şi
dreptului în formarea profesională a
juristului
Politici de prevenire şi combatere a
fenomenului corupţiei în Republica
Moldova.

Rusu Djulieta,
Învaţă să înveţi. Autocorectarea
Corduneanu Irina
Probleme actuale de marketing în
Savciuc Oxana
contextul evoluţiei pieţei autohtone
Finanţele unităţilor economice din ţările
Secrieru Angela
postsocialiste abordate prin prisma
teoriilor despre structura capitalului

Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.4 (64), 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Revista „Закон и
жизнь”, nr.2, 2008
Chişinău, Revista „Legea şi
Viaţa”, nr. 2, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. USM, Revista
ştiinţifică „Studia
Universitatis”, nr. 6, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.1 (64), 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.4 (64), 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008

0,23
0,5
1,0
0,5
0,75
0,4
0,8
0,36
0,3
0,5

144.

Şişcan Nadejda

Новая экономика и новая система
ценностей

145.

Şişcan Zorina

Evoluţia economiei mondiale. “Noua
Economie” şi modelele ei

146.

Solcan Angela,
Todos I.

Calitatea serviciilor publice comunale de
alimentare cu apă şi canalizare în
viziunea consumatorilor casnici

Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.2 (62), 2008

0,33

147.

Stratulat Oleg,
Berdilă Ana

Riscurile împrumuturilor obligatare
municipale

Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008

0,6

148.

Suhovici Ana,
Hîncu Rodica

Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.4 (64), 2008

0,3

149.

Talpă Adela

Chişinău, Ed. ASEM, Revista

0,25

Riscuri în realizarea strategiilor de lungă
durată privind dezvoltarea economică a
R. Moldova
Aspecte teoretice ale abordării
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1,0
0,5

150.

Tatiana Pîşkina

151.

Tatiana Pîşkina

152.

Tcaci Natalia

153.

Tcaci Natalia

154.

Ţiriulnicova
Natalia

155.
156.
157.
158.

Ţiriulnicova
Natalia,
Dima Marcela
Ţiriulnicova
Natalia,
Dima Marcela
Ţiriulnicova
Natalia,
Dima Marcela
Ţiriulnicova
Natalia,
Dima Marcela

comunicative în predarea limbilor străine
Priorităţile structurale de ramura - unul
dintre indicatorii globalizarii
Вектор мирового структурного
развития как индикатор
направленности процессов
глобализации
Estimarea economică a utilizării fondului
funciar în unităţile agricole din Republica
Moldova
Unele aspecte privind analiza eficienţei
utilizării mijloacelor fixe în
întreprinderile agricole
Об учете увеличения уставного
капитала ООО путем внесения
материальных активов с
использованием налоговых льгот
О нерешенных проблемах лизинговых
операций
О последствиях нарушений правил
оформления первичных документов
МСФО и НСБУ: о применении
критериев признания и оценки дохода
в финансовой отчетности (partea I)
МСФО и НСБУ: о применении
критериев признания и оценки дохода
в финансовой отчетности (partea II)

159.

Toacă Zinovia,
Ganciucov V.

Asistenţa tehnică în prognozarea
macroeconomică

160.

Tocarenco
Vladimir
Zavaliniuc
Alexandr

Гражданско-правовая ответственность
в транспортном праве

161.

Tostogan Pavel

Что изменилось в учете и
налогообложении

162.

Tostogan Pavel

Что изменилось в учете и
налогообложении

163.

Tostogan Pavel

Что изменилось в учете и
налогообложении

164.

Tostogan Pavel

Излишек в денежном ящике ККМ и
налоговые штрафы

165.

Tostogan Pavel

О новых проблемах налогообложения
расходов на благотворительность и
спонсорство

166.

Tostogan Pavel

Учет НДС при имущественном найме:
проблемы остаются

167.

Tostogan Pavel

Учет НДС при имущественном найме:
проблемы и решения

168.

Tostogan Pavel,
Bernavschi
Antonina

Particularităţile restituirii TVA la
întreprinderile de transport auto
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„Economica”, nr.3 (63), 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.1 (61), 2008

0,5

Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008

0,5

Chişinau, Ed. UASM, Lucrări
ştiinţifice- anuarul, volumul
17, seria economie, 2008

0,3

Chişinau, Ed. UASM, Lucrări
ştiinţifice- anuarul, volumul
17, seria economie, 2008

0,3

Chişinău, Revista
„Contabilitate şi audit”, nr.5,
2008

0,3

Chişinău, Revista
„Contabilitate şi audit”, nr.3,
2008
Chişinău, Revista
„Contabilitate şi audit”, nr.4,
2008
Chişinău, Revista
„Contabilitate şi audit”, nr.6,
2008
Chişinău, Revista
„Contabilitate şi audit”, nr.7,
2008
Chişinău, Ed. IEFS,
Revista„Economie şi
Sociologie”, nr.3, 2007
(publicat în 2008)
Chişinău, Ed. Academia de
poliţie „Ştefan cel mare”,
Analele ştiinţifice (seria drept
privat), 2008
Chişinău, Revista
„Contabilitate şi audit”, nr. 2,
2008
Chişinău, Revista
„Contabilitate şi audit”, nr. 6,
2008
Chişinău, Revista
„Contabilitate şi audit”, nr. 7,
2008
Chişinău, Revista
„Contabilitate şi audit”, nr. 9,
2008
Chişinău, Revista
„Contabilitate şi audit”, nr. 9,
2008
Chişinău, Revista
„Contabilitate şi audit”, nr. 7,
2008
Chişinău, Revista
„Contabilitate şi audit”, nr. 5,
2008
Chişinău, Revista
„Contabilitate şi audit”, nr. 7,
2008

0,7
0,6
0,4
0,7

0,56

0,25

0,3
0,3
0,3
0,1
0,2
0,3
0,3
0,6

169.

Ţurcan Ludmila

Некоторые аспекты учёта затрат
туристической фирмы

170.

Ţurcan Ludmila

Politica de contabilitate – metodă în
encităţile turistice

171.

Ţurcanu Viorel

Aplicarea directă a Standardelor
Internaţionale de Contabilitate

172.

Ţurcanu Viorel,
Zaporojan
Victoria

173.

Turcov Elena

174.

Vaculovschi
Elena

175.

Valeriu Zbârciog

176.

Vasiloi Djulieta

177.

Vasiloi Djulieta

178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.

Particularităţile contabilităţii
consumurilor de exploatare a mijloacelor
fixe în industrie de conserve
Valorificarea turistică a Complexului
Orheiul Vechi -probleme şi soluţii.
Aplicarea principiilor managementului
prin proiecte la implementare
strategiilor de urbanizare
Dezvoltare societăţii umane în trepte
Obiectul şi latura obiectivă determinante
ale pericolului social al infracţiunii
Aprecierea gradul de pericol social
concret în funcţie de latura subiectivă şi
subiectul infracţiunii săvârşite
Modul de atribuire a însuşirii de „valoare
socială şi relaţie socială
Tendinţe de concentrare a pieţei
asigurărilor din Republica Moldova
Metode de calcul a rezervelor de prime şi
alte rezerve tehnice în asigurări în
contextul legislaţiei europene
Procesul de elaborare a programelor de
audit

Chişinău, Ed. USM, Revista
ştiinţifică „Studia
Universitatis”, nr. 5, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.3 (63), 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinau, Ed. UASM, Lucrări
ştiinţifice- anuarul, volumul
17, seria economie, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.1 (61), 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
„Economica”, nr.2 (62), 2008
Chişinău, Revista „Legea şi
Viaţa”, nr. 9, 2008
Chişinău, Revista „Legea şi
Viaţa”, nr. 11, 2008

Chişinău, Revista „Legea şi
Viaţa”, nr. 11, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
Verejan Oleg
„Economica”, nr.3 (63), 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
Verejan Oleg
ASEM,
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Revista
Vitiuc Ana
„Economica”, nr.1 (61), 2008
Chişinău, Revista
Vitiuc Ana,
Deprecierea activelor: ,, O eventuală
„Contabilitate şi audit”, nr. 10,
Nicoleta Rusu
anticipare a evenimentelor”
2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
Extinderi ale N 1 –topologiilor inelului
Vitiziu Victor
ASEM,
pe unele extinderi ale lui
ed. VI, 2008
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
Zambiţchi
Determinarea centrului absolut în diferite
ASEM,
Dumitru
spaţii metrice
ed. VI, 2008
Aspecte contabile referitoare la
Chişinău, Ed. ASEM, Analele
Zlatina Natalia
aprovizionări de mărfuri cu diferenţe la
ASEM,
recepţie
ed. VI, 2008
ARTICOLE ÎN REVISTE NAŢIONALE NERECENZATE
Vasiloi Djulieta

Congestiunea traficului urban în
municipiul Chişinău
Industria infrastructurii rutiere în
municipiul Chişinău

1.

Bologan Mihail

2.

Bologan Mihail

3.

Bologan Mihail

Indicele Încrederii Comerţului

4.

Bologan Mihail

Indicele Încrederii Serviciilor

5.

Bologan Mihail

Indicele Încrederii Construcţiilor

6.

Bologan Mihail

Indicele Confidenţei Industriei

7.

. Bologan Mihail

8.

Bologan Mihail

Indicele Sentimentului Economic Nr.1-5
Indicele Încrederii Consumatorului
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Chişinău, Ed.
“Viitorul”, nr. 1, 2008
Chişinău, Ed.
“Viitorul”, nr. 1, 2008
Chişinău, Ed.
“Viitorul”, nr. 1, 2008
Chişinău, Ed.
“Viitorul”, nr. 2, 2008
Chişinău, Ed.
“Viitorul”, nr. 3, 2008
Chişinău, Ed.
“Viitorul”, nr. 4, 2008
Chişinău, Ed.
“Viitorul”, nr. 5, 2008
Chişinău, Ed.
“Viitorul”, nr. 6, 2008

IDIS
IDIS
IDIS
IDIS
IDIS
IDIS
IDIS
IDIS

0,2
0,2
0,2

0,4
0,2
0,3
0,5
0.4
0.6
0.42
0,33
0,43
0,3
0,2
0,87
0,5
0,3

0,6
0,5
0,7
0,6
0,9
0,7
0,6
0,7

Analiza comparativă a realizărilor de
implementare a Procesului Bologna

Chişinău, Revista
«Бухгалтерские и налоговые
консультации», nr. 7, 2008
Chişinău, Ed. Biblioteca
naţională, Revista „Magazin
Bibliologic”, nr. 3-4, 2008
Bălţi, Ed. Universităţii de Stat
din Bălţi,
Catalogul publicaţiilor
elaborate de bibliotecile
academice, universitare şi
specializate din Republica
Moldova, 2008
Chişinău, Ed. CEP, USM.
Reprezentanţele organizaţiilor
internaţionale în Republica
Moldova. Studii ştiinţifice,
2008
Chişinău, Centrul Editorial „
Ion Creangă”, 2008

Managementul calităţii vinurilor şi rolul
trasabilităţii proceselor tehnologice

Chişinău, Revista „Viticultura
şi vinificaţia”, nr.1(13), 2008

9.

Bucur Vasile,
Ţugulischi Iulea

Особенности учета у поставщика и
покупателя

10.

Cheradi Natalia

Segmentarea pieţei - baza elaborării
strategiilor de dezvoltare a bibliotecii

11.

Cheradi Natalia

Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de
Studii Economice din Moldova

12.

CiugureanuMihailuţă
Carolina

Reprezentanţa Fondului Naţiunilor Unite
pentru Copii în Republica Moldova

13.

14.

Cobzari Ludmila,
Buşmachiu
Eugenia
Gaina Boris,
Belostecinic
Grigore,
Lobodiuc Maria

Chişinău, Ed. „Evrica”,
Analele Academiei de
Transport şi Informatică a
Moldovei, 2008
Chişinău, Revista ,,Buletinul
Contabilitatea veniturilor în activităţile de
centrului contabil”, nr. 3,
antreprenoriat social
2008
Chişinău, Revista ,,Buletinul
Contabilitatea cheltuielilor în activităţi de
centrului contabil”, nr. 4,
anteprenoriat
2008
Importanţa listelor şi fişelor de cuvinte la Chişinău, Ed. Pro-Didactica,
însuşirea lexicului
„Pro-Didactică”, nr. 4, 2008
Chişinău, Revista
Валютные курсовые разницы:
„Бухгалтерские и налоговые
бухгалтерские и налоговые аспекты
консультации”, nr. 4, 2008
Бухгалтерский учет расходов по
Chişinău, Revista
созданию и сопровождению сайта
„Бухгалтерские и налоговые
предприятия, размещенную в
консультации”, nr. 5, 2008
Интернете
Отражения в учете питания
Chişinău, Revista
работником предприятия: налоговые
„Бухгалтерские и налоговые
последствия
консультации”, nr. 6, 2008
Chişinău, Revista
Отсроченные налоги: международный
„Бухгалтерские и налоговые
и национальный подход
консультации”, nr. 7, 2008
Chişinău, Revista
Доверительное управления:
„Бухгалтерские и налоговые
Особенности учета
консультации”, nr. 8, 2008
PR – технологии как инструмент
Chişinău, Ed. USEFS, Ştiinţa
маркетинговых коммуникации в
culturii fizice, nr.7/1, 2008
спорте
Unele particularităţi ale contabilităţii
operaţiunilor de import în comision cu
participarea intermediarului la decontări

0,17
0,4

0,6

1.97

0,6

0,2

15.

Gudima Galina,
Ciubotaru
Victoria

16.

Harea Ruslan

17.

Harea Ruslan

18.

Ixari Aliona

19.

Lapiţcaia
Ludmila

20.

Lapiţcaia
Ludmila

21.

Lapiţcaia
Ludmila

22.

Lapiţcaia
Ludmila

23.

Lapiţcaia
Ludmila,
Certan Ion

24.

Mitniţcaia Lidia

25.

Oboroceanu Irina

Психологические особенности
делового общения

Chişinău, Ed. UCCM, Вuletin
ştiinţific nr.4, 2008

0.2

26.

Paladi Valentina

Анализ объема операционной
деятельности предприятия в
натуральном выражении

Chişinău, Revista
„Бухгалтерские и налоговые
консультации”, nr. 2, 2008

0,4
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0,24

0,4
0,4
0,21
0,3

0,3

0,2
0,15
0,3
0,3

27.

Paladi Valentina

Способы расчета и анализа
добавленной стоимости

28.

Prodan Natalia

Методы анализа ритмичности
операционной деятельности
предприятия

29.

Prodan Natalia

Приемы анализа качества продукции,
товаров и услуг

30.

Prodan Natalia

Анализ использования операционного
потенциала (производственной
мощности) предприятия

31.

Reabţov
Gheorghe

Vivre la francophonie au quotidien

32.

Suvac Natalia

Soluţionarea conflictelor în bibliotecă

33.

Ţiriulnicova
Natalia

34.

Ţiriulnicova
Natalia

Способы оценки структурных сдвигов
в операционной деятельности
предприятия
Достоинства и недостатки различных
факторных систем анализа объема
продаж
Некоторые аспекты гражданскоправовой ответственность в
транспортном праве.

35.

36.

Tocarenco
Vladimir,
Zavaliniuc
Alexandr
Verejan Oleg,
Pârţachi Ion

Actuariatul, un imperativ al timpului
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Chişinău, Revista
„Бухгалтерские и налоговые
консультации”, nr. 6, 2008
Chişinău, Revista
„Бухгалтерские и налоговые
консультации”, nr. 4, 2008
Chişinău, Revista
„Бухгалтерские и налоговые
консультации”, nr. 8, 2008
Chişinău, Revista
„Бухгалтерские и налоговые
консультации”, nr. 12, 2008
Chişinău, Revista „Courrier
de Moldavie”, nr. 41, 2008
Chişinău, Ed. Biblioteca
naţională, Revista „Magazin
Bibliologic”, nr. 3-4, 2008
Chişinău, Revista
„Бухгалтерские и налоговые
консультации”, nr. 5, 2008
Chişinău, Revista
„Бухгалтерские и налоговые
консультации”, nr. 9, 2008
Chişinău,
Вестник
Славянского Университета,
nr. 2, 2008
Chişinau, Ed. AŞM, Revistă de
Ştiinţă, Inovare, Cultură şi
Artă „Academos”, nr.3 (10),
2008

0,3
1,2
0,9
0,9
0,3
0,2
1,1
1,0

0,25

0,31

Forma 5
LISTA
cercetătorilor ştiinţifici ai ASEM la 01.12.2008
Nr.
d/o

Numele,
prenumele

Anul
naşterii

1

2

3

Specialitatea
(denumirea
şi cifrul)
4

Gradul şi titlul
ştiinţific, anul
conferirii
5

Bază /
cumul

Funcţia,
telefonul

6

7

Dr. – 1995
Conf. univ. –
1998
Dr. – 1983
Conf. univ. –
1992
Dr. – 2005
Conf. univ. –
2008
Dr. – 1992
Prof. univ. –
2003

Bază

Şef catedră
management,
402-723
Conf. univ.
402-736

Catedra MANAGEMENT
1.

Belostecinic Marina

1969

08.00.05. – Economie
şi management
(în ramură)
08.00.05. – Economie
şi management
(în ramură)
08.00.05. – Economie
şi management
(în ramură)
08.00.05. – Economie
şi management
(în ramură)

2.

Bilaş Ludmila

1953

3.

Ciumac Gheandie

1975

4.

Cojocaru Vadim

1961

5.

Cotelnic Ala

1961

08.00.05. – Economie Dr. hab.
–
şi management
2001
(în ramură)
Prof. univ. –
2002

Bază

6.

Covaş Lilia

1972

Bază

7.

Dorogaia Irina

1978

8.

Hrişcev Eugeniu

1942

9.

Negru Ion

1974

10.

Oboroceanu Irina

1958

11.

Platon Nicolae

1972

12.

Portarescu Serghei

1973

13.

Sârbu Ion

1938

08.00.05. – Economie
şi management
(în ramură)
08.00.05. – Economie
şi management
(în ramură)
08.00.05. – Economie
şi management
(în ramură)
08.00.05. – Economie
şi management
(în ramură)
08.00.05. – Economie
şi management
(în ramură)
08.00.05. – Economie
şi management
(în ramură)
08.00.05. – Economie
şi management
(în ramură)
08.00.05. – Economie
şi management
(în ramură)
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Dr. – 1997
Conf. univ. –
2006
Dr. – 2006
Conf. univ. –
2008
Dr. hab. –1986
Prof. univ. –
1988
Dr. – 2001
Conf. univ. –
2007
Dr. – 1993
Conf. univ. –
2000
Dr. – 2001
Conf. univ. –
2007
Dr. – 2000
Conf. univ. –
2005
Dr. hab. – 1993
Prof. univ. –
1994

Bază
Bază

Conf. univ.
402-736

Bază

Prorector
ASEM,
Prof. univ.
27-34-91
Prim
prorector
ASEM,
Prof. univ.
402-703
Conf. univ.
402-736

Bază

Conf. univ.
402-736

Bază

Prof. univ.
402-736

Bază

Conf. univ.
402-736

Bază

Conf. univ.
402-736

Cumul

Conf. univ.
402-736

Bază

Decan BAA,
402-710

Bază

Prof. univ.
402-736

1
14.

2
Şavga Ghenadie

3
1972

15.

Şendrea Mariana

1980

16.

Serduni Serghei

1972

17.
18.
19.

Solcan Angela
Stihi Ludmila
Ţurcanu Gheorghe

1968
1972
1974

4
08.00.05. – Economie
şi management
(în ramură)
08.00.05. – Economie
şi management
(în ramură)
08.00.05. – Economie
şi management
(în ramură)
08.00.05. – Economie
şi management
(în ramură)
08.00.05. – Economie
şi management
(în ramură)
08.00.05. – Economie
şi management
(în ramură)

5
Dr. – 1998
Conf. univ. –
2005
Dr. – 2006

6
Bază

7
Conf. univ.
402-736

Bază

Lect. sup.
402-736

Bază

Lect. sup.
402-736

Bază

Conf. univ.
402-736

Bază

Conf. univ.
402-736

Bază

Conf. univ.
402-736

Dr. hab. –
1999
Prof. univ. –
2000
Dr. în ştiinţe –
08.00.25
Economia, organizarea 1985
Conf. univ. –
şi conducerea în
1989
comerţ şi alimentaţie
publică
08.00.01
Dr. – 1974
Economie politică;
Prof. univ. –
doctrine economice
1999
08.00.06
Dr. – 1999
Marketing; logistică
Conf. univ. –
2001
08.00.06
Marketing; logistică
08.00.05. – Economie Dr. – 1988
şi management (în
Conf. univ. –
ramură)
1993

Bază

Rector,
ASEM,
Prof. univ.
22-41-28
Conf. univ.
402-732

Dr. – 1999
Conf. univ.
2005
Dr. – 1998
Conf. univ.
2005
Dr. – 2000
Conf. univ.
2005
Dr. – 2000
Conf. univ.
2006

–
–
–
–

Catedra MARKETING ŞI LOGISTICĂ
1.

Belostecinic
Grigore

1960

08.00.06
Marketing; logistică

2.

Cartavîh Tatiana

1950

3.

Caun Victor

1941

4.

Cristafovici Profira

1959

5.

Golovco Vasile

1968

6.

Macari Ion

1935

7.

Melnic Igor

1974

08.00.06
Marketing; logistică

Dr. - 2001

Bază

8.

Mitniţcaia Lidia

1959

08.00.06
Marketing; logistică

Bază

9.

Paic Mihai

1954

08.00.06
Marketing; logistică

Dr. – 1995
Conf. univ. –
1998
-
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Bază

Bază

Prof. univ.
402-732

Bază

Conf. univ.
402-732

Bază

Lect. sup.
402-816
Conf. univ.
402-732

Bază

Bază

Prodecan
BAA,
Conf. univ.
402-730
Conf. univ.
402-732
Preşedintele
comitetului
sindical al
salariaţilor
402-971

1
10.

2
Saharneanu Liliana

3
1974

11.

Savciuc Oxana

1977

12.

Şişcan Ecaterina

1973

13.

Solomatin Ala

1961

14.

Zgherea Georgeta

1960

4
08.00.06
Marketing; logistică
08.00.06
Marketing; logistică
08.00.06
Marketing; logistică
05.19.08 –
Merceologia
mărfurilor
nealimentare
08.00.05. –
Economie şi
management (în
ramură)

5

6
Bază

Dr. – 2003
Conf.univ.
2005
-

Bază
–
Bază

7
Lect. sup.
402-732
Şef catedră.
402-732
Lect. sup.
402-816
Conf. univ.
402-732

Dr. – 1992
Conf. univ. –
1998

Bază

Dr. – 1991
Conf. univ. –
2001

Bază

Conf. univ.
402-732

Bază

Asist. univ.
402-952

Bază

Lect. sup.
402-952

Catedra TURISM, SERVICII HOTELIERE
1.

Ambros Marina

1980

2.

Beloi Svetlana

1979

3.

Bulican Adrian

1964

4.

1978

5.

Livandovschi
Roman
Maxim Vasile

1960

6.

Roşca Diana

1976

7.

Ţurcan Natalia

1956

8.

Turcov Elena

1959

08.00.05. Economie
şi management (în
ramură)
08.00.05. Economie
şi management (în
ramură)
Zootehnii speciale,
tehnologia produselor
animaliere – 06.02.04
08.00.06
Marketing; logistică
11.00.02
Geografie economică;
socială şi politica
08.00.05. Economie
şi management
(în ramură)
08.00.05. Economie
şi management (în
ramură)
08.00.05. – Economie
şi management (în
ramură)

Dr. – 2008
Dr. – 1993
Conf. univ. –
1998
Dr. – 2004

Bază

Conf. univ.
402-952

Bază

Dr. – 1995

Bază

Lect. sup.
402-952
Conf. univ.
402-952

Dr. – 2008

Bază

Asist. univ.
402-952

Dr. – 1992
Conf. univ. –
2004
Dr hab. - 2003
Conf. univ. –
1997

Bază

Conf. univ.
402-952

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
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Dr. – 2001
Conf. univ.
2002

Bază
–

Conf. univ.
402-970

1
2.

Ciofu

3.

Cozmic Vitalie

1948

4.

Panfil Ion

1951

5.

Şpac Ghenadie

1959

6.

2
Maria

3
1950

Vrednic Ion

1949

4
05.18.01
Tehnologia
produselor
alimentare (cu
specificarea
produselor şi
procedeelor)
05.19.08
Merceologia
materiei
prime şi a
mărfurilor
industrie textile şi
a industriei uşoare
05.19.08
Merceologia
materiei
prime şi a
mărfurilor
industrie textile şi
a industriei uşoare
05.03.01
Procese de
prelucrare, maşini
unelte şi
instrumente
05.19.08
Merceologia
materiei
prime şi a
mărfurilor
industrie textile şi
a industriei uşoare

5
-

6
Bază

7
Lect. sup.
402-970

Dr. – 988
Conf. univ. –
1991

Bază

Conf. univ.
402-970

Dr. – 1989
Conf. univ. –
1992

Bază

Conf. univ.
402-970

Dr. – 1991
Conf. univ.
1993

Bază

Conf. univ.
402-970

Bază

Şef
catedră,
conf. univ.
402-915

–

Dr. – 1988
Conf. univ. –
1991

Catedra ECONOMIE ŞI POLITICI ECONOMICE
1.

Balan Aliona

1973

2.

Bejan Gnenadie

1957

3.

Cara Elena

1960

4.

Coban Marina

1963

5.

Gutium Tatiana

1965

08.00.05. – Economie
şi management (în
ramură)
08.00.13
Metode economicomatematice
08.00.05. – Economie
şi management (în
ramură)

Dr. – 2000

Bază

Conf. univ.
402-739

Dr. – 1984
Conf. univ. –
2002
Dr. – 1992
Conf. univ. –
2002

Bază

Conf. univ.
402-739

Bază

Conf. univ.
402-739

05.19.08
Merceologia
produselor
nealimentare şi
materiilor prime pentru
industria uşoară
08.00.05. – Economie
şi management (în
ramură)

Dr. – 1989
Conf. univ. –
1998

Bază

Prodecan
BAA
402-730

-

Bază

Lect. sup.
402-739
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6.

1

2
Pâşchina Tatiana

3
1950

7.

Stratan Svetlana

1957

8.

Tomşa Aurelia

1965

9.

Vaculovschi Elena

1971

10.

Zbârciog Valeriu

1948

4
08.00.14
Economie mondială;
relaţii economice
internaţionale
08.00.05. – Economie
şi management
(în ramură)
08.00.05. – Economie
şi management
(în ramură)
08.00.01
Economie politică;
doctrine economice
08.00.01
Economie politică;
doctrine economice

5
Dr. hab. –
2008
Conf. univ. –
1983
Dr. – 1992
Conf. univ. –
2000
Dr. – 1992
Conf. univ. –
1996
Dr. – 2001
Conf. univ. –
2005
Dr. hab. – 2000
Prof. univ. –
2001

6
Bază

7
Conf. univ.
402-739

Bază

Conf. univ.
402-739

Bază

Şef catedră,
Conf. univ.
402-740
Conf. univ.
402-739

Bază
Bază

Prof. univ.
402-739

Catedra MANAGEMENT SOCIAL
1

2

3

1.

Abramihin Cezara

1969

2.

Băieşu Marina

1968

3.

Bîrcă Alic

1971

4.

Boguş Angela

1970

5.

Chircă Sergiu

1934

6.

Cohanschi Lidia

1948

7.

Cojocaru Lidia

1950

8.

Eremia Liliana

1971

9.

Ioniţă Veaceslav

1973

4
08.00.05. –
Economie şi
management
(în ramură)
08.00.05. –
Economie şi
management
(în ramură)
08.00.05. –
Economie şi
management
(în ramură)
08.00.05. –
Economie şi
management
(în ramură)
08.00.01
Economie politică;
doctrine economice
08.00.05. –
Economie şi
management
(în ramură)
08.00.05. –
Economie şi
management
(în ramură)
08.00.05. –
Economie şi
management
(în ramură)
08.00.05. –
Economie şi
management
(în ramură)
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6

7

Dr. – 2001

5

Bază

Conf. univ.
28-05-56

Dr. – 1995
Conf. univ.
2000

Bază

Conf. univ.
402-785

Dr. – 1998
Conf. univ.
– 2001

Bază

Şef catedră
402-733

Dr. – 1998
Conf. univ. –
2003

Bază

Conf. univ.
55-48-82

Dr. hab. – 1980
Prof. univ. –
1979
Dr. – 1981
Conf. univ. –
1986

Bază

Prof. univ.
402-919

Bază

Conf. univ.
27-29-51

Dr. – 1981
Conf. univ. –
1989

Bază

Conf. univ.
24-22-25

Dr. – 2003
Conf. univ. –
2005

Bază

Conf. univ.
24-53-69

Dr. – 1998
Conf. univ. –
2005

Bază

Conf. univ.
34-71-27

1
10.

2
Paladi Ion

3
1953

11.

Şoimaru Vasile

1949

12.

Vaculovschi Dorin

4
08.00.05. –
Economie şi
management
(în ramură)
08.00.05. –
Economie şi
management
(în ramură)
08.00.01
Economie politică;
doctrine economice

5
Dr. hab. –
2001
Prof. univ. –
2007
Dr. – 1978
Conf. univ. –
1982

6
Bază

7
Conf. univ.
402-733

Bază

Conf. univ.
28-79-99

Dr. – 1994
Conf. univ. –
2000

Bază

Decan
EGD
Conf. univ.
402-713

7

Catedra GEOGRAFIE ŞI ECONOMIA MEDIULUI
1
1.

2

3

Bacal Petru

1971

2.

Mâtcu Matei

1933

3.

Matei Constantin

1940

Matei Ana

1946

4.

5.

6.

Sainsus Valeriu

Murzac Raisa

1967

1978

4

5

6

11.00.02
Geografie
economică; socială şi
politica
11.00.02
Geografie
economică; socială şi
politica
11.00.02
Geografie
economică; socială şi
politica
11.00.02
Geografie
economică; socială şi
politica
11.00.02
Geografie
economică; socială şi
politica
11.00.02
Geografie
economică; socială şi
politica

-

Bază

Lect. sup.
402-815

Dr. - 1970
Conf. univ. –
1970

Bază

Conf. univ.
402-815

Dr. hab. –
1991
Prof. univ. –
1992
-

Bază

Şef catedră,
Prof. univ.
402-835

Bază

Lect. sup.
402-815

Dr. – 2002
Conf. univ. –
2003
-

Bază

Conf. univ.
402-815

Bază

Lect. univ.
402-815

Catedra INSTRUIRE ŞI COMUNICĂRI DE AFACERI
1.

Borcoman Raisa

1955

2.

Boico Tamara

1961

3.

Căruntu Nina

1960

4.

Kadîrbaev Tatiana

1954

08.00.05. –
Economie şi
management (în
ramură)
10.02.01
Limba română
10.02.01
Limba română
10.02.03
Limbi slave (rusă)
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Dr. – 2000
Conf. univ. –
1998

Bază

Şef catedră
402-738

-

Bază

-

Cumul

Dr. – 1986
Conf. univ. –
2006

Bază

Lect. super.
402-738
Lect. super.
402-738
Conf. univ.
402-738

1
5.

2
Mancaş Maria

3
1972

6.

Racu-Cicală
Arminia

1951

4
10.02.01
Limba română
10.02.01
Limba română

5
-

6
Bază

-

Bază

7
Lect. super.
402-738
Conf. univ.
402-738

Catedra DREPT PUBLIC
1.

Armeanic
Alexandru

1973

12.00.02.
Drept public

2.

CiugureanuMihailuţă Carolina

1977

3.

Mariţ Alexandru

1976

12.00.10
Drept internaţional
public
12.00.08 Drept penal

4.

Rotaru Mihail

1934

12.00.01
Istoria dreptului

Dr. – 1999
Conf. univ. –
2002
Dr. – 2007

Bază

Şef catedră
402-880

Bază

Lect. sup.
402-880

Bază

Conf. univ.
402-880

Bază

Prof. univ.
402-880

Dr. – 2006

Bază

Dr. – 2005
Conf. univ. –
2006
Dr. – 2000
Conf. univ. –
2003
Dr. – 2003

Bază

Lect. sup.
402-481
Prodecan
EGD
402-785
Şef catedră
402-780

Dr. – 2003
Conf. univ.
2005
Dr. hab. –
1975,
Prof. univ. –
1975

Catedra DREPT PRIVAT
1.

Bîcu Adelina

1949

12.00.02
Drept public
12.00.03
Drept privat

2.

Ciocîrlan Aliona

1973

3.

Donos Evlampie

1949

12.00.03
Drept privat

4.

Gîscă Veronica

1972

5.

Guceac Ion

1963

12.00.03
Drept privat
12.00.02.
Drept public

6.

Ţurcanu Radu

1975

12.00.03
Drept privat

Bază
Bază

Dr. hab. – 2003
Prof. univ. –
2007

Bază

Dr. – 2005

Bază

Lect. sup.
402-781
Prof. univ.
402-781
Lect. sup.

Catedra RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
1.

Chistruga Boris

1953

2.

Calancea Eduard

1955

3.

Dodu Gugea Larisa

1977

08.00.01 – Economie
politică;
doctrine
economice
08.00.14 – Economie
mondială; relaţii
economice
internaţionale
08.00.01 – Economie
politică; doctrine
economice
08.00.14
Economie mondială;
relaţii economice
internaţionale
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Dr. hab. – 2006
Conf. univ. –
2003

Bază

Şef catedră
Conf. univ.
402-782

Dr. – 2002

Bază

-

Bază

Conf. univ.
402783
244417
Lect. univ.
402783

1
4.

2
Galaju Ion

3
1938

5.

Galea Diana

1981

6.

Hachi Mihai

1965

7.

Lobanov Natalia

1962

8.

Lupu Victoria

1970

9.

Palii Natalia

1977

10.

Pisaniuc Maia

1969

11.

Postică Constantin

1947

12.

Şişcan Zorina

1970

4
08.00.14
Economie mondială;
relaţii economice
internaţionale
08.00.14
Economie mondială;
relaţii economice
internaţionale
11.00.02
Geografie
economică; socială şi
politica
08.00.14
Economie mondială;
relaţii economice
internaţionale
08.00.14
Economie mondială;
relaţii economice
internaţionale
08.00.14
Economie mondială;
relaţii economice
internaţionale
08.00.14
Economie mondială;
relaţii economice
internaţionale
08.00.14
Economie mondială;
relaţii economice
internaţionale
08.00.05. – Economie
şi management (în
ramură)

5
Dr. – 1982
Conf. univ. –
1987

6
Bază

7
Conf. univ.
402-783
32-36-79

-

Bază

Asist. univ.
402783

Dr. – 2004
Conf. univ. –
2005

Bază

Conf. univ.
402-783

Dr. – 1995
Conf. univ. –
2000

Bază

Conf. univ.
402783
441915

Dr. – 1995
Conf. univ. –
2001

Bază

Conf. univ.
402783
069170282

Dr. – 2004
Conf. univ. –
2005

Bază

Conf. univ.
402-783
534111

Dr. – 2000
Conf. univ. –
2004

Bază

Conf. univ.
402-783
534111

Dr. – 1979
Conf. univ. –
1990

Bază

Conf. univ.
402-783
552201

Dr. hab. – 2007
Conf. univ. –
2004

Bază

Conf. univ.
402-783

Catedra TEORIE ECONOMICĂ ŞI DOCTRINE ECONOMICE
1.

Benea-Popuşoi
Elina

1974

08.00.01
Economie politică;
doctrine economice
08.00.01
Economie politică;
doctrine economice
08.00.01
Economie politică;
doctrine economice

2.

Coşelev Natalia

1957

3.

Feuraş Eugenia

1956

4.

Filip Nolea

1955

08.00.06 –
Marketing; logistică

5.

Isac Eufrosenia

1952

08.00.01
Economie politică;
doctrine economice
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Dr. – 2000
Conf. univ. –
2005
Dr. – 1989
Conf. univ. –
1994
Dr. hab. –
2001
Prof. univ. –
2005
Dr. – 1997
Conf. univ. –
2005
Dr. – 1981
Conf. univ. –
1995

Bază

Conf. univ.
402-779

Bază

Conf. univ.
402-779

Bază

Şef-catedră
402-778

Bază

Conf. univ.
402-779

Bază

Conf. univ.
402-779

1
6.

2
Moldovan Dumitru

3
1946

4
08.00.01
Economie politică;
doctrine economice

7.

Şişcan Nadejda

1935

08.00.01
Economie politică;
doctrine economice

8.

Sorocean Olga

1952

08.00.01
Economie politică;
doctrine economice

9.

Ustian Ion

1939

08.00.01
Economie politică;
doctrine economice

10.

Prodan Mariana

1976

08.00.01
Economie politică;
doctrine economice

5
Dr. hab. –
1997
Prof. univ. –
1999
Dr. hab. –
1979
Prof. univ. –
1980
Dr. hab. –
2003
Conf. univ. –
1989
Dr. – 1975
Conf. univ.
2003
Dr. – 2007

6
Bază

7
Decan REI
Prof. univ.
402-712

Bază

Prof.
univ.
402-779

Bază

Prof. univ.
402-779

Bază

Conf. univ.
402-779

Bază

Lect. sup.
402-779

Bază

Conf. univ.
402-951

Bază

Lect. sup.
402-951

Bază

Conf. univ.
402-951

Bază

Conf. univ.
402-951

Bază

Conf. univ.
402-951

Bază

Conf. univ.
402-951

Bază

Conf. univ.
402-951

Catedra LIMBI MODERNE DE AFACERI
1.

Geru Tamara

1943

10.02.05
Limbi romanice

2.

Chirdeachin Alexei

1978

3.

Dragancea Svetlana

1959

4.

Moldovanu
Gheorghe

1949

5.

Patraşcu Lidia

1947

6.

Ruga Ecaterina

1943

7.

Teslaru Elvira

1973

10.02.19
Lingvistică generală
(cu specificare:
sociologică,
psihologică, contrastivtipologică, structurală,
matematică
computaţională
Dr. – 2006
10.02.19
Lingvistică generală
(cu specificare:
sociologică,
psihologică,contrastivtipologică, structurală,
matematică
computaţională
10.02.05
Dr. – 1989
Limbi romanice
Conf. univ. –
1993
08.00.10
Dr. – 1984
Finanţe; monedă; credit Conf. univ. –
1996
10.02.04
Dr. – 1987
Limbi germanice
Conf. univ. –
1989
10.02.20
Dr. – 2004
Teoria limbii
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Dr. – 1974
Conf. univ. –
1994
Dr. – 2007

Catedra FINANŢE ŞI ASIGURĂRI
1
1.

2

3

4

Baurciulu Angela

1973

08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit
08.00.05. –
Economie şi
management
(în ramură)
08.00.10 – finanţe;
monedă; credit

2.

Băncilă Natalia

1963

3.

Botnari Nadejda

1961

4.

Buşmachiu Eugenia

1973

5.

Casian Angela

1971

6.

Chicu Nadejda

1976

7.

Chiosea Tatiana

1959

08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit

8.

Cobzari Ludmila

1964

08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit

9.

Dziubeţcaia Tatiana

1971

08.00.10 - Finanţe;
monedă; credit

10.

Fotescu Stanislav

1956

08.00.10 - Finanţe;
monedă; credit

11.

Kuzmina Olga

1975

08.00.10 - Finanţe;
monedă; credit

12.

Mărgineanu Aureliu

1963

13.

Petroia Andrei

1970

08.00.05. –
Economie şi
management
(în ramură)
08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit

14.

Sîrbu Victoria

1978

08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit

15.

Sula Victor

1975

08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit

16.

Tiuricov Constantin

1944

08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit

08.00.05. –
Economie şi
management
(în ramură)
08.00.05. –
Economie şi
management
(în ramură)
08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit
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6

7

Dr. – 2006

5

Bază

Dr. hab. – 2007
Conf. univ. –
2000

Bază

Lect. sup.
402-772
Lect. sup.
402-772

Dr. – 2000
Conf. univ. –
2001
Dr. – 1999
Conf. univ. –
2002

Bază

Şef catedră,
402-771

Bază

Conf.
univ.
402-772

Dr. – 1999
Conf. univ. –
2001

Bază

Prodecan
402-753

Dr. – 2004
Conf. univ. –
2007
Dr. – 2003
Conf. univ.
2005
Dr. hab. – 2000
Prof. univ. –
2006
Dr. – 2003
Conf. univ. –
2007
Dr. – 2000
Conf. univ. –
2004
Dr. – 2004
Conf. univ. –
2007
Dr. – 1998
Conf. univ.
1997

Bază

Conf.
univ.
402-772
Prodecan
402-753

Dr. – 2003
Conf. univ. –
2006
Dr. – 2003
Conf. univ. –
2006
Dr. – 2001
Conf. univ. –
2003
Dr. – 2003
Conf. univ. –
2005

Bază
Bază

Decan FIN
402-752

Bază

Conf. univ.
402-772

Bază

Conf. univ.
402-772

Bază

Conf. univ.
402-772

Bază

Conf. univ.
402-772

Bază

Conf. univ.
402-772

Bază

Lect. sup.
402-772

Bază

Conf.
univ.
402-772
Conf.
univ.
402-772

Bază

Catedra INVESTIŢII ŞI PIEŢE DE CAPITAL
1

2

3

4

1.

Bunu Mariana

1979

08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit

2.

Dascaliuc Daniela

1974

3.

Ciobanu Ghenadie

1965

4.

Filip Angela

1977

5.

Gumovschi Ana

1972

6.

Hîncu Rodica

1961

08.00.10 - Finanţe;
monedă; credit
08.00.14
Economie mondială,
relaţii economice
internaţionale
08.00.06.
Marketing; logistică
08.00.10 - Finanţe;
monedă; credit
08.00.10 - Finanţe;
monedă; credit

7.

Iovv Tatiana

1973

8.

Jeleznova Nina

1937

9.

Marianciuc Aurelia

1972

10.

Munteanu Nina

1965

11.

Suhovici Ana

1951

5

Dr. – 2005
Conf. univ. –
2006
-

6

7

Bază

Conf. univ.
402-859

Bază

Lect. univ.
747-927
Conf. univ.
402-859

Dr. – 1997
Conf. univ. –
2002

Bază

Dr. – 2005

Bază

Dr. – 2007

Bază

Dr. hab. – 2003
Prof. univ. –
2006
08.00.05.Economie şi Dr. – 1997
management
Conf. univ. –
(în ramură)
2003
08.00.05. Economie Dr. – 1972
şi management
Conf. univ. –
(în ramură)
1979
08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit
08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit
08.00.05. Economie Dr. – 1992
şi management
Conf. univ. –
(în ramură)
2006

Bază
Bază
Bază
Bază
Bază
Bază

Lect. univ.
324-231
Lect. sup.
291067
Şef catedră
449-265
Conf.
univ.
402-859
Conf.
univ.
402-859
Lect. sup.
564-348
Lect. sup.
581-118
Conf.
univ.
402-859

Catedra BĂNCI ŞI ACTIVITĂTE BANCARĂ
1.

Andronic Alesea

1970

2.

Batişcev Ruslan

1978

3.

Belobrov Angela

1976

4.

Cinic Liliana

1977

5.

Ciobu Stela

1975

6.

Cîrlan Ana

1972

7.

Clicici Dorina

8.

Cociug Victoria

1972

9.

Covaliu Margareta

1967

08.00.10f – Finanţe;
monedă; credit
08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit
08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit
08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit
08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit
08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit
08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit
08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit
08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit
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-

Bază

Dr. – 2006

Bază

Dr. – 2006

Bază

Dr. – 2006

Bază

Dr. – 2002

Bază

Dr. – 1998
Conf. univ. –
2006
Dr. – 2006

Bază

Dr. – 2003
Conf. univ. –
2006
Dr. – 1998
Conf. univ. –
2003

Bază
Bază
Bază

Lect. sup.
743-447
Lect. univ.
402-768
Lect. sup.
402-767
prodecan
402-753
Conf. univ.
402-768
Conf.
univ.
402-768
Lect. sup.
402-768
Conf.
univ.
402-768
Conf.
univ.
402-768

1
10.

Darovanaia Ala

2

1964

3

4

11.

Dicova Irina

1960

12.

Gorobeţ Ilinca

1977

13.

Lopotenco Viorica

1972

08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit

14.

Mistrean Larisa

1970

08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit

15.

Romanciuc Larisa

1962

16.

Secrieru Angela

1968

17.

Stratulat Oleg

1957

18.

Zubic Aliona

1971

08.00.05. –
Economie şi
management
(în ramură)
08.00.05. –
Economie şi
management
(în ramură)
08.00.05. –
Economie şi
management
(în ramură)
08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit

08.00.05. –
Economie şi
management
(în ramură)
08.00.05. –
Economie şi
management
(în ramură)
08.00.10 – Finanţe;
monedă; credit

5

6

7

Dr. – 1995
Conf. univ. –
2000

Bază

Conf.
univ.
402-768

Dr. – 1992
Conf. univ. –
2000

Bază

Conf.
univ.
402-768

Dr. – 2003
Conf. univ. –
2006
Dr. – 1998
Conf. univ. –
2004
Dr. – 1996
Conf. univ. –
2001
Dr. – 1998
Conf. univ. –
2006

Bază

Conf.
univ.
402-768
Conf.
univ.
402-768
Conf.
univ.
402-768
Conf.
univ.
402-768

Bază
Bază
Bază

Dr. hab – 2005
Conf. univ. –
2002

Bază

Conf.
univ.
402-768

Dr. – 1990
Prof. univ. –
2002

Bază

Şef catedră
Prof. univ.
402-767

Dr. – 2002
Conf. univ. –
2006

Bază

Conf.
univ.
402-768

Conf. univ.
Lect. sup.
402774
335800
Conf.
univ.
402774
499887
Şef catedră,
402773
547017
Conf.
univ.
402774
Prof.
univ.
402774
771622

Catedra FILOSOFIE ŞI POLITOLOGIE
1.

2.

3.
4.
5.

Bucaros Muza

Chistrugă Ilarion

Dumitraş Tudor
Lupan Ştefan
Rumleanschi Petru

1948

09.00.01
Ontologie şi
gnoseologie

Dr. – 1983
Conf. univ. –
1991

Bază

1949

09.00.08
Filozofia şi
metodologia ştiinţei
(pe domenii)
09.00.05
Etică

Dr. – 1997
Conf. univ. –
2008

Bază

Dr. – 1981
Conf. univ. –
1989
Dr. – 1981
Conf. univ. –
1999
Dr. hab. – 1989
Prof. univ. –
1991

Bază

1951
1947

09.00.04
Estetică

1942

09.00.08
Filozofia şi
metodologia ştiinţei
(pe domenii)
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Cumul
Bază

1
6.
7.

2

3
1964

Ţurcan Galina

1970

Zelenschi Angela

4

5

09.00.08 .Filozofia şi
metodologia ştiinţei
(pe domenii)
09.00.01
Dr. – 2004
Ontologie şi
gnoseologie

6

7

Bază

Lect. sup.
402774
569467
Contract Lect.
univ.
402774

Catedra LIMBI MODERNE APLICATE
1.

Ixari Aliona

1973

13.00.02 - Teoria şi
metodica instruirii

-

Bază

Lect.
univ.
402762
Lect.
univ.
402762

2.

Romanova Anastasia

1972

-

Bază

3.

Rusu Djulieta

1962

10.02.20 Lingvistică
comparativtipologică
08.00.05 Economie şi
Management” (în
ramură)

-

Bază

Lect. sup.
402763

Bază

Şef catedră
Prof. univ.
402758
Prof. univ.
402754

Catedra CONTABILITATE ŞI AUDIT
1.

Bajerean Eudochia

1950

2.

Bucur Vasile

1940

3.

Cauş Lidia

1976

4.

Cechina Ecaterina

1974

5.

Curagău Natalia

1975

6.

Cuşmăunsă Rodica

1976

7.

Dragomir Natalia

1961

8.

Golocealova Irina

1964

9.

Grabarovschi
Ludmila

1959

10.

Graur Anatol

1975

08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.05. Economie
şi management
(în ramură)
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
161

Dr. – 1989
Conf. univ. –
1992
Dr. hab. – 2005
Prof. univ. –
2004
Dr. – 2000
Conf. univ. –
2002
Dr. – 2003
Conf. univ. –
2002
Dr. – 2003

Bază
Bază

Conf. univ.
402757

Bază

Conf. univ.
402757

Bază

Conf. univ.
402757

Dr. – 2008

Bază

Dr. – 1994
Conf. univ. –
2003
Dr. 2005

Bază

Conf.
univ.
402757
Conf. univ.
402757

Bază

Conf. univ.
402757

Dr. – 1988
Conf. univ. –
1996
Dr. – 2002
Conf. univ. –
2006

Bază

Conf.
univ.
402757
Conf. univ.
402757

Bază

1

2

3

4

11.

Iachimovschi Anatol

1977

12.

Lapiţkaia Ludmila

1964

13.

Melnic Georgeta

1974

14.

Mişova Tatiana

1949

15.

Nani Mihai

1961

16.

Nederiţa Alexandru

1955

17.

Popovici Angela

1969

18.

Tostogan Pavel

1950

19.

Ţurcanu Viorel

1945

20.

Zaporojan Viorica

1980

21.

Zlatina Natalia

1959

08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.13 „Metode
matematicoeconomice şi
utilizarea tehnicii de
calcul in economie,
planificare şi
gestiune”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”

6

7

Dr. – 2007

5

Bază

Lect. univ.
402757

Dr. – 1999
Conf. univ. –
2001
Dr. – 2002
Conf. univ. –
2003
Dr. – 1980
Prof. univ. –
2005

Bază

Conf.
univ.
402757
Conf.
univ.
402757
Prorector
ASEM
402708

Dr. – 2000
Conf. univ. –
2004
Dr. – 1983
Conf. univ. –
1988
Dr. – 2000
Conf. univ. –
2001
Dr. – 1985
Conf. univ. –
1994
Dr. hab. – 1997
Prof. univ. –
1998
Dr. – 2008

Bază

Dr. – 1986
Conf. univ. –
2000

Bază

Bază
Bază

Bază
Bază
Bază
Bază

Conf.
univ.
402757
Conf.
univ.
402757
Conf.
univ.
402757
Conf.
univ.
402757
Decan
CON
402-715
Prodecan
CON
402-756
Conf.
univ.
402757

Catedra CONTABILITATE
1.

Badicu Galina

1972

2.

Bârcă Aliona

1976

3.

Bulboceanu Olesea

1982

4.

Ciubotaru Victoria

1981

5.

Dima Maria

1964

08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
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-

Bază

Lect. sup.
402760

Bază

Conf. univ.
402760

-

Bază

-

Bază

Asist.
univ.
402760
Lect.
univ.
402760
Conf. univ.
402760

Dr. – 2006

Dr. – 2002

Bază

3

4

6.

1

Grigoroi Lilia

2

1970

7.

Gudima Galina

1971

8.

Harea Ruslan

1972

9.

Lazari Liliana

1975

10.

Melnicenco Olesea

1982

11.

Pleşca Stela

1982

12.

Ţurcan Ludmila

1972

13.

Vitiuc Ana

1971

08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”

5
Dr. – 1998
Conf. univ. –
2003
Dr. – 2001
Conf. univ. –
2004
Dr. – 2003
Conf. univ.
2006
-

6
Bază
Bază
Bază
Bază
Bază

-

Bază

-

Bază

Dr. – 2004

7
Şef-cat.,
Conf. univ.
402759
Lect. sup.
402760
Conf.
univ.
402760
Conf.
univ.
402760
Asist.
univ.
402760
Asist.
univ.
402760
Lect. sup.
402760

Bază

Conf.
univ.
402760

Catedra ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICE
1.

Balanuţă Vladimir

1944

08.00.05. Economie
şi management
(în ramură)
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.05.
Economie şi
management
(în ramură)
08.00.05. Economie
şi management
(în ramură)
08.00.11
Statistică economică

2.

Braşoveanu Adriana

1969

3.

Chirilov Nelea

1974

4.

Fratea Natalia

1973

5.

Gavriliuc Ludmila

1956

6.

Gortolomei Valentina

1948

7.

Paladi Valentina

1955

8.

Prodan Natalia

1959

08.00.11
Statistică economică

9.

Muntean Neli

1979

08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
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Dr. – 1977
Conf. univ. –
1989
-

Bază

Şef catedră,
402761

Bază

-

Bază

Asist.
univ.
402762
Lect. sup.
402762

-

Bază

Lect. sup.
402762

Dr. – 1981
Conf. univ. –
1993

Bază

Conf.
univ.
402762

Dr. – 1981
Conf. univ. –
1991
Dr. – 1989
Conf. univ. –
1993
Dr. – 1987
Conf. univ. –
1995
Dr. – 2008

Bază

Conf.
univ.
402762
Conf.
univ.
402762
Conf.
univ.
402762
Lect.
univ.
402762

Bază
Bază
Bază

3

4

10.

1

Talmaţchi Svetlana

2

1972

11.

Tcaci Natalia

1948

08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”
08.00.11
Statistică economică

12.

Ţiriulnicov Natalia

1959

08.00.12
„Contabilitate, audit,
analiză economică”

6

7

-

5

Bază

Dr. – 1979
Conf. univ. –
1990
Dr. – 1987
Conf. univ. –
1993

Bază

Lect.
sup.
402762
Conf. univ.
402762

Bază

Conf.
univ.
402762

Catedra CIBERNETICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
1.

Albu Vasilii

1935

2.

Amarfi Ion

1976

3.

Berzan Ştefan

1950

4.

Bolun Ion

1947

5.

Brailă Alexandru

1946

6.

Costaş Ilie

1947

7.

Cotelea Vitalie

1952

8.

Gameţchi Andrei

1935

9.

Godonoagă Anatol

1955

10.

Ohrimenco Serghei

1952

11.

Tutunaru Sergiu

1962

12.

Zacon Tamara

1954

08.00.13 Metode
economicomatematice
08.00.13 Metode
economicomatematice
01.01.09 Cibernetica
matematică şi
cercetări operaţionale
01.01.09 Cibernetica
matematică şi
cercetări operaţionale
08.00.13 Metode
economicomatematice
05.13.06 Sisteme
automatizate de
comanda
01.01.09 Cibernetica
matematică şi
cercetări operaţionale
01.01.07
Matematica de
calcul
01.01.09
Cibernetica
matematică
08.00.13 Metode
economicomatematice
01.01.07
Matematica
de calcul
08.00.05. Economie
şi management
(în ramură)

164

Dr. – 1971
Conf. univ. –
1982
Dr. – 2004
Dr. – 1982
Conf. univ. –
1991
Dr. hab. – 2000
Prof. univ. –
2005
Dr. – 1985
Conf. univ. –
1989
Dr. hab. – 1994
Prof. univ. –
2001
Dr. – 1988
Conf. univ. –
2000
Dr. – 1964
Conf. univ. –
1982
Dr. – 1988
Conf. univ. –
1993
Dr. hab. – 1995
Prof. univ. –
1998
Dr. – 1993
Conf. univ. –
1997
Dr. – 1997
Conf. univ. –
1998

Bază

Conf. univ.
402988

Bază

Lect. sup.
40-29-88

Bază

Conf. univ.
402988

Bază

Decan,
CSIE,
402-716
Conf. univ.
402988

Bază
Bază

Şef catedră
402987

Bază

Conf. univ.
402988

Bază

Conf. univ.
402988

Bază

Conf. univ.
402988

Bază

Prof. univ.
402988

Bază

Conf. univ.
402988

Bază

Conf. univ.
402988

Catedra STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ
3

4

1.

1

Agafiţa Vladimir

2

1948

2.

Bejan Lilian

1975

3.

Bologan Mihail

1984

4.

Bradu Marcel

1975

5.

Caraivanova Silvia

1946

6.

Enachi Natalia

1977

7.

Feriev Alexandru

1929

8.

Goncearova
Tatiana

1952

08.00.11
Statistică economică
08.00.11
Statistică economică
08.00.11
Statistică economică
08.00.11
Statistică economică
08.00.11
Statistică economică
08.00.11
Statistică economică
08.00.11
Statistică economică
08.00.11
Statistică economică

9.

Hâncu Lilian

1974

10.

Hârbu Eduard

1969

11.

Pârţachi Ion

1955

12.

Rusu Viorica

1976

13.

Şişcan Natalia

1963

14.

Ţarigradschi Alina

1978

15.

Tataru Adrian

1975

16.

Tolpinschi
Valentina

1950

17.

Verejan Oleg

1975

08.00.11
Statistică economică
08.00.13
Metode economicomatematice
08.00.13 Metode
economicomatematice
08.00.13
Metode economicomatematice
08.00.11
Statistică economică
08.00.11
Statistică economică
08.00.11
Statistică economică
08.00.05. Economie
şi management
(în ramură)
08.00.13
Metode economicomatematice

5
Dr. – 2003
Dr. – 2005
Dr. – 1981
Conf. univ. –
1997
-

6

Lect. sup.
402788
Cumul Conf. univ.
402788
Cumul Asist. univ.
402788
Bază
Lect sup.
402788
Bază Lect sup.
402788
Bază
Asist. univ.
492788
Cumul Lect sup.
402788
Bază
Conf. univ.
402788
Bază

Dr. – 2002

Bază

Dr. – 1990
Prof. univ.
2007
Dr. – 2003

Bază

-

Bază

Bază

Bază

-

Bază

-

7

Bază

Dr. – 1980
Conf. univ. –
1991

Bază

Dr. – 2001
Conf. univ. –
2006

Bază

Lect. sup.
402788
Conf.
univ.
402788
Şef. catedră
402984
Conf.
univ.
402788
Lect. sup.
402788
Asist. univ.
402788
Lect. sup.
402788
Conf. univ.
402788
Conf.
univ.
402788

Catedra BAZELE INFORMATICII ECONOMICE
1.

1948
Lâsâi Leonid

2.

Bologan Anton

1943

3.

Bordeianu
Anatol

1949

08.00.13
Metode economicomatematice
08.00.13
Metode economicomatematice
08.00.13 Metode
economicomatematice
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Bază
-

Bază

-

Bază

Lect. sup.
402-948
560-072
Lect. sup.
402-948
767-251
Lect. sup.
402-948
497-337

3

4

4.

1

Burlacu Manuela

2

1945

5.

Capaţina Valentina

1954

6.

Coandă Ilie

1948

7.

Creţu Sergiu

1951

8.

Gâdilica Tudor

1946

01.01.09 Cibernetică
matematică şi
cercetări operaţionale
08.00.13
Metode economicomatematice
01.01.09 Cibernetică
matematică şi
cercetări operaţionale
08.00.13
Metode economicomatematice
08.00.13
Metode economicomatematice

9.

Moraru Maria

1955

10.

Negară Maria

1955

11.

Prisăcaru Anatol

1959

12.

Ţapcov Varvara

1956

13.

Todica Victoria

1971

14.

Todoroi Dumitru

1940

5
Dr. – 1978
Conf. univ. –
2001
Dr. – 1999
Conf. univ. –
2001
Dr. – 1984
Conf. univ. –
1993
Dr. – 2007

6

7

Bază

Conf. univ.
402-948
491-219
Con. univ.
402-948
290-755
Conf. univ.
402-948
321-853
Lect. sup.
402-948
739-682
Şef catedră,
Conf. univ.
402-947
729-229
Lect. sup.
402-948
737-458
Lect. sup.
402-948
456-264
Conf. univ.
402-948
765-414
Lect. sup.
402-948
347073
Lect. sup.
402-948
768-105
Prof. univ.
402-948
342-317

Bază
Bază

Bază

Dr. – 1981
Conf. univ. –
1982

Baza

08.00.13
Metode economicomatematice
08.00.13
Metode economicomatematice
01.01.09 Cibernetică
Dr. – 1994
matematică şi cercetări Conf. univ. operaţionale
2000
08.00.13
Metode economicomatematice
08.00.13 Metode
economico-matematice

Bază

05.13.11. Asigurarea
matematică şi de
pregătire a maşinilor,
complexelor,
sistemelor şi reţelelor
de calcul

Dr. hab. – 1983
Prof. univ. –
1985

Bază
Bază
Bază
Bază
Bază

Catedra MATEMATICĂ
1.

Bunu Ion

1948

2.

Berzan Rodica

1957

3.

Balcan Vladimir

1962

4.

Buzurniuc Ştefan

1945

5.

Chircu Pavel

1954

01.01.06 Logică
matematică, algebră şi
teoria numerilor
01.01.02
Ecuaţii diferenţiale şi
fizică matematică
01-01.04
Geometrie şi topologie

Dr. hab. – 1998
Prof. univ. –
2000
Dr. – 1987
Conf. univ. –
2004
Dr. – 1990
Conf. univ. –
2003
01.01.09
Dr. – 1984
Cibernetică matematică Conf. univ. –
şi cercetări operaţionale 2003
01.01.06 Logică
Dr. – 1983
matematică, algebră şi Conf. univ. –
teoria numerilor
2000
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Bază
Bază
Bază
Bază
Bază

Şef catedră,
Prof. univ.
402926
Conf.
univ.
402927
Conf.
univ.
402927
Conf.
univ.
402927
Conf.
univ.
402927

3

4

6.

1

Cracilov Constantin

2

1945

7.

Morcov Boris

1945

8.

Vizitiu Victor

1948

9.

Zambiţchi Dumitru

1940

01.01.06
Logică matematică,
algebră şi teoria
numerelor
01.01.09. Cibernetică
matematică şi cercetări
operaţionale
01.01.06. Logică
matematică, algebră şi
teoria numerelor
01.01.09 Cibernetică
matematică şi cercetări
operaţionale

5

6

7

Dr. – 1980
Conf. univ. –
1994

Bază

Conf.
univ.
402927

Dr. – 1979
Conf. univ. –
1993
Dr. – 1978
Conf. univ. –
1995
Dr. – 1969
Conf. univ. –
2000

Bază

Conf. univ.
402927

Bază

Conf. univ.
402927

Bază

Prof.
univ.
402927

Bază

Directorul
CCE
402-870

Bază

Directorul
Bibliotecii
Ştiinţifice
a ASEM,
402722
242663

CENTRUL DE CERCETARE ECONOMICA
1.

Guţu Cornel

1961

08.00.05. Economie
şi management
(în ramură)

Dr. – 1990
Conf. univ. –
1992

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ
1.

Ghinculov Silvia

1954

08.00.05. Economie
şi management (în
ramură)
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Dr. – 2002

Forma 5A
LISTA DOCTORANZILOR ŞI COMPETITORILOR
care îşi fac studiile în cadrul ASEM
Catedra „Teorie economică şi doctrine economice”
Nr.
d/o
1

Numele,
prenumele
2

Anul
naşterii
3

Codul şi denumirea
specialităţii
4

Anul de
studii
5

Forma
de studii
6

An.III

Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă

DOCTORANZI
1.

Antonov Inga

1979

2.

Dediu Octavian

1981

3.

Mamaliga Vera

1984

4.

Iachimov Natalia

1984

5.

Strochi Tatiana

1977

6.

Pînzari Lilia

1973

7.

Tarpan Andriana

1978

8.

Untilă Tatiana

1981

9.

Liviţchi Oxana

1979

10.

Maleru Petru

1977

11.

Branaşco Natalia

1977

12.

Malcoci Crina

1979

13.

Buga Natalia

1983

14.

Conişescu Elizabet

1979

15.

Vrabie Adrian

1983

08.00.01. Economie politică;
doctrine economice
08.00.01. Economie politică;
doctrine economice
08.00.01. Economie politică;
doctrine economice
08.00.01. Economie politică;
doctrine economice
08.00.01. Economie politică;
doctrine economice
08.00.01. Economie politică;
doctrine economice
08.00.01. Economie politică;
doctrine economice
08.00.01. Economie politică;
doctrine economice
08.00.01. Economie politică;
doctrine economice
08.00.01. Economie politică;
doctrine economice
08.00.01. Economie politică;
doctrine economice
08.00.01. Economie
politică; doctrine economice
08.00.01. Economie politică;
doctrine economice
08.00.01. Economie politică;
doctrine economice
08.00.01. Economie politică;
doctrine economice

An.III
An.II
An.I
An.IV
An.II
An.III
An.III
An.IV
An.III
An.III
An.III
An.II
An.III
An.I

COMPETITORI
Nr.
d/o
1.

Numele, prenumele
Stoican Mirela

Cifrul şi denumirea specialităţii

Anul de studii

08.00.01. Economie politică; doctrine
economice

An.I
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Catedra „Management”
Nr.
d/o
1

Numele,
prenumele
2

Anul
naşterii
3

Codul şi denumirea
specialităţii
4

Anul de
studii
5

Forma
de studii
6

An.III

Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă

DOCTORANZI
1.

Poloz Irina

1982

2.

Cojocaru Mihaela

1983

3.

Ţurcanu Cristina

1982

4.

Rău Andrei

1983

5.

Salabuga Maria

1974

6.

Mammadov Safar

1982

7.

Vinogradova
Natalia
Ţurcanu Ina

1979

Alexeev
Alexandru
Pşederschi
Ruslana
Cotelnic Ana

1981

1983

14.

Oboroceanu
Elena
Sadurschi
Ludmila
Nistor Irina

15.

Buciuşcan Silvia

1979

16.

Maciuca Mihail

1961

17.

Pişcenco Marina

1973

18.

Tabuncic
Natalia

1983

19.

Borta Tatiana

1981

20.

Stan Marian

1971

21.

Iacob Gabriela

1972

8.
9.
10.
11.
12.
13.

1974

1977
1983

1983
1982

08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
169

An.III
An.II
An.I
An.III
An.II
An.IV
An.IV
An.IV
An.III
An.III
An.III
An.III
An.III
An.II
An.II
An.II
An.II
An.I
An.III
An.IV

Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă

1
22.

2
Cuşnir Sergiu

3
1978

23.

Dumitraşcu
Mariana
Andreeva Natalia

1981

25.

Chimacovschi
Aliona

1974

26.

Papanaga Claudia

1964

27.

Anton Serghei

1974

28.

Birda Irina

1981

29.

1981

30.

Şcerbina
Alexandru
Croitoru Aliona

31.

Cazanu Elena

1980

32.

Ciumac Irina

1984

33.

Lipciu Ala

1965

34.

Radov Mariana

1978

35.

Platon Ion

1976

36.

Kovalski Andrei

1980

37.

Roşca Valentin

1982

38.

Lipcanu Dumitru

1972

39.

Haj Assaf

1977

40.

Stan Alexandrina
Mirela
Chiţulescu
Cristian
Alagh Manish

1980

24.

41.
42.

1982

1983

1979
1976

4
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)

5
An.IV

08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)

An.II
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An.II
An.III
An.I

An.II
An.II
An.II
An.I
An.I
An.I
An.I
An.I
An.I
An.I
An.I
An.I
An.III
An.II
An.II
An.I

6
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă

COMPETITORI
Nr.
d/o
1.

Numele, prenumele
Budeanschi Dumitru

2.

Necula Marius Gerard

3.

Burghelea Valeriu

4.

Anghel Panait

5.

Achimova Tatiana

6.

Perifan Mihai

7.

Vornoviţchi Diana

8.

Handrabura Alina

9.

Micolişina Anna

10.

Ştiroi Vitali

11.

Demerji Ilie

Cifrul şi denumirea specialităţii
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
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Anul
de studii
An.III
An.III
An.II
An.II
An.II
An.II
An.I
An.I
An.I
An.I
An.IV

Catedra „Marketing şi logistică”
Nr.
d/o
1

Numele, prenumele
2

Anul
naşterii
3

Codul şi denumirea
specialităţii
4

Anul de
studii
5

Forma
de studii
6

An.III

Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă

DOCTORANZI

2.

Puşcaşu-Eftodi
Natalia
Chiriac Lilia

1976

3.

Chistruga Corina

1984

4.

Chiseliov Lilia

1975

5.

Cogălniceanu Natalia

1982

6.

Voloşin Iulian

1979

7.

Neagu Natalia

1974

8.

Lobodiuc Maria

1979

9.

Grosu Vladimir

1974

10.

Armanova Natalia

1984

11.

Grigoraş Maria

1982

12.

Guzun Elena

1984

13.

Ulgu Ala

1973

14.

Duca Dragoş

1984

1.

1980

08.00.06. Marketing;
logistică
08.00.06. Marketing;
logistică
08.00.06. Marketing;
logistică
08.00.06. Marketing;
logistică
08.00.06. Marketing;
logistică
08.00.06. Marketing;
logistică
08.00.06. Marketing;
logistică
08.00.06. Marketing;
logistică
08.00.06. Marketing;
logistică
08.00.06. Marketing;
logistică
08.00.06. Marketing;
logistică
08.00.06. Marketing;
logistică
08.00.06. Marketing;
logistică
08.00.06. Marketing;
logistică
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An.III
An.I
An.IV
An.IV
An.III
An.IV
An.IV
An.III
An.II
An.II
An.I
An.I
An.I

Catedra „Finanţe şi asigurări”
Nr
d/o
1

Numele, prenumele,
patronimicul
2

Anul
naşterii
3

Cifrul şi denumirea
specialităţii
4

Anul de
studii
5

Forma
de studii
6

An.III

Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă

DOCTORANZI
1.

Dabija Tudor

1983

2.

Kit Petro

1982

3.

Hanu Valentin

1982

4.

Hâncu Vasile

1984

5.

Dimitroglo Ina

1981

6.

Miron Oxana

1977

7.

Bânzari Angela

1981

8.

Roşca Natalia

1980

9.

Iabanji Iulia

1964

10.

Cerbuşca Viorica

1980

11.

Moraru Tatiana

1977

12.

Sula Nadejda

1981

13.

Griciuc Petru

1978

14.

Cazac Ianina

1982

15.

Cornea Ion

1983

16.

Rotaru Cristian

1983

17.

Berghe Nadejda

1984

18.

Ursu Veronica

1980

19.

Leahu Ion

1978

20.

Luca Liviu

1978

21.

Luca Sabina

1979

08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10.
Finanţe;
monedă; credit
08.00.10.
Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10.
Finanţe;
monedă; credit
08.00.10.
Finanţe;
monedă; credit
08.00.10.
Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
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An.III
An.III
An.I
An.IV
An.II
An.IV
An.III
An.IV
An.III
An.II
An.III
An.III
An.II
An.III
An.II
An.I
An.IV
An.II
An.II
An.II

Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă

1
22.

2
Cerlat Igor

3
1976

23.

Cebanu Lilian

1978

24.

Ceceli Irina

1985

25.

Gherman Ecaterina

1984

26.

Ciaicovschi Felicia

1984

27.

Ţăruş Olga

1984

28.

Ursu Marin

1983

29.

Spivacenco Iurie

1965

30.

Anghel Sofia

1959

31.

Chirtoacă Mariana

1983

32.

Radu Mirela

1974

33.

Creciun Ala

1979

34.

Lunga Angela

1977

4
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit

5
An.II
An.II
An.I
An.I
An.I
An.I
An.I
An.I
An.I
An.I
An.IV
An.IV
An.IV

6
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă

COMPETITORI
Nr.
d/o
1.

Numele, prenumele

Cifrul şi denumirea specialităţii

Anul de studii

Bivol Rodica

08.00.10. Finanţe; monedă; credit

An.IV

2.

Meretski Aliaksei

08.00.10. Finanţe; monedă; credit

An.II

3.

Oboroc Iurie

08.00.10. Finanţe; monedă; credit

An.IV

4.

Suvorova Iulia

08.00.10. Finanţe; monedă; credit

An.III
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Catedra „Bănci şi activitate bancară”
Nr.
d/o
1

Numele, prenumele

Anul
naşterii

Cifrul şi denumirea
specialităţii

2

3

4

Anul
de
studii
5

Forma
de studii
6

DOCTORANZI
1.

Maţui Vadim

1977

2.

Bunu Corina

1978

3.

Timuş Victoria

1981

4.

Dogotaru Victoria

1980

5.

Timofei Olga

1079

6.

Oglindă Lilia

1974

7.

1980

8.

Schimător-Balan
Marina
Naşco Natalia

1979

9.

Patraşcu Ina

1976

10.

Bologa Nicoleta

1983

11.

Alhazov Grigori

1986

12.

Melnic Vladimir

1984

13.

Costova Natalia

1980

08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10.
Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit

An.III
An.III
An.IV
An.III
An.III
An.III
An.III
An.III
An.III
An.I
An.I
An.I
An.IV

Cu frecvenţă
la zi
Cu frecv.
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă

COMPETITORI
Nr.
d/o
1.

Numele, prenumele
Ciumac Eugenia

Cifrul şi denumirea specialităţii
08.00.10. Finanţe; monedă; credit
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Anul de studii
An.I

Catedra „Investiţii şi pieţe de capital”
Nr.
d/o
1

Numele, prenumele
2

Anul
naşterii
3

Cifrul şi denumirea
specialităţii
4

Anul de
studii
5

Forma
de studii
6

An.II

Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă

DOCTORANZI
1. Jelimalai Denis

1978

08.00.10.
Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit

2. Melnicenco Olesea

1983

3. Roşca Marcelina

1983

08.00.10.
Finanţe;
monedă; credit

An.II

4. Ţîgulea Lorina

1982

An.II

5. Buza Maxim

1985

08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit

6. Marianciuc Aurelia

1972

7. Ofrim Greta

1984

8. Jelimalai Denis

1978

08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10. Finanţe;
monedă; credit
08.00.10.
Finanţe;
monedă; credit

An.III

An.II
An.II
An.I
An.III

Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă

COMPETITORI
Nr.
d/o
1.

Elek Ladislau

08.00.10. Finanţe; monedă; credit

Anul
de studii
An.IV

2.

Man Aureliana

08.00.10. Finanţe; monedă; credit

An.III

3.

Boiţa Marius

08.00.10. Finanţe; monedă; credit

An.IIi

4.

Ceşuiev Visarion

08.00.10. Finanţe; monedă; credit

An.II

Numele, prenumele

Cifrul şi denumirea specialităţii
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Catedra „Statistică şi previziune economică”
Nr.
d/o
1
1.

2
Bologan Mihail

Anul
naşterii
3
1984

2.

Aftene Eugeniu

1984

3.

Budan Lilia

1981

4.

Grecu Ana

1980

5.

Şişcan Natalia

1963

6.

Sobari Ion

1981

Numele, prenumele

Codul şi denumirea
specialităţii
4
08.00.11. Statistică
economică
08.00.11. Statistică
economică
08.00.11. Statistică
economică
08.00.11. Statistică
economică
08.00.11. Statistică
economică
08.00.11. Statistică
economică
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Anul de
studii
5
An.III
An.II
An.I
An.IV
An.III
An.II

Forma
de studii
6
Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă

Catedra „Contabilitate şi audit”
Nr.
d/o
1

Numele, prenumele
2

Anul
naşterii
3

Codul şi denumirea
specialităţii
4

Anul de
studii
5

Forma
de studii
6

An.II

Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă

DOCTORANZI
1.

Cotoros Inga

1979

2.

Sajin Iurie

1981

3.

Untila Eugeniu

1981

4.

Lungu Rita

1975

5.

Railean Victoria

1980

6.

Gulea Alexandru

1974

7.

Bordeianu Olga

1977

8.

Savciuc Lilia

1967

9.

Apărece Natalia

1982

10.

Cicibaba Iurie

1981

11.

Frumusachi Ludmila

1982

12.

Ţurcanu Liliana

1983

13.

Gorea Olga

1983

14.

Panuş Valentina

1977

15.

Zachernicinaia Anna

1974

16.

Polomoşnâh Alexandr

1982

17.

Gherasimov Mihail

1972

18.

Bajan Maia

1982

08.00.12 Contabilitate;
audit; analiză economică
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economică
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economică
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economică
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economică
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economică
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economică
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economică
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economică
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economic
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economică
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economică
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economică
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economică
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economică
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economică
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economică
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economică
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An.III
An.II
An.IV
An.IV
An.IV
An.IV
An.III
An.III
An.IV
An.II
An.I
An.I
An.I
An.I
An.I
An.I
An.I

COMPETITORI
Nr.
d/o
1.

Caraman Stela

2.

Barbăneagră Victor

3.

Ratcov Maria

4.

Ţurcanu Ludmila

5.

Mihăilă Svetlana

6.

Numele, prenumele

Babălău Ludmila

Codul şi denumirea specialităţii
08.00.12. Contabilitate; audit;
analiză economică
08.00.12. Contabilitate; audit;
analiză economică
08.00.12. Contabilitate; audit;
analiză economică
08.00.12. Contabilitate; audit;
analiză economică
08.00.12. Contabilitate; audit;
analiză economică
08.00.12. “Contabilitate; audit;
analiză economică”
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Anul de studii
An.III
An.II
An.II
An.II
An.II
An.I

Catedra „Analiza activităţii economico-financiare”
Nr.
d/o
1

Numele,
prenumele
2

Anul
naşterii
3

Codul şi denumirea
specialităţii
4

Anul de
studii
5

Forma
de studii
6

An.IV

Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă

DOCTORANZI
1.

Furtuna Diana

1976

2.

Dânga Elena

1980

3.

Prisăcaru Daniela

1983

4.

Diaconu Diana

1982

5.

Şova Denis

1981

6.

Dahnovici Lilia

1972

7.

Iachimov Artiom

1979

8.

Cojocaru Ala

1973

08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economic
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economic
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economic
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economic
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economic
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economic
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economic
08.00.12. Contabilitate;
audit; analiză economic
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An.III
An.III
An.II
An.IV
An.III
An.III
An.IV

Catedra „Cibernetică şi informatică economică”
Nr.
d/o
1

Numele,
prenumele
2

Anul
naşterii
3

Codul şi denumirea
specialităţii
4

Anul de
studii
5

Forma
de studii
6

An.III

Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
la zi
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă
Cu frecvenţă
redusă

DOCTORANZI
1.

Chicu Olga

1982

2.

Moraru Mariana

1983

3.

Sandu Sergiu

1985

4.

Ghetmancenco
Svetlana
Burlacu Andrei

1976

5.

1979
1979

7.

Cumatrenco
Alexandru
Prisăcaru Marin

8.

Sveriniuc Andrei

1982

9.

Melniciuc Natalia

1982

10.

Cebotari Petru

1980

11.

Şuşu Victor

1981

12.

Levandovski
Vladislav
Storoj Oxana

1970

6.

13.

1977

1984

08.00.13. Metode
economico-matematice
08.00.13. Metode
economico-matematice
08.00.13. Metode
economico-matematice
08.00.13. Metode
economico-matematice
08.00.13. Metode
economico-matematice
08.00.13. Metode
economico-matematice
08.00.13. Metode
economico-matematice
08.00.13. Metode
economico-matematice
08.00.13. “Metode
economico-matematice”
08.00.13. “Metode
economico-matematice”
01.05.05. “Sisteme
informaţionale”
01.05.05. Sisteme
informaţionale
01.05.05. Sisteme
informaţionale
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An.II
An.I
An.IV
An.IV
An.IV
An.IV
An.IV
An.III
An.II
An.I
An.I
An.I

Catedra „Relaţii economice internaţionale”
Nr.
d/o
1

Numele, prenumele
2

Anul
naşterii
3

Codul şi denumirea
specialităţii
4

Anul de
studii
5

Forma
de studii
6

An.II

Cu frecvenţă
la zi

An.II

Cu frecvenţă
la zi

An.I

Cu frecvenţă
la zi

An.I

Cu frecvenţă
la zi

An.IV

Cu frecvenţă
redusă

An.IV

Cu frecvenţă
redusă

An.III

Cu frecvenţă
redusă

An.II

Cu frecvenţă
redusă

An.IV

Cu frecvenţă
redusă

An.IV

Cu frecvenţă
redusă

An.III

Cu frecvenţă
redusă

An.III

Cu frecvenţă
redusă

An.II

Cu frecvenţă
redusă

An.I

Cu frecvenţă
redusă

DOCTORANZI
1.

Ciumac Corina

1983

2.

Bejenaru Olga

1984

3.

Popa Marina

1984

4.

Xing Hao

1980

5.

Harcenco Dorina

1980

6.

Breahnă Liviu

1980

7.

Galea Diana

1981

8.

Plămădeală Doina

1978

9.

Gozun Anatol

1981

10.

Crudu Rodica

1981

11.

Stăvilă Dorina

1980

12.

Chiriac Mirela

1982

13.

Lopatniov Oxana

1984

14.

Neamţu Dragoş

1984

08.00.14. Economia
mondială; relaţii
economice internaţionale
08.00.14. Economia
mondială; relaţii
economice internaţionale
08.00.14. Economia
mondială; relaţii
economice internaţionale
08.00.14. Economia
mondială; relaţii
economice internaţionale
08.00.14. Economia
mondială; relaţii
economice internaţionale
08.00.14. Economia
mondială; relaţii
economice internaţionale
08.00.14. Economia
mondială; relaţii
economice internaţionale
08.00.14.
Economia
mondială;
relaţii
economice internaţionale
08.00.14.
Economia
mondială;
relaţii
economice internaţionale
08.00.14.
Economia
mondială;
relaţii
economice internaţionale
08.00.14. Economia
mondială; relaţii
economice internaţionale
08.00.14. Economia
mondială; relaţii
economice internaţionale
08.00.14. Economia
mondială; relaţii
economice internaţionale
08.00.14. Economia
mondială; relaţii
economice internaţionale
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1
15.

2
Neniţa Marian

3
1975

16.

Cotici Victoria

1979

17.

Cernei Elena

1978

18.

Guţu Sergiu

1982

19.

Harcenco Victor

1980

20.

Andreev Mihail

1978

21.

Bulmaga Sergiu

1983

22.

Vataman Dinu

1983

23.

Mihalache Veronica

1978

24.

Tofan Veaceslav

1976

4
08.00.14.Economia
mondială; relaţii
economice internaţionale
08.00.14. Economie
mondială; relaţii
economice internaţionale
08.00.14. Economie
mondială; relaţii
economice internaţionale
08.00.14. Economia
mondială; relaţii
economice internaţionale
08.00.14. Economia
mondială; relaţii
economice internaţionale
08.00.14. Economia
mondială; relaţii
economice internaţionale
08.00.14. Economia
mondială; relaţii
economice internaţionale
08.00.14. Economia
mondială; relaţii
economice internaţionale
08.00.14. Economia
mondială; relaţii
economice internaţionale
08.00.14. Economia
mondială; relaţii
economice internaţionale

5
An.IV

6
Cu frecvenţă
redusă

An.IV

Cu frecvenţă
redusă

An.IV

Cu frecvenţă
redusă

An.IV

Cu frecvenţă
redusă

An.IV

Cu frecvenţă
redusă

An.I

Cu frecvenţă
redusă

An.II

Cu frecvenţă
redusă

An.I

Cu frecvenţă
redusă

An.I

Cu frecvenţă
redusă

An.I

Cu frecvenţă
redusă

COMPETITORI
Nr.
d/o
1.

Numele, prenumele
Roşcovan Eugeniu

Codul şi denumirea specialităţii
08.00.14. “Economie mondială; relaţii
economice internaţionale”
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Anul
de studii
An.IV

Catedra „Geografie şi economia mediului”
Nr.
d/o
1
1.

Numele, prenumele
Bejan Iurie

2.

Sochircă Elena

1981

3.

Gonţa Vladislav

1973

4.

Iordan Sergiu

1980

2

Anul
naşterii
3
1978

Codul şi denumirea
specialităţii
4
11.00.02. Geografie
economică, socială şi
politică
11.00.02. Geografie
economică, socială şi
politică
11.00.02. Geografie
economică, socială şi
politică
11.00.02. Geografie
economică, socială şi
politică
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Anul de
studii
5
An.III

Forma
de studii
6
Cu frecvenţă
la zi

An.II

Cu frecvenţă
la zi

An.II

Cu frecvenţă
redusă

An.I

Cu frecvenţă
redusă

Forma 6
DATE

privind deplasările şi stagiile colaboratorilor ASEM peste hotare

Nr.
d/o
1
1.
2.

3.

4.

Numele, prenumele, gradul
şi titlul ştiinţific,
Anul naşterii
2
Bajerean Eudochia,
prof. univ. dr.,
1950
Bârcă Alic,
conf. univ. dr.,
1971

Belostecinic Grigorie,
Prof. univ. dr. hab.,
memb. cor. al AŞM
1960
Berdilă Ana,
conf. univ. dr.,
1970

5.

Berdilă Ana,
conf. univ. dr.,
1970

6.

Bologan Mihail,
asist. univ.
1984
Bologan Mihail,
asist. univ.
1984
Busmachiu Eugenia,
conf. univ. dr.,
1971
Cara Elena,
conf. univ. dr.,
1960
Casian Angela,
conf. univ. dr.,
1971

7.
8.
9.
10.

11.

Casian Angela,
conf. univ. dr.,
1971

Ţara, denumirea
organizaţiei vizitate
3
România,
ASE Bucureşti
România,
ASE Bucureşti

Scopul vizitei. Descrierea
succintă a activităţilor
(realizarea proiectelor
comune, stagiu, participări
la manifestări ştiinţifice)
4
Stagiu didactico-ştiinţific

Termenul
deplasării
5
Martie 2008

Stagiu în domeniul
Februarie 2008
managementul resurselor umane
cu frecventarea orelor teoretice
şi practice; Documentarea în
bibliotecile ASE şi alte
biblioteci.
Participarea la mesele rotunde
organizate de catedra de profil
Participare la conferinţă
7-14 Decembrie
ştiinţifică
2008

Egipt,
Sharm El Sheikh
Ucraina, IvanoFrankievsc. Rada
regională şi Asociaţia
dezvoltării economice
a regiunii
România, Timişoara,
Consiliul judeţean
Timişoara şi Arad
România,
Băile Tuşnad
Iaşi, Universitatea
„Al. Ioan Cuza”,
România
Statele Unite ale
Americii, Washington,
Banca Mondială
Franţa,
Universitatea Paris,
Daufin
Academia Serviciului
Public pe lângă
Preşedintele Federaţiei
Ruse, Moscova

Kazahstan, Almaty,
Oficiul regional
UNIFEM
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Simpozionul internaţional
„Consolidarea capacităţilor
societăţii civile în promovarea
parteneriatului cu autorităţile
administraţiei publice locale”
Simpozionul internaţional
„Organizarea consiliilor de
cartier”. România, Timişoara,
26-29 martie 2008
Universitatea Economică de vară
„Tuşnad-2008”

14-18 Aprilie
2008

26-29 Martie 2008

12-19 August
2008

Şcoala economică de vară pentru 8-15 Iunie 2008
doctoranzi, Iaşi, România
Stagiu în cadrul studiilor de
masterat

Iulie – octombrie
2008

Stagiu la Universitatea Paris
Daufin, secţia masterat

Februarie 2008

Instruirea cu tematica „Bugetele 2-8 Martie 2008
sensibile la dimensiunea de
gen”, organizată de către Fondul
Naţiunilor Unite pentru Femei
(UNIFEM) în colaborare cu
Ministerul Protecţiei Sociale,
Familiei şi Copilului al
Republicii Moldova
Stagiu în cadrul proiectului
12-18 Mai 2008
UNIFEM

1
12.

2
Cojocaru Vadim,
prof. univ. dr.,
1961

3
Polonia,
Universitatea de
Ştiinţe economice din
Krakov

13.

Cojocaru Vadim,
prof. univ. dr.,
1961
Cojocaru Vadim,
prof. univ. dr.,
1961
Corduneanu Irina,
lect. sup.,
1965

Slovenia,
Universitatea din
Maribor
România, Braşov
Universitatea „Spiru
Haret”
România, ASE
Bucureşti

16.

Cotelnic Ala,
prof. univ. dr. hab.,
1961

Elveţia, Universitatea
Înalte Studii
Comerciale, Geneva

17.

Cristafovici Profira,
conf. univ. dr.,
1959
Darovanaia Ala,
conf. univ. dr.,
1964
Filip Nolea,
conf. univ. dr.,
1955
Filip Nolea,
conf. univ. dr.,
1955
Gavriliuc Ludmila,
conf. univ. dr.,
1956

România
ASE Bucureşti

Gavriliuc Ludmila,
conf. univ. dr.,
1956
Gavriliuc Ludmila,
conf. univ. dr.,
1956
Gavriliuc Ludmila,
conf. univ. dr.,
1956
Ghetmancenco Svetlana
lect. univ.,
1976

România, Bucureşti

Ghinculov Silvia,
Dr.,
1954

Turcia,
Istanbul,
eIFLnet

14.
15.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.

4
Deschiderea anului universitar
2008-2009
Consolidarea relaţiilor cu
Universitatea de Studii
Economice din Krakov
Organizarea unui masterat în
comun
Consolidarea relaţiilor de
colaborare pentru elaborarea
cursurilor universitare în comun
Schimb de experienţă. Pe
perioada stagiului a făcut
cunoştinţă cu organizarea şi
desfăşurarea procesului
metodico-didactic, a studiat
programele analitice, a asistat la
cursuri, la şedinţele seminarului
metodologic, a studiat
publicaţiile noi în sălile de
lectură şi biblioteca ASE
Cursuri de formare continuă în
domeniul managementului
strategic în achiziţii, logistică şi
aprovizionare
Stagiu didactico-ştiinţific

5
Octombrie 2008

Mai 2008
Februarie 2008
1-31 Mai 2008

Vizite multiple

Februarie 2008

România, ASE
Bucureşti

Stagiu didactico-ştiinţific

10-27 Februarie
2008

România,
Centrul Român de
Educaţie Economică
România,
ASE Bucureşti

Participarea la seminar
„Educaţia economică eficientă”

Februarie 2008

Stagiu didactico-ştiinţific

9-22 Martie 2008

Participarea la Conferinţa
Internaţională „Francofonia şi
societatea civilă în România
contemporană”
Participarea la Congresul
CECCAR

9-10 Mai 2008

Conferinţa Internaţională a
contabililor francofoni „Fournee
de la FIDEF a Bruxelles”
Congresul al 63-lea al Ordenului
experţilor contabili „Parlons
Entreprise”
Participarea la şcoala de vară a
doctoranzilor „Meta-heuristics
in optimisation and in intelligent
data analisis”
Prima Conferinţă globală
„Advocacy for Access to
Knowledge: copyright and
libraries” a reunit membrii
Consorţiilor naţionale eIFL din
peste 40 de ţări

1 Octombrie 2008

România,
Universitatea „A.I.
Cuza”, Iaşi

Belgia, Bruxel,
Parlamentul European
Franţa, Paris
România,
Universitatea „A.I.
Cuza”, Iaşi
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1-2 Septembrie
2008

2-4 Octombrie
2008
8-15 Iunie 2008

2-6 Aprilie 2008

1
27.

2
Ghinculov Silvia,
dr.,
1954

28.

Ghinculov Silvia,
dr.,
1954

29.

Grozav Adrian,
drd.,
1972

Egipt, Centru
Demografic din Cairo

30.

Grozavu Parascovia,
lect. sup., 1951
Guţu Corneliu,
dr.,
1961

România,
ASE Bucureşti
Slovenia,
Universitatea din
Maribor

32.

Guţu Corneliu,
dr.,
1961

Polonia,
Voievodatul Liubuski

33.

Guţu Corneliu,
dr.,
1961

34.

Guţu Corneliu,
dr.,
1961

35.

Guţu Corneliu,
dr.,
1961

National Commission
for Economic
Forecasting, Iaşi,
România
Centrul de Economie
Industriilor şi a
Serviciilor, Centrul
Universitar din
Braşov, România
Institutul Naţional de
Economie, Academia
Română, Bucureşti

36.

Guţu Corneliu,
dr.,
1961

37.

Guţu Corneliu,
dr.,
1961

31.

3
România
Universitatea
„Dunărea de Jos”,
Galaţi
România, Bucureşti,
Societatea Română de
Radiodifuziune

Российская
Экономическая
Академия имени
Г.В.Плеханова,
Moscova,
Federaţia Rusă
Centrul de Economie
Industriilor şi a
Serviciilor, Centrul de
Informare şi
Documentare
România – OECD,
Bucureşti, România
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4
Încheierea contractului
(revista „Drept, Economie
şi Informatică”)

5
8-11 Septembrie
2008

Târgul Internaţional de carte
Gaudeamus, ediţia a XIV-a.
Târgul GAUDEAMUS
reprezintă momentul de vârf al
anului editorial în România
Stagiu de un an de zile,
finalizarea tezei de doctor,
participarea la Conferinţa
ştiinţifică
Cursuri de perfecţionare,
consultări ştiinţifice
Stagiu de documentare pentru
elaborarea cursului de masterat
„Dezvoltarea regională” în cadrul
Proiectului TEMPUS JEP: “Studii
de Masterat în domeniul Integrării
Europene şi Politicii de Vecinătate
– MEINEPO” în Republica
Moldova.
Activităţi – documentarea cu
programele analitice şi
disciplinele predate în cursul de
masterat „Integrarea Europeană”
Stagiu de documentare a
procesului de integrare europeană
şi accesarea de fonduri UE în
etapa de preaderare.
Activităţi – documentarea cu
experienţa Voievodatului
Liubuski în accesarea de fonduri
UE
Participarea la conferinţa
„39th Conference on Medium
Term Economic Assessment
(CMTEA)”
Vizită de documentare referitor
la mecanisme de promovare a
clusterelor în dezvoltarea
regională

19-23 Noiembrie
2008

15 Ianuarie –
27 decembrie 2008
Martie 2008
16-21 Iunie 2008

3-21 Noiembrie
2008

24-28 Septembrie
2008
14-19 Aprilie
2008

Vizită de documentare referitor
la elaborarea şi implementarea
strategiilor de dezvoltare a
clusterelor
Pentru participarea la conferinţa
XXI „Mеждународные
Плехановские чтения”

18-30 August
2008

Vizită de documentare
referitoare la politicile europene
de formare şi dezvoltare a
clusterelor

21-25 Ianuarie
2008

31 Martie –
5 Aprilie 2008

1
38.

2
Hachi Mihai,
conf. univ. dr.,
1965
Hâncu Lilian,
lect. sup.,
1974
Marianciuc Aurelia,
lect. sup.,
1972
Muntean Neli,
Lect.univ.dr.,
1979
Nelea Chirilov,
lect. sup.
1974

3
România, Cluj –
Napoca, Universitatea
„Babeş Bolyai”
România,
ASE Bucureşti

43.

Ohrimenco Serghei
prof. univ. dr. hab.,
1952

Bulgaria, Sofia

44.

Pârţachi Ion,
prof. univ. dr.,
1955
Petroia Andrei,
conf. univ. dr.,
1970

Franţa, Universitatea
Paris-Dauphine

46.

Pîrlog Angela,
lect. univ,
1971

România,
Universitatea din
Oradea

47.

Platon Nicolae,
conf. univ. dr.,
1972
Platon Nicolae,
conf. univ. dr.,
1972

Germania, Berlin
Turcia, Antalia

Training „Specificul organizării
curselor chearter în activitatea
turistică”

Mai 2008

49.

Platon Nicolae,
conf. univ. dr.,
1972

Grecia, Atena

Sammit OCEMN

Noiembrie 2008

50.

Postică Constantin,
conf. univ. dr.,
1947
Reabţov Gheorghe,
conf. univ., 1946
Rumleanschi Petru,
prof. univ. dr. hab.,
1942

România,
ASE Bucureşti

Stagiere didactico-ştiinţifică

1-31 Martie 2008

România ASE,
Bucureşti
România,
ASE Bucureşti

Stagiere didactico-ştiinţifică

1-30 Aprilie 2008

Stagiu, finalizarea lucrării
„Problema existenţei în filosofia
tradiţională modernă,
postmodernă şi transmodernă”

1-31 Martie 2008

39.
40.
41.
42.

45.

48.

51.
52.

4
Stagiu didactico-ştiinţific

5
Iunie 2008

Stagiu didactico-ştiinţific

11-29 Februarie
2008

România, ASE
Bucureşti

Stagiu de perfecţionare, schimb
de experienţă

Februarie 2008

România,
ASE Bucureşti

Universitatea economică de vară 12-19 August
„Băile Tuşnad”
2008

România,
Universitatea „A.I.
Cuza”, Iaşi

Participarea la şcoala de vară a
8-15Iunie 2008
doctoranzilor „Meta-heuristics
in optimisation and in intelligent
data analisis”
Международная конференция Noiembrie 2008
“Economic modernizationmacroeconomic, financial and
social aspects”
Profesor-invitat
1-29 Februarie
2008

Academia Serviciului
Public pe lângă
Preşedintele Federaţiei
Ruse, or. Moscova
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Instruirea cu tematica „Bugetele 2-8 Martie 2008
sensibile la dimensiunea de
gen”, organizată de către Fondul
Naţiunilor Unite pentru Femei
(UNIFEM) în colaborare cu
Ministerul Protecţiei Sociale,
Familiei şi Copilului al
Republicii Moldova
Schimb de experienţă. Pe
1-30 Aprilie 2008
parcursul stagiului (din cont
propriu) a luat cunoştinţă de
desfăşurarea procesului
metodico-didactic, a studiat
programele analitice, a asistat la
cursuri, la şedinţele seminarului
metodologic, a făcut cunoştinţă
cu publicaţiile noi
Training „Management
Martie 2008
expoziţional”

1
53.

2
Savciuc Oxana,
conf. univ. dr.,
1977
Savciuc Oxana,
conf. univ. dr.,
1977
Savciuc Oxana,
conf. univ. dr.,
1977

3
România, Braşov
Universitatea
„Spiru Haret”
Slovenia,
Universitatea din
Maribor
Polonia,
Universitatea de
Ştiinţe economice din
Krakov

56.

Sîrbu Olesea,
drd.
1976

Slovenia,
Universitatea din
Maribor

57.

Şova Ion,
asist. univ.
1984
Stratulat Oleg,
prof. univ. dr.,
1954

România,
ASE Bucureşti

54.
55.

58.

Ucraina, IvanoFrankovsc. Rada
regională şi Asociaţia
dezvoltării economice
a regiunii
România,
Universitatea
„A.I.Cuza”, Iaşi

59.

Ţarigradschi Alina,
lect. univ.,
1978

60.

Ţurcanu Gheorghe,
conf. univ. dr.,
1974

România, Braşov

61.

Turcov Elena,
prof. univ. dr. hab,
1959
Vaculovschi Elena,
conf. univ. dr.,
1971

România, ASE
Bucureşti

62.

Ungaria,
Central European
University
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4
Consolidarea relaţiilor de
colaborare pentru elaborarea
cursurilor universitare în comun
Schimb de experienţă
Organizarea studiilor la ciclul II
Masterat
Deschiderea anului universitar
2008-2009
Consolidarea relaţiilor cu
Universitatea de Studii
Economice din Krakov
Stagiu de documentare pentru
elaborarea cursului de masterat
„Colaborarea transfrontalieră” în
cadrul Proiectului TEMPUS
JEP: “Studii de Masterat în
domeniul Integrării Europene şi
Politicii de Vecinătate MEINEPO” în
Republica Moldova.
Activităţi - documentarea cu
programele
analitice
şi
disciplinele predate în cursul de
masterat„Integrarea Europeană”
Stagiu didactico-ştiinţific
Simpozionul internaţional
„Consolidarea capacităţilor
societăţii civile în promovarea
parteneriatului cu autorităţile
administraţiei publice locale”
Participarea la şcoala de vară a
doctoranzilor „Meta-heuristics
in optimisation and in intelligent
data analisis”
Cursuri de auditori externi
pentru Sistemul de Management
al Calităţii conform ISO 9001:
2000, organizate de AJA
Registrars România, acreditate
IRCA (Registrul Internaţional de
Certificare Auditori din Marea
Britanie)
Stagiune de specialitate la
catedra “Turism şi servicii
hoteliere”
Summer school,
stagiu

5
Februarie 2008
Mai 2008
Octombrie 2008

1-7 Mai 2008

1-31 Mai 2008
14-18 Aprilie
2008

8-15 Iunie 2008

15-19 Iulie 2008

Martie, 2008
Iulie 2008

Forma 7
DATE
privind vizitele savanţilor şi specialiştilor de peste hotare

Nr.
d/o
1

Numele, prenumele,
gradul şi titlul ştiinţific,
ale savantului

Ţara şi denumirea
organizaţiei în care
activează savantul

2

3

1.

Mîzsei Kalman, doctor

2.

Vasile Gheţău,
cercetător ştiinţific

3.

Alexandru Sidorenco,
cercetător ştiinţific
Elyachim Davidai,

4.

Ungaria,
reprezentant
special al UE în
RM
România,
Universitatea
Bucureşti
Expert ONU

6.
7.
8.

Andra Pantea,
Senior Software Developer
Igor Ciuprin, Director
General Business Soft
Ala Zorica, Director
dezvoltare WizContabil
Leo Waaijers, dr.,
expert internaţional pentru
Open Access

9.

Iryna Kuchma, eIFL,
manager Program Open
Access

10.

Tetiana Yaroshenko,
vice-preşedinte pentru IT

11.

Galina Proskudina,
director adjunct

12.

Vladimir Scerbov,
cercetător ştiinţific

(realizarea proiectelor comune,
stagiu, participări la manifestări
ştiinţifice)
4

Prelegeri la facultatea REI

Consultări pe marginea Cărţii
Verzi
Documentare
Organizarea unui seminar
pentru studenţii şi profesorii
catedrei CIE despre direcţiile
de activitate a acestui grup
internaţional de companii în
vederea colaborării pe viitor

SUA

Preşedinte al Grupului
Internaţional de Companii
Wizrom One

5.

Scopul vizitei. Descrierea
succintă a activităţilor

Termenul
vizitei
5

Februariemai, 2008
Martie
17 – 23
2008
Aprilie
2008
Aprilie,
2008

România
Republica Moldova
Republica Moldova
Olanda, SPARC (the
Scholarly Publishing
and Academic
Resources Coalition)
Italia, Roma, eIFLnet.
Coordonatorul
Programului eIFLOA
Ucraina,
Universitatea
Naţională
„Academia Kyiv
Mohyla” din Kiev
Ucraina, Institutul
Sisteme Software al
Academiei de Ştiinţe

Austria, Institutul
de demografie din
Viena
190

Seminarul Internaţional „Acces
Deschis (Open Access):
Explorarea Comunicării
Ştiinţifice”
Seminarul Internaţional „Acces
Deschis (Open Access):
Explorarea Comunicării
Ştiinţifice”
Seminarul Internaţional „Acces
Deschis (Open Access):
Explorarea Comunicării
Ştiinţifice”

23-25 iunie
2008
23-25 iunie
2008
23-25 iunie
2008

Seminarul Internaţional „Acces
Deschis (Open Access):
Explorarea Comunicării
Ştiinţifice”

23-25 iunie
2008

Activităţi didactice

Septembrie
17 – 24
2008

1

3

4

5

Ionel Bostan,
prof. univ. dr.

Universitatea
„Ştefan cel Mare”,
Suceava, România

25-27
septembrie
2008

14.

Mariana Cristina
Cioponea, prof. univ. dr.

Universitatea
„Spiru Haret”,
Bucureşti, România

15.

Vasile Liviu Ichim, dr.

Institutul de studii
Europene
„Ştefan Lupaşcu”,
Iasi, România

16.

Delia Nedu,
cercetător ştiinţific

Academia Română

17.

Georiana Chitiga,
cercetător ştiinţific

Academia Română

Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Ştiinţifică Internaţională
„Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii: probleme
şi soluţii pentru România şi
Republica Moldova”
Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”

18.

Dumitrescu Petre,
prof. dr.

România,
Universitatea
„Al.I.Cuza” Iaşi

19.

Dumitrescu Maria,
prof. dr.

20.

Afloroaei Ştefan,
prof. dr.

21.

Afloroaei Lucia,
prof. dr.

22.

Stuart Hamilton, dr.

23.

Matiere Pierre, doctor

13.

2

Participarea la conferinţa
ştiinţifică internaţională
„Rolul filosofiei în contextul
ştiinţei contemporane”
România,
Participarea la conferinţa
Universitatea
ştiinţifică internaţională
„Al.I.Cuza” Iaşi
„Rolul filosofiei în contextul
ştiinţei contemporane”
România,
Participarea la conferinţa
Universitatea
ştiinţifică internaţională
„Al.I.Cuza” Iaşi
„Rolul filosofiei în contextul
ştiinţei contemporane”
România, Colegiul Participarea la conferinţa
Naţional din Iaşi ştiinţifică internaţională
„Rolul filosofiei în contextul
ştiinţei contemporane”

25- 27
septembrie
2008

25- 27
septembrie
2008
25- 27
septembrie
2008

25- 27
septembrie
2008

23 – 26
octombrie
2008
23 – 26
octombrie
2008
23 – 26
octombrie
2008
23 – 26
octombrie
2008

Danemarca,
Copenhaga Olanda,
IFLA, Senior Policy
Advisor

Conferinţa Internaţională
„Copyright: Enabling Access
or Creating Roadblocks for
Libraries”

13-14
noiembrie
2008

Franţa,
Universitatea
din Orlean

Prelegeri la facultatea REI

Noiembrie,
2008
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24.

Teresa Hackett,
coordonatorul
Programului eIFL-IP

25.

Kenny Crews, dr.,
director of the Copyright
Advisory Office (CAO).

26.

Harold von Hielmcrone,

27.

28.

29.

30.

3

4

Italia, eIFL Direct,

SUA, Columbia
University
Danemarca,

Conferinţa Internaţională
„Copyright: Enabling Access
or Creating Roadblocks for
Libraries”
Conferinţa Internaţională
„Copyright: Enabling Access
or Creating Roadblocks for
Libraries”
Conferinţa Internaţională
„Copyright: Enabling Access
or Creating Roadblocks for
Libraries”

5

13-14
noiembrie
2008
13-14
noiembrie
2008
13-14
noiembrie
2008

şef de cercetare de la
Universitatea de stat
din Aarhus

Harald von, MA
în filosofie

Luis Villaroel,
membru al Consiliului
pentru Relaţii
Internaţionale în exerciţiu
al Ministerului Educaţiei
din Chile
Andrew Cranfield,
director EBLIDA
(European Bureau of
Library, Information and
Documentation
Associations).
Fred von Lohmann,
avocat superior în
Fundaţia Frontiera
Electronică (FEP),
specializată în proprietate
intelectuală
Oleksiy Stolyarenko

Chile, Santiago
Universitatea din
Chile

Conferinţa Internaţională
„Copyright: Enabling Access
or Creating Roadblocks for
Libraries”

13-14
noiembrie
2008

Danemarca,
Copenhaga

Conferinţa Internaţională
„Copyright: Enabling Access
or Creating Roadblocks for
Libraries”

13-14
noiembrie
2008

SUA, Stanford Law
School

Conferinţa Internaţională
„Copyright: Enabling Access
or Creating Roadblocks for
Libraries”

13-14
noiembrie
2008

Ucraina, Kiev,
Firma Internaţională
Baker & McKenzie
– CIS, Limited

Conferinţa Internaţională
„Copyright: Enabling Access
or Creating Roadblocks for
Libraries”

13-14
noiembrie
2008
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Forma 8

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE
I. Denumirea manifestării
Conferinţa internaţională „Gestiunea eficientă a schimbărilor
organizaţionale ca factor de creştere a competitivităţii întreprinderilor”
II.

Denumirea organizaţiei
Catedra „Management”

III. Preşedintele comitetului de organizare
Conf. univ., dr., Marina Belostecinic, şef catedră
IV. Participanţi
Numărul total al participanţilor – 33, inclusiv România – 1, Gomel,
Belorusia – 4, Mariupol, Ucraina – 1, Herson, Ucraijna – 1
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
În condiţiile actuale ale globalizării, dezvoltării economiei bazate pe
cunoaştere, a unui mediu de afaceri turbulent, planificarea şi
implementarea schimbărilor organizaţionale a devenit o necesitate
stringentă.

I. Denumirea manifestării
Seminar practico-ştiinţific
„Extinderea pieţei prin creşterea competitivităţii întreprinderii”
II. Denumirea organizaţiei
Catedra „Marketing şi Logistică”
III. Preşedintele comitetului de organizare
Conf. univ., dr., Oxana Savciuc, şef catedră
Conf. univ., dr., Igor Melnic
IV. Participanţi
♦
♦

Cadrele didactice ale catedrei „Marketing şi Logistică”
Analist economic „IDIS Viitorul”

V. Recomandările manifestării ştiinţifice
Una din recomandările-cheie ţine de necesitatea de perfecţionare a
mediului politico-instituţional, care ar spori oportunităţile pentru agenţii
economici autohtoni în vederea creşterii volumului investiţiilor pe piaţa
internă şi a competitivităţii în general.
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Forma 8

I. Denumirea manifestării
Masă rotundă. „Probleme privind aplicarea noului Cod civil şi Codului de
procedură civilă prin prisma practicii şi normelor internaţionale”
II. Denumirea organizaţiei
Catedra „Drept privat”, specializarea „Drept economic”,
„Economie Generală şi Drept”
III. Preşedintele comitetului de organizare
Conf. univ., dr. Rotaru-Maslo Liliana
IV. Participanţi
Profesorii catedrei „Drept privat”
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
Probleme privind aplicarea Codului Civil şi Codului de Procedură Civilă
prin prisma practicii şi normelor internaţionale

I. Denumirea manifestării
Conferinţă internaţională
„Viaţa Cotidiană la graniţa de Est a Uniunii Europene”
II. Denumirea organizaţiei
Universitatea din Podsdam
Catedra „Geografie şi Economia Mediului” ASEM
III. Preşedintele comitetului de organizare
Prof. universitar William Heller
Prof. univ., dr. hab. C. Matei, şef catedră
IV. Participanţi
Germania – 5 persoane
România – 3 persoane
Polonia – 1 Ian Wendt
Republica Moldova – 5 persoane
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
-

necesitatea racordării politicilor de vecinătate
stabilirea unor mecanisme durabile şi coerente de penetrare a graniţelor
în funcţie de etapa de integrare şi dezvoltare economică
minimalizarea cerinţelor proceduri de obţinere a vizei
accesibilitatea mobilităţii spaţiale a populaţiei pe ambele părţi ale
graniţei
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I. Denumirea manifestării
Conferinţă internaţională
„Instruirea şi cercetarea: Modalităţi de integrare”
II. Denumirea organizaţiei
ASEM, catedra „Teorie economică şi doctrine economice”
III. Preşedintele comitetului de organizare
Prof. univ., dr. hab., Nadejda Şişcan
Prof. univ., dr. hab., Feuraş Eugenia, şef-catedră
IV. Participanţi
Numărul total al participanţilor este de 38 persoane, din care din străinătate:
Sean Golden, Universitatea din Nebraska;
D.Sturges, Universitatea din Georgia (SUA);
O.Soimu, Universitatea Deusto (Spania);
G.Georgescu, Centrul Român pentru Educaţie Economică;
C.Cucoşel, Universitatea de Nord Baia Mare;
M.Lăcătuş, ASE Bucureşti;
M.Toksanbaeva, РАН (Rusia);
V.Palehova, Universitatea Umanistică din Nicolaev;
Z.Galuşca, Universitatea Naţională din Cernăuţi;
E.Voloşin, E.Voronova, N.Logvinova, N.Zaiaţ, V.Kovalevskii, Iu.Kozac;
Universitatea Economică din Odesa.

V. Recomandările manifestării ştiinţifice
1. Devin necesare elaborarea şi implementarea Regulamentului ASEM privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare, în care s-ar stipula clar
unităţile de cercetare şi interacţiunea dintre ele, modul de desfăşurare a
cercetării ştiinţifice şi evaluarea rezultatelor cercetării, sursele de finanţare a
cercetării ştiinţifice.
2. Ar fi benefică crearea unui Serbviciu de Management al cercetării ştiinţifice,
preocupat de derularea de stagii de formare în managementul de proiect;
disemnarea informaţiilor referitoare la concursurile de proiecte, granturi,
contracte; asistenţa tehnică pe parcursul derulării proiectelor, granturilor,
contractelor.
3. Transparenţa activităţii de cercetare poate fi asigurată prin elaborarea unei baze
de date a cercetării ştiinţifice a instituţiei şi a unui site interactiv al cercetării.
4. Transformarea facultăţilor ASEM în „unităţi de instruire şi cercetare”, ce ar
ridica semnificativ importanţa cercetărilor ştiinţifice în activitatea instituţiei de
învăţământ superior.
5. Stimularea participării masteranzilor la cercetările ştiinţifice prin compensarea
unei părţi a contractului achitat.
6. Orientarea spre publicaţii relevante internaţional, cu precădere a articolelor
indexate de IS.
7. Stabilirea potenţialilor beneficiari autohtoni ai cercetării universitare prin
realizarea de anchete sociologice în diverse unităţi economice; instituirea unui
site care va prezenta posibilităţile de prestare a serviciilor de consultanţă şi
forum de legătură directă între cercetători şi oameni de afaceri.
8. Elaborarea şi implementarea Codului de Etică în cercetarea ştiinţifică în scopul
formării unei conştiinţe propice adevăratului cercetător.
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Forma 8
I. Denumirea manifestării
Conferinţa Ştiinţifică Republicană „Probleme actuale de lingvistică şi
glotodidactică”
II. Denumirea organizaţiei
Catedra „Limbi Moderne de Afaceri”
III. Preşedintele comitetului de organizare
Conf. univ., dr. Gh.Moldovanu, şef catedră
IV. Participanţi
Numărul total 44: Universităţile Cahul, Bălţi, Creangă, ASEM,
Comrat, USEM
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
A desimina materialele conferinţei, a stabili relaţii mai strânse între
instituţii, pregătirea cadrelor; a recomanda profesorilor de limbă străină să
se axeze în procesul de predare a limbilor pe obiectivele şi strategiile
stabilite în cadrul european comun de referinţă

I. Denumirea manifestării
Seminar practico-ştiinţific cu genericul „Piaţa de capital a Republicii Moldova:
realităţi şi perspective”
Masa rotundă cu genericul „Potenţialul investiţional al economiei Republicii
Moldova şi perspectivele de dezvoltare a acestuia”

II. Denumirea organizaţiei
Catedra „Investiţii şi pieţe de capital”
III. Preşedintele comitetului de organizare
Prof. univ., dr. hab., Rodica Hîncu, şef catedră
IV. Participanţi
Numărul total – 20. Invitaţi de la CNPF, BVM, Asociaţia Băncilor din Moldova,
Estimator-VM, Ministerul Finanţelor, registratori independenţi, BIS-Capital etc.

V. Recomandările manifestării ştiinţifice
I. S-au discutat următoarele aspecte ale funcţionării pieţei de capital:
¾
Perspectivele dezvoltării pieţei de capital în Republica Moldova;
¾
Viitorul fondurilor de pensii private pentru Republica Moldova;
¾
Fondurile de investiţii din Republica Moldova: trecut, prezent şi viitor;
¾
Aspectele guvernării corporative în Republica Moldova.
II. Principalele teme de discuţie s-au axat pe:
¾
Riscurile legate de atragerea investiţiilor străine şi securitatea investiţională a
economiei Republicii Moldova;
¾
Potenţialul investiţional al ramurilor economiei naţionale şi valorificarea acestuia;
¾
Fenomenul inflaţiei ca factor al riscului investiţional;
¾
Stimulentele pentru investitori: practici internaţionale şi naţionale.
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Forma 8
I. Denumirea manifestării

1. Seminar Ştiinţific: „Strategii de dezvoltare a pieţei asigurărilor în contextul
integrării acesteia pe piaţa financiară nebancară a RM”,
2. Seminar Ştiinţific: „Impactul modificării legislaţiei fiscale a Republicii Moldova
asupra mediului de afaceri”
3. Masa rotundă „Оценка состояния фондового рынка РМ и перспективы его
развития”

II. Denumirea organizaţiei
Catedra „Finanţe şi Asigurări”
III. Preşedintele comitetului de organizare
Conf. univ., dr., Botnari Nadejda, şef catedră
IV. Participanţi
În cadrul seminarului ştiinţific au prezentat comunicări: Stanislav Fotescu –
ASEM, catedra “Finanţe şi Asigurări”, Vlad Ştirbu – şef Departamentul Asigurări
al CNPF, Teodor Ungureanu – Manager General S.A.“Donaris Grup”, Oleg
Verejan – preşedintele Asociaţiei de Actuariat din Moldova şi Veaceslav Cernica,
Director Ervax Grup Insurance & Reinsurance Broker (Ltd)
În cadrul seminarului ştiinţific au prezentat comunicări: Chicu Nadejda, Kuzmina
Olga, A S E M, catedra „Finanţe şi Asigurări”; Şef adjunct al IFPS Dandara Viorel,
Şef al secţiei Contestări Griciuc Petru.
În cadrul masei rotunde a participat Caraman Ecaterina, broker acreditat la Bursa
de Valori a Moldovei, Director-adjunct al Companiei de Brokeri „DAAC-Invest”,
precum şi studenţii de la specialitatea „Finanţe şi Bănci”

V. Recomandările manifestării ştiinţifice
La seminarul Ştiinţific „Strategii de dezvoltare a pieţei asigurărilor în contextul
integrării acesteia pe piaţa financiară nebancară a RM” au fost înaintate
următoarele propuneri:
• elaborarea şi consolidarea legislaţiei privind piaţa financiară, în general, şi
sectorul de asigurări, în particular, în conformitate cu prevederile
standardelor internaţionale;
• colaborarea dintre instituţiile care supraveghează pieţele şi alte sectoare
ale pieţii financiare.
• delimitarea atribuţiilor în materia administrării dispoziţiilor privind
concurenţa pe acest segment de piaţă financiară şi pieţe, între o instituţie cu
competenţă generală, cum ar fi Agenţia de Menţinere a Concurenţei, şi
instituţiile cu competenţă specifică de supraveghere a diferitelor pieţe şi
segmente de piaţă financiară.
La seminarul Ştiinţific „Impactul modificării legislaţiei fiscale a Republicii
Moldova asupra mediului de afaceri” au fost difuzate o serie de propuneri care vor
fi materializate in monografia „Politici financiare de realizare a strategiei de
dezvoltare durabilă în contextul proceselor de integrare şi globalizare”.
La această masă rotundă au fost prezentate rapoarte de către studenţii: Chisiliova
Daria, FB25U, „Достоинства и недостатки ПИФ-ов”; Petrenco Alexandr,
FB25O, „Секъюритизация активов”; Ternoveţcaia Ecaterina, FB25Q,
„Франчайзинг – бизнесс, практика и перспективы развития в РМ”.
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Forma 8
I. Denumirea manifestării
Conferinţă Ştiinţifică Internaţională cu genericul „Rolul filosofiei în
contextul ştiinţei contemporane”
II. Denumirea organizaţiei
Catedra „Filosofie şi Politologie”
III. Preşedintele comitetului de organizare
Conf. univ., dr., Dumitraş Tudor, şef catedră
IV. Participanţi
60, inclusiv din străinătate: 10 – România; 1- Rusia; 1 – Ucraina; 1 –
Germania
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
Conferinţa ştiinţifică recomandă: a aprofunda investigaţiile ştiinţifice ale problemelor
filosofico-metodologice ale ştiinţei economice, cât şi ale ştiinţelor naturale şi sociale,
menţionându-se că ASEM a devenit un important centru ştiinţific, capabil să contribuie
eficient la cercetarea problemelor filosofico-metodologice ale ştiinţei economice. S-a
menţionat necesitatea de o colaborare mai rodnică a catedrei "Filosofie şi Politologie",
ASEM cu savanţii din România, Ucraina, Rusia, Belarusia şi alte centre ştiinţifice. În baza
examinării tematicii propuse, conferinţa menţionează actualitatea problemelor discutate.
Participanţii la conferinţă au menţionat actualitatea studierii profunde a problemelor
filosofico-metodologice ale ştiinţei economice, intensificarea investigaţiilor ştiinţifice în
domeniul dat. Participanţii la conferinţă constată aportul ASEM în domeniile abordate şi
susţine faptul că ASEM şi în continuare trebuie să menţină poziţia de centru naţional de
dezvoltare a cercetărilor filosofico-economice şi să devină un veritabil centru de excelenţă
educaţional în sistemul învăţământului superior economic.

I. Denumirea manifestării
Conferinţa ştiinţifică studenţească în limbi străine. Secţiunile „Limba
engleză” şi „Limba franceză”
II. Denumirea organizaţiei
Catedra „Limbi Moderne Aplicate”
III. Preşedintele comitetului de organizare
Conf. univ., D. Rusu, şef catedră
IV. Participanţi
Studenţii facultăţilor: „Finanţe”, „Contabilitate”, „Economie Generală şi Drept”,
„Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”. În 2008 la conferinţă au
participat 26 de raportori

V. Recomandările manifestării ştiinţifice
De a spori numărul participanţilor prin colaborare cu alte instituţii de
învăţământ superior din ţară.
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I. Denumirea manifestării
Masă rotundă
II. Denumirea organizaţiei
ACAP ,ASEM, Royal Narva
III. Preşedintele comitetului de organizare
Conf. univ. dr. E. Bajerean, şef catedră

IV. Participanţi
ASEM Facultatea "Contabilitate", USM, Institutul de Management,
Universitatea Agrară, UCCM, 50 de persoane, inclusiv D-l Paul Hurks din
Olanda.
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
De a implementa Standardele Internaţionale de Educaţie (IES) IFAC în
instituţii.

I. Denumirea manifestării
Masa rotundă „Succesele şi experienţa bibliotecilor din Republica Moldova şi
România în domeniul Biblioteconomiei şi Ştiinţei Informării” (26 martie 2008).

II. Denumirea organizaţiei
Biblioteca Ştiinţifică, Academia de Studii Economice din Moldova;
Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Vest din Timişoara
III. Preşedintele comitetului de organizare
Ţurcan Nelly, doctor în istorie, USM
Dr., Ghinculov Silvia, director, Biblioteca Ştiinţifică ASEM
IV. Participanţi
25, 10 - România
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
În cadrul acordului de colaborare, în perioada 22-29 martie, în Republica Moldova
s-a aflat un grup de studenţi şi profesori de la Facultatea de Ştiinţe politice,
Filosofie şi Ştiinţe ale comunicării (Secţia Bibliologie) a Universităţii de Vest din
Timişoara. Scopul acestei vizite a fost schimbul de experienţă profesională şi
didactică. În cadrul programului de mobilitate pentru studenţi s-a planificat
vizitarea a câtorva biblioteci din Republica Moldova care ar prezenta succesele şi
experienţa noastră în domeniul Biblioteconomiei şi Ştiinţei informării. Subiectele
de interes sunt următoarele: catalogarea şi organizarea cataloagelor; descrierea
analitică şi organizarea cataloagelor analitice (bazelor de date bibliografice);
digitizarea colecţiilor; servicii de referinţe; activitatea bibliografică; automatizarea
bibliotecilor; accesul la resursele electronice etc.
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I. Denumirea manifestării
Lansarea albumului „Românii din jurul României în imagini”, autor Vasile
Şoimaru (27 martie 2008).
II. Denumirea organizaţiei
Biblioteca Ştiinţifică ASEM, Asociaţia Economiştilor din Moldova
III. Preşedintele comitetului de organizare
Dr., Ghinculov Silvia, director Biblioteca Ştiinţifică
IV. Participanţi
75, 3 – România, 2 Ucraina
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
La lansarea albumului „Românii din jurul României în imagini”, autor Vasile
Şoimaru (27 martie 2008), au participat: Grigore Belostecinic, rector ASEM, prof.
univ., dr. hab. în economie, preşedinte AEM; Vasile Şoimaru, conf. univ. ASEM,
dr. în economie; membri corespondenţi ai AŞM, Grigore Vieru, poet; Dumitru
Matcovschi, Nicolae Dabija, poeţi, publicişti; Andrei Vartic, scriitor, publicist,
regizor; Silvia Ghinculov, dr. în economie, director al Bibliotecii Ştiinţifice a
ASEM; Vlad Pohilă, jutnalist, publicist; Ninela Caranfil, actriţă; Valentin
Mândâcanu, publicist; Valeriu Muravschi, politician şi om de afaceri; Ion
Paulencu, Artist al poporului din Moldova; Vasile Vasilache, scriitor; Petru
Buburuz, protoiereu. În cadrul conferinţei au fost vernisate o expoziţie de cărţi şi
documente, o expoziţie de fotografii Activitatea s-a bucurat de mare succes în
rândul participanţilor şi a fost reflectată în articolul: Pohilă, Vlad „Românii în
jurul României în imagini surprinse de Vasile Şoimaru” // Curierul economic. –
2008. – Nr.5. – P.1-2.

Forma 8
I. Denumirea manifestării
Masă rotundă „Excepţii şi limitări ale drepturilor patrimoniale de autor” (22
aprilie 2008)

II. Denumirea organizaţiei
Biblioteca Ştiinţifică ASEM, Biblioteca Publică de Drept, AGEPI
III. Preşedintele comitetului de organizare
Dr., Ghinculov Silvia, director, Biblioteca Ştiinţifică ASEM, Harjevschi
Mariana, BPD, Belei Olga, AGEPI
IV. Participanţi
55
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
Legislaţia în vigoare din Republica Moldova privind dreptul de autor şi bibliotecile nu a
format un spaţiu legal comun care ar coordona relaţiile dintre autori, editori şi biblioteci ca
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producători de informaţie în format electronic, furnizori şi utilizatori. Deci, apare
necesitatea colaborării dintre AGEPI şi Asociaţia bibliotecarilor din Republica Moldova în
vederea elaborării unor acte comune privind coordonarea activităţii tuturor subiecţilor
pieţei informaţionale. În acest context, bibliotecile se confruntă cu următoarele probleme
nerezolvate:
1. Asigurarea accesului liber la informaţie digitală respectând, în acelaşi timp, legea
privind dreptul de autor.
2. Apărarea dreptului de autor al bibliotecilor, ca producători şi furnizori ai informaţiei
digitale.
3. Respectarea drepturilor utilizatorilor privind accesul liber la informaţie electronică.
4. Protejarea documentelor electronice privind accesul şi reproducerea nesancţionată
(acces prin parole, formatul prezentării etc.).
În etapa actuală este necesară armonizarea legislaţiei în domeniul informaţional şi
biblioteconomic cu Codul Civil, Penal şi legile privind proprietatea intelectuală a
Republicii Moldova şi cu legislaţia internaţională. Aceasta presupune realizarea
următoarelor obiective:
1.

Garantarea accesului tuturor utilizatorilor în cadrul bibliotecilor la documentele cu
drept de autor pentru informare, citire şi copiere în scopuri personale, instructive şi
didactico-ştiinţifice.
2. Legislaţia trebuie să permită dreptul de a transforma documentele cu drept de autor din
format tradiţional în format electronic pentru păstrarea şi protecţia informaţiei.
3. Legislaţia trebuie să cuprindă aspectele juridice ale păstrării purtătorilor de informaţie
(CD, DVD).
4. Stipularea în legea privind dreptul de autor a unor acţiuni concrete pentru instituţiile
intermediare, când respectarea dreptului de autor este aproape imposibilă.
În cadrul discuţiilor au fost prezentate reglementările legale referitoare la excepţii şi limitări
conform proiectului de lege privind dreptul de autor şi drepturilor conexe în Republica
Moldova, precum şi reglementările internaţionale cu privire la aplicarea excepţiilor şi
limitărilor în cadrul bibliotecilor. În mod special vrem să-i mulţumim dlui Dorian Chiroşcă
şi colegilor săi pentru acceptarea colaborării cu Consorţiul eIFL Direct în dorinţa de a găsi
o soluţie privind realizarea schimbărilor în Proiectul pentru noua lege despre copyright şi să
obţinem echilibrul de interese dintre bibliotecile şi dreptul de autor.
În urma acestor discuţii a fost elaborată Declaraţia Consorţiului eIFL Direct Moldova şi a
Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova privind excepţiile şi limitările pentru
biblioteci în contextul noului proiect de Lege a RM privind Dreptul de Autor şi Drepturile
Conexe.
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Forma 8

I. Denumirea manifestării
Inaugurarea Centrului de Informare Publică a Băncii Mondiale la Biblioteca
Ştiinţifică ASEM, cu participarea şi suportul financiar al Oficiului Băncii
Mondiale în Moldova (9 iunie 2008).
II. Denumirea organizaţiei
Centrul de Informare Publică a Oficiului Băncii Mondiale din Chişinău
Biblioteca Ştiinţifică ASEM,
Centrul de Informare Publică a Băncii Mondiale
III. Preşedintele comitetului de organizare
Sosnovschi Elena, Asistent informare publică, Oficiul Băncii Mondiale în RM;
Dr. Ghinculov Silvia, director Biblioteca ştiinţifică

IV. Participanţi
65; 1 – SUA
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
În baza Memorandumului Acordului pentru gestionarea Centrului de
informare publică, semnat la 3 decembrie 2007, Biblioteca Ştiinţifică
ASEM şi Banca Mondială au organizat acest centru în scopul difuzării
cunoştinţelor şi diseminării informaţiilor. Centru va distribui publicaţiile
Băncii Mondiale, rapoarte, proiecte şi alte materiale ale BM destinate pentru
biblioteca regională. Biblioteca Ştiinţifică ASEM va oferi utilizatorilor
facilităţi precum spaţiu pentru studii şi informare. Banca Mondială a donat 2
computere şi suport în instalarea şi menţinerea lor. Accesul pentru utilizatori
va fi asigurat de către personalul bibliotecii ASEM: un computer destinat
pentru căutarea în Baza de date a Băncii Mondiale şi altul pentru
înregistrarea utilizatorilor. Întâlnirea a fost consacrată extinderii accesului la
informaţii şi contribuţiilor pe care le au organizaţiile care promovează
activitatea Băncii Mondiale. Scopurile acţiunii de promovare: prezentarea
misiunii şi obiectivelor activităţii Băncii Mondiale; prezentarea resurselor
documentare ale Băncii Mondiale; informarea utilizatorilor despre
instrumentele moderne de difuzare a informaţiilor. În discuţie au fost
următoarele subiecte: accesul la resursele informaţionale ale Băncii
Mondiale; extinderea serviciilor de consultanţă şi asistenţă informaţională;
e-biblioteca BM şi e-servicii pentru utilizator. Au participat: Melanie
Marlett, directorul Oficiului Băncii Mondiale în Moldova; Elena
Sosnovschi, asistent informare publică, Oficiul Băncii Mondiale în
Moldova; Grigore Belostecinic, rector ASEM, prof. univ., dr. hab., membru
cor. al AŞM; Silvia Ghinculov, director Biblioteca ASEM, dr; reprezentanţii
instituţiilor info-documentare din Republica Moldova, studenţi, profesori,
cercetători, parlamentari, reprezentanţii sferei bancare şi ai departamentelor
de finanţe, centrelor de statistică, oameni de afaceri, businessmeni şi toţi cei
care sunt interesaţi de informaţii economice.
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Forma 8
I. Denumirea manifestării
Seminarul Internaţional „Acces Deschis (Open Access): Explorarea
Comunicării Ştiinţifice” (23-25 iunie 2008)
II. Denumirea organizaţiei
Biblioteca Ştiinţifică ASEM
Universitatea de Stat din Moldova
eIFL.net., Universitatea Naţională „Academia Kyiv Mohyla” din Kiev,
Institutul Sisteme Software al Academiei de Ştiinţe din Ucraina
III. Preşedintele comitetului de organizare
Kuchma Iryna, eIFL Manager Program Open Access, Italia
Cheradi Natalia, Biblioteca Ştiinţifică ASEM
IV. Participanţi
60; 1-Olanda, 1-Italia, 2-Ucraina
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
La această manifestare au participat specialiştii şi experţii din străinătate: dr. Leo
Waaijers, expert internaţional pentru Open Access (Olanda); Iryna Kuchma, eIFL,
manager Program Open Access; Tetiana Yaroshenko, vice preşedinte pentru IT,
Universitatea Naţională „Academia Kyiv Mohyla” din Kiev; Galina Proskudina,
Institutul Sisteme Software al Academiei de Ştiinţe din Ucraina. Resursele electronice
pentru ştiinţă şi cercetare în Republica Moldova au fost prezentate de către Nelly
Ţurcan, dr. conf. univ., prodecan „Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării”,
USM. Programul eIFL-OA este asistat de membrii Consorţiului pentru dezvoltarea
Accesului Deschis în baza Iniţiativei OA, lansată în anul 2002 de către Institutul pentru
o Societate Deschisă, Budapesta. Scopul general al programului este beneficierea de
conţinutul informaţional, disponibil prin intermediul accesului deschis, precum şi
asigurarea dezvoltării şi distribuirii conţinutului local. Acest lucru este realizat prin
dezvoltarea unor repozitorii deschise şi încurajarea autorilor de a publica articole în
reviste cu acces deschis. Open Access permite oamenilor de ştiinţă în ţările în curs de
dezvoltare şi de tranziţie nu numai de a avea acces la informaţii de care au nevoie în
efectuarea cercetărilor, dar prevede, şi dezvoltarea mijloacelor care contribuie la
eficientizarea activităţii lor de cercetare la nivel global. Prin furnizarea asistenţei,
resurselor şi oportunităţilor pentru schimbul de cunoştinţe, eIFL-OA sprijină şi
facilitează:
Instruirea profesională şi organizarea atelierelor de lucru pe tematica Open Access
eIFL în ţările membre;
Studierea şi adoptarea modelelor de acces deschis în ţările participante;
Dezvoltarea şi adaptarea manualelor şi liniilor directoare privind Accesul Deschis în
ţările în curs de dezvoltare;
Programe de instruire şi ghiduri pentru a pregăti ţările-membre eIFL în vederea
constituirii repozitoriilor instituţionale;
Dezvoltarea posibilităţilor de acces deschis, prin crearea unui grup de experţi în cadrul
OA eIFL.net.
În discuţie au fost puse următoarele probleme:
• Fenomenul OPEN ACCESS (OA);
• Reviste cu Acces Deschis;
• Repozitorii Deschise;
• Resurse electronice pentru ştiinţă şi cercetare în Republica Moldova;
• Repozitorii Deschise: Politici şi practici în instituţii, RoMEO şi JULIET;
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• Repozitorii Deschise: Studii de Caz, Ucraina;
• Experienţe din Proiectul DARE din Olanda şi proiectul DRIVER din Uniunea

Europeană;
• Copyright şi licenţe de conţinut deschis: Licenţă pentru Repository Deposit, Licenţe

Creative Commons, acorduri de licenţe Open Access pentru editarea revistelor
ştiinţifice cu Acces Deschis;
• Acces Deschis şi noi abordări ale managementului citaţiilor şi evaluarea cercetărilor;
• Repozitorii Deschise: Drept de securitate şi suport administrativ: Workshop pe bază
instalării Eprints şi Dspace.
În urma acestor discuţii a fost propusă elaborarea Declaraţiei Consorţiului eIFL Direct
Moldova şi a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova privind Accesul
Deschis şi promovarea Repozitoriilor Instituţionale Deschise.

Forma 8
I. Denumirea manifestării
Conferinţa „Prima Zi Internaţională a Accesului Deschis (Open Access
Day)” (14 octombrie 2008).
II. Denumirea organizaţiei
Biblioteca Ştiinţifică ASEM
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova
eIFL Direct Moldova, Programul eIFL-OA
Universitatea de Stat din Moldova
III. Preşedintele comitetului de organizare
Cheradi Natalia, director adjunct Biblioteca Ştiinţifică
IV. Participanţi
61
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
Prima Zi Internaţională a Accesului Deschis (Open Access Day) – 14 octombrie,
2008 – a fost sărbătorită în toată lumea. Special pentru acest eveniment a fost
lansat site-ul: http://openaccessday.org. A fost de mare anvergură organizarea unor
activităţi în bibliotecile din Republica Moldova, consacrate acestor evenimente:
prezentări, ateliere de lucru etc., în locuri diferite, dar în aceeaşi zi, pentru a
demonstra puterea accesului liber. A fost o bună şansă de a atrage atenţia senatelor
universitare, administraţiilor locale faţă de Declaraţia de la Berlin, nu numai pentru
susţinerea ei, ci şi pentru a dezvolta politici de acces. Ziua Accesului Deschis a
invitat cercetători, educatori, bibliotecari, elevi şi publicul de a participa direct la
mai multe emisiuni şi evenimente. Au fost lansate iniţiativele „Creaţi Schimbare”:
o resursă pentru facultăţi şi bibliotecari pentru a revendica comunicarea academică
www.createchange.org şi „Dreptul de Cercetare”: Ghidul studentului SPARC – o
iniţiativă educaţională http://www.arl.org/sparc/students/.
Noile posibilităţi de diseminare a cunoştinţelor nu numai prin formele clasice, dar,
de asemenea, prin accesul deschis oferit de Internet trebuie susţinute prin definirea
accesului deschis ca sursa cuprinzătoare a cunoştinţelor umane şi a moştenirii
culturale, acceptată de comunitatea ştiinţifică. Pentru a realiza această idee, în
Republica Moldova, s-a propus să se redacteze Declaraţia Consorţiului eIFL Direct
Moldova şi a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova privind Accesul
Deschis la informaţie ştiinţifică şi de instruire.
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Forma 8

I. Denumirea manifestării
Acţiune aniversară cu prilejul împlinirii a 5 ani de la Declaraţia de la Berlin
privind Accesul Deschis la Cunoştinţe în domeniul Ştiinţei şi Ştiinţelor
Umanitare (22 octombrie 2008).
II. Denumirea organizaţiei
Biblioteca Ştiinţifică ASEM,
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova
eIFL Direct Moldova, Programul eIFL-OA
III. Preşedintele comitetului de organizare
Cheradi Natalia, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică
IV. Participanţi
34
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
În cadrul acestei acţiuni a fost lansat blogul http://oarm.blog2x2.net/
consacrat problemelor Accesului deschis în Republica Moldova (autor N.
Cheradi,) care prezintă toate revistele ştiinţifice pe plan naţional cu link-uri
la varianta lor electronică. A fost propusă pentru discuţie declaraţia
Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova privind Accesul Deschis
la informaţie care recunoaşte importanţa strategică a Accesului Deschis la
informaţie. În concordanţă cu spiritul Declaraţiei de la Budapesta privind
Iniţiativa Accesului Deschis, ECHO Carter şi Declaraţia Bethesda Privind
Accesul Deschis la Publicaţii, Declaraţia de la Berlin privind Accesul
Deschis la Cunoştinţe în domeniul Ştiinţei şi Ştiinţelor Umanitare, s-a
redactat acest document în scopul promovării Accesului Deschis pentru
difuzarea cunoştinţelor ştiinţifice globale şi a creativităţii umane şi pentru
determinarea măsurilor pe care trebuie să le întreprindă instituţiile de
cercetare, universităţile şi bibliotecile din Republica Moldova. Scopul
general este de a beneficia de conţinutul informaţional, disponibil prin
intermediul accesului deschis, precum şi asigurarea dezvoltării şi distribuirii
conţinutului local.
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Forma 8

I. Denumirea manifestării
Conferinţa Internaţională „Copyright: Enabling Access or Creating
Roadblocks for Libraries” (13-14 noiembrie 2008).
II. Denumirea organizaţiei
Organizaţiile Internaţionale IFLA (The International Federation of Library
Associations and Institutions), EBLIDA (The European Bureau of Library,
Information and Documentation Associations) şi eIFL (Electronic Information
for Libraries), Biblioteca Ştiinţifică ASEM,
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova
eIFL Direct Moldova, Programul eIFL-IP

III. Preşedintele comitetului de organizare
Stuart Hamilton, IFLA
Teresa Hackett, eIFL-IP
Dr. Ghinculov Silvia, director Biblioteca Ştiinţifică, ASEM
Harjevschi Mariana, BPD
IV. Participanţi
64 (Republica Moldova – 48, Danemarca – 3; SUA – 2; Chile – 1; România – 3,
Anglia – 1; Italia – 1, Ucraina – 1, Rusia-1, Serbia – 1, Armenia – 2)
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
Conferinţa Internaţională „Copyright: Enabling Access or Creating
Roadblocks for Libraries” a reunit membrii IFLA şi Consorţiile naţionale
eIFL, editori, autori, reprezentanţi din cultură, ştiinţă şi învăţământ.
Tematica acestui for internaţional s-a axat pe problemele Proprietăţii
Intelectuale în mediul electronic, rezolvarea problemelor ce ţin de
menţinerea echilibrului în domeniul legislativ cu referire la dreptul de autor.
La conferinţă au participat personalităţi din domeniu: Stuart Hamilton,
Teresa Hackett, Kenny Crews, Harold von Hielmcrone, Luis Villaroel,
Andrew Cranfield, Olga Belei etc. Organizarea acestui for a fost extrem de
importantă şi a stimulat obţinerea unor experienţe noi privind aspectele
juridice ale accesului la informaţie, precum şi oferirea unor sugestii ce ţin de
respectarea drepturilor de autor în mediul electronic. Recomandarea
manifestării se referă la realizarea amendamentelor privind excepţiile şi
limitările pentru biblioteci în contextul noului proiect de Lege al RM
privind Dreptul de Autor şi Drepturile Conexe.
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Forma 8
I. Denumirea manifestării
Conferinţa Internaţională, ediţia a V-a jubiliară „Securitatea Informaţională
2008” (16 - 17 aprilie 2008)
II. Denumirea organizaţiei
Catedra Cibernetică şi Informatică Economică
III. Preşedintele comitetului de organizare
Prof. univ., dr. hab. Ohrimenco Seghei
IV. Participanţi
25 (Slovenia, Russia, Ucraina, Moldova)
V. Recomandările manifestării ştiinţifice

I. Denumirea manifestării
Conferinţa Ştiinţifico-practică Internaţională „Republica Moldova –
partenerul şi beneficiarul asistenţei Uniunii Europene”.
II. Denumirea organizaţiei
Centrul de Cercetare Economică (Republica Moldova)
Voievodatul Liubuski (Polonia); Universitatea din Zielona Gora (Polonia)

III. Preşedintele comitetului de organizare
Guţu Corneliu, director Centrului de Cercetare Economică
IV. Participanţi
Numărul total – 70. Invitaţi din Polonia – Universitatea din Zielona Gora,
Academia Economică din Cracovia, Şcoala Superioară Tehnică din Sulechow,
administraţia Voievodatului Liubuskie; din Republica Moldova – de la Ministerul
Economiei şi Comerţului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Primăria
mun. Chişinău, Administraţia Publică Locală, Proiectele TACIS în RM etc.

V. Recomandările manifestării ştiinţifice
I. S-au abordat următoarele aspecte ale procesului de integrare europeană:
♦ Perspectivele integrării europene pentru Republica Moldova;
♦ Costurile şi beneficiile procesului de integrare europeană;
♦ Competitivitatea statelor Europei de Est în contextul integrării europene;
♦ Succesele de implementare a politicilor europene de dezvoltare regională în Polonia;
♦ Experienţa Poloniei în accesarea fondurilor europene în etapele procesului de
aderare la UE;
♦ Dezvoltarea regională şi rurală în Republica Moldova;
♦ Dezvoltarea sustenabilă a sectorului agrar în Republica Moldova;
♦ Bazele şi principiile colaborării transfrontaliere între Republica Moldova şi
România.
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Forma 9
DATE
despre implementarea rezultatelor ştiinţifice în anul 2008
Denumirea lucrărilor
Executantul (laboratorul,
secţia)
Conducătorul (gradul
ştiinţific, numele,
prenumele)

Volumul
implementării, efectul
economic (social)
preconizat sau real

Locul
implementării
(întreprinderea,
organizaţia)

Prin care act se
confirmă faptul
implementării

1

2

3

4

Elaborarea modificărilor în
Standardele Naţionale de
Contabilitate nr.2,5,7 –
prof. univ. Viorel Ţurcanu,
Vasile Bucur,
Alexandru Nederiţa şi
conf. univ. Natalia Zlatina
Elaborarea strategiei naţionale
de dezvoltare a contabilităţii şi
auditului în sectorul real pe
anii 2008-2011 –
prof. univ. Viorel Ţurcanu,
Vasile Bucur,
Alexandru Nederiţa
Locaţia Web a Portalului
iAfaceri Moldova
(prima tranşă).
Laboratorul InfoCiber –
prof. univ. Ion Bolun

Ministerul
Finanţelor

1

Аprobat prin Ordinul
nr.61 al Ministerul
Finanţelor RM (Monitorul
oficial al RM nr.112114/329 din 27.06.2008)

Ministerul
Finanţelor

1

Proiectul este prezentat la
Guvernul Republicii
Moldova pentru aprobare

Academia de
Studii Economice
din Moldova

Semnificativ
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Act de implementare

Anexa 10

Participarea la congrese, simpozioane, seminare ştiinţifice, mese rotunde
a colaboratorilor ASEM în anul 2008
Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

3
MANAGEMENT
Concurenţa între angajaţi Conferinţa ştiinţifică
– oportunitate sau pericol? internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Reform desiderates of the International Conference
„Education facing Contemporan
higner education in the
Word issuees”
Republic of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional
Quality of policies
„Perspectives of post-modern
promoted on the labour
management in knowledge”
market in the republic of
Moldova within the
context of european
integration strategy
Conferinţa ştiinţifică
Schimbările
internaţională „Competitivitatea
organizaţionale şi
şi inovarea în economia
implicaţiile acestora în
cunoaşterii: probleme şi soluţii
competitivitatea firmei
pentru România şi Republica
Moldova”
Abordarea sistemică a
Conferinţa ştiinţifică
managementului bazat pe internaţională „Competitivitatea
cunoştinţe
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Transparenţele în
Conferinţa ştiinţifică
politicile de RSC
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Asigurarea
Conferinţa ştiinţifică
competitivităţii companiei internaţională „Competitivitatea
prin intermediul
şi inovarea în economia
capitalului uman în
cunoaşterii: probleme şi soluţii
contextul schimbărilor
pentru România şi Republica
economice globale
Moldova”
Dezvoltarea
Conferinţa ştiinţifică
instrumentariului
internaţională „Competitivitatea
managementului calităţii
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”

209

Instituţiaorganizatoare, oraşul,
ţara.
Data desfăşurării
4

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Cotelnic Ala,
Belostecinic
Marina

Piteşti, România,
5-8 iunie 2008

Cojocaru Vadim

Sibiu-Braşov, România,
15-16 noiembrie 2007

Cojocaru Vadim,
Vaculovschi Dorin

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Şendrea Mariana

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Sârbu Ion

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Covaş Lilia

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Stihi Ludmila

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Şavga Ghenadie

1
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2
Importanţa condiţiilor de
muncă pentru activitatea
întreprinderii

3
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea şi
inovarea în economia cunoaşterii:
probleme şi soluţii pentru
România şi Republica Moldova”
Задачи развития
Conferinţa ştiinţifică
обучающейся
internaţională „Competitivitatea şi
организации и лидерства inovarea în economia cunoaşterii:
в условиях экономики
probleme şi soluţii pentru
основанной на знаниях România şi Republica Moldova”
Conceptual de strategie
Conferinţa ştiinţifică
forestieră durabilă a
internaţională „Competitivitatea şi
pădurilor din Republica
inovarea în economia cunoaşterii:
Moldova
probleme şi soluţii pentru
România şi Republica Moldova”
Управление
Conferinţa ştiinţifică
сопротивлением
internaţională „Competitivitatea şi
персонала
inovarea în economia cunoaşterii:
организационным
probleme şi soluţii pentru
изменениям и развитию România şi Republica Moldova”
Знания сотрудников как Conferinţa ştiinţifică
ключевой фактор
internaţională „Competitivitatea şi
инновационного
inovarea în economia cunoaşterii:
развития
probleme şi soluţii pentru
România şi Republica Moldova”
Schimbările
Conferinţa ştiinţifică
organizaţionale şi
internaţională „Gestiunea eficientă
gestiunea eficientă a
a schimbărilor organizaţionale ca
acestora: aspect teoretic
factor de creştere a competitivităţii
întreprinderilor”
Sensibilitatea socială a
Conferinţa ştiinţifică
unităţii economice
internaţională „Gestiunea eficientă
a schimbărilor organizaţionale ca
factor de creştere a competitivităţii
întreprinderilor”
Responsabilitatea socială Conferinţa ştiinţifică
în afaceri – un criteriu al
internaţională „Gestiunea eficientă
competitivităţii
a schimbărilor organizaţionale ca
întreprinderilor
factor de creştere a competitivităţii
întreprinderilor”
Mенеджмент изменений Conferinţa ştiinţifică
и задачи
internaţională „Gestiunea eficientă
конкурентоспособности a schimbărilor organizaţionale ca
организации
factor de creştere a competitivităţii
întreprinderilor”
Модель «конкурентных Conferinţa ştiinţifică
сил» как методика
internaţională „Gestiunea eficientă
проведения изменений
a schimbărilor organizaţionale ca
factor de creştere a competitivităţii
întreprinderilor”
Concurenţa între angajaţi Conferinţa ştiinţifică
ca factor de influenţă a
internaţională „Gestiunea eficientă
competitivităţii
a schimbărilor organizaţionale ca
factor de creştere a competitivităţii
întreprinderilor”
Schimbările
Conferinţa ştiinţifică
organizaţionale în cadrul
internaţională „Gestiunea eficientă
sistemului vamal
a schimbărilor organizaţionale ca
factor de creştere a competitivităţii
întreprinderilor”
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4
ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

5
Negru Ion
Crudu Petru

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Bilaş Ludmila

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Platon Ion

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Oboroceanu Irina

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Dorogaia Irina

ASEM, Chişinău,
11-12 aprilie 2008

Cotelnic Ala

ASEM, Chişinău,
11-12 aprilie 2008

Covaş Lilia

ASEM, Chişinău,
11-12 aprilie 2008

Buciuşcan Silvia

ASEM, Chişinău,
11-12 aprilie 2008

Bilaş Ludmila

ASEM, Chişinău,
11-12 aprilie 2008

Dorogaia Irina

ASEM, Chişinău,
11-12 aprilie 2008

Belostecinic
Marina,
Şendrea Mariana

ASEM, Chişinău,
11-12 aprilie 2008

Cazanu Elena

1

2
Organizarea muncii şi
deosebirile de gen

3
Conferinţa Internaţională
„Instruirea şi cercetarea:
modalităţi de integrare”

Rolul şi importanţa
sistemului vamal în
economiile contemporane
Responsabilitatea socială a
organizaţiilor pe planul
comunităţii europene
Profitabilitatea menţinerii
şi fidelizării clienţilor
Geneza gândirii
manageriale în contextul
globalizării
Transporturile ca o
provocare de degradare a
mediului ambiant şi
protejarea în condiţiile
economiei de piaţă
Создание логистических
инфраструктурных
коридоров на
территории региона
ОЧЭС

Conferinţa ştiinţifico-practică
internaţională „Impactul
transporturilor asupra mediului
ambiant”

21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

1
31.

32.

5
Belostecinic
Marina

Simpozionul International al
Tinerilor Cercetători, ed. VI

4
ASEM, Chişinău,
catedra „Teorie
economică şi doctrine
economice”,
16 aprilie 2008
ASEM, Chisinau,
18-19 aprilie 2008

Simpozionul International al
Tinerilor Cercetători, ed. VI

ASEM, Chisinau,
18-19 aprilie 2008

Buciuşcan Silvia

Simpozionul International al
Tinerilor Cercetători, ed. VI
Conferinţă ştiinţifică internaţională
“Rolul filosofiei în contextul
ştiinţei contemporane”

ASEM, Chisinau,
18-19 aprilie 2008
ASEM, Chişinău,
Catedra „Filosofie şi
Politologie”,
24-25 octombrie 2008
ATIC, Chişinău,
23-24 octombrie 2008

Vornoviţchi
Diana
Sârbu Ion,
Buciuşcan Silvia

Cazanu Elena

Sârbu Ion

Conferinţa internaţională
Doneţk-Odesa, Ucraina,
„Проблемы и перспективы
16-18 septembrie, 2008
сотрудничества между странами
юго-восточной Европы в рамках
Черноморского
Экономического
Сотрудничества и ГУАМ”
Роль менеджмента
Conferinţa internaţională
Mariupol, Ucraina,
снабжения и сбыта
„Теоретические и практические 16-17 mai 2008
продукции в
аспекты инновационной
деятельности
деятельности в условиях
глобальной экономической
системы”
MARKETING ŞI LOGISTICĂ
Dezvoltarea economiei
Conferinţa ştiinţifică internaţională ASEM, Chişinău,
bazate pe cunoaştere –
„Competitivitatea şi inovarea în
26-27 septembrie 2008
factor-cheie al creşterii
economia cunoaşterii: probleme şi
competitivităţii Republicii soluţii pentru România şi
Moldova
Republica Moldova”

Negru Ion

Competitivitatea
întreprinderii în contextul
evoluţiei conceptelor de
marketing

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Savciuc Oxana

4
ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

5
Caun Victor,
Chiriac Lilia

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Melnic Igor

Conferinţa ştiinţifică internaţională
„Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”
2
3
Consideraţii privind
Conferinţa ştiinţifică internaţională
atractivitatea investiţională „Competitivitatea şi inovarea în
în marketingul rural
economia cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”
Dezvoltarea transportului Conferinţa ştiinţifică internaţională
de mărfuri în Republica
„Competitivitatea şi inovarea în
Moldova şi perspectivele economia cunoaşterii: probleme şi
de integrare în contextul
soluţii pentru România şi
european
Republica Moldova”
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Negru Ion,
Portarescu
Serghei,
Ciumac Ghenadie

Belostecinic
Grigore,
Guţu Corneliu

1
33.

2
Competitivitatea
produselor autohtone în
ţările Uniunii Europene

35.

Укрепление имиджа и
создание конкурентных
преимуществ как
мотивы продвижения
собственных марок
розничных торговых
сетей
Analiza concurenţei –
aspecte metodologice şi
practice

36.

Marketingul societal –
nouă existenţă a creşterii
economice

34.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.

Competitivitatea
economiei Republicii
Moldova: situaţia actuală,
obiective şi priorităţi
Решение дилеммы
традиционных и
бухгалтерских подходов
к маркетинговому
миксу. Факты,
связанные с ними и их
стратегические значения
Aspecte logistice în cadrul
întreprinderii

Dezvoltarea durabilă a
turismului, probleme si
oportunităţi
Calitatea mărfurilor –
premisa dezvoltării
durabile a relaţiilor
„industrie - distribuţie consum”
Tendinţe în evoluţia
fluxurilor turistice

Expertizarea calităţii
mărfurilor în relaţie cu
protecţia consumatorilor

3
Conferinţa ştiinţifică internaţională
„Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”
Conferinţa ştiinţifică internaţională
„Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”

4
ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

5
Macari Ion

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Mitniţcaia Lidia

Conferinţa ştiinţifică internaţională
„Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”
Conferinţa ştiinţifică internaţională
„Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”
Seminar ştiinţific
„Extinderea pieţei prin creşterea
competitivităţii întreprinderii”

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Cristafovici
Profira

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Grigoraş Maria

ASEM, Chişinău,
20 martie 2008

Melnic Igor

Seminar, Centrul Internaţional de
Expoziţii „Moldexpo” SA

Centrul Internaţional de
Expoziţii „Moldexpo”
SA, Chişinău,
6-9 noiembrie 2008

Panuţa Vitalii,
Oxana Savciuc,
Tatiana Cartavâh

Seminar ştiinţific „Aspecte
logistice în cadrul întreprinderii”

ASEM & SC „TCOB
Consulting” SRL,
Chişinau,
17 octombrie 2008
TURISM ŞI SERVICII HOTELIERE
Conferinţa ştiinţifică internaţională ASEM, Chişinău,
„Competitivitatea şi inovarea în
26-27 septembrie 2008
economia cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”
Conferinţa ştiinţifică internaţională ASEM, Chişinău,
„Competitivitatea şi inovarea în
26-27 septembrie 2008
economia cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”
Conferinţa ştiinţifică internaţională ASEM, Chişinău,
„Competitivitatea şi inovarea în
26-27 septembrie 2008
economia cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”
MERCEOLOGIE ŞI COMERŢ
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
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Melnic Igor

Turcov Elena

Ambros Mariana

Livandovschi
Roman

Vrednic Ion,
Cozmic Vitalie,
Şpac Ghenadie

1
44.

45.

2
Corelaţia dintre calitatea
declarată şi cea reală a
ceaiului realizat în R.
Moldova
Calitatea produsului –
factor determinat al
competitivităţii

46.

Independenţa ştiinţei şi
integrarea cercetării cu
instruirea în R.Moldova

47.

Rolul şi particularităţile
politicii “relaţiilor cu
angajaţii” în cadrul
organizaţiilor

48.

Managementul
productivităţii: pe când şi
în economia Republicii
Moldova?

49.

„Motivarea” creşterii
economice

50.

Gains and Losses of
Trade liberalisation: The
Case of Moldova

51.

Moldova between East
and West: Perspectives
of International Trade

52.

Procesul de globalizare şi
competitivitatea
economiei naţionale

53.

Arhitectura amplasării
economiei naţionale pe
coordonata edificării
bunăstării

54.

Unele aspecte statistice
ale inegalităţilor în
Republica Moldova.

3
4
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
MANAGEMENT SOCIAL
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
internaţională „Competitivitatea şi 26-27 septembrie 2008
inovarea în economia cunoaşterii:
probleme şi soluţii pentru
România şi Republica Moldova”
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
internaţională „Competitivitatea şi 26-27 septembrie 2008
inovarea în economia cunoaşterii:
probleme şi soluţii pentru
România şi Republica Moldova”
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
internaţională „Competitivitatea şi 26-27 septembrie 2008
inovarea în economia cunoaşterii:
probleme şi soluţii pentru
România şi Republica Moldova”
ECONOMIE ŞI POLITICI ECONOMICE
Conferinţa ştiinţifică internaţională ASEM, Chişinău,
„Competitivitatea şi inovarea în
26-27 septembrie 2008
economia cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”
Conferinţa ştiinţifică internaţională ASEM, Chişinău,
„Competitivitatea şi inovarea în
26-27 septembrie 2008
economia cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”
WTO Fifth Joint
Kiev, National
RegionalWorkshop on Wto
University of Trade and
Matters forAcademics
Economics,
fromCentral and Eastern Europe 25-27 June, 2008
and Central Asia
Simpozionul ştiinţific Internaţional Institute of Economy,
“Economic growth in Conditions Finance and Statistics,
of Internationalization”
Ministry of Economy
and trade of Moldova,
Academy of Science,
Chisinau, Moldova , 5 –
6 septembrie 2008
Conferinţa ştiinţifică internaţională ASEM, Chişinău,
„Competitivitatea şi inovarea în
26-27 septembrie 2008
economia cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”
Conferinţa ştiinţifică naţională cu
Universitatea “Al. I.
participare internaţională „Progrese Cuza”, Iaşi
în teoria deciziilor economice în
23-24 septembrie 2008
condiţii de risc şi incertitudine”.
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5
Calmâş
Valentina,
Ambros Mariana

Panfil Ion

Chircă Sergiu

Vaculovschi
Dorin

Şoimaru Vasile

Tomşa Aurelia

Pâşchina Tatiana

Pâşchina Tatiana

Pâşchina Tatiana

Zbârciog Valeriu

Cara Elena, end
co

1
55.

2
Alegerea publică şi
bunăstarea în economiile
contemporane

56.

Perspective socialeconomice ale politicilor
publice de locuire din
Republica Moldova

57.

Problemele şi
perspectivele dezvoltării
comerţului exterior al
Republicii Moldova

58.

Ţările încadrate în
politica europeană de
vecinătate - o zonă
geoeconomică nouă

59.

Impactul politicii
ASEM, Chisinau,
europene de vecinătate
18-19 aprilie 2008
asupra dezvoltării
economice a Republicii
Moldova
INSTRUIRE ECONOMICĂ ŞI COMUNICARE DE AFACERI
Problema conflictului şi a Simpozionul International al
ASEM, Chisinau,
stresului – dimensiuni de Tinerilor Cercetători, ed. VI
18-19 aprilie 2008
depreciere în activitatea
managerială
Metode interactive – repere Simpozionul Ştiinţific Naţional
UCCM, Chişinău,
metodologice privind
„Probleme actuale de Lingvistică 21 aprilie 2008
eficientizarea predăriişi Comunicare”
învăţării disciplinelor
socio-umanitare
Структура и содержание Simpozionul Ştiinţific Naţional
UCCM, Chişinău,
курса «Ведение
„Probleme actuale de Lingvistică 21 aprilie 2008
переговоров с
şi Comunicare”
зарубежными
партнерами»
Problema conflictului şi a Simpozionul Ştiinţific Naţional
UCCM, Chişinău,
stresului – dimensiuni de „Probleme actuale de Lingvistică 21 aprilie 2008
depreciere în activitatea
şi Comunicare”
managerială
Tehnici de persuasiune
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
în afaceri
internaţională „Competitivitatea
26-27 septembrie 2008
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Locul publicităţii în
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
sistemul disciplinelor
internaţională „Competitivitatea
26-27 septembrie 2008
socio-economice
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”

60.

61.

62.
63.

64.

65.

3
Conferinţa ştiinţifică internaţională
„Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”
Conferinţa ştiinţifică internaţională
„Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”
Conferinţa ştiinţifică internaţională
„Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”
Conferinţa ştiinţifică internaţională
„Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”
Simpozionul International al
Tinerilor Cercetători, ed. VI
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4
ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

5
Cara Elena

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Vaculovschi Elena

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Balan Alena

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Stavilă Dorina

Stavilă Dorina

Mancaş Maria

Borcoman Raisa

Kadârbaeva
Tatiana

Mancaş Maria

Borcoman Raisa,
Mancaş Maria

Racu-Cicală
Arminia

1

2

66.

Unele particularităţi ale
procedurii de rectificare a
hotărârilor judecătoreşti

67.

Proba prin înscrisuri în
procesul civil

68.
69.

70.

71.

72.

73.

74.
75.
76.

77.

3
DREPT PRIVAT
Masa rotundă “Probleme actuale
ale Codului Civil şi ale Codului
de Procedură Civilă prin prisma
practicii şi normelor
internaţionale”
Conferinţa Jubiliară
Internaţională ştiinţifico-practică
„Academia de Administrare
Publică – 15 ani de modernizare a
serviciului public din RM”
Seminar ştiinţific „Societatea
civilă şi evaluarea procesului de
integrare europeană”
Seminar ştiinţific „Deontologia
judiciară”

4
ASEM, Chişinău,
18 aprilie 2008

Academia de
Administrare Publică pe
lângă Preşedintele RM,
Chişinău,
21 mai 2008
Independenţa justiţiei şi
Fundaţia SOROS,
integritatea publică
Chişinău, 20-22
octombrie 2008
Noul Cod de etică al
Institutul Naţional al
judecătorului, interpretare
Justiţie & Moldova
şi aplicare
Covernance Milennium
Challenge Corporation,
Chişinau 30 octombrie
2008
Democraţia în cadrul
Societatea „Universitatea de vară” Consiliul Europei,
Consiliului Europei
privind democraţie din cadrul
Schools of political
şcolilor de studii politice din
studies, Strasburg, 30
cadrul Consiliului Europei
iunie – 4 iulie 2008
Dialoguri transnistrene
Cea de-a a doua Conferinţă a
Asociaţia pentru Politică
Absolvenţilor Programului
Externă şi Ambasada
„Dialoguri Transnistrene”
Marii Britanii la
Chişinău, Vadul lui
Vodă,
10 octombrie 2008
Avantajele şi
Masa rotundă “Probleme actuale
ASEM, Chişinău,
dezavantajele examinării
ale Codului Civil şi ale Codului
18 aprilie 2008
litigiilor în arbitraj
de Procedură Civilă prin prisma
practicii şi normelor
internaţionale”
Reformele educaţionale în Conferinţă internaţională
Institutul de Stat de
RM în contextul integrării
Instruire Continuă,
europene
Chişinău,
10 aprilie 2008
Prezumţia nevinovăţiei şi Seminar pentru avocaţi
Baroul Avocaţilor din
Egalitatea armelor şi
Moldova, Chişinău,
procesul echitabil
29-30 octombrie 2008
Administrarea probelor de Seminar pentru avocaţi
Baroul Avocaţilor din
către avocat
Moldova, Chişinău,
30-31 mai 2008
Noi perspective în
Masa rotundă “Probleme actuale
ASEM, Chişinău,
dezvoltarea drepturilor
ale Codului Civil şi ale Codului de 18 aprilie 2008
personalităţii: analiza
Procedură Civilă prin prisma
legislaţiei Republicii
practicii şi normelor internaţionale”
Moldova şi a altor ţări
Ocrotirea sănătăţii – un
Seminar ştiinţific “Instruirea
Centrul de dezvoltare a
drept, dar şi o obligaţie a
civilă şi drepturile omului”
societăţii civile, Chişinău,
fiecărei persoane într-o
5 septembrie 2008
societare civilă
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5
Bâcu Adelina

Bâcu Adelina

Ţurcanu Radu
Ţurcanu Radu

Ţurcanu Radu

Ţurcanu Radu

Postolachi
Gheorghe

Postolachi
Gheorghe
Postolachi
Gheorghe
Igor Dolea
Postolachi
Gheorghe
Rotaru-Maslo
Liliana

Rotaru-Maslo
Liliana

1
78.

2
Impactul criminalităţii în
rândul minorilor

79.

Criminologia în Republica Conferinţă naţională
Moldova: realizări,
probleme, perspective

80.

Instruirea şi perfecţionarea Simpozionul subregional
în domeniul proprietăţii
“AGEPI-OMPI”
intelectuale

81.

Rezultatele activităţii
intelectuale – obiecte ale
raporturilor juridice civile

82.

Unele aspecte ale
protecţiei desenelor şi
modelelor industriale

83.

Piaţa de capital sub
impactul globalizării şi
reglementărilor
internaţionale în domeniul
valorilor mobiliare
Dezvoltarea pieţei de
capital în Republica
Moldova – o perspectivă
comunitară

84.

85.

Trăsături specifice ale
procesului de integrare a
Republicii Moldova în
Uniunea Europeană

3
Conferinţă naţională

Masa rotundă “Probleme actuale
ale Codului Civil şi ale Codului
de Procedură Civilă prin prisma
practicii şi normelor
internaţionale”
Conferinţa Jubiliară
Internaţională ştiinţifico-practică
„Academia de Administrare
Publică – 15 ani de modernizare a
serviciului public din RM”
DREPT PUBLIC
Simpozionul International al
Tinerilor Cercetători, ed. VI

Conferinţa ştiinţifică internaţională
„Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”
Conferinţa ştiinţifică internaţională
„Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”
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4
Asociaţia Criminologilor
din RM, Centrul de
Prevenire şi Asistenţă
criminologică, ULIM,
Centrul de Studii
Comparative în Ştiinţe
Juridice, Institutul de
Istorie, Stat şi Drept al
Academiei de Ştiinţe din
Modova. Chişinău, 4
martie 2008
Asociaţia Criminologilor
din RM, Centrul de
Prevenire şi Asistenţă
criminologică, ULIM,
Centrul de Studii
Comparative în Ştiinţe
Juridice, Institutul de
Istorie, Stat şi Drept al
Academiei de Ştiinţe din
Modova. Chişinău, 4
martie 2008
Organizaţia Mondială a
Proprietăţii Intelectuale
(OMPI), în colaborare cu
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
a Republicii Moldova
(AGEPI) şi Ministerul
Educaţiei şi Tineretului
din Republica Moldova,
Chişinau, 26-28 martie
2008
ASEM, Chişinău,
18 aprilie 2008

5
Tighineanu
Alexandra

Ciocârlan Aliona

Ciocârlan Aliona

Ciocârlan Aliona

Academia de
Ciocârlan Aliona
Administrare Publică pe
lângă Preşedintele RM,
Chişinău,
21 mai 2008
ASEM, Chisinau,
18-19 aprilie 2008

Albul Elena

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Albul Elena

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Rotaru Mihail

1
86.

87.
88.

89.
90.

91.

92.

93.

94.

95.
96.

97.
98.

99.

2
3
4
Constituirea statalităţii şi a Conferinţa Jubiliară
Academia de
dreptului în Republica
Internaţională ştiinţifico-practică Administrare Publică pe
Moldova
„Academia de Administrare
lângă Preşedintele RM,
Publică – 15 ani de modernizare a Chişinău,
serviciului public din RM”
21 mai 2008
GEOGRAFIE ŞI ECONOMIA MEDIULUI
Ageing of Population in
World Ageing and Generation
Universitz of ST. Gallen
Republic of Moldova
congress 2008
Swezerland
27 august 2008
Geopolitica
Conferinţa ştiinţifică “Applied
Universitatea din
Ortodoxismului
Political Geography in a New
Oradea, Oradea,
Contemporary European
21-23 septembrie 2008
Borderland”
Migraţia Ilegală – aspecte Confernţa internaţională
Universitatea Bucureşti,
demo-spaţiale
“Sincronizarea migraţiei”
Sinaia, 10-12 septembrie
2008
Cartea Verde a Populaţiei Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
Republicii Moldova.
internaţională „Competitivitatea
26-27 septembrie 2008
Esenţă şi conţinut
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Migraţia populaţiei ca
Conferinţa ştiinţifică
USM
factor determinant al
internaţională “Миграция и
„M.V. Lomonosov”,
dezvoltării
развитие”
Moscova, 13-15
socio-demografice
septembrie 2008
Migraţia şi dimensiunile ei Conferinţa internaţională
ASEM, Chişinău, 12-15
în Republica Moldova
“Activităţi transfrontaliere la
iunie 2008
graniţa răsăriteană a UE şi
impactul acesteia asupra
populaţiei, economiei şi politicii”
Migraţia internă
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
internaţională „Competitivitatea
26-27 septembrie 2008
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Politici demografice în
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova
internaţională „Politici
10 octombrie 2008
demografice în Republica
Moldova”
RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
Criteriile şi condiţiile
Simpozionul Internaţional al
ASEM, Chisinau,
necesare ale integrării în
Tinerilor Cercetători, ed. VI
18-19 aprilie 2008
Uniunea Economică şi
Monetară
Fluxurile internaţionale de Simpozionul Internaţional al
ASEM, Chisinau,
capital
Tinerilor Cercetători, ed. VI
18-19 aprilie 2008
Sectorul tehnologiilor
Simpozionul Internaţional al
ASEM, Chisinau,
informaţionale în
Tinerilor Cercetători, ed. VI
18-19 aprilie 2008
economia Republicii
Moldova
Publicitatea în Republica Simpozionul Internaţional al
ASEM, Chisinau,
Moldova
Tinerilor Cercetători, ed. VI
18-19 aprilie 2008
Rezultate şi perspective
Simpozionul Internaţional al
ASEM, Chisinau,
ale dezvoltării serviciilor Tinerilor Cercetători, ed. VI
18-19 aprilie 2008
de comunicaţii în
Republica Moldova
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5
Rotaru Mihail

Sainsus Valeriu
Sainsus Valeriu

Sainsus Valeriu
Sainsus Valeriu,
Sochircă Elena

Matei Constantin
Sainsus Valeriu
Matei Constantin
Sainsus Valeriu

Matei Constantin

Matei Constantin

Ciumac Corina

Harcenco Dorina
Crudu Rodica

Galea Diana
Lopatniov Oxana

1

2
Rolul productivităţii
100. muncii în dezvoltarea
economiilor naţionale
101. Dimensiunea economică a
politicii europene de
vecinătate

102.

103.

104.

105.

106.

107.

3
Simpozionul Internaţional al
Tinerilor Cercetători, ed. VI

Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Reflecţii asupra
Conferinţa ştiinţifică
managementului creditării internaţională „Competitivitatea
bancare
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Creativitatea şi inovaţia – Conferinţa ştiinţifică
factori decisivi ai creşterii internaţională „Competitivitatea
competitivităţii
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Clusterul – formă efectivă Conferinţa ştiinţifică
a sporirii competitivităţii
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Aspecte privind evoluţia
Conferinţa ştiinţifică
structurii etnice a
internaţională „Competitivitatea
populaţiei din mediul
şi inovarea în economia
urban al Republicii
cunoaşterii: probleme şi soluţii
Moldova
pentru România şi Republica
Moldova”
The Socio – economic
Conferinţa ştiinţifică
Megatrends and their
internaţională „Competitivitatea
impact on National and
şi inovarea în economia
International Business
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Creativitatea şi studiile
Conferinţa Internaţională
doctorale într-o societate
„Instruirea şi cercetarea:
prosperă
modalităţi de integrare”

108. Aspecte inovaţionale ale
procesului de instruire

Conferinţa Internaţională
„Instruirea şi cercetarea:
modalităţi de integrare”

109. Perfecţionarea
managementului strategic
al ştiinţei şi
învăţământului în
economia globală
informaţională
110. Criza financiară şi
influenţa ei asupra
economiilor naţionale

Conferinţa Internaţională
„Instruirea şi cercetarea:
modalităţi de integrare”

Simpozionul stiintific
International “Economic growth
in Conditions of
Internationalization”
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4
ASEM, Chisinau,
18-19 aprilie 2008

5
Popa Marina

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Chistruga Boris,
Sârbu Olesea

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Chistruga Boris,
Buzdugan Adriana

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Chistruga Boris

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Dodu-Gugea
Larisa

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Hachi Mihai

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Şişcan Zorina

ASEM, catedra „Teorie
economică şi doctrine
economice”, 16 aprilie
2008
ASEM,Chişinău,catedra
„Teorie economică şi
doctrine economice”,
16 aprilie 2008
ASEM, Chişinău,
catedra „Teorie
economică şi doctrine
economice”,
16 aprilie 2008

Chistruga Boris

Institute of Economy,
Finance and Statistics,
Ministry of Economy
and trade of Moldova,
Academy of Science,
Chisinau, Moldova ,
5 – 6 septembrie 2008

Palii Natalia,
Pisaniuc Maia

Lobanov Natalia

Şişcan Zorina

1
111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.
120.

121.

2

3
4
TEORIE ECONOMICĂ ŞI DOCTRINE ECONOMICE
Politica Europeană de
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
Vecinătate şi perspectiva internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
aderării Republicii
şi inovarea în economia
Moldova la Uniunea
cunoaşterii: probleme şi soluţii
Europeană
pentru România şi Republica
Moldova”
Politica de cercetare
Conferinţa Internaţională
ASEM, Chişinău, catedra
ştiinţifică ca imperative
„Instruirea şi cercetarea:
„Teorie economică şi
ale activităţii instituţiei de modalităţi de integrare”
doctrine economice”,
învăţământ superior elitar
16 aprilie 2008
Опыт организации и
Conferinţa Internaţională
ASEM, Chişinău, catedra
проведения научных
„Instruirea şi cercetarea:
„Teorie economică şi
исследований и их
modalităţi de integrare”
doctrine economice”,
отражение в процессе
16 aprilie 2008
преподавания
экономической теории
Современное
Conferinţa Internaţională
ASEM, Chişinău, catedra
экономическое
„Instruirea şi cercetarea:
„Teorie economică şi
образование:
modalităţi de integrare”
doctrine economice”,
исследовательская
16 aprilie 2008
составляющая
Cercetarea economică –
Conferinţa Internaţională
ASEM, Chişinău, catedra
modalitate de producere a „Instruirea şi cercetarea:
„Teorie economică şi
cunoaşterii
modalităţi de integrare”
doctrine economice”,
16 aprilie 2008
Основные направления
Conferinţa Internaţională
ASEM, Chişinău, catedra
совершенствования
„Instruirea şi cercetarea:
„Teorie economică şi
качества обучения
modalităţi de integrare”
doctrine economice”,
16 aprilie 2008
Sisteme naţionale de
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
inovare şi competitivitate: internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
Republica Moldova între şi inovarea în economia
Friederich List şi Michael cunoaşterii: probleme şi soluţii
Porter
pentru România şi Republica
Moldova”
Impactul ecologoConferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
economic asupra
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
competitivităţii economiei şi inovarea în economia
bazate pe cunoaştere
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Пушкин и Инзов:
Conferinţa ştiinţifică
Universitatea Slavonă,
ученые политэкономы
«Славянские чтения»
Chişinău, 15 octombrie
России
2008
Intensitatea concurenţei în Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
domeniile economiei
internaţională „Competitivitatea
26-27 septembrie 2008
naţionale
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Monitoring the access to
Seminarul Internaţional
Universitatea Naţională
information in RM
„Corruption, property rights
din Odesa,
violation, shadow economy”
Odesa , 28 iulie - 8
august 2008
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5
Moldovan
Dumitru

Feuraş Eugenia

Şişcan Nadejda

Sorocean Olga

Filip Nolea

Coşeleva Natalia

Benea-Popuşoi
Elina

Ustian Ion

Ustian Ion
Prodan Mariana

Coreţchi Valentin

1

2

122. Методы активизации
обучения
123. Paradigme de cercetare a
multilingvizmului
societal.
Tipologia verbelor
semicopulative prin
prisma predării limbii
engleze de afaceri
Aliteraţia ca figură de stil
124. Rolul familiei universităţii
comunităţii în educarea
tinerii generaţii
125. Coherence produced by
Formal Markers for
Effective Communication
(in economic terms)

3
4
LIMBI MODERNE DE AFACERI
Conferinţa ştiinţifică
UCCM, Chişinău
Republicană:
„Învăţământul superior şi
cercetarea”
Conferinţa ştiinţifică
USM, Chişinău,
internaţională
17 decembrie 2007
“Probleme de lingvistică generală
şi romanică”,
ed. II

Conferinţa ştiinţifică:
„Calitatea educaţiei. Teorii,
principii, realizări”
Conferinţa internaţională a
studenţilor, doctoranzilor
şi tinerilor savanţi

Institutul de Ştiinţă al
Educaţiei, Chişinău,
6 octombrie 2008
USM „M.Lomonosov”,
Moscova 8-12 aprilie
2008

Conferinţa internaţională a
studenţilor, doctoranzilor
şi tinerilor savanţi
Colocviul Internaţional Probleme
de lingvistică şi glotodidactică

USM „M.Lomonosov”,
Moscova 8-12 aprilie
2008
USM, Chişinău, CEP,
25 ianuarie 2008

Conferinţa ştiinţifică republicană
“Probleme actuale de lingvistică
şi glotodidactică”

ASEM, Chişinău,
Catedra “Limbi
moderne de afaceri”,
26 iunie 2008

129. Folosirea cuvintelor
Conferinţa ştiinţifică republicană
incidente. Tipuri de
“Probleme actuale de lingvistică
comunicare. Comunicarea şi glotodidactică”
scrisă

ASEM, Chişinău,
Catedra “Limbi
moderne de afaceri”,
26 iunie 2008

130. Tipologia verbelor
semicopulative prin
prisma predării limbii
engleze de afaceri
131. Tehnici de eliminare a
dificultăţilor în procesul
de dezvoltare a
competenţei de producere
scrisă
132. Particularités
d’enseignement du
français sur objectifs
spécifiques
133. Dificultăţi de traducere a
structurilor comparative

ASEM, Chişinău,
Catedra “Limbi
moderne de afaceri”,
26 iunie 2008
ASEM, Chişinău,
Catedra “Limbi
moderne de afaceri”,
26 iunie 2008

126. Techniques in writing a
summary
127. Aspectul valoric al
limbilor şi asimilarea
lingvistică
128. Jonctivele şi distribuirea
lor în textul economic

Conferinţa ştiinţifică republicană
“Probleme actuale de lingvistică
şi glotodidactică”
Conferinţa ştiinţifică republicană
“Probleme actuale de lingvistică
şi glotodidactică”
Conferinţa ştiinţifică republicană
“Probleme actuale de lingvistică
şi glotodidactică”
Conferinţa ştiinţifică republicană
“Probleme actuale de lingvistică
şi glotodidactică”
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ASEM, Chişinău,
Catedra “Limbi
moderne de afaceri”,
26 iunie 2008
ASEM, Chişinău,
Catedra “Limbi
moderne de afaceri”,
26 iunie 2008

5
Volohov Natalia

Moldovanu
Gherghe,
Grozavu
Parascovia,
Reabţov Gherghe

Ceban Elena
Hioară Natalia,
Panainte Lida,
Mistreanu
Ecaterina,
Ruga Ecaterina
Apachiţa Svetlana,
Bolgari Natalia
Moldovanu
Gheorghe
Mămăligă Alla,
Demceno Corina,
Mistreanu Elena,
Guţul-Gordienco
Irina,
Hioară Natalia,
Ruga Elena
Demceno Corina,
Chiosea Angela,
Bolgari Natalia,
Stratulat Olga,
Hioară Natalia,
Guţul-Gordienco
Irina,
Ruga Elena
Grozavu
Parascovia
Dârul Lilia,
Mistreanu Elena

Dârul Lilia,

Hârbu Stela

1
2
134. Unele particularităţi ale
unităţilor fonetice
compuse în limbile
germanice
135. Din experienţa organizării
examenelor pentru
Camera de Comerţ şi
Industrie din Paris la
ASEM
136. Studiul comparativ al
procedeelor lingvistice şi
paralingvistice de
exprimare a indifereneţei
din perspectiva
interculturală
137. Reflecţii despre relaţia
artă-publicitate

3
Conferinţa ştiinţifică republicană
“Probleme actuale de lingvistică
şi glotodidactică”

138. Diversitatea codurilor din
mesajul publicitar

Conferinţa ştiinţifică republicană
“Probleme actuale de lingvistică
şi glotodidactică”

139. Activităţile de simulare în
procesul de studiere a
limbii franceze de afaceri

Conferinţa ştiinţifică republicană
“Probleme actuale de lingvistică
şi glotodidactică”

140. Practici de lucru autonom
în predarea / învăţarea
limbii franceze

Conferinţa ştiinţifică republicană
“Probleme actuale de lingvistică
şi glotodidactică”

141. The Structural Cognitive
Aspects of Publicistic
Headlines

Conferinţa ştiinţifică republicană
“Probleme actuale de lingvistică
şi glotodidactică”

142. Headlines as a Result of
Extralinguistic Factors

Conferinţa ştiinţifică republicană
“Probleme actuale de lingvistică
şi glotodidactică”

143. Împrumuturile din limba
engleză în terminologia
economică

Conferinţa ştiinţifică republicană
“Probleme actuale de lingvistică
şi glotodidactică”

144. Films and EFL

Conferinţa ştiinţifică republicană
“Probleme actuale de lingvistică
şi glotodidactică”

145. Principiile şi componenţa
învăţământului
comunicativ

Conferinţa ştiinţifică republicană
“Probleme actuale de lingvistică
şi glotodidactică”

146. Consideraţii privind
principiile şi
componentele
învăţământului
comunicativ

Conferinţa ştiinţifică republicană
“Probleme actuale de lingvistică
şi glotodidactică”

147.

Aspectele fiscale ale
creşterii economice

4
ASEM, Chişinău,
Catedra “Limbi
moderne de afaceri”,
26 iunie 2008
ASEM, Chişinău,
Catedra “Limbi
moderne de afaceri”,
26 iunie 2008

5
Chirdeachin
Alexei

Conferinţa ştiinţifică republicană
“Probleme actuale de lingvistică
şi glotodidactică”

ASEM, Chişinău,
Catedra “Limbi
moderne de afaceri”,
26 iunie 2008

Vasilache Sergiu

Conferinţa ştiinţifică republicană
“Probleme actuale de lingvistică
şi glotodidactică”

ASEM, Chişinău,
Catedra “Limbi
moderne de afaceri”,
26 iunie 2008
ASEM, Chişinău,
Catedra “Limbi
moderne de afaceri”,
26 iunie 2008
ASEM, Chişinău,
Catedra “Limbi
moderne de afaceri”,
26 iunie 2008
ASEM, Chişinău,
Catedra “Limbi
moderne de afaceri”,
26 iunie 2008
ASEM, Chişinău,
Catedra “Limbi
moderne de afaceri”,
26 iunie 2008
ASEM, Chişinău,
Catedra “Limbi
moderne de afaceri”,
26 iunie 2008
ASEM, Chişinău,
Catedra “Limbi
moderne de afaceri”,
26 iunie 2008
ASEM, Chişinău,
Catedra “Limbi
moderne de afaceri”,
26 iunie 2008
ASEM, Chişinău,
Catedra “Limbi
moderne de afaceri”,
26 iunie 2008
ASEM, Chişinău,
Catedra “Limbi
moderne de afaceri”,
26 iunie 2008

Dragancea
Svetlana

Conferinţa ştiinţifică republicană
“Probleme actuale de lingvistică
şi glotodidactică”

BĂNCI ŞI ACTIVITATE BANCARĂ
Simpozionul International al
ASEM, Chisinau,
Tinerilor Cercetători, ed. VI
18-19 aprilie 2008
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Hanganu Ala

Dragancea
Svetlana
Dragancea
Svetlana
Damian Valentina,
Rudenco Marina
Apachiţa Svetlana

Apachiţa Svetlana

Ceban Elena

Diaconu Lidia

Volohova Natalia

Volohova Natalia

Belobrov Angela

1
2
148. Studiu privind funcţiile
remitenţelor şi încadrarea
lor în circuitul financiar al
economiei naţionale
Necesitatea evaluării
climatului investiţional
al Republicii Moldova în
149.
procesul integrării
economice europene

3
Conferinţa ştiinţifică internaţională
„Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”
Simpozionul stiintific
International “Economic growth
in Conditions of
Internationalization”

150. Aprecierea performanţelor
Republicii Moldova de
atragere a investiţiilor
străine directe din
perspectivele integrării
europene
151. Participarea societăţii
civile la procesul bugetar
local

4
ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

5
Belobrov Angela

Institute of Economy,
Finance and Statistics,
Ministry of Economy
and trade of Moldova,
Academy of Science,
Chisinau, Moldova ,
5 – 6 septembrie 2008
ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Clichici Dorina

Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Simpozionul internaţional
Ucraina, Ivano„Consolidarea capacităţilor
Frankievsc.
societăţii civile în promovarea
14-18 aprilie 2008
parteneriatului cu autorităţile
administraţiei publice locale”
152. Absenţa împrumuturilor
Masa rotundă „Obligaţiuni
ASEM, Chişinău,
obligatare municipale în
municipale: probleme şi
11 aprilie 2008
R. Moldova: de ce şi până oportunităţi pentru Republica
când?
Moldova”
153. Reflecţii privind politicile Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
publice şi managementul internaţională „Rolul filosofiei în 24-25 octombrie 2008
lor în domeniul economic contextul ştiinţei contemporane”
154. Finanţarea extrabugetară a Simpozionul internaţional
Timişoara, 26-29 martie
lucrărilor de interes local „Organizarea consiliilor de
2008
cartier”
155. Experienţa internaţională Masa rotundă „Obligaţiuni
ASEM, Chişinău,
privind împrumuturile
municipale: probleme şi
11 aprilie 2008
obligatare municipale
oportunităţi pentru Republica
Moldova”
156. Eficienţa bancară prin
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
prisma determinanţilor
internaţională „Competitivitatea
26-27 septembrie 2008
marjei bancare în
şi inovarea în economia
Republica Moldova
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
FINANŢE ŞI ASIGURĂRI
157. Complexitatea procesului Conferinţa Ştiinţifică
Institutul de Economie,
de management al
Internaţională a Tinerilor
Finanţe şi Statistică şi
riscurilor în cadrul
Cercetători „Cercetarea
Institutul Internaţional
activităţii de construcţie
economică a tinerilor savanţi în
de management „IMIdin Republica Moldova
condiţiile edificării societăţii
NOVA”, Chişinău,
bazate pe cunoaştere”
27 iunie 2008
158. Rolul şi locul sectorului
Simpozionul International al
ASEM, Chisinau,
de construcţii în cadrul
Tinerilor Cercetători, ed. VI
18-19 aprilie 2008
sistemului economicosocial al unui stat
159. Государственное
Conferinţa VII internaţională
Moscova, RUDN,
регулирование
ştiinţifică şi practică „Ţările cu
социальных процессов
economia emergentă în condiţiile
на этапе стабилизации и globalizării”
подъема экономики
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Clichici Dorina

Stratulat Oleg,
Berdilă Ana

Stratulat Oleg,
Berdilă Ana
Stratulat Oleg,
Dascaliuc Daniela
Cârlan Ana
Cârlan Ana

Secrieru Angela

Luca Liviu

Luca Liviu

Ciobanu Natalia,
Timuş Angela

1
2
160. Bugetare sensibilă la gen

161. Bugete sensibile la
dimensiunea de gen

162. Tendinţe privind evoluţia
convergenţei dintre
instituţiile de asigurare
bancară în RM
163. Проблема неточности
составления
общегосударственных
налоговых прогнозов в
Республике Молдова и
пути урегулирования
164. Обеспечение налоговой
безопасности при
оптимизационном
налоговом
планировании

3
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Masa rotundă „Bugetele sensibile
la dimensiunea de gen drept
premisă pentru politici şi
programe SMRRE”, desfăşurată
în cadrul procesului de elaborare
a Strategiei Naţionale privind
Egalitatea de Gen
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Simpozionul International al
Tinerilor Cercetători, ed. VI

Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională a Tinerilor
Cercetători „Cercetarea
economică a tinerilor savanţi în
condiţiile edificării societăţii
bazate pe cunoaştere”
165. Налоговое планирование Conferinţa Internaţională,
в современных
„Creşterea economică – prioritate
экономических теориях naţională în contextul integrării
în Uniunea Europeană”
166. Conexiunea dintre politica Conferinţa Ştiinţifică Naţională
fiscală şi dezvoltarea
cu participare Internaţională
economică a Republicii
“Progrese în teoria deciziilor
Moldova
economice în condiţii de risc
şi incertitudine”
167. Dezvoltarea IMM în
Conferinţa Ştiinţifică Naţională
Republica Moldova
cu participare Internaţională
Progrese în teoria deciziilor
economice în condiţii de risc
şi incertitudine
168. Tendinţele perfecţionării
Conferinţa Ştiinţifică
finanţelor publice locale în Internaţională a Tinerilor
vederea consolidării
Cercetători „Cercetarea
autonomiei administrativ- economică a tinerilor savanţi în
teritoriale în perspectiva
condiţiile edificării societăţii
integrării în Uniunea
bazate pe cunoaştere”
Europeană
169. Experienţa altor state
Simpozionul International al
privind reforma
Tinerilor Cercetători, ed. VI
administraţiei publice
locale în contextul
integrării europene
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4
ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

5
Casian Angela

Ministerul Protecţiei
Sociale, Familiei şi
Copilului,
Programul UNIFEM în
Moldova, Chişinău,
3 octombrie 2008

Casian Angela

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Fotescu Stanislav

ASEM, Chisinau,
18-19 aprilie 2008

Gherman
Ecaterina

Institutul de Economie,
Finanţe şi Statistică şi
Institutul Internaţional de
management „IMINOVA”, Chişinău, 27
iunie 2008
USM, Chiţinău,
29-30 octombrie 2008

Gherman
Ecaterina

Gherman
Ecaterina

Academia Română –
Graur Eleonora
Filiala Iaşi,
Institutul de Cercetări
Economice şi Sociale
„Gh. Zane”, Iaşi
Academia Română –
Graur Eleonora
Filiala Iaşi,
Institutul de Cercetări
Economice şi Sociale
„Gh .Zane”, Iaşi
Institutul de Economie,
Luca Sabina
Finanţe şi Statistică şi
Institutul Internaţional de
management „IMINOVA”, Chişinău, 27
iunie 2008
ASEM, Chisinau,
18-19 aprilie 2008

Luca Sabina

1
2
3
4
170. „Finanţarea deficitului
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
bugetar în Republica
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
Moldova la etapa actuală” şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
171. Sistemul actual de relaţii
Simpozionul International al
ASEM, Chisinau,
interbugetare între bugetele Tinerilor Cercetători, ed. VI
18-19 aprilie 2008
UAT şi bugetul de stat
172. Dependenţa activităţii
Conferinţa Ştiinţifică
Institutul de Economie,
autorităţilor locale de
Internaţională a Tinerilor
Finanţe şi Statistică şi
transferurile din bugetele Cercetători „Cercetarea
Institutul Internaţional de
ierarhic superioare
economică a tinerilor savanţi în
management „IMIcondiţiile edificării societăţii
NOVA”, Chişinău, 27
bazate pe cunoaştere”
iunie 2008
173. Gradul de autonomie
Conferinţa Internaţională,
USM, Chiţinău,
financiară la nivel local în Creşterea economică – prioritate
29-30 octombrie 2008
Republica Moldova
naţională în contextul integrării
în Uniunea Europeană”
174. Страхование транспорта Conferinţa ştiinţifico-practică
ATIC, Chişinău,
в системе окружающей internaţională „Impactul
23-24 octombrie 2008
среды.
transporturilor asupra mediului
ambiant”
INVESTIŢII ŞI PIEŢE DE CAPITAL
175. Dimensiuni teoretice şi
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
practice ale ISD în
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
contextul proceselor de
şi inovarea în economia
globalizare-informatizare cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
176. Роль и место
Conferinţa ştiinţifică
Российская
иностранных
internaţională „XXI
экономическая
инвестиций в экономике Mеждународные
академия им.
Молдовы
плехановские чтения”
„Г.В. Плеханова”,
Moscova,
3-4 aprilie 2008
177. Priorităţi investiţionale ale Simpozionul Internaţional
ASE Bucureşti,
Republicii Moldova
„Investiţiile şi relansarea
Bucureşti,
economică”
23-24 mai 2008
178. Creditarea în marjă –
Conferinţa ştiinţifică internaţională ASEM, Chişinău,
soluţie pentru diversificarea „Competitivitatea şi inovarea în
26-27 septembrie 2008
operaţiunilor băncilor
economia cunoaşterii: probleme şi
comerciale pe piaţa
soluţii pentru România şi
valorilor mobiliare
Republica Moldova”
179. Проблемы реализации
Simpozionul International al
ASEM, Chisinau,
финансового анализа в
Tinerilor Cercetători, ed. VI
18-19 aprilie 2008
составе
автоматизированной
банковской системы
180. Opţiunea politicilor
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
financiare publice de
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
stimulare a întreprinderilor şi inovarea în economia
mici şi mijlocii, adecvate
cunoaşterii: probleme şi soluţii
evoluţiilor economice din
pentru România şi Republica
Republica Moldova
Moldova”
181. Reflecţii privind politicile Conferinţa Internaţională „Rolul ASEM, Chişinău,
publice şi managementul filosofiei în contextul ştiinţei
Catedra de “Filosofie şi
lor în domeniul economic contemporane”
politologie”
24 octombrie 2008
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5
Petroia Andrei

Berghe Natalia
Berghe Natalia

Berghe Natalia

Sârbu Victoria

Hâncu Rodica,
Ofrim Greta

Hâncu Rodica,
Suhovici Ana

Bunu Mariana
Bunu Mariana
Roşca Marcelina

Costova Natalia

Dascaliuc Daniela

Dascaliuc Daniela

1
2
182. Investment climate and
investment attractiveness
in the context of activity
sector (the case of the
Republic of Moldova)
183. Reglementarea activităţii
investiţionale (studiu
comparativ: Republica
Moldova – Kazahstan)
184. Securitizarea creanţelor

185. Activitatea băncilor
comerciale pe piaţa
valorilor mobiliare în
contextul integrării în
Uniunea Europeană prin
prisma cadrului legal
european
186. Riscurile aferente Internet
– Trading-ului cu valori
mobiliare
187. Securitizarea - tehnologie
financiară inovaţională
pentru pieţele în
dezvoltare
188. Reglementări necesare
autoreglementării şi
suprareglementării pieţei
de capital
189. Prerogativele pieţei
valorilor mobiliare în
procesul investiţional.
Practica internaţională şi
internaţională
190. Experienţa reformei
sistemului de pensii din
România pe cei trei piloni
191. Piaţa de capital a
Republicii Moldova:
realităţi şi perspective
192. Potenţialul investiţional al
economiei Republicii
Moldova şi perspectivele
de dezvoltare a acestuia

3
4
Conferinţa ştiinţifică
Universitatea din
internaţională „Competitivitate şi Craiova, Craiova,
stabilitate în economia bazată pe 31 mai - 1 iunie 2008
cunoştinţe”

5
Gumovschi Ana,
Marianciuc
Aurelia

Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Simpozionul International al
Tinerilor Cercetători, ed. VI

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Gumovschi Ana,

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Filip Angela

ASEM, Chisinau,
18-19 aprilie 2008

Roşca Marcelina

Conferinţa Internaţională,
Creşterea economică – prioritate
naţională în contextul integrării
în Uniunea Europeana
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Conferinţa ştiinţifică internaţională
„Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii: probleme şi
soluţii pentru România şi
Republica Moldova”
Seminarul practico-ştiinţific
“Piaţa de capital a Republicii
Moldova: realităţi şi perspective”

USM, Chiţinău,
29-30 octombrie 2008

Roşca Marcelina

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Suhovici Ana,
Buza Maxim

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Munteanu Nina

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Ceşuiev Visarion

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Ciobanu Ghenadie

ASEM, Chişinău,
Catedra “Investiţii şi
pieţe de capital”,
21 martie 2008
ASEM, Chişinău,
Catedra “Investiţii şi
pieţe de capital”,
26 iunie 2008

Hâncu Rodica,
Ceşuiev Visarion,
Jeleznova Nina

Masă rotundă “Potenţialul
investiţional al economiei
Republicii Moldova şi
perspectivele de dezvoltare a
acestuia”
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Hâncu Rodica,
Bunu Mariana,
Suhovici Ana,
Gumovschi Ana,
Ceşuiev Visarion

1
193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.
205.

2

3
4
FILOSOFIE ŞI POLITOLOGIE
Necesitatea evaluării
Conferinţă ştiinţifică
UTM, Chişinău, Catedra
morale a activităţii
interuniversitară
„Ştiinţe socio-umane”,
economice ca obiect de
“Ştiinţele socio-umanistice şi
4 aprilie 2008
studiu
procesul tehnico-ştiinţific”
Filosofia şi societatea
Conferinţă ştiinţifică republicană USM, Chişinău, Catedra
contemporană
“Dezvoltarea învăţământului
„Filosofie şi
filosofic universitar în Republica antropologie”,
Moldova”
12-13 iunie 2008
Filosofia economică –
Conferinţă ştiinţifică
ASEM,Chişinău,
istorie şi
internaţională “Rolul filosofiei în Catedra „Filosofie şi
contemporanietate
contextul ştiinţei contemporane” Politologie”,
24-25 octombrie 2008
Rolul RM în spaţiul
Masă rotundă
ASEM, Chişinău,
politic european
“Identitatea europeană în
Catedra „Filosofie şi
procesele integraţioniste
Politologie”,
contemporane”
25 octombrie 2008
Problemele existenţei
Conferinţa XIII ştiinţifică
USMF„N.Testimeţeanu”,
în filosofia
internaţională “Bioetica,
Chişinău, Catedra
neoraţionalismului
filosofia, economia şi medicina
„Filosofie şi bioetică”,
în strategia de asigurare a
26-27 martie 2008
securităţii umane”
Societatea postmodernă
Conferinţa Jubiliară
Academia de
moldovenească: aspecte
Internaţională ştiinţifico-practică Administrare Publică pe
filosofico-metodologice şi „Academia de Administrare
lângă Preşedintele RM,
filosofico-economice
Publică – 15 ani de modernizare Chişinău,
a serviciului public din RM”
21 mai 2008
Filosofia
Conferinţa ştiinţifică republicană USM, Chişinău, Catedra
postmodernismului:
“Dezvoltarea învăţământului
„Filosofie şi
problema apariţiei şi
filosofic universitar în Republica antropologie”,
dezvoltării ei
Moldova”
12-13 iunie 2008
Filosofia
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
transmodernismului şi
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
problema dezvoltării
şi inovarea în economia
omului în viitor
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Cu privire la
Conferinţa ştiinţifică
IRIM, Chişinău, Catedra
potenţialitatea formelor de internaţională “Modernizarea
„Ştiinţe politice”,
comportare umană, a
societăţii prin umanizarea
11-12 octombrie 2008
relaţiilor socio-umane şi
politicului”
politice în filosofia
transmodernismului
Cu privire la potenţialul
Conferinţă ştiinţifică
ASEM,Chişinău,
formelor naturale în
internaţională “Rolul filosofiei în Catedra „Filosofie şi
filosofia transmodernistă contextul ştiinţei contemporane” Politologie”,
„potenţialistă”
24-25 octombrie 2008
Europa şi ideea integrării Masa rotundă
ASEM, Chişinău,
europene în discursul
“Identitatea europeană în
Catedra „Filosofie şi
politic al Republicii
procesele integraţioniste
Politologie”,
Moldova
contemporane”
25 octombrie 2008
Filosofia transmodernistă Sesiunea ştiinţifică “Filosofia şi IFSŞP al AŞM, Chişinău,
„sinergetistă” cu privire la perspectiva umană”
20 noiembrie 2008
apariţia filosofiei din haos
Роль философии в
Forul absolvenţilor instituţiilor
USM „N. Bauman”,
формировании и
de învăţământ superior din Rusia Moscova,
развитии культуры
şi ţările CSI
20-21 octombrie 2008
современного человека
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5
Dumitraş Tudor

Dumitraş Tudor

Dumitraş Tudor

Dumitraş Tudor

Rumleanschi Petru

Rumleanschi Petru

Rumleanschi Petru

Rumleanschi Petru

Rumleanschi Petru

Rumleanschi Petru

Rumleanschi Petru

Rumleanschi Petru
Bucaros Muza

1
2
206. Этика и религия:
диалектическое
единство в
формировании
духовности
современного человека
207. Философия и
образование в процессе
европейской интеграции
208. Forţă, normă şi identitate
în relaţiile internaţionale
contemporane

3
4
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
internaţională “Rolul filosofiei în Catedra „Filosofie şi
contextul ştiinţei contemporane” Politologie”,
24-25 octombrie 2008

5
Bucaros Muza,
Samoteeva Raisa

Conferinţa ştiinţifică republicană
“Dezvoltarea învăţământului
filosofic universitar în Republica
Moldova”
Conferinţa ştiinţifică
internaţională “Rolul filosofiei în
contextul ştiinţei contemporane”

USM, Chişinău, Catedra
„Filosofie şi
antropologie”,
12-13 iunie 2008
ASEM, Chişinău,
Catedra „Filosofie şi
Politologie”,
24-25 octombrie 2008
ASEM, Chişinău,
Catedra „Filosofie şi
Politologie”,
25 octombrie 2008
UTM, Chişinău, Catedra
„Ştiinţe socio-umane”,
4 aprilie 2008

Chistrugă Ilarion

UTM, Chişinău, Catedra
„Ştiinţe socio-umane”,
4 aprilie 2008

Lupan Ştefan,
Gortopan Nicolae

209. Tehnologii
identificaţionale în
procesul integrării
europene
210. Momente actuale în
predarea filosofiei în
instituţiile de învăţământ
superior
211. Tehnica în obiectivul
filosofiei

Masa rotundă
“Identitatea europeană în
procesele integraţioniste
contemporane”
Conferinţa ştiinţifică
interuniversitară
“Ştiinţele socio-umanistice şi
procesul tehnico-ştiinţific”
Conferinţa ştiinţifică
interuniversitară
“Ştiinţele socio-umanistice şi
procesul tehnico-ştiinţific”
212. Organizarea muncii
Conferinţa ştiinţifică republicană
ştiinţifice şi a publicaţiilor “Dezvoltarea învăţământului
în instituţiile-superior de
filosofic universitar în Republica
învăţământ
Moldova”
213. Teoria valorilor. Metode
Conferinţa ştiinţifică
de cercetare
internaţională “Rolul filosofiei în
contextul ştiinţei contemporane”
214. Rolul instituţiilor în
procesul de organizare
socială: analiza teoretică

Conferinţa XIII ştiinţifică
internaţională “Bioetica,
filosofia, economia şi medicina
în strategia de asigurare a
securităţii umane”
215. Rolul culturii
Conferinţa Jubiliară
organizaţionale în
Internaţională ştiinţifico-practică
procesul de democratizare „Academia de Administrare
a societăţii moldoveneşti
Publică – 15 ani de modernizare
a serviciului public din RM”
216. Aspecte ale constituirii
Conferinţă ştiinţifică republicană
antropologiei economice
“Dezvoltarea învăţământului
ca ştiinţă
filosofic universitar în Republica
Moldova”
217. Paradigma sistemică în
Conferinţa ştiinţifică
interpretarea eticii
internaţională “Rolul filosofiei în
afacerilor
contextul ştiinţei contemporane”
218. Corelaţia dintre cultura
politică a studenţilor din
Republica Moldova şi
încrederea lor în sistemul
politic

Chistrugă Ilarion

Lupan Ştefan,
Gortopan Nicolae

USM, Chişinău, Catedra Lupan Ştefan
„Filosofie şi
antropologie”,
12-13 iunie 2008
ASEM,Chişinău,
Lupan Ştefan
Catedra „Filosofie şi
Politologie”,
24-25 octombrie 2008
USMF„N.Testimeţeanu”, Zelenschi Angela
Chişinău, Catedra
„Filosofie şi bioetică”,
26-27 martie 2008

Academia de
Administarare Publică
pe lângă Preşedintele
RM, Chişinău,
21 mai 2008
USM, Chişinău, Catedra
„Filosofie şi
antropologie”,
12-13 iunie 2008
ASEM,Chişinău,
Catedra „Filosofie şi
Politologie”,
24-25 octombrie 2008
Conferinţă ştiinţifică
ASEM,Chişinău,
internaţională “Rolul filosofiei în Catedra „Filosofie şi
contextul ştiinţei contemporane” Politologie”,
24-25 octombrie 2008
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Chistrugă Ilarion,
Chistrugă
Vladislav

Zelenschi Angela

Zelenschi Angela

Zelenschi Angela

Ţurcan Galina

1

2

219. Au lieu de leur apprendre
avant tout à conjuguer le
verbe avoir, permettons –
leur d’être dans la langue
étrangère
220. Mircea Eliade’s
„Portuguese journal” as
documentary and
literature
221. Lexicul - aspect
indispensabil la posedarea
limbii engleze
222.

223.

224.

225.

226.
227.

228.

229.
230.

3
4
LIMBI MODERNE APLICATE
Simpozionul de limbi. Genericul: Sierre, Elveţia,
„D’une pédagogie de l’avoir à
19-20 aprilie 2008
une pédagogie de l’être:
perspectives et défis”.
Conferinţa Internaţională
„Româna ca limbă străină între
metodă şi impact cultural”

Conferinţa Internaţională
„Româna ca limbă străină între
metodă şi impact cultural”
CONTABILITATE
Abordări privind
Conferinţa ştiinţifică
constatarea şi evaluarea
internaţională „Competitivitatea
instrumentelor financiare şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Armonizarea contabilităţii Conferinţa ştiinţifică
ONG cu prevederile SIRF internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Oportunitatea pentru
Conferinţa ştiinţifică
desfăşurarea activităţii de internaţională „Organizarea şi
antreprenoriat social în
participarea activităţii de
conducerea economică
antreprenoriat social”
globalizată
Particularităţile
Conferinţa ştiinţifică
contabilităţii serviciilor de internaţională „Competitivitatea
sublocaţiune
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Учёт доходов от
Simpozionul International al
оказания услуг
Tinerilor Cercetători, ed. VI
службами такси
Классификация доходов Conferinţa ştiinţifică
и расходов на
internaţională „Competitivitatea
автотранспортных
şi inovarea în economia
предприятиях
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Unele particularităţi
Simpozionul International al
privind actualizarea
Tinerilor Cercetători, ed. VI
veniturilor şi cheltuielilor
la inflaţie
Unele particularităţi ale
Conferinţa internaţională: „Rolul
metodei de calculaţie
NATO în diminuarea riscurilor
„Direct-Cost”
economice”
Analiza mediului de
Conferinţa ştiinţifică
afaceri a businessului mic internaţională a tinerilor
şi mediu in Republica
cercetători „Cercetarea
Moldova
economică a tinerilor savanţi în
condiţiile edificării societăţii
bazate pe cunoaştere”
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5
Dumitraş Raisa

Universitatea
„A. I. Cuza”, Iaşi,
23-24 octombrie 2008

Romanova
Anastasia

Universitatea
„A. I. Cuza”, Iaşi,
23-24 octombrie 2008

Ixari Aliona

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Grigoroi Lilia,
Lazari Liliana

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Harea Ruslan

APEL, Bucureşti,
7- 9 iunie 2008

Harea Ruslan

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Bădicu Galina

ASEM, Chisinau,
18-19 aprilie 2008

Gherasimov
Mihail

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Gherasimov
Mihail

ASEM, Chisinau,
18-19 aprilie 2008

Ciubotaru Victoria

USM, Chişinău,
23 februarie 2008

Pleşca Stela

Institutul de Economie,
Finanţe şi Statistică,
Chişinău,
27 iunie 2008)

Pleşca Stela

1
2
231. Perspective de optimizare
a surselor de finanţare a
întreprinderilor din
Republica Moldova

5
Pleşca Stela

232.

Bârcă Aliona

233.

234.

235.

236.
237.

238.
239.

240.

241.
242.

3
4
Conferinţa ştiinţifică
Institutul de Economie,
internaţională a tinerilor
Finanţe şi Statistică,
cercetători „Cercetarea
Chişinău,
economică a tinerilor savanţi în
27 iunie 2008)
condiţiile edificării societăţii
bazate pe cunoaştere”
Modelarea informaţiei
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
economice sub influenţa
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
factorilor obiectivi,
şi inovarea în economia
subiectivi şi a modului de cunoaşterii: probleme şi soluţii
guvernare
pentru România şi Republica
Moldova”
ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE
Analiza rezultatelor
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
financiare ale
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
întreprinderii prin prisma şi inovarea în economia
evaluării cantitative şi
cunoaşterii: probleme şi soluţii
calitative
pentru România şi Republica
Moldova”
Metode de analiză a
Simpozionul Ştiinţific
UASM, Chişinău,
costului producţiei în
Internaţional „Agricultura
21-23 octombrie 2008
unităţile agricole
modernă – realizări şi
perspective”, dedicat aniversării
75 de ani ai UASM
Estimarea potenţialului
Simpozionul Ştiinţific
UASM, Chişinău,
economic al
Internaţional „Agricultura
21-23 octombrie 2008
întreprinderilor agricole
modernă – realizări şi
perspective” dedicat aniversării
75 de ani ai UASM
Etica profesională a
Masa rotundă „Etica profesională ACAP, Bălţi, 5 martie
contabililor şi auditorilor a contabililor şi auditorilor”
2008
Practica organizării
Masa rotundă „Practica
ASEM şi ACAP,
procesului de învăţământ organizării procesului de
Chişinău, 14 octombrie
postuniversitar, ciclul II
învăţămînt postuniversitar ciclul 2008
masterat, în SUA
II masterat în SUA”
Calculul şi analiza
Simpozionul Internaţional al
ASEM, Chisinau,
rentabilităţii acţiunilor în Tinerilor Cercetători, ed. VI
18-19 aprilie 2008
condiţiile economiei R M
Modalităţi de analiză a
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
rentabilităţii capitalului
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
propriu
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Calculul şi analiza
Conferinţa Ştiinţifică
USM, Chişinău, 29-30
rentabilităţii capitalului
Internaţională „Creşterea
octombrie 2008
acţionar ordinar în
economică prioritate naţională în
condiţiile economiei
contextul integrării în Uniunea
Republicii Moldova
Europeană”
Influenţa stării activelor
Simpozionul Internaţional al
ASEM, Chişinău, 18-19
curente asupra devierii
Tinerilor Cercetători
aprilie 2008
indicatorilor de lichiditate
Aprecierea concordanţei
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
dintre patrimoniul la
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
valoarea reală şi netă
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
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Balanuţă Vladimir

Tcaci Natalia

Tcaci Natalia

Gavriliuc Ludmila
Gavriliuc Ludmila

Chirilov Nelea
Chirilov Nelea

Chirilov Nelea

Cojocari Ala
Cojocari Ala

1

2
Calculul şi aprecierea
concordanţei dintre fluxul
mijloacelor băneşti şi
rezultatele financiare

3
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Creşterea
economică, prioritatea naţională
în contextul integrării în Uniunea
Europeană”
243. Determinarea şi evaluarea Conferinţa ştiinţifică
cantitativă a nivelului
internaţională „Competitivitatea
riscului întreprinderii prin şi inovarea în economia
prisma analizei ratei
cunoaşterii: probleme şi soluţii
profitului
pentru România şi Republica
Moldova”
244. Caracteristica comparativă The 32nd Annual Congress of
a principalelor metode de American Romanian Academy
evaluare a riscurilor
of Arts and Sciences (ARA)

4
USM, Chişinău,
29-30 octombrie 2008

5
Cojocari Ala

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Muntean Neli,
Braşoveanu Ada

Wentworth Institute of
Technology, Boston,
MA, USA, July 22-26,
2008
USM, Chişinău,
29-30 octombrie 2008

Muntean Neli

245. Evaziunea fiscală: aspecte Conferinţa ştiinţifică
naţionale şi internaţionale internaţională „Creşterea
economică, prioritatea naţională
în contextul integrării în Uniunea
Europeană”
246. Modalităţi de analiză
Simpozionul Internaţional al
ASEM, Chisinau,
structurală a profitului
Tinerilor Cercetători, ed. VI
18-19 aprilie 2008
perioadei de gestiune până
la impozitare
247. Modele factoriale de
Simpozionul Internaţional al
ASEM, Chisinau,
analiză a cheltuielilor fixe Tinerilor Cercetători, ed. VI
18-19 aprilie 2008
ale perioadei
248. Aspecte privind analiza
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
factorială a cheltuielilor
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
perioadei
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
CONTABILITATE ŞI AUDIT
249. Aspecte problematice
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
aferente întocmirii şi
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
prezentării rapoartelor la
şi inovarea în economia
întreprinderile micului
cunoaşterii: probleme şi soluţii
business
pentru România şi Republica
Moldova”
250. Rolul principiilor
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
contabile în elaborarea
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
politicii contabile
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
251. Problemele identificate la Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
aplicarea erorii tolerabile internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
în auditul rapoartelor
şi inovarea în economia
financiare
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
252. Probleme privind
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
creanţele comerciale
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
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Muntean Neli,
Morari Galina,
Criclivaia Diana
Braşoveanu ADA

Dutca Daniela
Dutca Daniela

Andreev Liliea

Bajerean Eudochia

Barbăneagră
Victor

Bordeianu Olga

1
2
253. Patrionalitatea înlăturării
golurilor în viile roditoare
şi contabilitatea
consumurilor aferente
254. Abordări aferente
contabilităţii
provizioanelor pentru
refacerea terenurilor
deteriorate la extragerea
resurselor naturale
255. Unele aspecte privind
evaluarea resurselor
naturale
256. Căile de perfecţionare a
contabilităţii în comerţul
cu ridicata prin sistemul
automatizat
257. Aspecte problematice
privind contabilitatea
reparaţiilor pe parcursul
termenului de garanţie
258. Evaluarea ulterioară a
goodwielului
259. Некоторые аспекты
выбора метода расчета
обесценения активов в
контексте требований
МСФО
260. Некоторые подходы по
составлению
консолидированной
отчетности в
соответствии с МСФО
261. Auditul riscurilor
tehnologiilor
informaţionale în cadrul
examinării rapoartelor
financiare
262. Învăţământul şi cercetarea
economică în contextul
competitivităţii economiei
naţionale
263. Современные концепции
подготовки
специалистов для
рыночной экономики
264. О некоторых особенностях
подготовки специалистов в
области информационной
безопасностидля
успешноговедения бизнеса

3
Simpozionul Ştiinţific
Internaţional „Agricultura
modernă – realizări şi
perspective”, dedicat aniversării
a 75 ani ai UASM
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Simpozionul ştiinţific
internaţional "Rolul ştiinţelor
socio-economice în dezvoltarea
economiei contemporane”
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Simpozionul International al
Tinerilor Cercetători, ed. VI

4
UASM, Chişinău,
21-23 octombrie 2008

5
Bucur Vasile

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Bucur Vasile,
Şevciuc T.

UAS din Moldova,
Chişinău, 2008

Bucur Vasile
Şevciuc T.

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Cechina Ecaterina

ASEM, Chisinau,
18-19 aprilie 2008

Cotoros Inga

Simpozionul International al
Tinerilor Cercetători, ed. VI
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Creşterea
economică, prioritatea naţională
în contextul integrării în Uniunea
Europeană”
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România”
Международный
весенний
форум
«Иновационные
технологии
в
бизнесобразовании»

ASEM, Chisinau,
18-19 aprilie 2008
ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Frunze Rodica

USM, Chişinău,
29-30 octombrie 2008

Golocialova Irina

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Iachimovschi
Anatolie

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Mişova Tatiana

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Mişova Tatiana
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Golocialova Irina

Universitatea economică Mişova Tatiana
de comerţ şi consum,
Gomel,
22-25 aprilie 2008

1
2
265. Aspecte noi ale
contabilităţii veniturilor şi
cheltuielilor extraordinare

3
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
266. Noi abordări privind
Simpozionul Ştiinţific
contabilitatea veniturilor
Internaţional „Agricultura
din prestarea serviciilor
modernă – realizări şi
perspective”, dedicat aniversării
a 75 ani ai UASM
267. Reglementarea normativă Conferinţa ştiinţifică
a contabilităţii entităţilor
internaţională „Competitivitatea
din Moldova
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
268. Rolul şi funcţiile auditului Conferinţa ştiinţifică
intern
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
269. Necesitatea reformei
Conferinţa ştiinţifică
sistemului de pensii în
internaţională „Competitivitatea
Republica Moldova şi
şi inovarea în economia
impactul acestuia asupra
cunoaşterii: probleme şi soluţii
contabilităţii
pentru România şi Republica
Moldova”
270. Locaţiunea probleme
Conferinţa ştiinţifică
privind contabilitatea şi
internaţională „Competitivitatea
impozitarea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
271. Direcţii de perfecţionare a Conferinţa ştiinţifică
contabilităţii în Republica internaţională „Competitivitatea
Moldova la etapa actuală şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
272. Tendinţe fiscale în spaţiul Conferinţa ştiinţifică naţională cu
contabilităţii
participare internaţională
„Progrese în teoria deciziilor
economice în condiţii de risc şi
incertitudine”.
273. Изучение школ
Научная конференция
бухгалтерского учета
«Научные бухгалтерские
при преподавании
школы мира»
теории бухгалтерского
учета
274. Contabilitatea
Conferinţa ştiinţifică
consumurilor de transport internaţională „Competitivitatea
- aprovizionare în
şi inovarea în economia
panificaţie
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
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4
ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

5
Nederiţa
Alexandru

UASM, Chişinău,
21-23 octombrie 2008

Nederiţa Alexandu

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Popovici Angela

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008
Ratcov Maria
ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Sandu Adela

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Tostogan Pavel

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Ţurcanu Viorel

Universitatea “Al. I.
Cuza”, Iaşi
23-24 septembrie 2008

Ţurcanu Viorel

Житомир,
3-4 ноября 2008

Ţurcanu Viorel

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Ţugulischi Iulea

1
2
275. Особенности учета
доходов в медицинских
учерeждений

5
Vasilieva Antonina

276.

Zlatina Natalia

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

3
4
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Provocările cu care se
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
confruntă profesia
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
contabilă în procesul de
şi inovarea în economia
tranziţie cu Standardele
cunoaşterii: probleme şi soluţii
Internaţionale de Rapoarte pentru România şi Republica
Financiare
Moldova”
CIBERNETICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
The Development
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
of e-Government in
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
Moldova
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Modele matematice de
Conferinţa ştiinţifico-practică
ATIC, Chişinău,
rezolvare a problemelor de internaţională „Impactul
23-24 octombrie 2008
control optimal discret
transporturilor asupra mediului
ambiant”
Control optimal discret pe Conferinţa ştiinţifico-practică
ATIC, Chişinău,
reţele dinamice
internaţională „Impactul
23-24 octombrie 2008
transporturilor asupra mediului
ambiant”
Costul calităţii
Simpozionul International al
ASEM, Chisinau,
tehnologiilor
Tinerilor Cercetători, ed. VI
18-19 aprilie 2008
informaţionale – definire
şi propuneri de clasificare
Managementul
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
cunoştinţelor în
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
dezvoltarea calităţii TI şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Моделирование затрат
Conferinţa ştiinţifică
Горно-металлурчиеская
на устранение
internaţională “Моделирование акдемия, Краков,
компьютерных
чрезвычайных ситуацйи”
11-13 mai 2008
инцидентов
Инвестиционная
Economic modernizationAcademia economică
привлекательность
macroeconomic, financial and
„D. Ţenov, Sviştov,
системы
social aspects
Bulgaria
информационной
безопасности
Obiectivitatea evaluarii
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
cunoştinţelor în sisteme
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
computerizate de testare
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Internet-Marketing în
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
contextul dezvoltării
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
regionale
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
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Ilie Costaş
Ion Bolun
John Rager

Gameţchi Andrei
Solomn Dumitru
Gameţchi Andrei
Solomn Dumitru
Ghetmancenco
Svetlana
Ghetmancenco
Svetlana

Охрименко
Сергей
Sclifos Constantin
Tutunaru Serghei

Delimarschi
Natalia

Delimarschi Boris

1

2

286. Inegalitatea în venituri şi
consum (în baza datelor
cercetărilor bugetelor
gospodăriilor casnice)
287. Studiul sezonalităţii
indicatorilor pe termen
scurt pe baza metodei
TRAMO/SETS
288. Model de utilizare a
datelor: „Inegalitatea de
gen şi alţi indicatori cu
privire la bunăstarea
populaţiei” în baza datelor
CBGC
289. The methodology of BoxJenkins applied for the
inflation in Republic of
Moldova
290. Estimarea relaţiei dintre
creşterea economică,
exporturi şi investiţii.
Cazul Republicii Moldova
291. Проблемы оценивания
производственной
функции в экономике
переходного периода
292. The research the actuarial
methods for premiumrating in general insurance
business
293. Cercetarea şi elaborarea
metodelor actuariale,
adecvate Republicii
Moldova, în contextul
strategiilor de integrare
europeană
294. Statistica oficială a RM:
realizări şi viziuni pe viitor
295. Metode şi tehnici de
evaluare a riscului de
credit
296. Metode statistice de
estimare a necesarului de
specialişti cu studii
superioare în Republica
Moldova
297. Metode şi tehnici de
estimare a remitenţelor în
Republica Moldova
298. Sistemul informaţional
statistic în Republica
Moldova

3
4
STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ
Seminar ştiinţific
Târgu-Neamţ,
11-12 iulie 2008

5
Pârţachi Ion,
Cara Elena

Conferinţa ştiinţifică naţională cu
participare internaţională
„Progrese în teoria deciziilor
economice în condiţii de risc şi
incertitudine”
Conferinţa „Îmbunătăţirea
statisticilor sociale şi agricole”

Universitatea “Al. I.
Cuza”, Iaşi,
23-24 septembrie 2008

Pârţachi Ion

Departamentul de
statistică, Chişinău,
14 septembrie 2008

Pârţachi Ion

Conference on medium term
economic assessment

Universitatea
“Al. I. Cuza”, Iaşi
25-27 septembrie 2008

Pârţachi Ion

Lucrările celui de-al optulea
Simpozion Internaţional
„Investiţiile şi relansarea
economică”.
Şcoala internaţională, seminarul
„Modelarea sistemică a
proceselor socioeconomice”

ASE Bucureşti,
Bucureşti,
23-24 mai 2008

Pârţachi Ion

Voronej,
1-5 octombrie 2008

Pârţachi Ion,
Şişcan Natalia

4th International Conference on
Applied Statistics

Bucharest,
20-22 november, 2008

Pârţachi Ion,
Verejan Oleg,
Verejan Victoria,
Bradu Marcel
Pârţachi Ion,
Verejan Oleg,
Verejan Victoria,
Bradu Marcel

Conferinţa ştiinţifică naţională cu Universitatea
participare internaţională
“Al. I. Cuza”, Iaşi,
„Progrese în teoria deciziilor
23-24 septembrie 2008
economice în condiţii de risc şi
incertitudine”
Seminar ştiinţific

Târgu-Neamţ,
11-12 iulie 2008
Conferinţa ştiinţifică naţională cu Universitatea
participare internaţională
“Al. I. Cuza”, Iaşi,
„Progrese în teoria deciziilor
23-24 septembrie 2008
economice în condiţii de risc şi
incertitudine”
Conferinţa ştiinţifică naţională cu Universitatea
participare internaţională
“Al. I. Cuza”, Iaşi,
„Progrese în teoria deciziilor
23-24 septembrie 2008
economice în condiţii de risc şi
incertitudine”
Conferinţa ştiinţifică naţională cu Universitatea
participare internaţională
“Al. I. Cuza”, Iaşi,
„Progrese în teoria deciziilor
23-24 septembrie 2008
economice în condiţii de risc şi
incertitudine”
Conferinţa ştiinţifică naţională cu Universitatea
participare internaţională
“Al. I. Cuza”, Iaşi,
„Progrese în teoria deciziilor
23-24 septembrie 2008
economice în condiţii de risc şi
incertitudine”
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Cara Oleg
Budan Lilia

Sobari Ion

Aftene Eugeniu

Plămădeală Lina

1
2
299. Metodologia protecţiei
obiectelor de proprietate
industrială în Republica
Moldova
300. Pensiile private în
Republica Moldova: risc
sau viitor asigurat?

301. Elaborarea şi
perfecţionarea sistemului
de indicatori statistici
utilizaţi la analiza
performanţelor
economico-financiare în
cadrul asigurărilor
comerciale din Republica
Moldova
302. Анализ
дифференциации
стоимости жизни
населения
The Softwareţs Adaptable
Shells Creation Models
304. Computer Aided
Education Systems in
Knowledge Based
Society: SUPER-Test
System Evaluation.
303.

3
Conferinţa ştiinţifică naţională cu
participare internaţională
„Progrese în teoria deciziilor
economice în condiţii de risc şi
incertitudine”
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”

4
Universitatea
“Al. I. Cuza”, Iaşi,
23-24 septembrie 2008

5
Luţcan Alexandru

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Verejan Oleg

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Verejan Oleg,
Pârţachi Ion,
Bradu Marcel,
Verejan Victoria

Conferinţa internaţională
„Politici demografice în
Republica Moldova”

ASEM, Chişinău,
Catedra “Geografie şi
economia mediului”
1 octombrie 2008
BAZELE INFORMATICII ECONOMICE
The 32nd Annual Congress of
Boston, MA, USA, July
ARA,
22-26, 2008
Conferinţa Internaţională
ATIC, Chişinău,
”Modelare matematică,
19-21 martie 2008
optimizare şi tehnologii
informaţionale”

MATEMATICĂ
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
306. Algoritmi pentru
Conferinţa ştiinţifică
soluţionarea unor
internaţională „Competitivitatea
probleme de optimizare pe şi inovarea în economia
reţele
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
307. Extinderi ale topologiilor Conferinţa ştiinţifică
inelelor. Rezultate şi
internaţională „Competitivitatea
perspective
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
308. Despre topologii conexe
Conferinţa ştiinţifică
în sisteme algebrice
internaţională „Competitivitatea
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
305. Pretorsiuni şi QI-inele
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Goncearova
Tatiana

Todoroi Dumitru
Todoroi Dumitru,
Chicu Olga,
Todoroi Zinaida,
Nechita Elena

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Bunu Ion

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Zambiţchi Dumitru

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Vizitiu Victor

ASEM, Chişinău,
26-27 septembrie 2008

Chircu Pavel

1
2
309. O metodă de aproximaţie
a funcţiei de producţie

3
4
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
310. Soluţii suboptimale pentru Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
o problemă de programare internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
discretă
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
311. Soluţii optimale într-o
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
problemă de control
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
optimal cu restricţii
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
312. On one another
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
remarkable property of
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
tailings for Lobachevsky
şi inovarea în economia
n-space
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
313. Probleme de amplasare în Conferinţa internaţională
ATIC, Chişinău,
diferite spaţii metrice,
„Modelare matematică,
19-21 martie 2008
modelarea matematică,
optimizare şi tehnologii
optimizarea şi tehnologiile informaţionale”
informaţionale
BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ
314. Definirea principiilor de
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
organizare şi funcţionare a internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
bibliotecii electronice
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
315. Optimizarea utilizării eConferinţa „Biblioteca şi
Biblioteca Republicană
resurselor în activitatea
resursele informaţionale în
Ştiinţifică Agricolă a
Bibliotecii Ştiinţifice
contextul modernizării
Universităţii Agrare de
ASEM
învăţământului, ştiinţei şi
Stat din Moldova,
inovării”
Chişinău,
24-26 septembrie
316. Educaţie pentru
Conferinţa „Biblioteca şi
Biblioteca Republicană
competenţa informaţională resursele informaţionale în
Ştiinţifică Agricolă a
în societatea cunoaşterii
contextul modernizării
Universităţii Agrare de
învăţământului, ştiinţei şi
Stat din Moldova,
inovării”
Chişinău,
24-26 septembrie
317. Problemele Accesului
Congresul al VI-lea al
Academia de Ştiinţe din
Deschis în Republica
Bibliotecarilor din Republica
Moldova, Chişinău,
Moldova
Moldova
4-5 noiembrie 2008
318. Evaluarea competenţelor Congresul al VI-lea al
Academia de Ştiinţe a
documentare şi
Bibliotecarilor din Republica
Moldovei, Chişinău,
informaţionale ale
Moldova
4-5 noiembrie 2008
studenţilor anului I la
ASEM
319. Promovarea Accesului la Conferinţa Internaţională
IFLA, EBLIDA, eIFL,
Cunoştinţe
„Copyright: Enabling Access or ABRM, ASEM,
Creating Roadblocks for
Chişinău,
Libraries”
13-14 noiembrie 2008
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5
Berzan Rodica

Buzurniuc Ştefan

Morcov Boris

Balcan Vladimir

Zambiţchi Dumitru

Ghinculov Silvia,
Cheradi Natalia

Cheradi Natalia,
Railean Elena

Vătămanu Maria

Cheradi Natalia
Vătămanu Maria

Ghinculov Silvia

1

2

320. Competitivitatea regională
şi oportunităţile de creare
a clusterelor economice în
teritoriul transfrontalier
dintre România şi
Republica Moldova
321. Competitiveness of
Republic Moldova in
regional aspect: evolution
and tendencies in the
intermediate term period
322. Competitiveness
management in economy
based on knowledge

323. Competitiveness, Clusters
and Innovation in
Republic of Moldova

324. Конкурентноспособность
стран с переходной
экономикой в условиях
глобализации и
европейской интеграции

3
4
CENTRUL DE CERCETARE ECONOMICĂ
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
internaţională „Competitivitatea 26-27 septembrie 2008
şi inovarea în economia
cunoaşterii: probleme şi soluţii
pentru România şi Republica
Moldova”
39th Conference on Medium
The Ministry of
Term Economic Assessment
Economy and Finance,
(CMTEA)
National Commission for
Economic Forecasting,
Iaşi,
25-27 septembrie 2008
V International Scientific and
National Council of
Technical Conference “The
Ukraine for Mechanism
Improvement of The Quality,
and Machine Science,
Reliability and Long Usage of
Sharm el Sheikh,
Technical Systems and
Egypt, December 7-14,
Technological Processes”
2008
V International Scientific and
National Council of
Technical Conference “The
Ukraine for Mechanism
Improvement of The Quality,
and Machine Science,
Reliability and Long Usage of
Sharm el Sheikh,
Technical Systems and
Egypt, December 7-14,
Technological Processes”
2008
Conferinţa ştiinţifică
Academia economică din
internaţională “XXI
Rusia „G.V. Plehanov”,
Mеждународные
Moscova,
Плехановские чтений”
3-4 aprilie 2008
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5
Păuna Carmen,
Guţu Corneliu

Guţu Corneliu

Belostecinic
Grigore,
Guţu Corneliu

Guţu Corneliu

Guţu Corneliu

Concluzii şi propuneri
În anul 2008, activitatea de cercetare ştiinţifică, efectuată în cadrul Academiei de Studii
Economice din Moldova, s-a axat pe realizarea a 30 de teme de iniţiativă (cercetare ştiinţifică
nefinanţată) şi 12 proiecte finanţate:
7 proiecte finanţate de la bugetul de stat, cu un volum de finanţare de 866,6 mii lei:
• Proiectul instituţional „Direcţii şi posibilităţi de asigurare şi dezvoltare a
competitivităţii în condiţiile Republicii Moldova”.
Volumul finanţării: 208,9 mii lei.
• Proiectul „Cercetarea riscurilor investiţionale în sectorul real al economiei” din cadrul
Programului de stat „Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii
economice şi reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în contextul SCERS,
Programul Naţional „Satul Moldovenesc” şi Planul de acţiuni „Republica Moldova –
Uniunea Europeană”.
Volumul finanţării: 150 mii lei.
• Proiectul „Elaborarea modelelor de dezvoltare regională prin formarea clusterelor” din
cadrul Programului de stat „Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a
creşterii economice şi reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în contextul
SCERS, Programul Naţional „Satul Moldovenesc” şi Planul de acţiuni „Republica
Moldova – Uniunea Europeană”.
Volumul finanţării: 150 mii lei.
• Proiectul „Crearea unui portal de promovare a i-afacerilor în Republica Moldova” din
cadrul Programului de stat „Elaborarea suportului ştiinţific şi tehnologic în edificarea
societăţii informaţionale în Republica Moldova”.
Volumul finanţării: 120 mii lei.
• Proiectul pentru tineri cercetători „Cercetarea şi elaborarea metodelor şi tehnicilor
actuariale adecvate Republicii Moldova în contextul strategiilor de integrare
europeană”.
Volumul finanţării: 80 mii lei.
• Proiectul „Situaţia demografică, utilizarea resurselor umane şi migraţia populaţiei
spaţiului rural din Republica Moldova” din cadrul Programului comun de cercetare
între AŞM şi Fondul Cercetării Fundamentale din Federaţia Rusă.
Volumul finanţării: 68 mii lei.
• Proiectul „Analiza premiselor economice şi sociale, a riscurilor şi avantajelor integrării
euronene şi aderării Republicii Moldova la UE”.
Volumul finanţării: 89,7mii lei;
5 proiecte cu finanţare extrabugetară, cu un volum de finanţare de 681,2 mii lei.
Rezultatele activităţii ştiinţifice, obţinute în anul 2008, sunt reflectate în 737 lucrări
publicate, inclusiv 12 monografii, 16 manuale şi cursuri universitare, 28 materiale metodicodidactice, 684 articole ştiinţifice (65 din ele în presa internaţională). Sunt editate Analele
Ştiinţifice ale ASEM. (ediţia a IV-a).
În anul 2008 cadrele didactice, doctoranzii, competitorii şi masteranzii ASEM au
participat la 82 simpozioane, conferinţe, seminare şi mese rotunde, inclusiv la 53 manifestări
ştiinţifice internaţionale, care au avut loc în Moldova, România, Rusia, Ucraina, Stalele Unite ale
Americii, Franţa, Slovenia, Elveţia, Germania, Turcia, Grecia, Italia, Bulgaria, Belorusia,
Canada, Ungaria, Belgia. În total au fost prezentate 325 referate şi comunicări, inclusiv 259 de
comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale.
În anul 2008, cu contribuţia catedrelor şi a altor subdiviziuni ale ASEM, au fost organizate
28 de manifestări ştiinţifice. În cadrul a 22 catedre activează 29 de cercuri ştiinţifice studenţeşti
în care sunt implicaţi peste 859 de studenţi.
La ASEM activează 6 consilii ştiinţifice specializate, abilitate cu dreptul de a examina
tezele de doctor în ştiinţe economice, care cuprind 10 specialităţi.
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În anul 2008 la doctorat au fost înmatriculate 52 persoane, din ei 17 din surse bugetare, 35
– prin contract.
La momentul de faţă îşi fac studiile 183 de doctoranzi (din ei 39 la forma de studii cu
frecvenţă la zi: 22 la buget şi 17 prin contract şi 144 la forma de studii cu frecvenţă redusă: 56 la
buget şi 88 prin contract)) şi 17 competitori.
În anul 2008 au fost susţinute: 2 teze de doctor habilitat (din care una este confirmată la
CNAA, iar alta este în examinare la CNAA) şi 16 teze de doctor (din care 10 sunt confirmate la
CNAA, iar 6 sunt în examinare la CNAA).
Activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintă obiectivul strategic al ASEM. Pentru
eficientizarea acestei activităţi, se propun următoarele acţiuni:
1. Stimularea materială şi morală a personalului didactic şi de cercetare la elaborarea de
proiecte în scopul participării la concursuri internaţionale şi naţionale pentru obţinerea
finanţărilor pentru cercetarea ştiinţifică;
2. Consolidarea parteneriatului între mediul universitar şi de afaceri prin realizarea
cercetărilor aplicative pe baze contractuale cu diverse instituţii şi agenţii economici;
3. Extinderea colaborării internaţionale cu centrele universitare şi de cercetare din alte
state în vederea accesării fondurilor şi programelor europene finanţate de UE.
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