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I. DATE GENERALE

I. DATE GENERALE

Academia de Studii Economice din Moldova a fost înfiinţată conform Hotărârii

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

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

învăţământ superior şi de investigaţii ştiinţifice în domeniul economiei.

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:

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;



Finanţe şi contabilitate în condiţiile economiei concurenţiale;



Informatică, statistică şi cibernetică economică;



Informatică, statistică şi cibernetică economică;



Teorie economică, politici economice şi tendinţe ale businessului modern.



Teorie economică, politici economice şi tendinţe ale businessului modern.

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

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

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

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

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

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

organizat de 27 de catedre.

organizat de 27 de catedre.

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

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

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.

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.

Coordonarea activităţii ştiinţifice, în cadrul ASEM, este asigurată de prorectorul cu
activitate ştiinţifică şi relaţii externe.

Introducere

Introducere

În anul 2009, activitatea de cercetare ştiinţifică a fost organizată şi efectuată în cadrul

În anul 2009, activitatea de cercetare ştiinţifică a fost organizată şi efectuată în cadrul

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

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

aprobat de Senat.

aprobat de Senat.

Obiectivele ştiinţifice principale:

Obiectivele ştiinţifice principale:



Reformele economice şi sociale în Republica Moldova;



Reformele economice şi sociale în Republica Moldova;



Efectele crizei mondiale asupra economiei Republicii Moldova;



Efectele crizei mondiale asupra economiei Republicii Moldova;



Consecinţele crizei mondiale asupra economiei;



Consecinţele crizei mondiale asupra economiei;



Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană;



Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană;



Adaptarea economiei naţionale la noile condiţii de cooperare şi integrare economică



Adaptarea economiei naţionale la noile condiţii de cooperare şi integrare economică

internaţională;

internaţională;



Instituţiile şi schimbările instituţionale în economia de tranziţie;



Instituţiile şi schimbările instituţionale în economia de tranziţie;



Problemele de restructurare ale sistemului financiar;



Problemele de restructurare ale sistemului financiar;



Metodologia analizei mecanismelor financiare în economia de tranziţie;



Metodologia analizei mecanismelor financiare în economia de tranziţie;
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Adaptarea întreprinderilor la mediul concurenţial pe baza principiilor de marketing;



Adaptarea întreprinderilor la mediul concurenţial pe baza principiilor de marketing;



Elaborarea şi promovarea politicii în turism a Republicii Moldova – factor de dezvoltare



Elaborarea şi promovarea politicii în turism a Republicii Moldova – factor de dezvoltare

durabilă;


durabilă;

Perfecţionarea contabilităţii şi a metodelor de analiză a rezultatelor economice în



ramurile economiei naţionale;

Perfecţionarea contabilităţii şi a metodelor de analiză a rezultatelor economice în
ramurile economiei naţionale;



Utilizarea metodelor statistice în analizele economice şi sociale;



Utilizarea metodelor statistice în analizele economice şi sociale;



Metodologia prognozării fenomenelor demografice;



Metodologia prognozării fenomenelor demografice;



Sistemele de informatizare a societăţii secolului XXI;



Sistemele de informatizare a societăţii secolului XXI;



Direcţiile şi formele restructurării sistemului de învăţământ economic superior în



Direcţiile şi formele restructurării sistemului de învăţământ economic superior în

Republica Moldova;


Republica Moldova;

Interacţiunea dintre factorii politici şi economici în perioada de trecere la economia de



Interacţiunea dintre factorii politici şi economici în perioada de trecere la economia de

piaţă.

piaţă.

În anul 2009, activitatea de cercetare ştiinţifică, efectuată în cadrul Academiei de Studii

În anul 2009, activitatea de cercetare ştiinţifică, efectuată în cadrul Academiei de Studii

Economice din Moldova, s-a axat pe realizarea a:

Economice din Moldova, s-a axat pe realizarea a:



28 teme de cercetare ştiinţifică de iniţiativă (nefinanţate);



28 teme de cercetare ştiinţifică de iniţiativă (nefinanţate);



8 proiecte finanţate de la bugetul de stat (volumul finanţării preconizat – 1131, 9 mii



8 proiecte finanţate de la bugetul de stat (volumul finanţării preconizat – 1131, 9 mii

lei);


lei);


5 proiecte cu finanţare extrabugetară (volumul finanţării – 36 mii lei).
În total, s-au valorificat 1167,9 mii lei.

În total, s-au valorificat 1167,9 mii lei.

II. REZULTATELE PRINCIPALE ALE CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt reflectate în rapoartele ştiinţifice şi propunerile
prezentate

Guvernului,

ministerelor,

5 proiecte cu finanţare extrabugetară (volumul finanţării – 36 mii lei).

departamentelor,

instituţiilor

şi

fundaţiilor

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

internaţionale, agenţilor economici; în diverse concepte şi programe; indicaţii metodice şi

instrucţiuni; teze de doctorat; monografii, manuale, lucrări metodico-didactice, articole

instrucţiuni; teze de doctorat; monografii, manuale, lucrări metodico-didactice, articole

ştiinţifice, informaţii de sinteză; referate şi comunicări la simpozioane, conferinţe,

ştiinţifice, informaţii de sinteză; referate şi comunicări la simpozioane, conferinţe,

seminare ştiinţifice şi mese rotunde.

seminare ştiinţifice şi mese rotunde.

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

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

Proiectul „Direcţii şi posibilităţi de asigurare şi dezvoltare a competitivităţii în

Proiectul „Direcţii şi posibilităţi de asigurare şi dezvoltare a competitivităţii în

condiţiile Republicii Moldova”, efectuat în cadrul Laboratorului de Competitivitate

condiţiile Republicii Moldova”, efectuat în cadrul Laboratorului de Competitivitate

economică al Centrului de Cercetare Economică al ASEM.

economică al Centrului de Cercetare Economică al ASEM.

Conducătorul proiectului: prof. univ. dr. hab., m.c. al AŞM Grigore Belostecinic.
6

Conducătorul proiectului: prof. univ. dr. hab., m.c. al AŞM Grigore Belostecinic.
6

Volumul finanţării: 169 mii lei.

Volumul finanţării: 169 mii lei.

Rezultate ştiinţifice teoretice:

Rezultate ştiinţifice teoretice:

A fost analizat mediul instituţional, în particular, calitatea cadrului legislativ în contextul

A fost analizat mediul instituţional, în particular, calitatea cadrului legislativ în contextul

dezvoltării mediului concurenţial în Republica Moldova. Analiza s-a axat pe două segmente

dezvoltării mediului concurenţial în Republica Moldova. Analiza s-a axat pe două segmente

ale pieţei instituţionale: „crearea regulilor” şi „transplantarea regulilor”, precum şi factorii

ale pieţei instituţionale: „crearea regulilor” şi „transplantarea regulilor”, precum şi factorii

care le favorizează şi le defavorizează. În baza acestora, au fost trasate unele concluzii

care le favorizează şi le defavorizează. În baza acestora, au fost trasate unele concluzii

privitoare la dezvoltarea economică a Republicii Moldova.

privitoare la dezvoltarea economică a Republicii Moldova.

Analiza evoluţiilor pe plan mondial şi în Republica Moldova cu referinţă la consecinţele

Analiza evoluţiilor pe plan mondial şi în Republica Moldova cu referinţă la consecinţele

crizei economice şi financiare a permis constatarea faptului că, în perioada post-criză,

crizei economice şi financiare a permis constatarea faptului că, în perioada post-criză,

competitivitatea şi eficienţa, concomitent cu dezvoltarea unei economii inovative, vor reprezenta

competitivitatea şi eficienţa, concomitent cu dezvoltarea unei economii inovative, vor reprezenta

factorul determinant al sustenabilităţii creşterii economice. O importanţă deosebită, în acest

factorul determinant al sustenabilităţii creşterii economice. O importanţă deosebită, în acest

context, capătă concretizarea doctrinei economice care va sta la baza dezvoltării ulterioare a

context, capătă concretizarea doctrinei economice care va sta la baza dezvoltării ulterioare a

statului, creşterea productivităţii muncii, orientarea economiei spre export, dezvoltarea regională,

statului, creşterea productivităţii muncii, orientarea economiei spre export, dezvoltarea regională,

dezvoltarea infrastructurii economice şi fizice, readucerea la viaţa normală a satelor moldoveneşti,

dezvoltarea infrastructurii economice şi fizice, readucerea la viaţa normală a satelor moldoveneşti,

stabilirea unor relaţii armonioase şi menţinerea păcii interetnice, ca premisă importantă pentru

stabilirea unor relaţii armonioase şi menţinerea păcii interetnice, ca premisă importantă pentru

implementarea cu succes a oricărui program de dezvoltare economică şi socială a ţării,

implementarea cu succes a oricărui program de dezvoltare economică şi socială a ţării,

promovarea cunoaşterii şi inovării în toate domeniile de activitate, inclusiv în dezvoltarea

promovarea cunoaşterii şi inovării în toate domeniile de activitate, inclusiv în dezvoltarea

economică a ţării.

economică a ţării.

Au fost identificate principalele efecte ale crizei economice mondiale cu influenţă negativă
asupra economiei Republicii Moldova, precum:

Au fost identificate principalele efecte ale crizei economice mondiale cu influenţă negativă
asupra economiei Republicii Moldova, precum:

•

Eventuale scăderi ale produsului interne brut;

•

Eventuale scăderi ale produsului interne brut;

•

Reducerea remitenţelor provenite de la populaţia plecată la muncă peste hotare;

•

Reducerea remitenţelor provenite de la populaţia plecată la muncă peste hotare;

•

Scăderea rulajului pe piaţa valutară;

•

Scăderea rulajului pe piaţa valutară;

•

Evoluţia cursului de referinţă al valutei naţionale;

•

Evoluţia cursului de referinţă al valutei naţionale;

•

Diminuarea rezervelor valutare;

•

Diminuarea rezervelor valutare;

•

Scăderea ritmului de creştere a exporturilor şi importurilor, urmate de diminuarea efectivă a

•

Scăderea ritmului de creştere a exporturilor şi importurilor, urmate de diminuarea efectivă a

•

acestora, inclusiv datorită aprecierii continue a leului moldovenesc, în raport cu valutele

acestora, inclusiv datorită aprecierii continue a leului moldovenesc, în raport cu valutele

naţionale ale altor state;

naţionale ale altor state;
•

Deficitul comercial în creştere.
Totodată, au fost identificate principalele atuuri anticriză ale economiei moldoveneşti,

precum:
•

Deficitul comercial în creştere.
Totodată, au fost identificate principalele atuuri anticriză ale economiei moldoveneşti,

precum:

Structura economiei naţionale, în sensul lipsei unor domenii care au fost, într-o măsură mai
mare, afectate de criză, precum cea a automobilelor, industria siderurgică;
7

•

Structura economiei naţionale, în sensul lipsei unor domenii care au fost, într-o măsură mai
mare, afectate de criză, precum cea a automobilelor, industria siderurgică;
7

•

Remitenţele ca sursă de alimentare a lichidităţii sistemului bancar;

•

Remitenţele ca sursă de alimentare a lichidităţii sistemului bancar;

•

Remitenţele ca sursă de compensare a deficitului comercial în creştere;

•

Remitenţele ca sursă de compensare a deficitului comercial în creştere;

•

Dependenţa, aproape în egală măsură, a exporturilor noastre de pieţele din Est şi Vest;

•

Dependenţa, aproape în egală măsură, a exporturilor noastre de pieţele din Est şi Vest;

•

Structura exporturilor, care, în mare măsură, nu conţin componente uşor afectate de criză

•

Structura exporturilor, care, în mare măsură, nu conţin componente uşor afectate de criză

(materii prime, echipamente, utilaje etc.);
•

(materii prime, echipamente, utilaje etc.);

Ponderea mare a populaţiei din mediul rural şi, respectiv, a autoconsumului în consumul

•

total;
•

Ponderea mare a populaţiei din mediul rural şi, respectiv, a autoconsumului în consumul
total;

Conjunctura favorabilă, cel puţin deocamdată, pe piaţa petrolului;

•

Se mai pute beneficia de investiţiile „nomade”, datorită preţului încă relativ mai scăzut al
forţei de muncă etc.

Conjunctura favorabilă, cel puţin deocamdată, pe piaţa petrolului;
Se mai pute beneficia de investiţiile „nomade”, datorită preţului încă relativ mai scăzut al

forţei de muncă etc.

Rezultate ştiinţifice la nivel aplicativ:

Rezultate ştiinţifice la nivel aplicativ:

A fost analizată competitivitatea întreprinderilor în contextul mediului în care acestea

A fost analizată competitivitatea întreprinderilor în contextul mediului în care acestea

activează. În baza unei anchete industriale efectuate pe un număr de 52 de întreprinderi

activează. În baza unei anchete industriale efectuate pe un număr de 52 de întreprinderi

industriale, aplicate pe întreg teritoriul ţării, au fost identificate principalele constrângeri ale

industriale, aplicate pe întreg teritoriul ţării, au fost identificate principalele constrângeri ale

mediului în care activează şi oportunităţile pe care le oferă mediul concurenţial.

mediului în care activează şi oportunităţile pe care le oferă mediul concurenţial.

Rezultatele investigaţiilor au permis înaintarea unor propuneri în vederea depăşirii situaţiei
de criză economică, precum:
•

Rezultatele investigaţiilor au permis înaintarea unor propuneri în vederea depăşirii situaţiei
de criză economică, precum:

Menţinerea şi instaurarea încrederii populaţiei în stabilitatea sistemului bancar: a furnizorilor

•

Menţinerea şi instaurarea încrederii populaţiei în stabilitatea sistemului bancar: a furnizorilor

în potenţialii beneficiari, a angajaţilor în angajatori, a managerilor de bănci în beneficiarii de

în potenţialii beneficiari, a angajaţilor în angajatori, a managerilor de bănci în beneficiarii de

credite etc.

credite etc.

•

Necesitatea susţinerii sectorului real al economiei din partea statului;

•

Necesitatea susţinerii sectorului real al economiei din partea statului;

•

Revederea bugetului pentru anul 2009, la capitolul cheltuieli şi renunţarea la unele proiecte

•

Revederea bugetului pentru anul 2009, la capitolul cheltuieli şi renunţarea la unele proiecte

sociale;
•

sociale;

Susţinerea unor proiecte investiţionale care să presupună folosirea în proporţii mai mari a

•

Susţinerea unor proiecte investiţionale care să presupună folosirea în proporţii mai mari a

forţei de muncă (construcţii, dezvoltarea infrastructurii economice, modernizarea satelor

forţei de muncă (construcţii, dezvoltarea infrastructurii economice, modernizarea satelor

moldoveneşti);

moldoveneşti);

•

Recunoaşterea priorităţii obiectivului de dezvoltare a unei economii inovative, inclusiv prin:

•

Recunoaşterea priorităţii obiectivului de dezvoltare a unei economii inovative, inclusiv prin:

•

Crearea şi dezvoltarea clusterelor;

•

Crearea şi dezvoltarea clusterelor;

•

Dezvoltarea unor zone cu mare potenţial de dezvoltare economică şi valoare socială;

•

Dezvoltarea unor zone cu mare potenţial de dezvoltare economică şi valoare socială;

•

Promovarea parteneriatului public şi privat pe domenii mai importante de dezvoltare

•

Promovarea parteneriatului public şi privat pe domenii mai importante de dezvoltare

inovativă;

inovativă;

Proiectul „Probleme ale cooperării economice internaţionale şi regionale în contextul

Proiectul „Probleme ale cooperării economice internaţionale şi regionale în contextul

integrării europene şi asigurării avantajului competitiv”
8

integrării europene şi asigurării avantajului competitiv”
8

Conducătorul proiectului: conf. univ. dr. hab., Boris Chistruga.

Conducătorul proiectului: conf. univ. dr. hab., Boris Chistruga.

Volumul finanţării: 135 mii lei.

Volumul finanţării: 135 mii lei.

Rezultatele proiectului s-ar putea diviza în rezultate la nivel micro- şi macroeconomic. În

Rezultatele proiectului s-ar putea diviza în rezultate la nivel micro- şi macroeconomic. În

urma investigaţiilor date, s-au analizat diversele forme de cooperare economică, anume:

urma investigaţiilor date, s-au analizat diversele forme de cooperare economică, anume:

cooperarea prin întreprinderi mixte, formele de cooperare în industrie, cooperarea prin alianţele

cooperarea prin întreprinderi mixte, formele de cooperare în industrie, cooperarea prin alianţele

strategice, franchisingul, ca o formă contemporană de cooperare. Un loc aparte în cercetare îl

strategice, franchisingul, ca o formă contemporană de cooperare. Un loc aparte în cercetare îl

ocupă aprecierea poziţiei Republicii Moldova în cadrul proceselor de cooperare regională

ocupă aprecierea poziţiei Republicii Moldova în cadrul proceselor de cooperare regională

transfrontalieră.

transfrontalieră.

S-a analizat impactul cooperării economice asupra avantajului competitiv şi comparativ al

S-a analizat impactul cooperării economice asupra avantajului competitiv şi comparativ al

produselor şi serviciilor autohtone. Rezultatele cercetărilor au fost aprobate în cadrul conferinţelor

produselor şi serviciilor autohtone. Rezultatele cercetărilor au fost aprobate în cadrul conferinţelor

ştiinţifice, în cadrul consiliilor ştiinţifice. Aceste rezultate urmează să se aplice în economia

ştiinţifice, în cadrul consiliilor ştiinţifice. Aceste rezultate urmează să se aplice în economia

naţională în elaborarea politicilor şi strategiilor statale de dezvoltare.

naţională în elaborarea politicilor şi strategiilor statale de dezvoltare.

Recomandări pentru sporirea competitivităţii:
•

•

•

Politica economică a statului, actualmente, trebuie orientată spre întreprinderea eforturilor în

Recomandări pentru sporirea competitivităţii:
•

crearea unui mediu investiţional favorabil prin acordarea unor facilităţi permanente şi

crearea unui mediu investiţional favorabil prin acordarea unor facilităţi permanente şi

promovarea oportunităţilor investiţionale, asigurarea accesului investitorilor la zonele

promovarea oportunităţilor investiţionale, asigurarea accesului investitorilor la zonele

economice libere, parcuri industriale şi inovaţionale etc.

economice libere, parcuri industriale şi inovaţionale etc.

Strategia Republicii Moldova trebuie să se axeze pe export, pe atragerea investiţiilor străine,

•

•

pe îmbunătăţirea calităţii produselor conform standardelor europene, şi pe integrarea în

comunitatea europeană.

comunitatea europeană.

Activizarea şi creşterea responsabilităţii structurilor de stat şi particulare în atragerea ISD cu

•

Susţinerea de către Stat a creării şi dezvoltării IMM, în special prin sporirea accesului la

Activizarea şi creşterea responsabilităţii structurilor de stat şi particulare în atragerea ISD cu
scopul sporirii competitivităţii sectoarelor productive, de servicii şi a infrastructurii;

•

Susţinerea de către Stat a creării şi dezvoltării IMM, în special prin sporirea accesului la

informaţie, educaţie şi prestarea serviciilor de consultanţă şi integrarea componentei

informaţie, educaţie şi prestarea serviciilor de consultanţă şi integrarea componentei

întreprinderilor mici şi mijlocii în programele de dezvoltare regională şi sporirea capacităţii

întreprinderilor mici şi mijlocii în programele de dezvoltare regională şi sporirea capacităţii

concurenţiale;

concurenţiale;

Ministerul Economiei al Republicii Moldova să contribuie la dezvoltarea tuturor tipurilor de

•

cluster: regionale, industriale, verticale etc.
•

Strategia Republicii Moldova trebuie să se axeze pe export, pe atragerea investiţiilor străine,

pe îmbunătăţirea calităţii produselor conform standardelor europene, şi pe integrarea în

scopul sporirii competitivităţii sectoarelor productive, de servicii şi a infrastructurii;
•

Politica economică a statului, actualmente, trebuie orientată spre întreprinderea eforturilor în

Guvernul, AGEPI, structurile academice şi universitare să elaboreze şi să sporească

Ministerul Economiei al Republicii Moldova să contribuie la dezvoltarea tuturor tipurilor de
cluster: regionale, industriale, verticale etc.

•

Guvernul, AGEPI, structurile academice şi universitare să elaboreze şi să sporească

dezvoltarea potenţialului ştiinţific inovativ şi managerial uman, prin crearea mecanismelor

dezvoltarea potenţialului ştiinţific inovativ şi managerial uman, prin crearea mecanismelor

juridice şi economice de sporire a motivării cercetătorilor şi inovaţiilor întru sporirea

juridice şi economice de sporire a motivării cercetătorilor şi inovaţiilor întru sporirea

competitivităţii produselor/serviciilor autohtone;

competitivităţii produselor/serviciilor autohtone;
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•

Guvernul şi Ministerul Economiei ar trebui să elaboreze un mecanism pentru calificarea şi

•

Guvernul şi Ministerul Economiei ar trebui să elaboreze un mecanism pentru calificarea şi

perfecţionarea continuă a forţei de muncă în conformitate cu cerinţele progresului tehnico-

perfecţionarea continuă a forţei de muncă în conformitate cu cerinţele progresului tehnico-

ştiinţific.

ştiinţific.

Obiectivele strategice pentru dezvoltarea cooperării regionale transfrontaliere, şi anume:

Obiectivele strategice pentru dezvoltarea cooperării regionale transfrontaliere, şi anume:

Accentuarea şi gestionarea eficientă a vecinătăţii Republicii Moldova cu UE reprezintă o

Accentuarea şi gestionarea eficientă a vecinătăţii Republicii Moldova cu UE reprezintă o

reală necesitate, determinată de poziţionarea actuală a graniţelor UE; Elaborarea Politicilor

reală necesitate, determinată de poziţionarea actuală a graniţelor UE; Elaborarea Politicilor

transfrontaliere ale Republicii Moldova, în special, în cadrul euroregiunilor trebuie să prezinte o

transfrontaliere ale Republicii Moldova, în special, în cadrul euroregiunilor trebuie să prezinte o

continuitate a aplicării Planului de Acţiune RM-UE, care şi-au dovedit, până în prezent, eficienţa.

continuitate a aplicării Planului de Acţiune RM-UE, care şi-au dovedit, până în prezent, eficienţa.

Se impune abordarea unor Planuri de Acţiune Consolidate ale Euroregiunilor care, împreună cu

Se impune abordarea unor Planuri de Acţiune Consolidate ale Euroregiunilor care, împreună cu

Politicile transfrontaliere să se manifeste ca un sistem mai eficient şi mai viabil de acţiune în

Politicile transfrontaliere să se manifeste ca un sistem mai eficient şi mai viabil de acţiune în

regiunile de frontieră, şi, împreună cu o susţinere financiară adecvată, să acţioneze în folosul

regiunile de frontieră, şi, împreună cu o susţinere financiară adecvată, să acţioneze în folosul

comun al vecinilor, fără a ridica noi bariere între state şi naţiuni; aceste condiţii vor crea noi

comun al vecinilor, fără a ridica noi bariere între state şi naţiuni; aceste condiţii vor crea noi

oportunităţi financiare, precum şi posibilitatea de acces direct la fondurile europene, în perioada

oportunităţi financiare, precum şi posibilitatea de acces direct la fondurile europene, în perioada

2007-2013, impune necesitatea dezvoltării capacităţii de absorbţie a lor de către actorii

2007-2013, impune necesitatea dezvoltării capacităţii de absorbţie a lor de către actorii

instituţionali la nivel naţional şi regional.

instituţionali la nivel naţional şi regional.

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

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

cadrul Programului de stat „Elaborarea suportului ştiinţific şi tehnologic în edificarea societăţii

informaţionale în Republica Moldova”, efectuat de colaboratorii catedrei „Cibernetică şi

informaţionale în Republica Moldova”, efectuat de colaboratorii catedrei „Cibernetică şi

Informatică Economică”.

Informatică Economică”.

Volumul finanţării: 120 mii lei.

Volumul finanţării: 120 mii lei.

Conducătorul proiectului: prof. univ. dr. hab. Ion Bolun.

Conducătorul proiectului: prof. univ. dr. hab. Ion Bolun.

Rezultatele obţinute la realizarea proiectului:

Rezultatele obţinute la realizarea proiectului:

A fost elaborat sistemul specializat de regăsire a informaţiei, inclusiv sunt elaboraţi

A fost elaborat sistemul specializat de regăsire a informaţiei, inclusiv sunt elaboraţi

algoritmii de apreciere a relevanţei, sunt proiectate structurile de date pentru Index, este elaborat

algoritmii de apreciere a relevanţei, sunt proiectate structurile de date pentru Index, este elaborat

robotul de indexare a informaţiei, de asigurare a accesului, sunt elaborate programe şi este

robotul de indexare a informaţiei, de asigurare a accesului, sunt elaborate programe şi este

implementat experimental sistemul. Este dezvoltată locaţia Web a portalului iAfaceri, inclusiv

implementat experimental sistemul. Este dezvoltată locaţia Web a portalului iAfaceri, inclusiv

este actualizată baza de date.

este actualizată baza de date.

Proiectul „Cercetarea riscurilor investiţionale în sectorul real al economiei” din cadrul

Proiectul „Cercetarea riscurilor investiţionale în sectorul real al economiei” din cadrul

Programului de stat – „Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice,

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

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

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

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

cadrul catedrei „Investiţii şi Pieţe de Capital”.

cadrul catedrei „Investiţii şi Pieţe de Capital”.

Volumul finanţării în anul de gestiune: 150 mii lei.

Volumul finanţării în anul de gestiune: 150 mii lei.

Conducătorul proiectului: prof. univ. dr. hab. Rodica Hâncu.

Conducătorul proiectului: prof. univ. dr. hab. Rodica Hâncu.
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Proiectul are drept obiectiv fundamental cercetarea multilaterală a riscurilor investiţionale

Proiectul are drept obiectiv fundamental cercetarea multilaterală a riscurilor investiţionale

aferente sectorului real, elaborarea recomandărilor în vederea diminuării acestora în baza

aferente sectorului real, elaborarea recomandărilor în vederea diminuării acestora în baza

modelelor de gestionare specifice economiei naţionale. Realizarea sarcinilor stabilite va contribui

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

la creşterea volumului de investiţii în sectorul real al economiei, la sporirea eficienţei acestora şi

va crea premise pentru îmbunătăţirea climatului investiţional din Republica Moldova.

va crea premise pentru îmbunătăţirea climatului investiţional din Republica Moldova.

În urma cercetărilor la nivel teoretic, s-au realizat:

În urma cercetărilor la nivel teoretic, s-au realizat:

•

Sintetizarea abordărilor teoretice şi conceptuale privind riscurile investiţionale;

•

Sintetizarea abordărilor teoretice şi conceptuale privind riscurile investiţionale;

•

A fost efectuată selectarea celor mai relevante criterii de clasificare a riscurilor investiţionale

•

A fost efectuată selectarea celor mai relevante criterii de clasificare a riscurilor investiţionale

•

•

(astfel, au fost cercetate circa 60 de tipuri de risc, clasificate în baza a 25 de criterii şi s-a

(astfel, au fost cercetate circa 60 de tipuri de risc, clasificate în baza a 25 de criterii şi s-a

considerat oportună cercetarea acestora, în cadrul proiectului, sub aspectul nivelului de

considerat oportună cercetarea acestora, în cadrul proiectului, sub aspectul nivelului de

percepţie, care implică divizarea riscurilor investiţionale pe următoarele categorii: global,

percepţie, care implică divizarea riscurilor investiţionale pe următoarele categorii: global,

regional, de ţară, a sectorului de activitate, de proiect);

regional, de ţară, a sectorului de activitate, de proiect);

S-a realizat identificarea, în baza a 14 criterii relevante, a 30 de tipuri de risc investiţional,

•

specifice activităţilor investiţionale aferente economiei naţionale, care au influenţe asupra

specifice activităţilor investiţionale aferente economiei naţionale, care au influenţe asupra

dezvoltării sectorului real (printre acestea menţionăm: riscul asociat investirii reale; riscul

dezvoltării sectorului real (printre acestea menţionăm: riscul asociat investirii reale; riscul

asociat investiţiilor străine; riscul asociat investiţiilor pe termen lung; riscul inflaţiei; riscul

asociat investiţiilor străine; riscul asociat investiţiilor pe termen lung; riscul inflaţiei; riscul

deflaţiei; riscul valutar; riscul de lichiditate etc.).

deflaţiei; riscul valutar; riscul de lichiditate etc.).

În urma cercetărilor la nivel aplicativ, s-au realizat:

În urma cercetărilor la nivel aplicativ, s-au realizat:

Elucidarea neconcordanţelor şi imperfecţiunilor în legislaţia autohtonă în domeniul

•

investiţional şi formularea recomandărilor cu privire la înlăturarea acestora;
•

Elaborarea recomandărilor cu privire la perfectarea cadrului legislativ şi instituţional
Elaborarea propunerilor pentru Guvern privind eficientizarea implementării „Strategiei de

•

•

Formularea (în baza sondajelor efectuate în teritoriu şi a experienţei internaţionale studiate)

•

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

•

Formularea (în baza sondajelor efectuate în teritoriu şi a experienţei internaţionale studiate)

a concluziilor cu privire la cele mai relevante categorii de risc investiţional cu impact

a concluziilor cu privire la cele mai relevante categorii de risc investiţional cu impact

negativ asupra sectorului real al economiei autohtone;

negativ asupra sectorului real al economiei autohtone;

Crearea unui sistem al riscurilor investiţionale cu impact negativ important asupra sectorului

•

real al economiei şi prezentarea acestora organelor de resort (MEC, MIEPO);
•

Elaborarea recomandărilor cu privire la perfectarea cadrului legislativ şi instituţional
autohton, pornind de la practicile internaţionale;

atragere a investiţiilor şi promovarea exporturilor pentru anii 2006-2015;
•

Elucidarea neconcordanţelor şi imperfecţiunilor în legislaţia autohtonă în domeniul
investiţional şi formularea recomandărilor cu privire la înlăturarea acestora;

autohton, pornind de la practicile internaţionale;
•

S-a realizat identificarea, în baza a 14 criterii relevante, a 30 de tipuri de risc investiţional,

Elaborarea recomandărilor şi sensibilizarea agenţilor economici cu privire la posibilităţile de
diminuare a riscurilor investiţionale aferente sectorului real al economiei autohtone;

11

Crearea unui sistem al riscurilor investiţionale cu impact negativ important asupra sectorului
real al economiei şi prezentarea acestora organelor de resort (MEC, MIEPO);

•

Elaborarea recomandărilor şi sensibilizarea agenţilor economici cu privire la posibilităţile de
diminuare a riscurilor investiţionale aferente sectorului real al economiei autohtone;
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•

•

Prezentarea la organele de resort (MEC, MIEPO, Ministerul Finanţelor, BNM) a

•

Prezentarea la organele de resort (MEC, MIEPO, Ministerul Finanţelor, BNM) a

recomandărilor privind diminuarea riscului de ţară în vederea îmbunătăţirii imaginii

recomandărilor privind diminuarea riscului de ţară în vederea îmbunătăţirii imaginii

investiţionale a economiei autohtone;

investiţionale a economiei autohtone;

Formularea propunerilor privind oportunitatea elaborării de către instituţiile specializate a

•

Formularea propunerilor privind oportunitatea elaborării de către instituţiile specializate a

unui model de evaluare a riscurilor investiţionale aferente economiei naţionale.

unui model de evaluare a riscurilor investiţionale aferente economiei naţionale.

Proiectul „Creşterea economică şi priorităţile structurale: aspecte teoretice şi practice”

Proiectul „Creşterea economică şi priorităţile structurale: aspecte teoretice şi practice”

din cadrul Programului de stat „Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii

din cadrul Programului de stat „Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii

economice, de reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii”.

economice, de reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii”.

•

Volumul finanţării în anul de gestiune: 135 mii lei.

Volumul finanţării în anul de gestiune: 135 mii lei.

Conducătorul proiectului: conf. univ. dr. hab. Tatiana Pâşchina.

Conducătorul proiectului: conf. univ. dr. hab. Tatiana Pâşchina.

Rezultate concrete la realizarea proiectului au fost următoarele:

Rezultate concrete la realizarea proiectului au fost următoarele:

Elaborarea Concepţiei Noii Dezvoltări Structurale (CNDS) şi a mecanismelor de stimulare a

•

creşterii economice prin trecerea la modelul economiei inovaţional orientate;

Elaborarea Concepţiei Noii Dezvoltări Structurale (CNDS) şi a mecanismelor de stimulare a
creşterii economice prin trecerea la modelul economiei inovaţional orientate;

•

Dezvoltarea “arborelui scopurilor” Concepţiei Noii Dezvoltări Structurale;

•

Dezvoltarea “arborelui scopurilor” Concepţiei Noii Dezvoltări Structurale;

•

Elaborarea scenariilor de dezvoltare a economiei Republicii Moldova în perspectivă;

•

Elaborarea scenariilor de dezvoltare a economiei Republicii Moldova în perspectivă;

•

Formularea principiilor contemporane ale politicii structurale inovaţional-orientate;

•

Formularea principiilor contemporane ale politicii structurale inovaţional-orientate;

•

Propunerea direcţiilor de adaptare a experienţei mondiale a reformării structurale pentru

•

Propunerea direcţiilor de adaptare a experienţei mondiale a reformării structurale pentru

creşterea economică în Republica Moldova.

creşterea economică în Republica Moldova.

Proiectul de cercetare ştiinţifică „Cercetarea şi elaborarea modelelor şi tehnicilor

Proiectul de cercetare ştiinţifică „Cercetarea şi elaborarea modelelor şi tehnicilor

actuariale adecvate Republicii Moldova în contextul strategiilor de integrare europeană”,

actuariale adecvate Republicii Moldova în contextul strategiilor de integrare europeană”,

finanţat de AŞM, la care au lucrat cercetătorii catedrei „Statistică şi Previziune Economică”,

finanţat de AŞM, la care au lucrat cercetătorii catedrei „Statistică şi Previziune Economică”,

paralel cu tema de cercetare de bază a catedrei.

paralel cu tema de cercetare de bază a catedrei.

•

Volumul finanţării: 100 mii lei.

Volumul finanţării: 100 mii lei.

Conducătorul proiectului: prof. univ. dr. Ion Pârţachi.

Conducătorul proiectului: prof. univ. dr. Ion Pârţachi.

În urma cercetărilor, la nivel aplicativ, s-au realizat:

În urma cercetărilor, la nivel aplicativ, s-au realizat:

Importanţa actuariatului pentru managementul riscului pe piaţa asigurărilor din Republica

•

Moldova;
•

Moldova;

Măsuri concrete de perfecţionare a actelor normative regulatorii aferente calculării primelor

•

şi rezervelor de asigurare conform tehnicilor internaţionale;
•

Importanţa actuariatului pentru managementul riscului pe piaţa asigurărilor din Republica

A fost elaborat şi completat sistemul de indicatori statistici ai asigurărilor generale şi de

Măsuri concrete de perfecţionare a actelor normative regulatorii aferente calculării primelor
şi rezervelor de asigurare conform tehnicilor internaţionale;

•

A fost 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,

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;

inclusiv prin descrierea clară a conţinutului şi a metodologiei de calculare a acestora;
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•

Au fost elaborate metode eficiente de evaluare a primei de risc şi a primei nete, luând în

•

calcul variaţia riscului şi influenţa factorilor externi;
•

A fost perfecţionat cadrului normativ privind stabilirea primelor de asigurare la asigurarea

calcul variaţia riscului şi influenţa factorilor externi;
•

obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule;
•

A fost propusă aplicarea simulărilor în asigurări prin utilizarea metodelor actuariale

Au fost elaborate metode eficiente de evaluare a primei de risc şi a primei nete, luând în
A fost perfecţionat cadrului normativ privind stabilirea primelor de asigurare la asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule;

•

A fost propusă aplicarea simulărilor în asigurări prin utilizarea metodelor actuariale

stocastice.

stocastice.

Proiectul de cercetare ştiinţifică „Situaţia demografică, utilizarea resurselor umane şi

Proiectul de cercetare ştiinţifică „Situaţia demografică, utilizarea resurselor umane şi

migraţia populaţiei în spaţiul rural al Republicii Moldova”, în cadrul Programului comun de

migraţia populaţiei în spaţiul rural al Republicii Moldova”, în cadrul Programului comun de

cercetare între AŞM şi Fondul Cercetării Fundamentale din Federaţia Rusă, cu participarea

cercetare între AŞM şi Fondul Cercetării Fundamentale din Federaţia Rusă, cu participarea

cercetătorilor catedrei „Geografie şi Economia Mediului”.

cercetătorilor catedrei „Geografie şi Economia Mediului”.

Volumul finanţării: 109,3 mii lei.

Volumul finanţării: 109,3 mii lei.

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

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

Rezultatele studiului evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, valoarea teoretică

Rezultatele studiului evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, valoarea teoretică

şi practică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, recomandările principale

şi practică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, recomandările principale

vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice executate,

vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice executate,

importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a Republicii

importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a Republicii

Moldova. Analiza situaţiei demografice din spaţiul rural şi factorii ce o determină. Aprecierea

Moldova. 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

calitativă a potenţialului forţelor de muncă din spaţiul rural, dimensiunile şi aspectele demografice

ale imigraţiei rurale la etapa dată.

ale imigraţiei rurale la etapa dată.

Proiectul independent „Ageing of population Republic of Moldova” (Îmbătrânirea

Proiectul independent „Ageing of population Republic of Moldova” (Îmbătrânirea

populaţiei Republicii Moldova), finanţat de ERSTER Fondation, Austria, tot cu participarea

populaţiei Republicii Moldova), finanţat de ERSTER Fondation, Austria, tot cu participarea

cercetătorilor catedrei „Geografie şi Economia Mediului”.

cercetătorilor catedrei „Geografie şi Economia Mediului”.

Volumul finanţării: 32 mii lei.

Volumul finanţării: 32 mii lei.

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

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

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative:

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative:

A fost evidenţiată eficienţa tehnico-economică ori socială, recomandările principale vizând

A fost evidenţiată eficienţa tehnico-economică ori socială, recomandările principale vizând

implementarea rezultatelor ştiinţifice şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi

implementarea rezultatelor ştiinţifice şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi

impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a R.. Moldova. Îmbătrânirea

impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a R.. Moldova. Îmbătrânirea

demografică rămâne una din problemele de prim-rang ale populaţiei Republicii Moldova atât de

demografică rămâne una din problemele de prim-rang ale populaţiei Republicii Moldova atât de

pe poziţii demografice de scurtă durată, cât şi de lungă durată. Motivarea ei este dublă prin

pe poziţii demografice de scurtă durată, cât şi de lungă durată. Motivarea ei este dublă prin

reducerea mişcării naturale şi dimensiunile migraţiei.

reducerea mişcării naturale şi dimensiunile migraţiei.

Căile de soluţionare a problemei sunt de un spectru larg ca mărirea vârstei de pensionare,

Căile 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,

promovarea în societate a unei vieţi active pentru populaţia ce a atins vârsta de pensionare,
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dezvoltarea unei infrastructuri gerontologice de acordare a serviciilor în raport cu necesităţile şi

dezvoltarea unei infrastructuri gerontologice de acordare a serviciilor în raport cu necesităţile şi

cerea serviciilor medicale etc.

cerea serviciilor medicale etc.

Proiectul independent „Impactul îmbătrânirii demografice asupra sistemului de

Proiectul independent „Impactul îmbătrânirii demografice asupra sistemului de

pensionare IDIS Viitorul Republica Moldova”, finanţatori - IDIS Viitorul Republica Moldova,

pensionare IDIS Viitorul Republica Moldova”, finanţatori - IDIS Viitorul Republica Moldova,

a fost îndeplinit cu aceeaşi participare a cercetătorilor catedrei „Geografie şi Economia Mediului”.

a fost îndeplinit cu aceeaşi participare a cercetătorilor catedrei „Geografie şi Economia Mediului”.

Volumul finanţării: 4 mii lei.

Volumul finanţării: 4 mii lei.

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

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

În anul 2009, de către membrii catedrei „Teoria Economică şi Doctrine Economice”, au fost

În anul 2009, de către membrii catedrei „Teoria Economică şi Doctrine Economice”, au fost

realizate cercetări ştiinţifice pe temele:

realizate cercetări ştiinţifice pe temele:

1. „Evaluarea costurilor şi beneficiilor aderării Republicii Moldova la Uniunea
Europeană”, conducător ştiinţific - prof. univ.,dr. hab. m. c. al AŞM Moldovan D.

1. „Evaluarea costurilor şi beneficiilor aderării Republicii Moldova la Uniunea
Europeană”, conducător ştiinţific - prof. univ.,dr. hab. m. c. al AŞM Moldovan D.

Rezultatele obţinute:
•

•

Rezultatele obţinute:

S-au evaluat oportunităţile pierdute de Republica Moldova în cazul tărăgănării procesului de

•

asociere, apoi de aderare la UE. Aceste oportunităţi (adică pierderi) se ridică anual la 1-2

asociere, apoi de aderare la UE. Aceste oportunităţi (adică pierderi) se ridică anual la 1-2

miliarde euro. Ele sunt condiţionate de ritmurile de creştere modeste, înregistrate în ultimii

miliarde euro. Ele sunt condiţionate de ritmurile de creştere modeste, înregistrate în ultimii

15 ani, ce au la temelie neobţinerea accesului la piaţa internă a UE şi nevenirea unui flux

15 ani, ce au la temelie neobţinerea accesului la piaţa internă a UE şi nevenirea unui flux

important de ISD ca în cazul ţărilor ce au aderat la UE. Aceste „pierderi” survin şi de la

important de ISD ca în cazul ţărilor ce au aderat la UE. Aceste „pierderi” survin şi de la

neobţinerea unei mari asistenţe financiare, care, de regulă, este destinată doar ţărilor ce obţin

neobţinerea unei mari asistenţe financiare, care, de regulă, este destinată doar ţărilor ce obţin

perspectiva reală de aderare la UE.

perspectiva reală de aderare la UE.

Au fost investigată, de asemenea, şi perspectiva creării clusterelor, din perspectiva aderării

•

Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

2. „Modificarea ordinii social-economice în contextul formării economiei noi”,

2. „Modificarea ordinii social-economice în contextul formării economiei noi”,
conducător ştiinţific – prof. univ., dr. hab. N. Şişcan.

Rezultatele obţinute:

Rezultatele obţinute:

Rezultatele cercetării permit formarea unei viziuni complexe asupra condiţiilor necesare

•

stabilirii şi menţinerii unei ordini economice în Republica Moldova.
•

•

Au fost investigată, de asemenea, şi perspectiva creării clusterelor, din perspectiva aderării

Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
conducător ştiinţific – prof. univ., dr. hab. N. Şişcan.
•

S-au evaluat oportunităţile pierdute de Republica Moldova în cazul tărăgănării procesului de

Investigaţia efectuată poate fi utilă la elaborarea strategiei modificării relaţiilor de

Rezultatele cercetării permit formarea unei viziuni complexe asupra condiţiilor necesare
stabilirii şi menţinerii unei ordini economice în Republica Moldova.

•

Investigaţia efectuată poate fi utilă la elaborarea strategiei modificării relaţiilor de

proprietate, ţinând cont de principiile privatizării, modalităţile de evaluare a întreprinderilor

proprietate, ţinând cont de principiile privatizării, modalităţile de evaluare a întreprinderilor

supuse privatizării.

supuse privatizării.

Materialele cercetării pot constitui baza teoretico-metodologică pentru elaborarea actelor
normative privind definirea mai exactă şi protecţia mai sigură a drepturilor de proprietate.
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•

Materialele cercetării pot constitui baza teoretico-metodologică pentru elaborarea actelor
normative privind definirea mai exactă şi protecţia mai sigură a drepturilor de proprietate.
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•

•

Rezultatele investigaţiei pot servi în calitate de material suplimentar la disciplinele
„Doctrine economice”, „Economie instituţională”, „Economie în tranziţie”, „Istoria

„Doctrine economice”, „Economie instituţională”, „Economie în tranziţie”, „Istoria

economiei naţionale”.

economiei naţionale”.

3. „Direcţiile eficientizării mediului instituţional existent”, conducător ştiinţific – prof.

3. „Direcţiile eficientizării mediului instituţional existent”, conducător ştiinţific – prof.

univ., dr. hab. O. Sorocean).

univ., dr. hab. O. Sorocean).

Rezultatele obţinute:
•

•

Rezultatele obţinute:
•

Procesul de socializare a economiilor în transformare este analizat în unitatea fundamentelor

•

Procesul de socializare a economiilor în transformare este analizat în unitatea fundamentelor

şi principiilor obiective ale principalilor subiecţi şi contradicţii, a particularităţilor naţionale

şi principiilor obiective ale principalilor subiecţi şi contradicţii, a particularităţilor naţionale

de realizare.

de realizare.
•

Este cercetată problema securităţii sociale în condiţiile transformărilor radicale, inclusiv
riscurile ei, dinamica indicatorilor agregaţi în ţările de frontieră est-europeană.

•

Rezultatele investigaţiei pot servi în calitate de material suplimentar la disciplinele

Este cercetată problema securităţii sociale în condiţiile transformărilor radicale, inclusiv
riscurile ei, dinamica indicatorilor agregaţi în ţările de frontieră est-europeană.

•

În contextul asigurării securităţii naţionale este studiată starea stratificării sociale, scara

În contextul asigurării securităţii naţionale este studiată starea stratificării sociale, scara

diferenţierii sociale pe ţări aparte ale frontierei est-europene, conceptul depăşirii sărăciei în

diferenţierii sociale pe ţări aparte ale frontierei est-europene, conceptul depăşirii sărăciei în

masă.

masă.
•

De pe poziţiile identităţii naţional-instituţionale, este efectuată argumentarea metodologică a

De pe poziţiile identităţii naţional-instituţionale, este efectuată argumentarea metodologică a

strategiilor dezvoltării ţărilor de frontieră est-europeană. Pentru transformări de succes şi

strategiilor dezvoltării ţărilor de frontieră est-europeană. Pentru transformări de succes şi

mobilizarea „rezervelor naţionale” de dezvoltare social-economică, o importanţă decisivă o

mobilizarea „rezervelor naţionale” de dezvoltare social-economică, o importanţă decisivă o

are rezolvarea identităţii naţional-instituţionale, adică corespunderea cursului ales al

are rezolvarea identităţii naţional-instituţionale, adică corespunderea cursului ales al

reformelor, specificului instituţional al ţării şi intereselor general-naţionale.

reformelor, specificului instituţional al ţării şi intereselor general-naţionale.

Colaboratorii Catedrei „Contabilitate şi audit” – prof. univ., dr. hab. Ţurcanu V., prof. univ.,

Colaboratorii Catedrei „Contabilitate şi audit” – prof. univ., dr. hab. Ţurcanu V., prof. univ.,

dr. hab. Bucur V., şi prof. univ., dr. hab. Nederiţa A., au participat la:

dr. hab. Bucur V., şi prof. univ., dr. hab. Nederiţa A., au participat la:

•

•

Elaborarea proiectelor Standardelor Naţionale de Contabilitate în baza IFRS: SNC 2 „Stocuri

•

Elaborarea proiectelor Standardelor Naţionale de Contabilitate în baza IFRS: SNC 2 „Stocuri

de mărfuri şi materiale”, SNC 16 „Active nemateriale pe termen lung”, SNC 36 „Deprecierea

de mărfuri şi materiale”, SNC 16 „Active nemateriale pe termen lung”, SNC 36 „Deprecierea

activelor”, SNC 38 „Active materiale”.

activelor”, SNC 38 „Active materiale”.

Înaintarea modificărilor în Legea contabilităţii.

•

Înaintarea modificărilor în Legea contabilităţii.

Proiectele au fost acceptate de către Ministerul Finanţelor şi primite pentru a fi aprobate în
calitate de Standarde Naţionale de Contabilitate şi alte acte normative.

Proiectele au fost acceptate de către Ministerul Finanţelor şi primite pentru a fi aprobate în
calitate de Standarde Naţionale de Contabilitate şi alte acte normative.

Ca rezultat al cercetărilor la tema „Gestiunea riscurilor investiţionale aferente economiei

Ca rezultat al cercetărilor la tema „Gestiunea riscurilor investiţionale aferente economiei

naţionale a Republicii Moldova”, conducător ştiinţific – prof. univ., dr. hab. R. Hâncu, s-au

naţionale a Republicii Moldova”, conducător ştiinţific – prof. univ., dr. hab. R. Hâncu, s-au

elucidat următoarele propuneri şi recomandări:

elucidat următoarele propuneri şi recomandări:

•

Utilizarea practicilor internaţionale privind securizarea activelor;
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•

Utilizarea practicilor internaţionale privind securizarea activelor;
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•

•

Utilizarea posibilităţilor de atragere a capitalului întreprinderilor din sectorul real al

•

economiei prin plasarea acţiunilor acestora pe pieţele financiare internaţionale prin

economiei prin plasarea acţiunilor acestora pe pieţele financiare internaţionale prin

intermediul recipiselor depozitare;

intermediul recipiselor depozitare;

Stabilirea cotei unice privind mărimea pachetului de control în toate actele legislative

•

autohtone care stipulează acest element;
•

•

Utilizarea posibilităţilor de atragere a capitalului întreprinderilor din sectorul real al

Stabilirea cotei unice privind mărimea pachetului de control în toate actele legislative
autohtone care stipulează acest element;

Completarea Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare cu compartimentul „Valori

•

Completarea Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare cu compartimentul „Valori

mobiliare ipotecare”, fapt ce ar contribui la ameliorarea activităţii ipotecare în sectorul real

mobiliare ipotecare”, fapt ce ar contribui la ameliorarea activităţii ipotecare în sectorul real

al economiei (vezi experienţa din Rusia, Marea Britanie, SUA);

al economiei (vezi experienţa din Rusia, Marea Britanie, SUA);

Completarea Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare cu prevederi ce vizează

•

Completarea Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare cu prevederi ce vizează

implementarea şi utilizarea instrumentelor financiare derivate (până în prezent, nu există

implementarea şi utilizarea instrumentelor financiare derivate (până în prezent, nu există

baza legislativă, normativă ce ar reglementa emisiunea, înregistrarea, plasarea şi circulaţia

baza legislativă, normativă ce ar reglementa emisiunea, înregistrarea, plasarea şi circulaţia

pe piaţa de capital autohtonă, organizată şi extrabursieră, a contractelor forward, futures şi

pe piaţa de capital autohtonă, organizată şi extrabursieră, a contractelor forward, futures şi

opţiunilor) în vederea creării unor condiţii favorabile derulării tranzacţiilor la bursa de

opţiunilor) în vederea creării unor condiţii favorabile derulării tranzacţiilor la bursa de

mărfuri şi diminuării riscului de preţ, drept categorie a riscului investiţional (vezi experienţa

mărfuri şi diminuării riscului de preţ, drept categorie a riscului investiţional (vezi experienţa

din Rusia, Belorusia, Marea Britanie, SUA, Ţările UE).

din Rusia, Belorusia, Marea Britanie, SUA, Ţările UE).

La tema de cercetare, au fost publicate mai multe articole ştiinţifice şi organizată o masă

La tema de cercetare, au fost publicate mai multe articole ştiinţifice şi organizată o masă

rotundă de către membrii catedrei, precum şi reprezentanţi ai Comisiei Naţionale a Pieţei

rotundă de către membrii catedrei, precum şi reprezentanţi ai Comisiei Naţionale a Pieţei

Financiare; Bursei de Valori a Moldovei, Companiei de estimare a V.M S.R.L. „Estimator – VM,

Financiare; Bursei de Valori a Moldovei, Companiei de estimare a V.M S.R.L. „Estimator – VM,

Registratorilor Independenţi S.R.L. „Grupa Financiară”, Asociaţiei Băncilor Comerciale din

Registratorilor Independenţi S.R.L. „Grupa Financiară”, Asociaţiei Băncilor Comerciale din

Republica Moldova; Fondurilor de pensii – F.N.P. „Primul Fond de Pensii”.

Republica Moldova; Fondurilor de pensii – F.N.P. „Primul Fond de Pensii”.

Colaboratorii Catedrei „Bănci şi activitate bancară” au fost implicaţi în realizarea de

Colaboratorii Catedrei „Bănci şi activitate bancară” au fost implicaţi în realizarea de

activităţi cu caracter ştiinţific şi inovaţional în cadrul temei de cercetare a catedrei „Creşterea

activităţi cu caracter ştiinţific şi inovaţional în cadrul temei de cercetare a catedrei „Creşterea

eficienţei sistemului monetar din Republica Moldova, în contextul conjuncturii actuale de pe

eficienţei sistemului monetar din Republica Moldova, în contextul conjuncturii actuale de pe

pieţele financiare naţionale şi internaţionale”, fiind obţinute următoarele rezultate:

pieţele financiare naţionale şi internaţionale”, fiind obţinute următoarele rezultate:

•

Au fost analizate procesele şi fenomenele declanşate pe pieţele financiare naţionale şi

•

internaţionale;
•

internaţionale;

Au fost identificate tendinţele care influenţează evoluţia sistemului monetar din Republica

•

Moldova;
•

Au fost analizate procesele şi fenomenele declanşate pe pieţele financiare naţionale şi
Au fost identificate tendinţele care influenţează evoluţia sistemului monetar din Republica
Moldova;

Au fost analizate aspectele şi elementele componente ale sistemului monetar din Republica

•

Au fost analizate aspectele şi elementele componente ale sistemului monetar din Republica

Moldova.

Moldova.

Rezultatele înregistrate (analize şi recomandări preventive; metodologii, recomandări,

Rezultatele înregistrate (analize şi recomandări preventive; metodologii, recomandări,

direcţii şi strategii de activitate) au fost prezentate sub forma articolelor, participărilor la sesiuni

direcţii şi strategii de activitate) au fost prezentate sub forma articolelor, participărilor la sesiuni

ştiinţifice, tezelor de doctorat etc.

ştiinţifice, tezelor de doctorat etc.
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În cadrul temei de cercetare „Politici financiare de realizare a creşterii economice în

În cadrul temei de cercetare „Politici financiare de realizare a creşterii economice în

condiţiile crizei economice mondiale”, realizată de Catedra „Finanţe şi asigurări”, pe parcursul

condiţiile crizei economice mondiale”, realizată de Catedra „Finanţe şi asigurări”, pe parcursul

anului 2009, au fost elaborate şi publicate articole ştiinţifice în revistele economice de profil şi

anului 2009, au fost elaborate şi publicate articole ştiinţifice în revistele economice de profil şi

prezentate comunicări la conferinţe ştiinţifice. Drept cele mai importante rezultate ale cercetărilor,

prezentate comunicări la conferinţe ştiinţifice. Drept cele mai importante rezultate ale cercetărilor,

le putem menţiona pe următoarele:

le putem menţiona pe următoarele:

•

•

Au fost cercetate si analizate activităţile economico-financiare ale întreprinderilor mici şi

•

mijlocii din Republica Moldova din punct de vedere al finanţării acestora prin folosirea

mijlocii din Republica Moldova din punct de vedere al finanţării acestora prin folosirea

creditelor;

creditelor;

S-au examinat aspectele fiscale ale instrumentelor de politică financiară ale statului în

•

vederea creşterii economice;
•

A fost testată practica internaţională de organizare a controlului financiar şi, în special, a

•

Au fost propuse căi de optimizare a planificării fiscale pentru mărirea gradului de securitate

•

Au fost propuse căi de optimizare a planificării fiscale pentru mărirea gradului de securitate
fiscală;

A fost cercetat sistemul de finanţare a ştiinţei în Republica Moldova cu scopul perfecţionării

•

acestuia;
•

A fost testată practica internaţională de organizare a controlului financiar şi, în special, a
celui fiscal, prin găsirea posibilităţilor de utilizare a ei în condiţiile Republicii Moldova;

fiscală;
•

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

celui fiscal, prin găsirea posibilităţilor de utilizare a ei în condiţiile Republicii Moldova;
•

Au fost cercetate si analizate activităţile economico-financiare ale întreprinderilor mici şi

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

•

A fost fundamentat diagnosticul financiar al întreprinderii ca suport în luarea deciziilor

manageriale;

manageriale;

La tema „Managementul informaţional integrat ca bază a eficienţei sistemelor informatice”,

La tema „Managementul informaţional integrat ca bază a eficienţei sistemelor informatice”,

conducător ştiinţific – prof. univ., dr. hab. I. Costaş, a fost cercetat domeniul managementului

conducător ştiinţific – prof. univ., dr. hab. I. Costaş, a fost cercetat domeniul managementului

informaţional din punct de vedere al impactului lui asigura sistemului de pregătire a cadrelor în

informaţional din punct de vedere al impactului lui asigura sistemului de pregătire a cadrelor în

acest domeniu. Pe baza rezultatelor ştiinţifice, a fost scris un articol ştiinţific şi făcută o prezentare

acest domeniu. Pe baza rezultatelor ştiinţifice, a fost scris un articol ştiinţific şi făcută o prezentare

la o conferinţă internaţională. Valoarea teoretică şi practică a rezultatelor constă în formarea unui

la o conferinţă internaţională. Valoarea teoretică şi practică a rezultatelor constă în formarea unui

cadru teoretic, care poate fi pus la baza elaborării programelor de studii la ciclul 2 de masterat, la

cadru teoretic, care poate fi pus la baza elaborării programelor de studii la ciclul 2 de masterat, la

specialitatea „Managementul informaţional”. Folosirea rezultatelor va avea un impact asupra

specialitatea „Managementul informaţional”. Folosirea rezultatelor va avea un impact asupra

dezvoltării practicii în domeniul respectiv.

dezvoltării practicii în domeniul respectiv.

În cadrul temei de cercetare „Mijloace adaptabile de programare”, conducător ştiinţific prof.

În cadrul temei de cercetare „Mijloace adaptabile de programare”, conducător ştiinţific prof.

univ. dr. hab. D. Todoroi, a fost creată baza lingvistico-procesorală pentru demonstrarea

univ. dr. hab. D. Todoroi, a fost creată baza lingvistico-procesorală pentru demonstrarea

algoritmică a posibilităţilor de creare automatizată a procesoarelor adaptabile de nivelul unu şi

algoritmică a posibilităţilor de creare automatizată a procesoarelor adaptabile de nivelul unu şi

doi. Au fost demonstrate Lemele: (a) Procesor L-L, (b) Procesor L-D şi (c) Procesor L-L-D pentru

doi. Au fost demonstrate Lemele: (a) Procesor L-L, (b) Procesor L-D şi (c) Procesor L-L-D pentru

sistemele adaptabile de nivelul unu. Au fost demonstrate Teoremele de obţinere automatizată a

sistemele adaptabile de nivelul unu. Au fost demonstrate Teoremele de obţinere automatizată a

procesoarelor de nivelul doi (d)de tip Tip-Timp realizarea extinderilor, (e)de tip Tip-Model

procesoarelor de nivelul doi (d)de tip Tip-Timp realizarea extinderilor, (e)de tip Tip-Model

realizarea extinderilor şi (f)de tip Model-Timp realizarea extinderilor.

realizarea extinderilor şi (f)de tip Model-Timp realizarea extinderilor.
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Colaboratorii Bibliotecii ştiinţifice ASEM, în anul 2009, au realizat activităţi de cercetare şi
asistenţă de specialitate cu următoarea tematică:

Colaboratorii Bibliotecii ştiinţifice ASEM, în anul 2009, au realizat activităţi de cercetare şi
asistenţă de specialitate cu următoarea tematică:

•

Managementul resurselor informaţionale şi documentare;

•

Managementul resurselor informaţionale şi documentare;

•

Biblioteca ASEM – arie de aplicare a strategiilor de marketing;

•

Biblioteca ASEM – arie de aplicare a strategiilor de marketing;

•

Asigurarea lingvistică a sistemului informatizat al Bibliotecii ASEM;

•

Asigurarea lingvistică a sistemului informatizat al Bibliotecii ASEM;

•

Crearea bibliotecilor digitale şi arhivelor electronice deschise;

•

Crearea bibliotecilor digitale şi arhivelor electronice deschise;

•

Asigurarea documentară şi informaţională a procesului de studiu şi cercetare.

•

Asigurarea documentară şi informaţională a procesului de studiu şi cercetare.

A fost perfecţionat sistemul de indicatori şi sistemul de raportare, inclusiv prin utilizarea

A 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

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

documente, informaţii şi servicii oferite; s-a actualizat permanent setul promoţional al Bibliotecii

ASEM.

ASEM.
III. ELABORAREA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE

III. ELABORAREA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE

În anul 2009, corpul didactico-ştiinţific al ASEM a publicat 630 de lucrări, cu un volum

În anul 2009, corpul didactico-ştiinţific al ASEM a publicat 630 de lucrări, cu un volum

total de 731,15 c.a., inclusiv 8 monografii, 8 manuale şi cursuri universitare, 43 de lucrări

total de 731,15 c.a., inclusiv 8 monografii, 8 manuale şi cursuri universitare, 43 de lucrări

metodico-didactice, 571 de articole ştiinţifice şi teze ale comunicărilor (tabelul 1).

metodico-didactice, 571 de articole ştiinţifice şi teze ale comunicărilor (tabelul 1).
Tabelul 1

Tabelul 1

Publicaţiile colaboratorilor ASEM în anul 2009

Publicaţiile colaboratorilor ASEM în anul 2009

630

8

8

571

43

Denumirea subdiviziunii

peste

publicaţii

hotare

din care pe catedre:

Total:

Manuale, cursuri
universitare şi note
de curs
Articole ştiinţifice şi
teze

43

Total

630

8

8

571

1

1

83

2

33

Metodico-didactice

Total:

Publicaţii

Monografii

publicaţii

din care
Metodico-didactice

Denumirea subdiviziunii

Monografii

Total

Manuale, cursuri
universitare şi note
de curs
Articole ştiinţifice şi
teze

din care

Publicaţii

43

43

peste
hotare

din care pe catedre:

1.

Contabilitate şi Audit

84

2.

Management

39

3.

Bănci şi activitate bancară

37

4.

Analiza activităţii economico-financiare

36

1

34

5.

Relaţii Economice Internaţionale

33

1

6.

Drept public

7.

Teorie economică şi Doctrine economice

18

1

1

83

2

1.

Contabilitate şi Audit

84

2

33

3

2.

Management

39

3

3.

Bănci şi activitate bancară

37

1

-

4.

Analiza activităţii economico-financiare

36

1

34

1

-

29

3

1

5.

Relaţii Economice Internaţionale

33

1

29

3

1

34

30

4

6.

Drept public

34

30

4

31

27

4

7.

Teorie economică şi Doctrine economice

31

27

4

4

37

5

18

2
4

37

3
3

5

8.

Cibernetică şi Informatică Economică

27

1

9.

Contabilitate

27

10. Finanţe şi Asigurări

26

11. Marketing şi Logistică

26

26

12. Limbi moderne de afaceri

24

23

13. Drept privat

20

20

14. Investiţii şi Pieţe de capital

20

18

15. Management Social

19

16. Economie şi Politici economice

18

18

17. Limbi moderne aplicate

18

16

18. Filosofie şi Politologie

17

1

16

19. Geografie şi Economia Mediului

17

1

15

20. Matematică

15

21. Instruire Economică şi Comunicare de afaceri

15

22. Statistică şi Previziune Economică

13

13

23. Turism şi servicii hoteliere

12

10

24. Merceologie şi Comerţ

10

7

25. Bazele Informaticii Economice

6

26. Biblioteca ştiinţifică

4

27. Educaţie fizică şi Sport

-

1

21

5

7

8.

Cibernetică şi Informatică Economică

27

1

22

4

-

9.

Contabilitate

27

1

20

5

1

10. Finanţe şi Asigurări

26

1

11. Marketing şi Logistică

26

26

3

12. Limbi moderne de afaceri

24

23

13. Drept privat

20

20

14. Investiţii şi Pieţe de capital

20

18

15. Management Social

19

16. Economie şi Politici economice

18

18

17. Limbi moderne aplicate

18

16

18. Filosofie şi Politologie

17

1

16

2

19. Geografie şi Economia Mediului

17

1

15

2

20. Matematică

15

21. Instruire Economică şi Comunicare de afaceri

15

22. Statistică şi Previziune Economică

13

13

2

23. Turism şi servicii hoteliere

12

10

2

1

24. Merceologie şi Comerţ

10

7

1

25. Bazele Informaticii Economice

6

26. Biblioteca ştiinţifică

4

27. Educaţie fizică şi Sport

-

1

1

2

18
3
2

1

15
1

1

14

2

5

6

4
4

1

1

21

5

7

1

22

4

-

1

20

5

1

1

1
1

3

2

1

18
3
2

1

15
1

2
2

14

2

5

6

4
4

Autorii lucrărilor publicate tratează probleme importante în contextul dezvoltării social-

Autorii lucrărilor publicate tratează probleme importante în contextul dezvoltării social-

economice a Republicii Moldova, cum ar fi: dezvoltarea competitivităţii întreprinderii,

economice a Republicii Moldova, cum ar fi: dezvoltarea competitivităţii întreprinderii,

competitivitatea ţării, cercetări de marketing, marketing urban, managementul calităţii, studii

competitivitatea ţării, cercetări de marketing, marketing urban, managementul calităţii, studii

doctorale, dezvoltarea transportului de mărfuri, imaginea întreprinderii de comerţ, relaţii cu

doctorale, dezvoltarea transportului de mărfuri, imaginea întreprinderii de comerţ, relaţii cu

publicul, analiza concurenţei, marketing societal. De asemenea, sunt abordate aspecte ce ţin

publicul, analiza concurenţei, marketing societal. De asemenea, sunt abordate aspecte ce ţin

de activitatea financiară, bancară, investiţională şi de capital, de activitatea contabilităţii în

de activitatea financiară, bancară, investiţională şi de capital, de activitatea contabilităţii în

diferite ramuri ale economiei naţionale.

diferite ramuri ale economiei naţionale.

Majoritatea lucrărilor ştiinţifice publicate conţin propuneri, recomandări pentru organele

Majoritatea lucrărilor ştiinţifice publicate conţin propuneri, recomandări pentru organele

de resort ale Republicii, privind ameliorarea activităţii economice interne şi externe a

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.

Guvernului. De asemenea, publicaţiile sunt utilizate şi în procesul de instruire a studenţilor.

În 2009, sunt editate „Analele ASEM” (ediţia VII), ce înglobează 68 de articole
ştiinţifice ale profesorilor de la ASEM şi de la alte instituţii.
19

În 2009, sunt editate „Analele ASEM” (ediţia VII), ce înglobează 68 de articole
ştiinţifice ale profesorilor de la ASEM şi de la alte instituţii.
19

Au văzut lumina tiparului culegerile de teze ale comunicărilor prezentate la diverse
manifestări ştiinţifice organizate de ASEM:

Au văzut lumina tiparului culegerile de teze ale comunicărilor prezentate la diverse
manifestări ştiinţifice organizate de ASEM:

− Simpozionul Internaţional al tinerilor cercetători (10-11 aprilie 2009), ediţia VII. În

− Simpozionul Internaţional al tinerilor cercetători (10-11 aprilie 2009), ediţia VII. În

volumul 1, sunt incluse 155 de teze ale referatelor prezentate la Simpozion de doctoranzi

volumul 1, sunt incluse 155 de teze ale referatelor prezentate la Simpozion de doctoranzi

şi competitori de la ASEM şi alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi de peste

şi competitori de la ASEM şi alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi de peste

hotare; volumul 2 include 74 de lucrări studenţeşti de autentică valoare ştiinţifică;

hotare; volumul 2 include 74 de lucrări studenţeşti de autentică valoare ştiinţifică;

− Conferinţa ştiinţifică internaţională „Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei

− Conferinţa ştiinţifică internaţională „Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei

bazate pe cunoaştere” (25-26 septembrie 2009) cuprinde 190 de teze ale comunicărilor

bazate pe cunoaştere” (25-26 septembrie 2009) cuprinde 190 de teze ale comunicărilor

ştiinţifice, prezentate la Conferinţă atât de cadre didactice universitare din Republica

ştiinţifice, prezentate la Conferinţă atât de cadre didactice universitare din Republica

Moldova (ASEM, AŞM, USM, UTM, UASM, UCCM, Universitatea „A. Russo” din

Moldova (ASEM, AŞM, USM, UTM, UASM, UCCM, Universitatea „A. Russo” din

Bălţi), cât şi din România, Ucraina, Belarus, Rusia;

Bălţi), cât şi din România, Ucraina, Belarus, Rusia;

− Conferinţa internaţională „Problemele contabilităţii în contextul integrării europene” –

− Conferinţa internaţională „Problemele contabilităţii în contextul integrării europene” –

organizată de facultatea „Contabilitate” a ASEM, împreună cu Ministerul Finanţelor şi

organizată de facultatea „Contabilitate” a ASEM, împreună cu Ministerul Finanţelor şi

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor profesionişti din Moldova – conţine 84 de

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor profesionişti din Moldova – conţine 84 de

materiale.

materiale.

− Conferinţă ştiinţifică internaţională organizată în comun de ASEM cu ISD al AŞM şi

− Conferinţă ştiinţifică internaţională organizată în comun de ASEM cu ISD al AŞM şi

Catedra „Ştiinţe juridice” a AAP „Probleme actuale ale teoriei şi istoriei dreptului” –

Catedra „Ştiinţe juridice” a AAP „Probleme actuale ale teoriei şi istoriei dreptului” –

organizator prof. univ. dr. hab. M. Rotaru – cuprinde 80 de teze ale comunicărilor

organizator prof. univ. dr. hab. M. Rotaru – cuprinde 80 de teze ale comunicărilor

ştiinţifice.

ştiinţifice.

De asemenea, în cadrul Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM, se editează două

De asemenea, în cadrul Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM, se editează două

reviste ştiinţifice recenzate – „Economica” şi „Drept, Economie şi Informatică” (aceasta din

reviste ştiinţifice recenzate – „Economica” şi „Drept, Economie şi Informatică” (aceasta din

urmă – în colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi”, România), ambele reviste

urmă – în colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi”, România), ambele reviste

pot fi vizionate pe pagina web ase.md.

pot fi vizionate pe pagina web ase.md.

Revista „Economica” este o publicaţie ştiinţifico-didactică, inclusă în Registrul naţional

Revista „Economica” este o publicaţie ştiinţifico-didactică, inclusă în Registrul naţional

al revistelor ştiinţifice de profil la categoria „B„. În 2009, conform noilor cerinţe ale CNAA,

al revistelor ştiinţifice de profil la categoria „B„. În 2009, conform noilor cerinţe ale CNAA,

în colegiul de redacţie au fost incluşi trei membri noi – de la Academia de Ştiinţe a Moldovei,

în colegiul de redacţie au fost incluşi trei membri noi – de la Academia de Ştiinţe a Moldovei,

de la Academia Română şi Academia de Ştiinţe a Rusiei.

de la Academia Română şi Academia de Ştiinţe a Rusiei.

Cea mai mare parte a autorilor o constituie profesori de la ASEM, dar şi cadre didactice

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:

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

bănci, organe fiscale, societăţi de asigurare, întreprinderi de producţie etc. Ponderea autorilor

străini constituie aproximativ 1/3 din numărul total al corespondenţilor.

străini constituie aproximativ 1/3 din numărul total al corespondenţilor.

Principalele rubrici ale revistei sunt: Economie generală, Business şi administrare,

Principalele rubrici ale revistei sunt: Economie generală, Business şi administrare,

Management şi Marketing, Finanţe şi Bănci, Contabilitate şi Audit, Relaţii economice

Management şi Marketing, Finanţe şi Bănci, Contabilitate şi Audit, Relaţii economice

20

20

internaţionale, Informatică, Statistică şi Analiză economică, Aspecte didactice şi Instruire

internaţionale, Informatică, Statistică şi Analiză economică, Aspecte didactice şi Instruire

economică.

economică.

Aria de răspândire cuprinde următoarele localităţi: municipiile Chişinău şi Bălţi,

Aria de răspândire cuprinde următoarele localităţi: municipiile Chişinău şi Bălţi,

raioanele: Anenii Noi, Orhei, Hânceşti, Ungheni, Basarabeasca, Cahul, Ştefan-Vodă,

raioanele: Anenii Noi, Orhei, Hânceşti, Ungheni, Basarabeasca, Cahul, Ştefan-Vodă,

Nisporeni, Criuleni, Glodeni, Rezina, Făleşti, Donduşeni, Soroca, Ocniţa, Briceni.

Nisporeni, Criuleni, Glodeni, Rezina, Făleşti, Donduşeni, Soroca, Ocniţa, Briceni.

Revista ştiinţifico-didactică „Drept, Economie şi Informatică”, inclusă în Registrul

Revista ştiinţifico-didactică „Drept, Economie şi Informatică”, inclusă în Registrul

naţional al revistelor ştiinţifice de profil la categoria „C”, este realizată de Academia de Studii

naţional al revistelor ştiinţifice de profil la categoria „C”, este realizată de Academia de Studii

Economice din Moldova în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative a

Economice din Moldova în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative a

Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, România. În baza convenţiei de colaborare între

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

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

publicarea revistei, editând anual 4 numere, cu finanţare proprie şi cu transmiterea reciprocă a

materialelor pregătite pentru publicare. Numerele revistei tipărite la Chişinău, ASEM, includ

materialelor pregătite pentru publicare. Numerele revistei tipărite la Chişinău, ASEM, includ

în proporţie de 50% articole ale autorilor din Republica Moldova, iar cele tipărite la Galaţi, la

în proporţie de 50% articole ale autorilor din Republica Moldova, iar cele tipărite la Galaţi, la

universitatea menţionată, respectă acelaşi principiu.

universitatea menţionată, respectă acelaşi principiu.

Această revistă este unica publicaţie moldo-română în domeniul economiei, informaticii

Această revistă este unica publicaţie moldo-română în domeniul economiei, informaticii

şi dreptului. Pe paginile revistei, sunt inserate informaţii din domeniile spectrului teoretico-

şi dreptului. Pe paginile revistei, sunt inserate informaţii din domeniile spectrului teoretico-

metodologic al integrării şi competitivităţii economiei; abordate probleme de eficientizare a

metodologic al integrării şi competitivităţii economiei; abordate probleme de eficientizare a

economiei în condiţiile proceselor de globalizare, integrare şi standardizare europeană, pune

economiei în condiţiile proceselor de globalizare, integrare şi standardizare europeană, pune

în discuţie vaste probleme de informatizare şi tehnologii informaţionale bazate pe o societate

în discuţie vaste probleme de informatizare şi tehnologii informaţionale bazate pe o societate

de drept şi cunoaştere.

de drept şi cunoaştere.

Materialul informaţional expus în revistă comportă un caracter instructiv, practic şi

Materialul informaţional expus în revistă comportă un caracter instructiv, practic şi

aplicativ. Publicaţia dată oferă specialiştilor, cadrelor universitare didactice şi tuturor

aplicativ. Publicaţia dată oferă specialiştilor, cadrelor universitare didactice şi tuturor

cititorilor posibilitatea de a se documenta atât cu publicaţiile expuse de savanţii de la

cititorilor posibilitatea de a se documenta atât cu publicaţiile expuse de savanţii de la

Academia de Studii Economice din Moldova, cât şi ale celor de la Universitatea „Dunărea de

Academia de Studii Economice din Moldova, cât şi ale celor de la Universitatea „Dunărea de

Jos” din Galaţi.

Jos” din Galaţi.
IV. MANIFESTĂRILE ŞTIINŢIFICE

IV. MANIFESTĂRILE ŞTIINŢIFICE

Un rol important în popularizarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice revine

Un rol important în popularizarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice revine

manifestărilor ştiinţifice, organizate în cadrul Academiei, altor instituţii din ţară şi din

manifestărilor ştiinţifice, organizate în cadrul Academiei, altor instituţii din ţară şi din

străinătate.
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În anul 2009, cadrele didactice, doctoranzii, competitorii şi masteranzii ASEM au

În anul 2009, cadrele didactice, doctoranzii, competitorii şi masteranzii ASEM au

participat la 83 de simpozioane, conferinţe, seminare şi mese rotunde, inclusiv la 60

participat la 83 de simpozioane, conferinţe, seminare şi mese rotunde, inclusiv la 60

manifestări ştiinţifice internaţionale (tabelul 2).

manifestări ştiinţifice internaţionale (tabelul 2).
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Tabelul 2
Participarea colaboratorilor ASEM la simpozioane, conferinţe şi seminare în anul 2009
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.

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

Din nr. total –
Din care
Comunicări
Instituţii Instituţii comun. la
prezentate,
ASEM
din
din alte manifestări
total
internaţionale
Republică
ţări
363
233
78
52
315
din care pe catedre:
55
45
7
3
55
35
25
5
5
24
29
18
6
5
29
21
19
19
19
16
16
13
13
12
12

16
16
16
11
7
8
6
11
2

5
2
5
7
3
4
2
12
9

1
3
3
2
5
3
1

16
19
19
17
16
16
13
3
1
12

11
9
8
8
8

5
9
4
5
6

1
1
1
2

5
3
2
-

10
7
8
8
8

7
7
5
5
5
4
4
3
-

6
4
3
1
3
1
1
-

1
3
4
2
-

2
4
2
3
-

7
7
5
5
5
3
2
-

În total, au fost prezentate 363 de referate şi comunicări, inclusiv 315 comunicări la
manifestări ştiinţifice internaţionale, printre care:
− Conferinţa Internaţională „Социальные трансформации в Пограничье (Беларусь,
Украина, Молдова)”, Belarus, Minsk, 17-18 februarie 2009;
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6
11
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5
2
5
7
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12
9

1
3
3
2
5
3
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16
19
19
17
16
16
13
3
1
12

11
9
8
8
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5
9
4
5
6

1
1
1
2

5
3
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10
7
8
8
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7
7
5
5
5
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6
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1
3
1
1
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1
3
4
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În total, au fost prezentate 363 de referate şi comunicări, inclusiv 315 comunicări la
manifestări ştiinţifice internaţionale, printre care:
− Conferinţa Internaţională „Социальные трансформации в Пограничье (Беларусь,
Украина, Молдова)”, Belarus, Minsk, 17-18 februarie 2009;

− Conference Humanitarian Studies, University of Groningen, 21- 22 Februarie 2009;

− Conference Humanitarian Studies, University of Groningen, 21- 22 Februarie 2009;

− Conferinţa Internaţională „Балканские чтения”; ediţia X, Rusia , Moscova, 1-2 aprilie

− Conferinţa Internaţională „Балканские чтения”; ediţia X, Rusia , Moscova, 1-2 aprilie

2009;

2009;
22

22

− Conferinţa ştiinţifică internaţională „Education, Research & Business Technologies”,
România, Bucureşti, 7-8 mai 2009;

− Conferinţa ştiinţifică internaţională „Education, Research & Business Technologies”,
România, Bucureşti, 7-8 mai 2009;

− Conferinţa internaţională „The Role of Higher Education and Academic Resedreh in the

− Conferinţa internaţională „The Role of Higher Education and Academic Resedreh in the

Process of Developement. Creativity and Innovation”. România, ASE Bucureşti, 14-15

Process of Developement. Creativity and Innovation”. România, ASE Bucureşti, 14-15

mai 2009;

mai 2009;

− Conferinţa internaţională „The 17th NISPAcee Annual Conference 2009 “State and
Administration in a Changing World”, Budva, Montenegro, 14-16 May 2009;

− Conferinţa internaţională „The 17th NISPAcee Annual Conference 2009 “State and
Administration in a Changing World”, Budva, Montenegro, 14-16 May 2009;

− Conferinţa ştiinţifică internaţională „WTO Workshop on WTO Matters for Academics

− Conferinţa ştiinţifică internaţională „WTO Workshop on WTO Matters for Academics

from Central and Eastern European, Central Asian and Caucasus Countries”, Geneva,

from Central and Eastern European, Central Asian and Caucasus Countries”, Geneva,

Switzerland, 18-20 mai 2009;

Switzerland, 18-20 mai 2009;

− Conferinţa internaţională „Communicative Revolution - Media and Social Change in

− Conferinţa internaţională „Communicative Revolution - Media and Social Change in

Eastern Europe After 1989” European Humanities University, Vilnius, Lituania, 21-22

Eastern Europe After 1989” European Humanities University, Vilnius, Lituania, 21-22

mai 2009;

mai 2009;

− Conferinţa internaţională „Investments and Economic Recovery”, România, Bucureşti,
22-23 mai 2009;

− Conferinţa internaţională „Investments and Economic Recovery”, România, Bucureşti,
22-23 mai 2009;

− Congresul „The 33rd Annual Congress of ARA”, România, Sibiu, 2-7 iunie 2009;

− Congresul „The 33rd Annual Congress of ARA”, România, Sibiu, 2-7 iunie 2009;

− Simpozionul internaţional „Efecte ale crizei economice asupra dezvoltării durabile”,

− Simpozionul internaţional „Efecte ale crizei economice asupra dezvoltării durabile”,

Universitatea „Spiru Haret”, Braşov, 26-28 iunie 2009;
− Conferinţa ştiinţifică internaţională “The Pow Wow 2009 change@crisis” , Germania
Munich, 11-13 septembrie 2009;

Universitatea „Spiru Haret”, Braşov, 26-28 iunie 2009;
− Conferinţa ştiinţifică internaţională “The Pow Wow 2009 change@crisis” , Germania
Munich, 11-13 septembrie 2009;

− Conferinţa internaţională «Проблемы и перспективы сотрудничества между

− Conferinţa internaţională «Проблемы и перспективы сотрудничества между

странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского Экономического

странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского Экономического

Сотрудничества» ДНУ, Ucraina, Донецк-Севастополь, 17-20 septembrie 2009;

Сотрудничества» ДНУ, Ucraina, Донецк-Севастополь, 17-20 septembrie 2009;

− Conferinţa ştiinţifică internaţională „Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii
de risc şi incertitudine”, România, Iaşi, 18-19 septembrie 2009;
− Conferinţa ştiinţifică internaţională „Central European conference in regional science”,
Slovacia, Kosice, 7-9 octombrie 2009;

− Conferinţa ştiinţifică internaţională „Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii
de risc şi incertitudine”, România, Iaşi, 18-19 septembrie 2009;
− Conferinţa ştiinţifică internaţională „Central European conference in regional science”,
Slovacia, Kosice, 7-9 octombrie 2009;

− Conferinţa internaţională „Annual conference on Regional Discrepancies in Economic

− Conferinţa internaţională „Annual conference on Regional Discrepancies in Economic

and Social Development in Europe”, Bulgaria, Sofia, University of Cologne, 9-10

and Social Development in Europe”, Bulgaria, Sofia, University of Cologne, 9-10

octombrie 2009;

octombrie 2009;

− Conferinţa ştiinţifică internaţională „Інституційна природа ринкових трансформацій”.
Ucraina, Cernăuţi, 15-16 octombrie 2009;
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− Conferinţa ştiinţifică internaţională „Інституційна природа ринкових трансформацій”.
Ucraina, Cernăuţi, 15-16 octombrie 2009;

23

− Conferinţa ştiinţifică internaţională „Терминологические стратегии в формировании

− Conferinţa ştiinţifică internaţională „Терминологические стратегии в формировании

бухгалтерской элиты”, Ucraina, Jitomir, 16-17 octombrie 2009;

бухгалтерской элиты”, Ucraina, Jitomir, 16-17 octombrie 2009;

− A 3-a Conferinţă Internatională „Globalizarea şi educaţia economică universitară”,

− A 3-a Conferinţă Internatională „Globalizarea şi educaţia economică universitară”,

România, Iaşi, 22-24 octombrie 2009;

România, Iaşi, 22-24 octombrie 2009;

− International Conference „Ecological performance in a competitive economy”,

− International Conference „Ecological performance in a competitive economy”,

Bucureşti, 12-13 noiembrie 2009;

Bucureşti, 12-13 noiembrie 2009;

− Conferinţa ştiinţifică internaţională „Challenges of Contemporary Know lodge Based

− Conferinţa ştiinţifică internaţională „Challenges of Contemporary Know lodge Based

Economy”, România, Alba Iulia, 13-14 noiembrie 2009;

Economy”, România, Alba Iulia, 13-14 noiembrie 2009;

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

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

manifestări ştiinţifice la care au participat colaboratori ai ASEM, cercetători din alte instituţii

manifestări ştiinţifice la care au participat colaboratori ai ASEM, cercetători din alte instituţii

din ţară şi străinătate.

din ţară şi străinătate.
Manifestările ştiinţifice organizate de ASEM

Nr.
Termenele
crt.

Manifestările ştiinţifice organizate de ASEM

Statutul

Denumirea

Persoana responsabilă,

2

3

4

5

1.

16 ianuarie
2009

Seminar
ştiinţific

Calitatea mărfurilor în condiţiile
de globalizare a economiilor

Conf.univ.dr. I. Panfil,
Catedra „Merceologie şi
Comerţ”

2.

20
februarie
2009

Seminar
ştiinţific

Problemele dezvoltării industriei
turistice şi serviciilor hoteliere în
Republica Moldova

Prof.univ.dr.hab.
E. Turcov, şef-catedră
„Turism şi servicii hoteliere”

3.

27 martie
2009

Masă rotundă

4.

3 aprilie
2009

Simpozion
ştiinţific

5.

10-11
aprilie
2009

6.

Nr.
Termenele
crt.

Statutul

Denumirea

Persoana responsabilă,

2

3

4

5

1.

16 ianuarie
2009

Seminar
ştiinţific

Calitatea mărfurilor în condiţiile
de globalizare a economiilor

Conf.univ.dr. I. Panfil,
Catedra „Merceologie şi
Comerţ”

2.

20
februarie
2009

Seminar
ştiinţific

Problemele dezvoltării industriei
turistice şi serviciilor hoteliere în
Republica Moldova

Prof.univ.dr.hab.
E. Turcov, şef-catedră
„Turism şi servicii hoteliere”

Strategii şi tehnici de comunicare Conf.univ.dr. E. Ruga,
Catedra „Limbi moderne de
în afaceri
afaceri”

3.

27 martie
2009

Masă rotundă

Marketingul şi strategia
competitivă

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

4.

3 aprilie
2009

Simpozion
ştiinţific

Simpozion
internaţional

Simpozionul Internaţional al
Tinerilor Cercetători
(Ediţia a VII-a)

Conf. cercet. dr. C. Guţu,
Directorul Centrului de
Cercetare Economică

5.

10-11
aprilie
2009

17 aprilie
2009

Masă rotundă

Metode moderne de predare.
Situaţii de caz aplicate la predarea
disciplinei „Tehnici de negocieri
şi comunicare în afaceri”

Conf.univ.dr. R. Borcoman,
şef-catedră
„Instruire Economică şi
Comunicare de Afaceri”

6.

7.

18 aprilie
2009

Conferinţă
ştiinţifică

Probleme actuale ale matematicii
cu diverse aplicaţii

Prof.univ.dr.hab. I .Bunu, şefcatedră „Matematică”

8.

24 aprilie
2009

Masa rotundă

Criza bancară internaţională:
consecinţe şi soluţii pentru
Republica Moldova

9.

8 mai 2009

Seminar
ştiinţific

10.

15 mai

Seminar

1

1

Strategii şi tehnici de comunicare Conf.univ.dr. E. Ruga,
Catedra „Limbi moderne de
în afaceri
afaceri”
Marketingul şi strategia
competitivă

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

Simpozion
internaţional

Simpozionul Internaţional al
Tinerilor Cercetători
(Ediţia a VII-a)

Conf. cercet. dr. C. Guţu,
Directorul Centrului de
Cercetare Economică

17 aprilie
2009

Masă rotundă

Metode moderne de predare.
Situaţii de caz aplicate la predarea
disciplinei „Tehnici de negocieri
şi comunicare în afaceri”

Conf.univ.dr. R. Borcoman,
şef-catedră
„Instruire Economică şi
Comunicare de Afaceri”

7.

18 aprilie
2009

Conferinţă
ştiinţifică

Probleme actuale ale matematicii
cu diverse aplicaţii

Prof.univ.dr.hab. I .Bunu, şefcatedră „Matematică”

Prof.univ.dr. O. Stratulat, şefcatedră „Bănci şi activitate
bancară”

8.

24 aprilie
2009

Masa rotundă

Criza bancară internaţională:
consecinţe şi soluţii pentru
Republica Moldova

Prof.univ.dr. O. Stratulat, şefcatedră „Bănci şi activitate
bancară”

Bugetarea sensibilă la gen

Conf.univ.dr. A. Casian,
Catedra „Finanţe şi Asigurări”

9.

8 mai 2009

Seminar
ştiinţific

Bugetarea sensibilă la gen

Conf.univ.dr. A. Casian,
Catedra „Finanţe şi Asigurări”

Problemele metodologice ale

Prof.univ.dr.hab. N. Şişcan,

10.

15 mai

Seminar

Problemele metodologice ale

Prof.univ.dr.hab. N. Şişcan,

24

24

Nr.
Termenele
crt.

Statutul

1

2
2009

3
ştiinţific

11.

22 mai
2009

12.

Denumirea

Persoana responsabilă,

4
teoriei economice contemporane

5
Catedra „Teorie economică şi
doctrine economice”

Masă rotundă

Bibliotecile universitare şi
resursele informaţionale în
contextul modernizării
învăţământulu

Dr. Silvia Ghinculov
Directorul Bibliotecii
Ştiinţifice a ASEM

18 iunie
2009

Masă rotundă

13.

25-26
septembrie
2009

Conferinţă
ştiinţifică
internaţională

14.

2–3
octombrie
2009

15.

9 – 10
octombrie
2009

Conferinţă
ştiinţifică
internaţională

16.

16
octombrie
2009

17.

Nr.
Termenele
crt.

Statutul

1

2
2009

3
ştiinţific

11.

22 mai
2009

Diversitatea lingvistică – factor al Conf.univ. D. Rusu şefcatedră „Limbi moderne
dezvoltării europene
aplicate”,

12.

Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii

Conf. cercet. dr. C. Guţu,
Directorul Centrului de
Cercetare Economică

Denumirea

Persoana responsabilă,

4
teoriei economice contemporane

5
Catedra „Teorie economică şi
doctrine economice”

Masă rotundă

Bibliotecile universitare şi
resursele informaţionale în
contextul modernizării
învăţământulu

Dr. Silvia Ghinculov
Directorul Bibliotecii
Ştiinţifice a ASEM

18 iunie
2009

Masă rotundă

Diversitatea lingvistică – factor al Conf.univ. D. Rusu şefcatedră „Limbi moderne
dezvoltării europene
aplicate”,

13.

25-26
septembrie
2009

Conferinţă
ştiinţifică
internaţională

Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii

Prof.univ.dr.hab. M. Rotaru,
Catedra „Drept public”

14.

2–3
octombrie
2009

Managementul funcţionării
întreprinderilor în condiţiile
economiei concurenţiale

Conf.univ.dr.M.Belostecinic
şef-catedră „Management”

15.

9 – 10
octombrie
2009

Conferinţă
ştiinţifică
internaţională

Managementul funcţionării
întreprinderilor în condiţiile
economiei concurenţiale

Conf.univ.dr.M.Belostecinic
şef-catedră „Management”

Masă rotundă
cu participare
internaţională

Dezvoltarea metodologiilor
statistice de actuariat

Prof.univ.dr . I. Pârţachi, şef
catedră „ Statistică şi
previziune economică”
Tel. 402-984, 402-985

16.

16
octombrie
2009

Masă rotundă
cu participare
internaţională

Dezvoltarea metodologiilor
statistice de actuariat

Prof.univ.dr . I. Pârţachi, şef
catedră „ Statistică şi
previziune economică”
Tel. 402-984, 402-985

23-24
octombrie
2009

Conferinţă
ştiinţifică
internaţională

Filosofia în contextul ştiinţei
contemporane

Conf.univ.dr. T.Dumitraş şefcatedră „Filosofie şi
politologie”

17.

23-24
octombrie
2009

Conferinţă
ştiinţifică
internaţională

Filosofia în contextul ştiinţei
contemporane

Conf.univ.dr. T.Dumitraş şefcatedră „Filosofie şi
politologie”

18.

6–7
noiembrie
2009

Conferinţă
internaţională

Problemele contabilităţii în
contextul integrării europene

Prof.univ.dr. hab.
V. Ţurcanu, decan, Facultatea
„Contabilitate”

18.

6–7
noiembrie
2009

Conferinţă
internaţională

Problemele contabilităţii în
contextul integrării europene

Prof.univ.dr. hab.
V. Ţurcanu, decan, Facultatea
„Contabilitate”

19.

13
Masa rotundă Perspective privind relaţiile
noiembrie interuniversitară economice dintre Republica
Moldova şi Uniunea Europeană în
2009
contextul politicii de vecinătate

Conf.univ. dr. hab.
B. Chistruga, şef-catedră
„Relaţii Economice
Internaţionale”

19.

13
Masa rotundă Perspective privind relaţiile
noiembrie interuniversitară economice dintre Republica
Moldova şi Uniunea Europeană în
2009
contextul politicii de vecinătate

Conf.univ. dr. hab.
B. Chistruga, şef-catedră
„Relaţii Economice
Internaţionale”

20.

20
noiembrie
2009

Masă rotundă

Competitivitatea regională şi
oportunităţile de creare a
clusterelor economice

Conf. cercet. dr. C. Guţu,
Directorul Centrului de
Cercetare Economică

20.

20
noiembrie
2009

Masă rotundă

Competitivitatea regională şi
oportunităţile de creare a
clusterelor economice

Conf. cercet. dr. C. Guţu,
Directorul Centrului de
Cercetare Economică

21.

18
decembrie
2009

Masă rotundă

Cercetarea riscurilor
investiţionale în sectorul real al
economiei

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

21.

18
decembrie
2009

Masă rotundă

Cercetarea riscurilor
investiţionale în sectorul real al
economiei

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

Probleme actuale ale teoriei şi
Conferinţă
ştiinţifică
istoriei dreptului
internaţională
organizată în
comun cu ISD
al AŞM şi
Catedra „Ştiinţe
juridice” a AAP

25

Probleme actuale ale teoriei şi
Conferinţă
ştiinţifică
istoriei dreptului
internaţională
organizată în
comun cu ISD
al AŞM şi
Catedra „Ştiinţe
juridice” a AAP

25

Conf. cercet. dr. C. Guţu,
Directorul Centrului de
Cercetare Economică
Prof.univ.dr.hab. M. Rotaru,
Catedra „Drept public”

V. ACTIVITATEA SOCIETĂŢILOR, COMISIILOR ŞI CONSILIILOR ŞTIINŢIFICE

V. ACTIVITATEA SOCIETĂŢILOR, COMISIILOR ŞI CONSILIILOR ŞTIINŢIFICE

ŞI TEHNICO-ŞTIINŢIFICE

ŞI TEHNICO-ŞTIINŢIFICE

•

Pentru examinarea calităţii lucrărilor ştiinţifice şi didactice (manuale şi monografii),

•
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•

Pentru aprecierea tezelor de doctorat, în ASEM, funcţionează 6 Consilii Ştiinţifice
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•
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Specializate şi 7 Seminare de profil.
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Lista consiliilor ştiinţifice specializate ale ASEM

DH 32-08.00.01-27.03.08
Specialitatea: Economie politică; doctrine economice
Preşedinte – Dumitru Moldovan, dr. hab., prof. univ., m.c. al AŞM
Secretar ştiinţific – Eugenia Feuraş, dr., hab., prof. univ.

DH 32-08.00.01-27.03.08
Specialitatea: 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
Specialitatea: Economie şi management (în ramură)
Preşedinte – Ala Cotelnic, dr. hab., prof. univ.
Secretar ştiinţific – Marina Belostecinic, dr., conf. univ.

DH 32-08.00.05-27.03.08
Specialitatea: 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
Specialitatea: Marketing; logistică
Preşedinte – Grigore Belostecinic, dr. hab., prof. univ., m.c. al AŞM
Secretar ştiinţific – Oxana Savciuc, dr., conf. univ.

D 32-08.00.06-27.03.08
Specialitatea: 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
Specialitatea: Finanţe; monedă; credit
Preşedinte – Ludmila Cobzari, dr. hab., prof. univ.
Secretar ştiinţific – Nadejda Botnari, dr., conf. univ.
D 32-08.00.12-27.03.08
Specialitatea: Contabilitate; audit; analiză economică
Preşedinte – Viorel Ţurcanu, dr. hab., prof. univ.
Secretar ştiinţific – Ludmila Grabarovschi, dr., conf. univ.

D 32-08.00.10-27.03.08
Specialitatea: Finanţe; monedă; credit
Preşedinte – Ludmila Cobzari, dr. hab., prof. univ.
Secretar ştiinţific – Nadejda Botnari, dr., conf. univ.
D 32-08.00.12-27.03.08
Specialitatea: 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
Specialitatea: Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Preşedinte – Sergiu Chircă, dr. hab., prof. univ.
Secretar ştiinţific – Boris Chistruga, dr. hab., conf. univ.

D 32-08.00.14-27.03.08
Specialitatea: Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Preşedinte – Sergiu Chircă, dr. hab., prof. univ.
Secretar ştiinţific – Boris Chistruga, dr. hab., conf. univ.
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LISTA SEMINARELOR ŞTIINŢIFICE DE PROFIL ALE ASEM:

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

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

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

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

Secretar: Elina Benea-Popuşoi, conf. univ., dr.

Secretar: Elina Benea-Popuşoi, conf. univ., dr.

2. Managementul şi marketingul în economia contemporană
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Preşedinte: Vadim Cojocaru, prof. univ., dr.

Preşedinte: Vadim Cojocaru, prof. univ., dr.

Secretar: Gheorghe Ţurcanu, conf. univ., dr.

Secretar: Gheorghe Ţurcanu, conf. univ., dr.

3. Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar

3. Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar

Preşedinte: Rodica Hâncu, prof. univ., dr. hab.

Preşedinte: Rodica Hâncu, prof. univ., dr. hab.

Secretar: Stela Ciobu, conf. univ., dr.

Secretar: Stela Ciobu, conf. univ., dr.

4. Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economico-financiare

4. Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economico-financiare

Preşedinte: Eudochia Bajerean, conf. univ., dr.

Preşedinte: Eudochia Bajerean, conf. univ., dr.

Secretar: Natalia Ţiriulnicova, conf. univ., dr.

Secretar: Natalia Ţiriulnicova, conf. univ., dr.

5. Suportul analitico-informatic al societăţii

5. Suportul analitico-informatic al societăţii

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

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

Secretar: Oleg Verejan, conf. univ., dr.

Secretar: Oleg Verejan, conf. univ., dr.

6. Relaţii economice internaţionale în sistemul mondial contemporan

6. Relaţii economice internaţionale în sistemul mondial contemporan

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

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

Secretar: Victoria Lupu, conf. univ., dr.

Secretar: Victoria Lupu, conf. univ., dr.

7. Geografia economică, socială şi politică

7. Geografia economică, socială şi politică

Preşedinte: Constantin Matei, prof. univ., dr. hab.

Preşedinte: Constantin Matei, prof. univ., dr. hab.

Secretar: Lidia Cojocaru, conf. univ., dr.

Secretar: Lidia Cojocaru, conf. univ., dr.

VI. PROPAGAREA ŞTIINŢEI, A REALIZĂRILOR ŞI CUNOŞTINŢELOR

VI. PROPAGAREA ŞTIINŢEI, A REALIZĂRILOR ŞI CUNOŞTINŢELOR

ŞTIINŢIFICE

ŞTIINŢIFICE

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

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

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

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

cărţi, expoziţii.

cărţi, expoziţii.

Astfel, Biblioteca ASEM a organizat în anul 2009:

Astfel, Biblioteca ASEM a organizat în anul 2009:

1

Activităţi publice

15

1

Activităţi publice

15

2

Expoziţii informative

77

2

Expoziţii informative

77

3

Expoziţii tematice

59

3

Expoziţii tematice

59

4

Expoziţii virtuale

3

4

Expoziţii virtuale

3

5

Lansări de carte

1

5

Lansări de carte

1

6

Materiale promoţionale

8

6

Materiale promoţionale

8

7

Zile de informare

3

7

Zile de informare

3

Cadrele didactice din ASEM au utilizat mai multe forme de propagare a ştiinţei, prin
intermediul mass-media: a presei şi televiziunii, participări la diferite expoziţii.
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•

•

În cotidianul naţional independent „Timpul”, a fost publicat articolul cu titlul:

•

„Misiunea” crizelor economice şi gândirea pozitivă, autor: dr. hab., prof. univ. D.

„Misiunea” crizelor economice şi gândirea pozitivă, autor: dr. hab., prof. univ. D.

Moldovan;

Moldovan;

Membrii Catedrei “Investiţii şi pieţe de capital” au participat la expoziţia specializată:

•

„Moldinvest”;
•

•

•

În cotidianul naţional independent „Timpul”, a fost publicat articolul cu titlul:

Membrii Catedrei “Investiţii şi pieţe de capital” au participat la expoziţia specializată:
„Moldinvest”;

Colaboratorii Catedrei „Finanţe şi Asigurări” în luna ianuarie 2009, au lansat revista

•

Colaboratorii Catedrei „Finanţe şi Asigurări” în luna ianuarie 2009, au lansat revista

„Arta asigurărilor”, în colaborare cu Societatea de Asigurări „Donaris-Group” S.A.,

„Arta asigurărilor”, în colaborare cu Societatea de Asigurări „Donaris-Group” S.A.,

fondatorul revistei.

fondatorul revistei.

În cadrul Catedrei „Bănci şi Activităţi Bancare”, prof. univ. Stratulat O. şi conf. univ.

•

În cadrul Catedrei „Bănci şi Activităţi Bancare”, prof. univ. Stratulat O. şi conf. univ.

Berdilă A. au publicat mai multe articole de popularizare în Curierul Economic. Cele

Berdilă A. au publicat mai multe articole de popularizare în Curierul Economic. Cele

mai importante sunt: Afirmaţii cu cunoaştere de cauză, în Curierul Economic din 12

mai importante sunt: Afirmaţii cu cunoaştere de cauză, în Curierul Economic din 12

octombrie 2009; Prestigiul este o chestie care trebuie justificată încontinuu în Curierul

octombrie 2009; Prestigiul este o chestie care trebuie justificată încontinuu în Curierul

Economic din 25 septembrie 2009; şi Catedra „Bănci şi Activitate Bancară”, în Curierul

Economic din 25 septembrie 2009; şi Catedra „Bănci şi Activitate Bancară”, în Curierul

Economic din 13 martie 2009.

Economic din 13 martie 2009.

Au fost publicate următoarele articole didactico-ştiinţifice ale profesorilor catedrei

•

Au fost publicate următoarele articole didactico-ştiinţifice ale profesorilor catedrei

„Instruire economică, şi comunicări de afaceri”: Radu G. „Cu forţe comune să construim

„Instruire economică, şi comunicări de afaceri”: Radu G. „Cu forţe comune să construim

Templul bunătăţii”, în revista „Convorbiri didactice”; Radu G., „Metodele educaţiei

Templul bunătăţii”, în revista „Convorbiri didactice”; Radu G., „Metodele educaţiei

morale tradiţionale”, în revista „Convorbiri didactice”; Radu G., „Grigore Vieru – poetul

morale tradiţionale”, în revista „Convorbiri didactice”; Radu G., „Grigore Vieru – poetul

sentimentelor şi noţiunilor umane”, în revista „Convorbiri didactice”; şi Belous N.,

sentimentelor şi noţiunilor umane”, în revista „Convorbiri didactice”; şi Belous N.,

„Liviu Damian. Privire din şi dincolo de generaţie”, în hebdomadarul „Literatura şi

„Liviu Damian. Privire din şi dincolo de generaţie”, în hebdomadarul „Literatura şi

arta”.

arta”.
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Academia de Studii Economice din Moldova are 42 de acorduri de colaborare, în

Academia de Studii Economice din Moldova are 42 de acorduri de colaborare, în

vigoare, cu diferite instituţii din mai multe ţări, care stipulează, printre altele, şi colaborare

vigoare, cu diferite instituţii din mai multe ţări, care stipulează, printre altele, şi colaborare

ştiinţifică. În anul de referinţă, ASEM a semnat 6 acorduri de colaborare:

ştiinţifică. În anul de referinţă, ASEM a semnat 6 acorduri de colaborare:

•

Университет экономики и права «КРОК» - Киев, Ucraina

•

Университет экономики и права «КРОК» - Киев, Ucraina

•

Universitatea Auvergne-Clermont, Franţa

•

Universitatea Auvergne-Clermont, Franţa

•

Academia Economiei Naţionale „D.A.Tenov”, Bulgaria

•

Academia Economiei Naţionale „D.A.Tenov”, Bulgaria

•

Universitatea Calabria, Italia

•

Universitatea Calabria, Italia

•

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

•

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

•

Киевский Национальный Торговый Экономический Университет

•

Киевский Национальный Торговый Экономический Университет

Acorduri de colaborare ştiinţifică cu Academia de Studii Economice din Moldova:

Acorduri de colaborare ştiinţifică cu Academia de Studii Economice din Moldova:
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20.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ROMÂNIA
Academia de Studii Economice din Bucureşti
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
INCE al Academiei Române
Universitatea din Oradea
Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş
Primăria oraşului Predeal, România
Universitatea „Ovidius” din Constanţa
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Universitatea Ecologică din Bucureşti
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
R U S IA
Донской Государственный Аграрный Университет
Российская Экономическая Академия
им.Г.В.Плеханова
Росийский Государственный Торгово- экономический
Университет (Воронеж)
LETONIA
Şcoala Economică din Stockholm or.Riga
BELARUS
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
Житомирский государственный технологический
университет
Львовская коммерческая академия
Университет экономики и права «КРОК»- Киев
Киевский Национальный Торговый Экономический
Университет
FRANTA
Universitatea Pierre Mendes France de Grenoble
Universitatea Paris-Dauphine
Universitatea Jean Moulin or.Lyon
Universitatea Rennes-2 - Haute Bretagne
Universitatea Auvergne-Clermont 1
POLONIA
Academia Economică Krakovia
Universitatea din Zielona Gora
BULGARIA
Academia Economiei Naţionale „D.A.Ţenov”
TURCIA
Universitatea Hacettepe
ITALIA
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din 29.02.2008 – nelimitat
din 04.04.2008 – nelimitat
din 05.04.2008 - nelimitat

1.
2.
3.

din 14.12.2000 – nelimitat
din 07.04.2000 – nelimitat
din 21.09.2007 – 21.09.2012
din 30.05.2002 – nelimitat
din 14.06.2005 – nelimitat
din 09.03.2006 – nelimitat
din 28.07.2006 – nelimitat
din 30.09.2008 – nelimitat
din 01.11.2007 – nelimitat
din 19.11.2007 – nelimitat
din 16.04.2008 – nelimitat
din 17.11.2009 – nelimitat

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

din 05.04.2007 – nelimitat
din 07.12.2007 – nelimitat

16.
17.

din 29.09.2008 – nelimitat

18.

din 27.04.2007 – nelimitat

19.

din 22.04.2003 – nelimitat
din 24.09.2004 – nelimitat

20.
21.

din 26.04.2004 – nelimitat
din 19.12.2001 – nelimitat
din 14.05.2002 – nelimitat
din 05.10.2007 – 05.10.2012
din 01.07.2008 – nelimitat
din 17.12.2008 – nelimitat

22.
23.
24.
25.
26.
27.

din 23.12.2008 – 23.12.2013
din 19.06.2009 – nelimitat
din 12.06.2009 – nelimitat

28.
29.
30.

din 21.03.2000 – nelimitat
din 25.03.2008 – nelimitat
din 29.07.2007 – nelimitat
din 11.02.2008 – nelimitat
din 06.05.2009 – 06.05.2011

31.
32.
33.
34.
35.

din 03.03.2006 – 03.03.2011
din 09.03.2007 – 09.03.2012

36.
37.

din 21.05.2009 – nelimitat

38.

din 03.06.2005 – nelimitat

39.

ROMÂNIA
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Universitatea „Valahia” din Târgovişte
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
INCE al Academiei Române
Universitatea din Oradea
Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş
Primăria oraşului Predeal, România
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Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
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Российская Экономическая Академия
им.Г.В.Плеханова
Росийский Государственный Торгово- экономический
Университет (Воронеж)
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BELARUS
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
Житомирский государственный технологический
университет
Львовская коммерческая академия
Университет экономики и права «КРОК»- Киев
Киевский Национальный Торговый Экономический
Университет
FRANTA
Universitatea Pierre Mendes France de Grenoble
Universitatea Paris-Dauphine
Universitatea Jean Moulin or.Lyon
Universitatea Rennes-2 - Haute Bretagne
Universitatea Auvergne-Clermont 1
POLONIA
Academia Economică Krakovia
Universitatea din Zielona Gora
BULGARIA
Academia Economiei Naţionale „D.A.Ţenov”
TURCIA
Universitatea Hacettepe
ITALIA
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din 29.02.2008 – nelimitat
din 04.04.2008 – nelimitat
din 05.04.2008 - nelimitat
din 14.12.2000 – nelimitat
din 07.04.2000 – nelimitat
din 21.09.2007 – 21.09.2012
din 30.05.2002 – nelimitat
din 14.06.2005 – nelimitat
din 09.03.2006 – nelimitat
din 28.07.2006 – nelimitat
din 30.09.2008 – nelimitat
din 01.11.2007 – nelimitat
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din 16.04.2008 – nelimitat
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din 01.07.2008 – nelimitat
din 17.12.2008 – nelimitat
din 23.12.2008 – 23.12.2013
din 19.06.2009 – nelimitat
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din 21.05.2009 – nelimitat
din 03.06.2005 – nelimitat

40.
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ELVEŢIA
International Trade Centre
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din 08.04.2007 – 08.04.2010
din 23-06-2009 - nelimitat
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De asemenea, ASEM face parte din următoarele organizaţiile internaţionale:

Universitatea Degli Studi, Palermo
Universitatea din Bolognia
Universitatea Calabria

din 29.04.2005 – nelimitat
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ELVEŢIA
International Trade Centre
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De asemenea, ASEM face parte din următoarele organizaţiile internaţionale:

9 Asociaţia Universitară Europeană,

9 Asociaţia Universitară Europeană,

9 Agenţia Universitară a Francofoniei,

9 Agenţia Universitară a Francofoniei,

9 Reţeaua Universitară a Ţărilor din Bazinul Mării Negre, în cadrul cărora au loc şi

9 Reţeaua Universitară a Ţărilor din Bazinul Mării Negre, în cadrul cărora au loc şi

manifestări ştiinţifice.

manifestări ştiinţifice.
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VIII. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ

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

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

participarea studenţilor la activitatea colectivelor de cercetare ale catedrelor, în cercuri

participarea studenţilor la activitatea colectivelor de cercetare ale catedrelor, în cercuri

ştiinţifice studenţeşti, la conferinţe, concursuri profesionale studenţeşti, olimpiade pe obiecte,

ştiinţifice studenţeşti, la conferinţe, concursuri profesionale studenţeşti, olimpiade pe obiecte,

publicarea lucrărilor ştiinţifice.

publicarea lucrărilor ştiinţifice.

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

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

studios, în anul de studii 2009-2010, în cadrul a 21 de catedre activează 28 de cercuri

studios, în anul de studii 2009-2010, în cadrul a 21 de catedre activează 28 de cercuri

ştiinţifice studenţeşti, la şedinţele cărora participă peste 900 de studenţi.

ştiinţifice studenţeşti, la şedinţele cărora participă peste 900 de studenţi.

Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”, în cadrul catedrelor:

Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”, în cadrul catedrelor:

„Management” – activează cercul ştiinţific „Tehnici de management în funcţionarea

„Management” – activează cercul ştiinţific „Tehnici de management în funcţionarea

întreprinderilor”, unde sunt antrenaţi studenţi din anii II-III, specializarea „Business şi

întreprinderilor”, unde sunt antrenaţi studenţi din anii II-III, specializarea „Business şi

Administrarea Afacerilor” (cond. prof. univ. dr. hab. I. Sârbu). Participanţi – 20 de studenţi.

Administrarea Afacerilor” (cond. prof. univ. dr. hab. I. Sârbu). Participanţi – 20 de studenţi.

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

„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

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

facultate. Participanţi – 25 de studenţi.

facultate. Participanţi – 25 de studenţi.

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

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

atenţie deosebită se acordă următoarelor teme: „Turismul şi dezvoltarea durabilă”, „Analiza

atenţie deosebită se acordă următoarelor teme: „Turismul şi dezvoltarea durabilă”, „Analiza

unor localităţi rurale în vederea includerii lor în circuitul turistic al Republicii Moldova”,

unor localităţi rurale în vederea includerii lor în circuitul turistic al Republicii Moldova”,

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

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

R. Livandovschi). Participanţi – 12 de studenţi.

R. Livandovschi). Participanţi – 12 de studenţi.

„Merceologie şi Comerţ” – în activitatea cercului „Merceologie Comercială”, având ca

„Merceologie şi Comerţ” – în activitatea cercului „Merceologie Comercială”, având ca

domeniu studierea calităţii mărfurilor în activitatea comercială, sunt antrenaţi 24 de

domeniu studierea calităţii mărfurilor în activitatea comercială, sunt antrenaţi 24 de
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participanţi: profesori, studenţi, oaspeţi din alte instituţii (cond. conf. univ. dr. I. Panfil);

participanţi: profesori, studenţi, oaspeţi din alte instituţii (cond. conf. univ. dr. I. Panfil);

formele de activitate constă în mese rotunde, dezbateri, raportări, studii de caz, şedinţe

formele de activitate constă în mese rotunde, dezbateri, raportări, studii de caz, şedinţe

ştiinţifice.

ştiinţifice.

Facultatea „Economie Generală şi Drept”, în cadrul catedrelor:

Facultatea „Economie Generală şi Drept”, în cadrul catedrelor:

„Economie şi politici economice” activează 7 cercuri ştiinţifice studenţeşti: „Specificul

„Economie şi politici economice” activează 7 cercuri ştiinţifice studenţeşti: „Specificul

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

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

contextul globalizării” (cond.: conf. univ., dr. hab. T. Pâşchina); „Politici macroeconomice”,

contextul globalizării” (cond.: conf. univ., dr. hab. T. Pâşchina); „Politici macroeconomice”,

având ca domeniu de activitate problemele macroeconomice şi politicile economice în

având ca domeniu de activitate problemele macroeconomice şi politicile economice în

Republica Moldova (cond.: conf. univ., dr. A. Tomşa); „Noua Economie” (cond.: lect. univ.

Republica Moldova (cond.: conf. univ., dr. A. Tomşa); „Noua Economie” (cond.: lect. univ.

D. Stavilă); „Economia ramurilor”, având ca domeniu de activitate problemele economiei R.

D. Stavilă); „Economia ramurilor”, având ca domeniu de activitate problemele economiei R.

Moldova în contextul dezvoltării durabile, o atenţie deosebită acordându-se următoarelor

Moldova în contextul dezvoltării durabile, o atenţie deosebită acordându-se următoarelor

teme: „Economia resurselor energetice ale Republicii Moldova”, „Probleme şi soluţii privind

teme: „Economia resurselor energetice ale Republicii Moldova”, „Probleme şi soluţii privind

economia resurselor materiale în industrie, construcţii şi transporturi” (cond.: conf., univ. dr.

economia resurselor materiale în industrie, construcţii şi transporturi” (cond.: conf., univ. dr.

E. Vaculovschi); „Economie generală” (cond.: lect. sup. T. Gutium). La aceste cercuri,

E. Vaculovschi); „Economie generală” (cond.: lect. sup. T. Gutium). La aceste cercuri,

participă studenţi de la specialităţile: EG, SPE, BA – în total 180 de studenţi;

participă studenţi de la specialităţile: EG, SPE, BA – în total 180 de studenţi;

„Management social”, este organizat cercul: „Tineri pe piaţa muncii” (cond.: lect. sup.

„Management social”, este organizat cercul: „Tineri pe piaţa muncii” (cond.: lect. sup.

dr. L. Eremia); cu participarea a 20 de studenţi. O atenţie deosebită se acordă următoarelor

dr. L. Eremia); cu participarea a 20 de studenţi. O atenţie deosebită se acordă următoarelor

teme: „Psihologia consumatorului”, „Psihologia resurselor umane”, „Stresul profesional şi

teme: „Psihologia consumatorului”, „Psihologia resurselor umane”, „Stresul profesional şi

modalităţi de eliminare a stresului ”, „Psihologia banilor”, „Fenomenul birocraţiei în RM”;

modalităţi de eliminare a stresului ”, „Psihologia banilor”, „Fenomenul birocraţiei în RM”;

„Geografie şi Economia Mediului”. La catedră, activează cercul „Ecologia şi protecţia

„Geografie şi Economia Mediului”. La catedră, activează cercul „Ecologia şi protecţia

mediului” (cond.: lect. sup. P. Bacal şi A. Grozav ). În cadrul lui, se desfăşoară mese rotunde,

mediului” (cond.: lect. sup. P. Bacal şi A. Grozav ). În cadrul lui, se desfăşoară mese rotunde,

se invită specialişti din domeniul dat, se prezintă public referate. Participanţi – 20 de studenţi.

se invită specialişti din domeniul dat, se prezintă public referate. Participanţi – 20 de studenţi.

„Drept privat”. În cadrul catedrei, activează cercul studenţesc, având domeniul de

„Drept privat”. În cadrul catedrei, activează cercul studenţesc, având domeniul de

activitate Dreptul civil şi procedură civilă, la care participă 20 de studenţi (cond.: lect. sup. dr.

activitate Dreptul civil şi procedură civilă, la care participă 20 de studenţi (cond.: lect. sup. dr.

A. Bîcu); invitaţi ai cercului sunt notari publici şi privaţi, avocaţi, judecători şi procurori.

A. Bîcu); invitaţi ai cercului sunt notari publici şi privaţi, avocaţi, judecători şi procurori.

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

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

(cond.: lect. univ. J. Vasiloiu), unde au loc mese rotunde, seminare, vizitarea unor instituţii

(cond.: lect. univ. J. Vasiloiu), unde au loc mese rotunde, seminare, vizitarea unor instituţii

publice.

publice.

Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”, în cadrul catedrelor:

Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”, în cadrul catedrelor:

„Relaţii Economice Internaţionale” activează cercul ştiinţific „Eco Force – Forţa

„Relaţii Economice Internaţionale” activează cercul ştiinţific „Eco Force – Forţa

economică” (cond.: conf. univ., dr. I. Galaju). O atenţie deosebită se acordă următoarelor

economică” (cond.: conf. univ., dr. I. Galaju). O atenţie deosebită se acordă următoarelor

teme: „Competitivitatea Republicii Moldova”, „Problemele de extindere a Uniunii Europene

teme: „Competitivitatea Republicii Moldova”, „Problemele de extindere a Uniunii Europene
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spre Est: efecte soluţii, implicaţii pentru Republica Moldova”, „Criza financiară mondială”.

spre Est: efecte soluţii, implicaţii pentru Republica Moldova”, „Criza financiară mondială”.

Participanţi – 25 de studenţi;

Participanţi – 25 de studenţi;

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

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

de activitate „Teorie economică şi problemele economiei naţionale” (cond.: conf. univ., dr. N.

de activitate „Teorie economică şi problemele economiei naţionale” (cond.: conf. univ., dr. N.

Filip). Participanţi – 30 de studenţi.

Filip). Participanţi – 30 de studenţi.

Facultatea „Finanţe”, în cadrul catedrelor:

Facultatea „Finanţe”, în cadrul catedrelor:

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

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

activitate bancară” (cond.: conf. univ., dr. L. Romanciuc şi A. Belobrov). În cadrul şedinţelor

activitate bancară” (cond.: conf. univ., dr. L. Romanciuc şi A. Belobrov). În cadrul şedinţelor

lunare, se discută următoarele teme: „Crizele financiare internaţionale recente şi identificarea

lunare, se discută următoarele teme: „Crizele financiare internaţionale recente şi identificarea

scenariilor de gestionare a acestora ”, „Politica monetară a BNM la etapa actuală”, „Politica

scenariilor de gestionare a acestora ”, „Politica monetară a BNM la etapa actuală”, „Politica

cursului valutar al monedei naţionale la etapa actuală”, „Rolul băncilor centrale în atenuarea

cursului valutar al monedei naţionale la etapa actuală”, „Rolul băncilor centrale în atenuarea

crizelor bancare”, „Corelarea politicilor monetare şi fiscale în Republica Moldova”.

crizelor bancare”, „Corelarea politicilor monetare şi fiscale în Republica Moldova”.

Participanţi – 30 de studenţi.

Participanţi – 30 de studenţi.

„Finanţe şi asigurări”, îşi continuă activitatea cercul studenţesc „Finanţe şi asigurări”

„Finanţe şi asigurări”, îşi continuă activitatea cercul studenţesc „Finanţe şi asigurări”

(cond.: lect.sup. A. Ţugulschi), domeniile de activitate fiind: asigurările, investiţiile la nivel

(cond.: lect.sup. A. Ţugulschi), domeniile de activitate fiind: asigurările, investiţiile la nivel

de întreprindere, amnistia fiscală. Participanţi – 50 de studenţi.

de întreprindere, amnistia fiscală. Participanţi – 50 de studenţi.

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

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

pieţe de capital” (cond.: conf. univ. dr. N. Jeleznova, lect. sup. D. Dascaliuc); o importanţă

pieţe de capital” (cond.: conf. univ. dr. N. Jeleznova, lect. sup. D. Dascaliuc); o importanţă

deosebită în soluţionarea problemelor economiei naţionale prezintă temele abordate în

deosebită în soluţionarea problemelor economiei naţionale prezintă temele abordate în

şedinţele cercului ştiinţific studenţesc: „Riscurile investiţionale specifice economiei

şedinţele cercului ştiinţific studenţesc: „Riscurile investiţionale specifice economiei

Republicii Moldova”, „Perspectivele implementării produselor financiare derivate în

Republicii Moldova”, „Perspectivele implementării produselor financiare derivate în

Republica Moldova”, „Politici de preţ la etapa actuală”, „Contribuţia agiotajului în derularea

Republica Moldova”, „Politici de preţ la etapa actuală”, „Contribuţia agiotajului în derularea

tranzacţiilor speculative”, „Inflaţia în condiţiile actuale specifice economiei contemporane”, la

tranzacţiilor speculative”, „Inflaţia în condiţiile actuale specifice economiei contemporane”, la

discuţia cărora participă circa 50 de studenţi, anii II, III.

discuţia cărora participă circa 50 de studenţi, anii II, III.

„Filosofie şi politologie”. Activează cercul ştiinţific studenţesc „Minerva” (cond.: lect.

„Filosofie şi politologie”. Activează cercul ştiinţific studenţesc „Minerva” (cond.: lect.

sup. G. Ţurcan), participanţi – 20 de studenţi. O atenţie deosebită se acordă următoarelor

sup. G. Ţurcan), participanţi – 20 de studenţi. O atenţie deosebită se acordă următoarelor

teme: „Nevoia de filozofie pentru studenţii economişti”, „Spiritualitatea în sec. XXI.

teme: „Nevoia de filozofie pentru studenţii economişti”, „Spiritualitatea în sec. XXI.

Normalitate? Criză?”, „Crearea textului ştiinţific”.

Normalitate? Criză?”, „Crearea textului ştiinţific”.

Facultatea „Contabilitate”, în cadrul catedrelor:

Facultatea „Contabilitate”, în cadrul catedrelor:

„Contabilitate şi Audit”, activează cercul „Contabilitate” (cond.: conf. univ., dr.

„Contabilitate şi Audit”, activează cercul „Contabilitate” (cond.: conf. univ., dr.

N. Zlatina, lect. sup., dr. R. Cuşmăunsă), formele de activitate fiind şedinţele cu abordări

N. Zlatina, lect. sup., dr. R. Cuşmăunsă), formele de activitate fiind şedinţele cu abordări
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teoretice şi practice, rapoartele studenţilor şi discursurile conducătorului; participă 25 de

teoretice şi practice, rapoartele studenţilor şi discursurile conducătorului; participă 25 de

studenţi.

studenţi.

„Contabilitate”, activează cercul „Contabilitate” (cond.: lect. univ. S. Mihailă). O

„Contabilitate”, activează cercul „Contabilitate” (cond.: lect. univ. S. Mihailă). O

atenţie deosebită se acordă următoarelor teme: „Analiza comparată a obiectului de studii al

atenţie deosebită se acordă următoarelor teme: „Analiza comparată a obiectului de studii al

contabilităţii”, „Locul contabilităţii de gestiune în structura informaţională a întreprinderii”,

contabilităţii”, „Locul contabilităţii de gestiune în structura informaţională a întreprinderii”,

„Asemănări şi deosebiri generale ale contabilităţii în ţările din vecinătatea RM”. Participanţi –

„Asemănări şi deosebiri generale ale contabilităţii în ţările din vecinătatea RM”. Participanţi –

20 de studenţi.

20 de studenţi.

„Analiza activităţii economico-financiare”, activează cercul ştiinţific studenţesc

„Analiza activităţii economico-financiare”, activează cercul ştiinţific studenţesc

„Analitic” cu domeniul de activitate „Analiza activităţii economico-financiare în cadrul

„Analitic” cu domeniul de activitate „Analiza activităţii economico-financiare în cadrul

întrepriderilor” (cond.: conf. univ., dr. N. Prodan). O importanţă deosebită în soluţionarea

întrepriderilor” (cond.: conf. univ., dr. N. Prodan). O importanţă deosebită în soluţionarea

problemelor economice revine temelor abordate în şedinţele cercului ştiinţific studenţesc:

problemelor economice revine temelor abordate în şedinţele cercului ştiinţific studenţesc:

„Aplicarea tehnicilor noi de prelucrare a informaţiilor analitice”, „Analiza indicatorilor

„Aplicarea tehnicilor noi de prelucrare a informaţiilor analitice”, „Analiza indicatorilor

particulari de rotaţie a creanţelor pentru elaborarea politicii de discont”, Metodele

particulari de rotaţie a creanţelor pentru elaborarea politicii de discont”, Metodele

contemporane ale analizei rapoartelor financiare”. Participă – 25 de studenţi.

contemporane ale analizei rapoartelor financiare”. Participă – 25 de studenţi.

Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”, în cadrul catedrelor:

Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”, în cadrul catedrelor:

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

„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),

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

participă 20 de studenţi.

participă 20 de studenţi.

„Cibernetică şi Informatică Economică”, activează cercul „Tehnologii Informaţionale

„Cibernetică şi Informatică Economică”, activează cercul „Tehnologii Informaţionale

în economie” (cond.: lect. sup. A. Baractari), participă 20 de studenţi de la Facultatea

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

„Cibernetică Statistică şi Informatică Economică”. Forma de activitate a cercului este

organizarea de seminare, mese rotunde, concursuri.

organizarea de seminare, mese rotunde, concursuri.

„Bazele informaticii economice”, este organizat cercul ştiinţific studenţesc: „Sisteme

„Bazele informaticii economice”, este organizat cercul ştiinţific studenţesc: „Sisteme

de informatizare a societăţii secolului XXI” (cond.: prof. univ. dr. hab. D. Todoroi). La

de informatizare a societăţii secolului XXI” (cond.: prof. univ. dr. hab. D. Todoroi). La

şedinţe, participă 23 de studenţi de la specialităţile „Finanţe şi Bănci” şi „Economie mondială

şedinţe, participă 23 de studenţi de la specialităţile „Finanţe şi Bănci” şi „Economie mondială

şi relaţii economice internaţionale”.

şi relaţii economice internaţionale”.

Participarea studenţilor la activitatea cercurilor ştiinţifice contribuie la trezirea

Participarea studenţilor la activitatea cercurilor ştiinţifice contribuie la trezirea

interesului faţă de cercetarea ştiinţifică, acesta fiind relevat de numărul mare de comunicări

interesului faţă de cercetarea ştiinţifică, acesta fiind relevat de numărul mare de comunicări

susţinute şi premiate în cadrul conferinţelor ştiinţifice studenţeşti, meselor rotunde

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.

organizate atât în ASEM, cât şi în alte centre universitare din Republică şi de peste hotare.

La aceste manifestări ştiinţifice, studenţii au prezentat peste 350 de comunicări.

La aceste manifestări ştiinţifice, studenţii au prezentat peste 350 de comunicări.

La 10-11 aprilie 2009, a avut loc Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători

La 10-11 aprilie 2009, a avut loc Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători

(ediţia a VII-a). Scopul Simpozionului a fost realizarea unui eficient schimb de idei în

(ediţia a VII-a). Scopul Simpozionului a fost realizarea unui eficient schimb de idei în
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domeniul economic, cel al noilor tehnologii informaţionale între tinerii cercetători din diferite

domeniul economic, cel al noilor tehnologii informaţionale între tinerii cercetători din diferite

centre universitare din ţară şi străinătate.

centre universitare din ţară şi străinătate.

La această manifestare ştiinţifică, au participat 520 de studenţi, masteranzi, doctoranzi,

La această manifestare ştiinţifică, au participat 520 de studenţi, masteranzi, doctoranzi,

competitori de la ASEM, invitaţi de la instituţiile de învăţământ superior din R. Moldova

competitori de la ASEM, invitaţi de la instituţiile de învăţământ superior din R. Moldova

(Universitatea de Stat, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Liberă Internaţională

(Universitatea de Stat, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Liberă Internaţională

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

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

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

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

Institutul de Cercetări Economice al AŞM), din România, Ucraina şi Belarus.

Institutul de Cercetări Economice al AŞM), din România, Ucraina şi Belarus.

Au fost propuse următoarele recomandări:

Au fost propuse următoarele recomandări:

–

Implicarea mai activă a tineretului studios în cercetarea finanţată;

–

Implicarea mai activă a tineretului studios în cercetarea finanţată;

–

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

–

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

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

catedrelor, proiectelor instituţionale, proiectelor internaţionale, pentru a recompensa

material activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor;

material activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor;

În cadrul şedinţei plenare şi în cele 22 de secţii tematice, doctoranzii, masteranzii şi

În cadrul şedinţei plenare şi în cele 22 de secţii tematice, doctoranzii, masteranzii şi

studenţii au prezentat circa 480 de comunicări. Din numărul total de comunicări, 59 au fost

studenţii au prezentat circa 480 de comunicări. Din numărul total de comunicări, 59 au fost

susţinute de participanţii de la instituţiile din Republică şi din străinătate.

susţinute de participanţii de la instituţiile din Republică şi din străinătate.

Lucrările doctoranzilor, masteranzilor au fost publicate în vol. I al Simpozionului (155

Lucrările doctoranzilor, masteranzilor au fost publicate în vol. I al Simpozionului (155

de comunicări). Lucrările studenţilor (74 de lucrări) de valoare ştiinţifică, recomandate de

de comunicări). Lucrările studenţilor (74 de lucrări) de valoare ştiinţifică, recomandate de

birourile secţiilor, sunt publicate în vol. II al Simpozionului.

birourile secţiilor, sunt publicate în vol. II al Simpozionului.

În cadrul cercului ştiinţific „Probleme filosofice şi metodologice ale ştiinţei economice”

În cadrul cercului ştiinţific „Probleme filosofice şi metodologice ale ştiinţei economice”

(conducător: prof. P. Rumleanschi), au fost organizate 4 conferinţe ştiinţifice studenţeşti, în 2

(conducător: prof. P. Rumleanschi), au fost organizate 4 conferinţe ştiinţifice studenţeşti, în 2

şi 9 decembrie 2008 cu grupele SPE 281, 282 şi MERC 281, 282 şi la 5 şi 12 mai 2009 cu

şi 9 decembrie 2008 cu grupele SPE 281, 282 şi MERC 281, 282 şi la 5 şi 12 mai 2009 cu

grupele BA 289-28E, EG 281-283, FB 289-28B pe tema „Filosofia şi ştiinţa economică:

grupele BA 289-28E, EG 281-283, FB 289-28B pe tema „Filosofia şi ştiinţa economică:

probleme metodologice actuale”, unde au fost ascultate 15 referate studenţeşti, pregătite sub

probleme metodologice actuale”, unde au fost ascultate 15 referate studenţeşti, pregătite sub

conducerea profesorului P. Rumleanschi.. Cele mai bune au fost recomandate pentru

conducerea profesorului P. Rumleanschi.. Cele mai bune au fost recomandate pentru

Simpozionul tinerilor cercetători din ASEM.

Simpozionul tinerilor cercetători din ASEM.

Activitatea de cercetare ştiinţifică constituie o formă de instruire şi, în acelaşi timp, de

Activitatea de cercetare ştiinţifică constituie o formă de instruire şi, în acelaşi timp, de

propagare a cunoştinţelor. În acest context, organizarea şi desfăşurarea anuală a Conferinţei

propagare a cunoştinţelor. În acest context, organizarea şi desfăşurarea anuală a Conferinţei

Ştiinţifice Studenţeşti în limbi străine au devenit o tradiţie ce implică activ studenţii în

Ştiinţifice Studenţeşti în limbi străine au devenit o tradiţie ce implică activ studenţii în

activitatea extracurriculară. Condiţiile bune şi tradiţia frumoasă favorizează realizarea

activitatea extracurriculară. Condiţiile bune şi tradiţia frumoasă favorizează realizarea

obiectivelor propuse. În anul 2009, la 26 martie, a avut loc cea de-a IX-a ediţie a acestei

obiectivelor propuse. În anul 2009, la 26 martie, a avut loc cea de-a IX-a ediţie a acestei
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conferinţe, genericul căreia a fost „Tendinţe politice, economice şi sociale actuale. Căi de

conferinţe, genericul căreia a fost „Tendinţe politice, economice şi sociale actuale. Căi de

soluţionare”.

soluţionare”.

La organizarea şi desfăşurarea conferinţei au participat studenţii facultăţilor „Finanţe”,

La organizarea şi desfăşurarea conferinţei au participat studenţii facultăţilor „Finanţe”,

„Contabilitate”, „Economie generală şi Drept”, „Cibernetică, Statistică şi Informatică

„Contabilitate”, „Economie generală şi Drept”, „Cibernetică, Statistică şi Informatică

Economică”, manifestând interes şi mare entuziasm.

Economică”, manifestând interes şi mare entuziasm.

Câştigătorii au obţinut diplome, cărţi, invitaţii la diverse manifestaţii şi premii băneşti,
oferite de Comitetul Sindical al studenţilor.

Câştigătorii au obţinut diplome, cărţi, invitaţii la diverse manifestaţii şi premii băneşti,
oferite de Comitetul Sindical al studenţilor.

În plus, de mai mulţi ani, în cadrul Catedrei „Limbi moderne aplicate”, îşi desfăşoară
lucrările cercurile ştiinţifice studenţeşti „La francophilie” şi „English Club”.

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,

Coordonator şi responsabil de activitatea cercului „La francophilie” este M. Maleavschi,

lector superior universitar, iar de „English Club” – I. Braşovan, asistent universitar.

lector superior universitar, iar de „English Club” – I. Braşovan, asistent universitar.

Obiectivele acestor cercuri sunt multiple, cele mai importante fiind:

Obiectivele acestor cercuri sunt multiple, cele mai importante fiind:

•

organizarea şi pregătirea studenţilor pentru participarea la Conferinţa ştiinţifică anuală;

•

organizarea şi pregătirea studenţilor pentru participarea la Conferinţa ştiinţifică anuală;

•

perfecţionarea limbilor moderne în cadrul unor activităţi extracurriculare de studiu şi

•

perfecţionarea limbilor moderne în cadrul unor activităţi extracurriculare de studiu şi

divertisment;
•

divertisment;

familiarizarea studenţilor cu noi creaţii culturale şi cu cele clasice (vizionarea filmelor,

•

publicaţii noi etc.);

familiarizarea studenţilor cu noi creaţii culturale şi cu cele clasice (vizionarea filmelor,
publicaţii noi etc.);

•

dezvoltarea abilităţilor de a lucra creativ şi de a gândi critic;

•

dezvoltarea abilităţilor de a lucra creativ şi de a gândi critic;

•

promovarea lucrului individual şi în echipă;

•

promovarea lucrului individual şi în echipă;

•

încurajarea activităţii de cercetare ştiinţifică etc.

•

încurajarea activităţii de cercetare ştiinţifică etc.

Anul acesta, cercurile s-au completat cu membri noi. Ei au fost familiarizaţi cu

Anul acesta, cercurile s-au completat cu membri noi. Ei au fost familiarizaţi cu

activitatea şi obiectivele Alianţei Franceze din Moldova. De altfel, majoritatea membrilor

activitatea şi obiectivele Alianţei Franceze din Moldova. De altfel, majoritatea membrilor

Cercului francez sunt, deja, membrii Alianţei Franceze din Moldova. Cercul „La francophilie”

Cercului francez sunt, deja, membrii Alianţei Franceze din Moldova. Cercul „La francophilie”

cuprinde 56 de membri.

cuprinde 56 de membri.

Pe parcursul anului, în cadrul acestor cercuri, au fost selectate materiale şi pregătite
gazete de perete cu diferite tematici.

Pe parcursul anului, în cadrul acestor cercuri, au fost selectate materiale şi pregătite
gazete de perete cu diferite tematici.

La 11 aprilie 2009, Catedra „Matematică” a organizat Olimpiada „Matematici

La 11 aprilie 2009, Catedra „Matematică” a organizat Olimpiada „Matematici

economice” pentru studenţii anului I de studii. Au participat 27 de studenţi de la toate

economice” pentru studenţii anului I de studii. Au participat 27 de studenţi de la toate

facultăţile ASEM. Câştigătorilor li s-au decernat diplome.

facultăţile ASEM. Câştigătorilor li s-au decernat diplome.
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IX. POTENŢIALUL ŞTIINŢIFIC UMAN ŞI PREGĂTIREA CADRELOR

IX. POTENŢIALUL ŞTIINŢIFIC UMAN ŞI PREGĂTIREA CADRELOR

Academia dispune de un potenţial ştiinţific impunător pentru efectuarea investigaţiilor

Academia dispune de un potenţial ştiinţific impunător pentru efectuarea investigaţiilor

în diverse domenii ale ştiinţei economice, în dezvoltarea învăţământului economic superior.

în diverse domenii ale ştiinţei economice, în dezvoltarea învăţământului economic superior.

În prezent, în cadrul ASEM, activează 464 de cadre didactico-ştiinţifice titulare, inclusiv

În prezent, în cadrul ASEM, activează 464 de cadre didactico-ştiinţifice titulare, inclusiv

32 de doctori habilitaţi şi 206 doctori în ştiinţe. În componenţa lor, întră 2 membri-corespondenţi

32 de doctori habilitaţi şi 206 doctori în ştiinţe. În componenţa lor, întră 2 membri-corespondenţi

ai AŞM, un membru de onoare al Academiei Române, membri ai Academiei Internaţionale de

ai AŞM, un membru de onoare al Academiei Române, membri ai Academiei Internaţionale de

Informatizare, ai Academiei Româno-Americane.

Informatizare, ai Academiei Româno-Americane.
Tabelul 3

Tabelul 3

Potenţialul personalului cu titlu ştiinţific al ASEM în anul 2009

Nr.
crt.

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.

Personal
Personal
pofesoralCatedra
profesoraldidactic cu titlu
didactic - total
ştiinţific
2009
2009
Management Social
10
10
Filosofie şi Politologie
5
5
Bănci şi activitate bancară
20
17
Teorie economică şi doctrine economice
15
11
Turism, servicii hoteliere
9
7
Merceologie şi Comerţ
8
6
Matematică
15
11
Management
29
20
Contabilitate şi audit
34
23
Investiţii şi pieţe de capital
13
8
Marketing şi Logistică
18
11
Cibernetică şi informatică economică
18
11
Drept privat
25
14
Statistică şi previziune economică
13
7
Relaţii economice internaţionale
21
11
Analiza activităţii economico-financiare
14
7
Bazele informaticii economice
15
7
Finanţe şi asigurări
35
16
Drept public
15
6
Instruire economică şi comunicări de afaceri
13
5
Geografie şi economia mediului
8
3
Contabilitate
18
6
Limbi moderne de afaceri
39
5
Educaţie fizică şi sport
12
1
Limbi moderne aplicate
24
1
TOTAL:
464
238
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Ponderea
personalullui
cu titlu (grad)
ştiinţific (%)
2009 2008 2007
100,0 100 92.8
100,0 85,7 87.5
85,0 81,8 76.1
84,6 66,6 64.7
77,8 77,7 55.5
75,0 83,3 83
73,3 78,5 83.3
68,9 75,0 82.0
67,6 64,7 60.6
61,5 57,1 66.6
61,1 55,5 62.6
61,1 61,1 66.6
56,0 52,1 50,0
53,9 50 50.5
52,4 50,5 58.8
50,0 53,3 46.6
46,7 43,7 47.1
45,9 45,9 43.5
40,0 42,8 40,0
38,5 35,7 31.2
37,5 37,5 37.5
33,3 33,3 37.5
12,8 10
8,3 8,3 8,3
4,2
51,12 50,3 52,0

Potenţialul personalului cu titlu ştiinţific al ASEM în anul 2009

Nr.
crt.

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.

Personal
Personal
pofesoralCatedra
profesoraldidactic cu titlu
didactic - total
ştiinţific
2009
2009
Management Social
10
10
Filosofie şi Politologie
5
5
Bănci şi activitate bancară
20
17
Teorie economică şi doctrine economice
15
11
Turism, servicii hoteliere
9
7
Merceologie şi Comerţ
8
6
Matematică
15
11
Management
29
20
Contabilitate şi audit
34
23
Investiţii şi pieţe de capital
13
8
Marketing şi Logistică
18
11
Cibernetică şi informatică economică
18
11
Drept privat
25
14
Statistică şi previziune economică
13
7
Relaţii economice internaţionale
21
11
Analiza activităţii economico-financiare
14
7
Bazele informaticii economice
15
7
Finanţe şi asigurări
35
16
Drept public
15
6
Instruire economică şi comunicări de afaceri
13
5
Geografie şi economia mediului
8
3
Contabilitate
18
6
Limbi moderne de afaceri
39
5
Educaţie fizică şi sport
12
1
Limbi moderne aplicate
24
1
TOTAL:
464
238
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Ponderea
personalullui
cu titlu (grad)
ştiinţific (%)
2009 2008 2007
100,0 100 92.8
100,0 85,7 87.5
85,0 81,8 76.1
84,6 66,6 64.7
77,8 77,7 55.5
75,0 83,3 83
73,3 78,5 83.3
68,9 75,0 82.0
67,6 64,7 60.6
61,5 57,1 66.6
61,1 55,5 62.6
61,1 61,1 66.6
56,0 52,1 50,0
53,9 50 50.5
52,4 50,5 58.8
50,0 53,3 46.6
46,7 43,7 47.1
45,9 45,9 43.5
40,0 42,8 40,0
38,5 35,7 31.2
37,5 37,5 37.5
33,3 33,3 37.5
12,8 10
8,3 8,3 8,3
4,2
51,12 50,3 52,0

Pregătirea cadrelor ştiinţifice se efectuează prin studii postuniversitare specializate,
doctorat, competiţiune şi masterat.

Pregătirea cadrelor ştiinţifice se efectuează prin studii postuniversitare specializate,
doctorat, competiţiune şi masterat.

Studii de doctorat

Studii de doctorat

Academia de Studii Economice din Moldova pregăteşte cadre ştiinţifice prin doctorat la
10 specialităţi:

Academia de Studii Economice din Moldova pregăteşte cadre ştiinţifice prin doctorat la
10 specialităţi:

08.00.01. Economie politică; doctrine economice;

08.00.01. Economie politică; doctrine economice;

08.00.05. Economie şi management (în ramură);

08.00.05. Economie şi management (în ramură);

08.00.06. Marketing; logistică;

08.00.06. Marketing; logistică;

08.00.10. Finanţe; monedă; credit;

08.00.10. Finanţe; monedă; credit;

08.00.11. Statistică economică;

08.00.11. Statistică economică;

08.00.12. Contabilitate; audit; analiză economică;

08.00.12. Contabilitate; audit; analiză economică;

08.00.13. Metode economico-matematice;

08.00.13. Metode economico-matematice;

01.05.05. Sisteme informaţionale;

01.05.05. Sisteme informaţionale;

08.00.14. Economie mondială; relaţii economice internaţionale;

08.00.14. Economie mondială; relaţii economice internaţionale;

11.00.02. Geografia economică, politică şi socio-umană.

11.00.02. Geografia economică, politică şi socio-umană.

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

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

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

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

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

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

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

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

social-economic al ţării.

social-economic al ţării.

Academia dispune de un potenţial ştiinţific considerabil pentru pregătirea cadrelor

Academia dispune de un potenţial ştiinţific considerabil pentru pregătirea cadrelor

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

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

Acreditare şi Atestare, în prezent, 62 de persoane, cadre didactice cu funcţii de conducere de

doctorat, efectuează conducerea doctoranzilor. Dintre ei, au grad ştiinţific de doctor habilitat –

doctorat, efectuează conducerea doctoranzilor. Dintre ei, au grad ştiinţific de doctor habilitat –

26 de persoane, iar cu grad ştiinţific de doctor – 36 de persoane.

26 de persoane, iar cu grad ştiinţific de doctor – 36 de persoane.

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

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

frecvenţă redusă, cu finanţarea de la bugetul de stat şi în bază de contract cu plată. Taxa

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.

pentru studii se stabileşte pentru fiecare an aparte de către Senatul ASEM.

Durata studiilor de doctorat este: cu frecvenţă la zi – de 3 ani şi cu frecvenţă redusă – de 4

Durata studiilor de doctorat este: cu frecvenţă la zi – de 3 ani şi cu frecvenţă redusă – de 4

ani.

ani.

Admiterea la doctorat, în anul 2009, s-a desfăşurat în baza Regulamentului privind

Admiterea la doctorat, în anul 2009, s-a desfăşurat în baza Regulamentului privind

organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi a postdoctoratului, aprobat prin Hotărârea

organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi a postdoctoratului, aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr.173 din 18 februarie 2008 şi conform planului de admitere.

Guvernului nr.173 din 18 februarie 2008 şi conform planului de admitere.
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În anul 2009, la doctorat, au fost înmatriculate 40 persoane, dintre ele 19 persoane au
fost înmatriculate din surse bugetare, 21 prin contract.

În anul 2009, la doctorat, au fost înmatriculate 40 persoane, dintre ele 19 persoane au
fost înmatriculate din surse bugetare, 21 prin contract.

frecvenţă la zi: 21 la buget şi 20 prin contract şi 133 la forma de studii cu frecvenţă redusă: 56

frecvenţă la zi: 21 la buget şi 20 prin contract şi 133 la forma de studii cu frecvenţă redusă: 56

la buget şi 88 prin contract)) şi 17 competitori.

la buget şi 88 prin contract)) şi 17 competitori.

(noiembrie 2009)

(noiembrie 2009)

Numărului absolvenţilor doctoranturii anului 2009

buget

contract

contract

buget

contract

buget

contract

6

buget

contract

51 80 12 11 16 31 11 32 12

buget

contract

contract

buget

3

9

-

8

35

competitori

-

Postdoctoranzi

15

contract

Total

13

buget

competitori

1

contract

Postdoctoranzi

6

buget

contract

16

contract

buget

19

Absolvenţi

buget

contract

Au absolvit doctoratul
Din ei
din ei
la zi
la f/r

buget

Absolvenţi

contract

35

7 12 7

Învăţământ cu f/r
anul I anul II anul III anul IV

Numărului absolvenţilor doctoranturii anului 2009

buget

Total

Au absolvit doctoratul
Din ei
din ei
la zi
la f/r

contract

7

buget

102 21 22 7

buget

174 72

Învăţământ la zi
anul I anul II anul III total

total

contract

-

Numărul doctoranzilor

buget

9

Înmatriculaţi conform planului
de admitere (buget)
Înmatriculaţi în bază
de contract

contract

din ei

Total doctoranzi

buget

contract

buget

contract

6

buget

51 80 12 11 16 31 11 32 12

buget

contract

Învăţământ cu f/r
anul I anul II anul III anul IV

contract

contract
3

buget

buget

7 12 7

buget

contract
7

buget

102 21 22 7

contract

Învăţământ la zi
anul I anul II anul III total

total

buget

174 72

Numărul doctoranzilor

contract

Înmatriculaţi conform planului
de admitere (buget)
Înmatriculaţi în bază
de contract

Total doctoranzi

din ei

postdoctorat

Numărul doctoranzilor, postdoctoranzilor şi competitorilor în ASEM

competitori

Numărul doctoranzilor, postdoctoranzilor şi competitorilor în ASEM

postdoctorat

În acest an, îşi fac studiile 174 de doctoranzi (dintre ei, 43 la forma de studii cu

competitori

În acest an, îşi fac studiile 174 de doctoranzi (dintre ei, 43 la forma de studii cu

19

16

6

1

13

15

-

8

În anul 2009, au fost confirmate la CNAA: 3 teze de doctor habilitat, dintre care două

În anul 2009, au fost confirmate la CNAA: 3 teze de doctor habilitat, dintre care două

sunt elaborate de cadrele didactice ale ASEM şi 15 teze de doctor, din care şase sunt elaborate

sunt elaborate de cadrele didactice ale ASEM şi 15 teze de doctor, din care şase sunt elaborate

de cadrele didactice ale ASEM, după cum urmează:

de cadrele didactice ale ASEM, după cum urmează:
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Tezele de doctor habilitat confirmate la CNAA în anul 2009

Tezele de doctor habilitat confirmate la CNAA în anul 2009

Tema: Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a economiei
globale postindustriale

Tema: Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a economiei
globale postindustriale

Autor: Lobanov Natalia
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Consultant ştiinţific: Chircă S., dr.hab., prof. univ., ASEM

Autor: Lobanov Natalia
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Consultant ştiinţific: Chircă S., dr.hab., prof. univ., ASEM

Tema: Managementul strategic al dezvoltării regionale în contextul integrării în spaţiul
european

Tema: Managementul strategic al dezvoltării regionale în contextul integrării în spaţiul
european

Autor: Andrei Popa
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Consultant ştiinţific: Hrişcev E., dr.hab., prof. univ., ASEM

Autor: Andrei Popa
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Consultant ştiinţific: Hrişcev E., dr.hab., prof. univ., ASEM

Tema: Bancasigurarea în contextul perfecţionării mecanismelor de prestare a serviciilor
financiare

Tema: Bancasigurarea în contextul perfecţionării mecanismelor de prestare a serviciilor
financiare

Autor: Fotescu Stanislav
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Consultant ştiinţific: Cobzari L., dr.hab., prof. univ., ASEM

Autor: Fotescu Stanislav
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Consultant ştiinţific: Cobzari L., dr.hab., prof. univ., ASEM

Tezele de doctor confirmate la CNAA în anul 2009

Tezele de doctor confirmate la CNAA în anul 2009

Tema: Specificul antrenării Republicii Moldova în procesul creării "noii economii"

Tema: Specificul antrenării Republicii Moldova în procesul creării "noii economii"

Autor: Hămuraru Maria
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Conducător ştiinţific: Zbîrciog V., dr.hab., prof. univ., ASEM

Autor: Hămuraru Maria
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Conducător ştiinţific: Zbîrciog V., dr.hab., prof. univ., ASEM

Tema: Contabilitatea şi auditul decontărilor comerciale

Tema: Contabilitatea şi auditul decontărilor comerciale

Autor: Sajin Iurie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Conducător ştiinţific: Nederiţă A., dr. hab., prof. univ., ASEM

Autor: Sajin Iurie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Conducător ştiinţific: Nederiţă A., dr. hab., prof. univ., ASEM

Tema: Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în producţia farmaceutică

Tema: Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în producţia farmaceutică

Autor: Morari Galina
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Conducător ştiinţific: Ţurcanu V. dr. hab., prof. univ., ASEM
Tema: Abordarea impactului procesului de transnaţionalizare prin prisma integrării
ţărilor mici în economia mondială

Autor: Morari Galina
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Conducător ştiinţific: Ţurcanu V. dr. hab., prof. univ., ASEM
Tema: Abordarea impactului procesului de transnaţionalizare prin prisma integrării
ţărilor mici în economia mondială

Autor: Ciobanu Sergiu
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Conducător ştiinţific: Roşca P., dr. hab., prof. univ., Universitatea Liberă Internaţională din
Moldova

Autor: Ciobanu Sergiu
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Conducător ştiinţific: Roşca P., dr. hab., prof. univ., Universitatea Liberă Internaţională din
Moldova
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Tema: Marketingul urban şi competitivitatea oraşelor

Tema: Marketingul urban şi competitivitatea oraşelor

Autor: Ioniţă Irina
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Conducător ştiinţific: Belostecinic Gr., dr. hab., prof. univ., ASEM

Autor: Ioniţă Irina
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Conducător ştiinţific: Belostecinic Gr., dr. hab., prof. univ., ASEM

Tema: Dimensiuni persuasive ale comunicării cu impact în activitatea managerială

Tema: Dimensiuni persuasive ale comunicării cu impact în activitatea managerială

Autor: Rusu Djulieta
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Conducător ştiinţific: Borcoman R., dr., conf. univ., ASEM

Autor: Rusu Djulieta
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Conducător ştiinţific: Borcoman R., dr., conf. univ., ASEM

Tema: Problemele finanţării micului business

Tema: Problemele finanţării micului business

Autor: Erhan Valeriu
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Conducător ştiinţific: Iliade Gh., dr., conf. cercetător, Institutul de Economie, Finanţe şi
Statistică al AŞM

Autor: Erhan Valeriu
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Conducător ştiinţific: Iliade Gh., dr., conf. cercetător, Institutul de Economie, Finanţe şi
Statistică al AŞM

Tema: Studiu spaţial privind utilizarea terenurilor în Republica Moldova

Tema: Studiu spaţial privind utilizarea terenurilor în Republica Moldova

Autor: Bejan Iurii
Specialitatea: 11.00.02 - Geografie economică, socială si politică
Conducător ştiinţific: Matei C., dr. hab., prof. univ., ASEM

Autor: Bejan Iurii
Specialitatea: 11.00.02 - Geografie economică, socială si politică
Conducător ştiinţific: Matei C., dr. hab., prof. univ., ASEM

Tema: Cooperarea regională transfrontalieră – Oportunitate de dezvoltare a statelor
mici în procesul extinderii Uniunii Europene

Tema: Cooperarea regională transfrontalieră – Oportunitate de dezvoltare a statelor
mici în procesul extinderii Uniunii Europene

Autor: Sîrbu Olesea
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Conducător ştiinţific: Chistruga B., dr., conf. univ., ASEM

Autor: Sîrbu Olesea
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Conducător ştiinţific: Chistruga B., dr., conf. univ., ASEM

Tema: Relaţiile economice ale organizaţiilor sportive din Republica Moldova în
contextul internaţionalizării

Tema: Relaţiile economice ale organizaţiilor sportive din Republica Moldova în
contextul internaţionalizării

Autor: Ambrosi Nicolai
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Conducător ştiinţific: Cărare V., dr. hab., prof. univ., ASEM

Autor: Ambrosi Nicolai
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Conducător ştiinţific: Cărare V., dr. hab., prof. univ., ASEM

Tema: Particularităţile constituirii şi problemele dezvoltării întreprinderilor micului
business în Republica Moldova

Tema: Particularităţile constituirii şi problemele dezvoltării întreprinderilor micului
business în Republica Moldova

Autor: Vinogradova Natalia
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Conducător ştiinţific: Hrişcev E., dr. hab., prof. univ., ASEM

Autor: Vinogradova Natalia
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Conducător ştiinţific: Hrişcev E., dr. hab., prof. univ., ASEM

Tema: Contabilitatea şi inflaţia

Tema: Contabilitatea şi inflaţia

Autor: Ciubotaru Victoria
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Conducător ştiinţific: Bucur V., dr. hab., prof. univ., ASEM

Autor: Ciubotaru Victoria
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Conducător ştiinţific: Bucur V., dr. hab., prof. univ., ASEM
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Tema: Instrumentarul economic al infrastructurii pieţei (pe exemplul serviciilor
financiare şi de asigurare.

Tema: Instrumentarul economic al infrastructurii pieţei (pe exemplul serviciilor
financiare şi de asigurare.

Autor: Călugăreanu Irina
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Conducător ştiinţific: Cotelnic A., dr. hab., prof. univ., ASEM

Autor: Călugăreanu Irina
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Conducător ştiinţific: Cotelnic A., dr. hab., prof. univ., ASEM

Tema: Fenomenul proprietăţii în contextul evoluţiei ordinii economice

Tema: Fenomenul proprietăţii în contextul evoluţiei ordinii economice

Autor: Barbăneagră Oxana
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Conducător ştiinţific: Şişcan N, dr. hab., prof. univ., ASEM

Autor: Barbăneagră Oxana
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Conducător ştiinţific: Şişcan N, dr. hab., prof. univ., ASEM

Tema: Problemele securităţii economice a statelor mici în condiţiile globalizării

Tema: Problemele securităţii economice a statelor mici în condiţiile globalizării

Autor: Toma Andrei
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Conducător ştiinţific: Galaju I., dr., conf. univ., Universitatea Liberă Internaţională din
Moldova

Autor: Toma Andrei
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Conducător ştiinţific: Galaju I., dr., conf. univ., Universitatea Liberă Internaţională din
Moldova

În anul 2009, au fost susţinute la Consiliile ştiinţifice specializate ale ASEM şi sunt în
examinare la CNAA: 1 – teză de doctor habilitat şi 10 teze de doctor, dintre care patru sunt
elaborate de cadrele didactice al ASEM, după cum urmează:

În anul 2009, au fost susţinute la Consiliile ştiinţifice specializate ale ASEM şi sunt în
examinare la CNAA: 1 – teză de doctor habilitat şi 10 teze de doctor, dintre care patru sunt
elaborate de cadrele didactice al ASEM, după cum urmează:

Teze de doctor habilitat în examinare la CNAA

Teze de doctor habilitat în examinare la CNAA

Tema: Evoluţia concepţiilor teoretice ale liberalismului economic clasic în operele lui
Byron, Puşkin şi Eminescu

Tema: Evoluţia concepţiilor teoretice ale liberalismului economic clasic în operele lui
Byron, Puşkin şi Eminescu

Autor: Ustian Ivan
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice

Autor: Ustian Ivan
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice

Teze de doctor în examinare la CNAA

Teze de doctor în examinare la CNAA

Tema: Particularităţile managementului calităţii serviciilor publice locale de
aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare

Tema: Particularităţile managementului calităţii serviciilor publice locale de
aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare

Autor: Todos Irina
Specialitatea: 08.00.05 - Economie si management (în ramură)
Conducător ştiinţific: Solcan A., dr., conf. univ. ASEM

Autor: Todos Irina
Specialitatea: 08.00.05 - Economie si management (în ramură)
Conducător ştiinţific: Solcan A., dr., conf. univ. ASEM

Tema: Factori organizaţionali de perfecţionare a managementului instituţiilor medicale
din Republica Moldova

Tema: Factori organizaţionali de perfecţionare a managementului instituţiilor medicale
din Republica Moldova

Autor: HAJ ASSAF Mahmoud
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Conducător ştiinţific: Bilaş L., dr., conf. univ. ASEM

Autor: HAJ ASSAF Mahmoud
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Conducător ştiinţific: Bilaş L., dr., conf. univ. ASEM
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Tema: Elaborarea şi cercetarea modelelor şi algoritmilor de eficientizare a utilizării
resurselor reţelelor informatice locale

Tema: Elaborarea şi cercetarea modelelor şi algoritmilor de eficientizare a utilizării
resurselor reţelelor informatice locale

Autor: Andronatiev Victor
Specialitatea: 08.00.13 - Metode economico-matematice
Conducător ştiinţific: Bolun I., dr. hab., prof. univ., ASEM

Autor: Andronatiev Victor
Specialitatea: 08.00.13 - Metode economico-matematice
Conducător ştiinţific: Bolun I., dr. hab., prof. univ., ASEM

Tema: Influenţa mecanismului financiar asupra proceselor de gestiune a stabilităţii
financiare a întreprinderilor industriale din Republica Moldova

Tema: Influenţa mecanismului financiar asupra proceselor de gestiune a stabilităţii
financiare a întreprinderilor industriale din Republica Moldova

Autor: Suvorova Iulia
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Conducător ştiinţific: Manole T., dr. hab., prof. univ., ASEM

Autor: Suvorova Iulia
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Conducător ştiinţific: Manole T., dr. hab., prof. univ., ASEM

Tema: Puterea economică şi specificul ei în condiţiile transformărilor sistemice

Tema: Puterea economică şi specificul ei în condiţiile transformărilor sistemice

Autor: Ceaikovskii Alexadru
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Conducător ştiinţific: Sorocean O., dr. hab., prof. univ., ASEM

Autor: Ceaikovskii Alexadru
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Conducător ştiinţific: Sorocean O., dr. hab., prof. univ., ASEM

Tema: Impactul globalizării asupra creşterii competitivităţii ţărilor Europei Centrale şi
de Est

Tema: Impactul globalizării asupra creşterii competitivităţii ţărilor Europei Centrale şi
de Est

Autor: Dodu-Gugea Larisa
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Conducător ştiinţific: Cărare V., dr. hab., prof. univ., ASEM

Autor: Dodu-Gugea Larisa
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Conducător ştiinţific: Cărare V., dr. hab., prof. univ., ASEM

Tema: Impactul culturii organizaţionale asupra dirijării conflictelor şi stresului în
cadrul unităţilor economice din Republica Moldova

Tema: Impactul culturii organizaţionale asupra dirijării conflictelor şi stresului în
cadrul unităţilor economice din Republica Moldova

Autor: Demerji Ilie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Conducător ştiinţific: Cotelnic A., dr. hab., prof. univ., ASEM
Tema: Mecanismele economice de atragere a investiţiilor străine

Autor: Demerji Ilie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Conducător ştiinţific: Cotelnic A., dr. hab., prof. univ., ASEM
Tema: Mecanismele economice de atragere a investiţiilor străine

Autor: Tofan Tatiana
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Conducător ştiinţific: Fetiniuc V., dr., conf. univ. ASEM

Autor: Tofan Tatiana
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Conducător ştiinţific: Fetiniuc V., dr., conf. univ. ASEM

Tema: Influenţa proceselor de regionalizare asupra dezvoltării comerţului exterior al
Republicii Moldova

Tema: Influenţa proceselor de regionalizare asupra dezvoltării comerţului exterior al
Republicii Moldova

Autor: Bîlba Tatiana
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Conducător ştiinţific: Postică C., dr., conf. univ. ASEM

Autor: Bîlba Tatiana
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Conducător ştiinţific: Postică C., dr., conf. univ. ASEM

Tema:Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului producţiei de spirt, lichior şi
vodcă

Tema:Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului producţiei de spirt, lichior şi
vodcă

Autor: Rudenco Ana
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Conducător ştiinţific: Ţurcanu V., dr. hab., prof. univ., ASEM

Autor: Rudenco Ana
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Conducător ştiinţific: Ţurcanu V., dr. hab., prof. univ., ASEM
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X. POTENŢIALUL LOGISTIC. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ ŞI

X. POTENŢIALUL LOGISTIC. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ ŞI

EXPERIMENTALĂ

EXPERIMENTALĂ

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

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

Academia de Studii Economice dispune, în prezent, de 1030 de calculatoare (Pentium

Academia de Studii Economice dispune, în prezent, de 1030 de calculatoare (Pentium

III – 210, Pentium IV – 820). Dintre acestea, 954 se află în uz, iar 76 sunt învechite moral şi

III – 210, Pentium IV – 820). Dintre acestea, 954 se află în uz, iar 76 sunt învechite moral şi

sunt stocate la depozit. Din cele 954 de calculatoare, 370 de calculatoare sunt destinate

sunt stocate la depozit. Din cele 954 de calculatoare, 370 de calculatoare sunt destinate

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

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

specializate (pentru studierea sistemelor contabile, financiare etc.). Există, de asemenea, 18

specializate (pentru studierea sistemelor contabile, financiare etc.). Există, de asemenea, 18

săli pentru profesori, dotate cu 95 de calculatoare. Biblioteca este dotată cu 40 de calculatoare

săli pentru profesori, dotate cu 95 de calculatoare. Biblioteca este dotată cu 40 de calculatoare

pentru consultarea cataloagelor şi a informaţiei electronice. Tot în cadrul bibliotecii, activează

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.

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

Există şi o sală pentru organizarea videoconferinţelor dotată cu utilaj specializat. La căminele

studenţeşti, sunt instalate 35 de calculatoare pentru lucrul individual. Restul calculatoarelor

studenţeşti, sunt instalate 35 de calculatoare pentru lucrul individual. Restul calculatoarelor

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

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

În procesul de predare, se utilizează 24 de dispozitive de proiectare multimedia, 24 de

În procesul de predare, se utilizează 24 de dispozitive de proiectare multimedia, 24 de

calculatoare portabile (notebook) şi 15 retroproiectoare. O parte din cele 24 dispozitive de

calculatoare portabile (notebook) şi 15 retroproiectoare. O parte din cele 24 dispozitive de

proiectare multimedia sunt amplasate permanent în 9 săli de studii (auditorii).

proiectare multimedia sunt amplasate permanent în 9 săli de studii (auditorii).

Toate calculatoarele sunt conectate la reţeaua Internet, inclusiv cele de la căminele
studenţeşti. Capacitatea reţelei Internet constituie 22 Mbps.
În afară de aceasta, în ASEM, se utilizează 190 de imprimante, 25 scanere, şi diferite
dispozitive de conectare la reţea (servere, radiomodeme, routere, HUB-uri etc.).

Toate calculatoarele sunt conectate la reţeaua Internet, inclusiv cele de la căminele
studenţeşti. Capacitatea reţelei Internet constituie 22 Mbps.
În afară de aceasta, în ASEM, se utilizează 190 de imprimante, 25 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,

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

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

Windows NT 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.).

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

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

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

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

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

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

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

Biblioteca Ştiinţifică a ASEM participă la procesul de instruire, formare şi educare, precum

Biblioteca Ştiinţifică a ASEM participă la procesul de instruire, formare şi educare, precum

şi la activitatea de cercetare ce se desfăşoară în cadrul Academiei de Studii Economice din

şi la activitatea de cercetare ce se desfăşoară în cadrul Academiei de Studii Economice din

Moldova, prin dezvoltarea unei baze documentare destinate susţinerii programelor de învăţământ

Moldova, prin dezvoltarea unei baze documentare destinate susţinerii programelor de învăţământ

şi de cercetare ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii socio-profesionale

şi de cercetare ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii socio-profesionale

din mediul universitar. Colecţia multidisciplinară a Bibliotecii ASEM cunoaşte o dezvoltare şi o

din mediul universitar. Colecţia multidisciplinară a Bibliotecii ASEM cunoaşte o dezvoltare şi o
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modernizare echilibrată în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii acesteia. Creşterea valorii

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

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,

şi cercetării; tipurile şi genurile de documente; volumul publicaţiilor; accesul liber la informaţie,

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

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

cooperarea etc.

cooperarea etc.

Una dintre provocările actuale pentru bibliotecile universitare constă în crearea unui mediu

Una dintre provocările actuale pentru bibliotecile universitare constă în crearea unui mediu

de bibliotecă electronică menită să corespundă cerinţelor de studiu şi de cercetare ale utilizatorilor.

de bibliotecă electronică menită să corespundă cerinţelor de studiu şi de cercetare ale utilizatorilor.

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

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

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

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 clienţi. Al

fiecare disciplină; sugestii personale ale cadrelor didactice şi ale altor categorii de clienţi. Al

doilea aspect rezidă în cunoaşterea surselor de informare privind posibilităţile de dezvoltare a

doilea aspect rezidă în cunoaşterea surselor de informare privind posibilităţile de dezvoltare a

colecţiilor: piaţa editorială, cataloagele editurilor pe Internet, cataloagele editurilor, listele de stoc

colecţiilor: piaţa editorială, cataloagele editurilor pe Internet, cataloagele editurilor, listele de stoc

de la edituri şi librării prin e-mail. Aplicând principiile strategice în dezvoltarea colecţiei

de la edituri şi librării prin e-mail. Aplicând principiile strategice în dezvoltarea colecţiei

Bibliotecii ASEM, Colecţiile bibliotecii sunt dezvoltate pe o orientare, preponderent,

Bibliotecii ASEM, Colecţiile bibliotecii sunt dezvoltate pe o orientare, preponderent,

pluridisciplinară, crearea unui mediu de bibliotecă electronică destinată să corespundă

pluridisciplinară, crearea unui mediu de bibliotecă electronică destinată să corespundă

cerinţelor de studiu şi de cercetare ale utilizatorilor. Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM

cerinţelor de studiu şi de cercetare ale utilizatorilor. Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM

constituie 303787 de volume.

constituie 303787 de volume.

Alocaţia bugetară, un cuantum din resursele extrabugetare şi eventualele achiziţii gratuite,

Alocaţia bugetară, un cuantum din resursele extrabugetare şi eventualele achiziţii gratuite,

prin sponsorizări şi donaţii, au constituit resursele cu care a fost realizată dezvoltarea colecţiilor.

prin sponsorizări şi donaţii, au constituit resursele cu care a fost realizată dezvoltarea colecţiilor.

Activitatea Serviciului „Completare. Evidenţă” a făcut ca, în colecţiile bibliotecii, să fie adăugate,

Activitatea Serviciului „Completare. Evidenţă” a făcut ca, în colecţiile bibliotecii, să fie adăugate,

în anul 2009, şi puse la dispoziţia utilizatorilor 6855 de volume (1310 titluri), în valoare totală

în anul 2009, şi puse la dispoziţia utilizatorilor 6855 de volume (1310 titluri), în valoare totală

1132 mii lei, dintre care 402 mii lei (35%, în anul 2008 – 64,2%) au fost alocaţi din bugetul

1132 mii lei, dintre care 402 mii lei (35%, în anul 2008 – 64,2%) au fost alocaţi din bugetul

ASEM. Observăm o scădere a alocaţiilor din bugetul instituţiei noastre (în 2006 – 87,1%). Din

ASEM. Observăm o scădere a alocaţiilor din bugetul instituţiei noastre (în 2006 – 87,1%). Din

numărul total de intrări noi, 4493 de exemplare sunt cărţi, 2147 – volume publicaţii seriale, 95 –

numărul total de intrări noi, 4493 de exemplare sunt cărţi, 2147 – volume publicaţii seriale, 95 –

documente audio-video şi electronice, 24 de manuscrise, 96 de autoreferate. Al patrulea an la

documente audio-video şi electronice, 24 de manuscrise, 96 de autoreferate. Al patrulea an la

rând, se menţine un indice performant pentru numărul total de titluri noi – 5,2 (3,2 în 2008). Am

rând, se menţine un indice performant pentru numărul total de titluri noi – 5,2 (3,2 în 2008). Am

constatat, însă, ca şi în anii precedenţi, că solicitările sunt mult mai mari şi nu putem rezolva o

constatat, însă, ca şi în anii precedenţi, că solicitările sunt mult mai mari şi nu putem rezolva o

bună parte din cererile la care este supusă biblioteca, fie că ne lipsesc unele titluri, fie că nu avem

bună parte din cererile la care este supusă biblioteca, fie că ne lipsesc unele titluri, fie că nu avem

suficiente exemplare dintr-un titlu, deşi media pe titlu este de 6,5 (total colecţie). Din cele 6855 de

suficiente exemplare dintr-un titlu, deşi media pe titlu este de 6,5 (total colecţie). Din cele 6855 de

unităţi, 47% (3228 unităţi) sunt publicaţii didactice, 3190 de unităţi reprezintă literatură ştiinţifică.

unităţi, 47% (3228 unităţi) sunt publicaţii didactice, 3190 de unităţi reprezintă literatură ştiinţifică.

Informarea utilizatorilor prin periodice şi seriale s-a realizat asigurându-se 207

Informarea utilizatorilor prin periodice şi seriale s-a realizat asigurându-se 207

abonamente, în valoare de 246 mii lei (226 mii lei în 2008) la principalele publicaţii locale,

abonamente, în valoare de 246 mii lei (226 mii lei în 2008) la principalele publicaţii locale,

româneşti, ruseşti şi străine, atât cu caracter de informare generală, cât şi de profil economic,

româneşti, ruseşti şi străine, atât cu caracter de informare generală, cât şi de profil economic,
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conform cerinţelor înaintate de catedre. La lista publicaţiilor periodice, la care am avut

conform cerinţelor înaintate de catedre. La lista publicaţiilor periodice, la care am avut

abonamente, s-au mai adăugat 4 titluri noi de ziare curente (total intrări – 2147 de volume).

abonamente, s-au mai adăugat 4 titluri noi de ziare curente (total intrări – 2147 de volume).

Pe parcursul anului, biblioteca şi-a completat fondurile prin donaţii cu 1742 de volume,

Pe parcursul anului, biblioteca şi-a completat fondurile prin donaţii cu 1742 de volume,

în valoare de 688 mii lei, ceea ce reprezintă o descreştere, în comparaţie cu anul 2008 (de la

în valoare de 688 mii lei, ceea ce reprezintă o descreştere, în comparaţie cu anul 2008 (de la

23% până la 20%). Biblioteca Ştiinţifică a ASEM a colaborat, în acest context, cu organizaţii

23% până la 20%). Biblioteca Ştiinţifică a ASEM a colaborat, în acest context, cu organizaţii

(Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană, Camera Naţională a

(Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană, Camera Naţională a

Cărţii, ASE Bucureşti) şi cu persoanele particulare. Colecţia Bibliotecii ASEM, în anul de

Cărţii, ASE Bucureşti) şi cu persoanele particulare. Colecţia Bibliotecii ASEM, în anul de

referinţă, s-a dezvoltat prin intermediul Proiectului Journal Donation Project (16 titluri de

referinţă, s-a dezvoltat prin intermediul Proiectului Journal Donation Project (16 titluri de

reviste).

reviste).

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

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 de locuri, în care se pot

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

consulta aproximativ 304 mii de documente de toate tipurile, iar Centrul de Împrumut poate

consulta aproximativ 304 mii de documente de toate tipurile, iar Centrul de Împrumut poate

pune la dispoziţia utilizatorilor săi 160 mii de documente.

pune la dispoziţia utilizatorilor săi 160 mii de documente.

Activităţile culturale, în anul 2009, au avut drept scop informarea publicului despre

Activităţile culturale, în anul 2009, au avut drept scop informarea publicului despre

oportunităţile noi în activitatea Bibliotecii ASEM (noutăţi editoriale, baze de date,

oportunităţile noi în activitatea Bibliotecii ASEM (noutăţi editoriale, baze de date,

instrumente de informare, servicii noi, întâlniri cu personalităţi marcante). În activitatea

instrumente de informare, servicii noi, întâlniri cu personalităţi marcante). În activitatea

culturală şi de promovare a bibliotecii, s-a prezentat o ofertă atractivă, determinată de

culturală şi de promovare a bibliotecii, s-a prezentat o ofertă atractivă, determinată de

interesele principalelor categorii de utilizatori. Pe lângă aceste manifestări, s-au organizat şi

interesele principalelor categorii de utilizatori. Pe lângă aceste manifestări, s-au organizat şi

numeroase alte micro-expoziţii în spaţiile cu acces liber la raft al publicului.

numeroase alte micro-expoziţii în spaţiile cu acces liber la raft al publicului.

Crearea de servicii noi şi facilităţi noi pentru utilizatori

Crearea de servicii noi şi facilităţi noi pentru utilizatori

•

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

•

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

•

Informarea asupra documentelor existente în alte sisteme prin accesul INTERNET la

•

Informarea asupra documentelor existente în alte sisteme prin accesul INTERNET la

bazele de date din sistemele respective

bazele de date din sistemele respective

•

Dezvoltarea paginii Web www.lib.ase.md

•

Dezvoltarea paginii Web www.lib.ase.md

•

Dezvoltarea serviciului Livrare electronică a documentelor

•

Dezvoltarea serviciului Livrare electronică a documentelor

•

Organizarea Expoziţiilor virtuale

•

Organizarea Expoziţiilor virtuale

•

Crearea posibilităţilor de consultare a documentelor electronice

•

Crearea posibilităţilor de consultare a documentelor electronice

•

Asigurarea accesului la Internet gratuit pentru public

•

Asigurarea accesului la Internet gratuit pentru public

•

Furnizarea serviciilor electronice la cerere

•

Furnizarea serviciilor electronice la cerere

•

Crearea posibilităţilor de tehnoredactare şi copiere pe dischetă şi CD

•

Crearea posibilităţilor de tehnoredactare şi copiere pe dischetă şi CD

•

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

•

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

colecţia Centrului European de Documentare
•

Extinderea accesului liber la colecţie în toate sălile de lectură
45

colecţia Centrului European de Documentare
•

Extinderea accesului liber la colecţie în toate sălile de lectură
45

•

Deschiderea Centrului European de Documentare şi a Sălii de Videoconferinţe

•

Deschiderea Centrului European de Documentare şi a Sălii de Videoconferinţe

•

Diversificarea ofertei informaţionale a bibliotecii. Aceasta este destinată utilizatorului la

•

Diversificarea ofertei informaţionale a bibliotecii. Aceasta este destinată utilizatorului la

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

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

INTAS-PERI); manuale electronice ASEM

INTAS-PERI); manuale electronice ASEM

•

Dezvoltarea Bibliotecii digitale a publicaţiilor ASEM

•

Dezvoltarea Bibliotecii digitale a publicaţiilor ASEM

•

Digitalizarea tezelor de doctorat.

•

Digitalizarea tezelor de doctorat.

Unul din obiectivele, pentru anul 2009, ale Centrului Multimedia a fost lărgirea spectrului

Unul din obiectivele, pentru anul 2009, ale Centrului Multimedia a fost lărgirea spectrului

de servicii informaţionale. Centrul şi-a propus diversificarea şi dezvoltarea e-serviciilor prin

de servicii informaţionale. Centrul şi-a propus diversificarea şi dezvoltarea e-serviciilor prin

intermediul site-ului Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM www.lib.ase.md şi anume dezvoltarea

intermediul site-ului Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM www.lib.ase.md şi anume dezvoltarea

Compartimentului e-ghiduri şi Biblioproducţie. În urma selectării resurselor informaţionale

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. A

economice din Internet, adresele şi linkurile au fost structurate şi plasate pe site-ul Bibliotecii. A

fost organizată o acţiune de promovare a resurselor electronice „Biblioteca la o distanţă de un

fost organizată o acţiune de promovare a resurselor electronice „Biblioteca la o distanţă de un

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

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

pentru utilizatori, 6 posturi – bazei de date „Jurist”, 82 posturi de lucru pentru bazele de date on-

pentru utilizatori, 6 posturi – bazei de date „Jurist”, 82 posturi de lucru pentru bazele de date on-

line.

line.
X1. CONCLUZII ŞI PROPUNERI

X1. CONCLUZII ŞI PROPUNERI

În anul 2009, activitatea de cercetare ştiinţifică executată în cadrul ASEM s-a axat pe

În anul 2009, activitatea de cercetare ştiinţifică executată în cadrul ASEM s-a axat pe

realizarea a 28 de teme de iniţiativă (cercetare ştiinţifică nefinanţată) şi 8 proiecte finanţate de

realizarea a 28 de teme de iniţiativă (cercetare ştiinţifică nefinanţată) şi 8 proiecte finanţate de

la bugetul de stat, cu un volum de finanţare preconizat în sumă de 1131,9 mii lei şi alocat în

la bugetul de stat, cu un volum de finanţare preconizat în sumă de 1131,9 mii lei şi alocat în

suma de 1068,1 mii lei. Rezultatele activităţii ştiinţifice, obţinute în anul 2009, sunt reflectate

suma de 1068,1 mii lei. Rezultatele activităţii ştiinţifice, obţinute în anul 2009, sunt reflectate

în 630 de lucrări publicate, inclusiv 8 monografii, 8 manuale şi cursuri universitare, 43 de

în 630 de lucrări publicate, inclusiv 8 monografii, 8 manuale şi cursuri universitare, 43 de

materiale metodico-didactice, 571 de articole ştiinţifice şi teze la conferinţe, din numărul total,

materiale metodico-didactice, 571 de articole ştiinţifice şi teze la conferinţe, din numărul total,

43 de publicaţii în reviste şi ediţii de peste hotare. În 2009, a fost editată ediţia a VII-a a

43 de publicaţii în reviste şi ediţii de peste hotare. În 2009, a fost editată ediţia a VII-a a

Analelor Ştiinţifice ale ASEM, în două volume.

Analelor Ştiinţifice ale ASEM, în două volume.

Pe parcursului anului curent, cadrele didactice, doctoranzii, competitorii şi masteranzii

Pe parcursului anului curent, cadrele didactice, doctoranzii, competitorii şi masteranzii

ASEM au participat la 83 de simpozioane, conferinţe, seminare şi alte manifestări ştiinţifice,

ASEM au participat la 83 de simpozioane, conferinţe, seminare şi alte manifestări ştiinţifice,

inclusiv la 60 evenimente ştiinţifice internaţionale, care au avut loc în România, SUA,

inclusiv la 60 evenimente ştiinţifice internaţionale, care au avut loc în România, SUA,

Germania, Franţa, Italia, Belgia, Elveţia, Canada, Grecia, Slovenia, Ungaria, Turcia, Bulgaria,

Germania, Franţa, Italia, Belgia, Elveţia, Canada, Grecia, Slovenia, Ungaria, Turcia, Bulgaria,

Rusia, Ucraina, Belarus. În total, au fost prezentate 363 de referate şi comunicări, inclusiv 315

Rusia, Ucraina, Belarus. În total, au fost prezentate 363 de referate şi comunicări, inclusiv 315

comunicări la manifestări internaţionale.

comunicări la manifestări internaţionale.

În anul 2009, cu contribuţia catedrelor şi altor subdiviziuni ale ASEM, au fost

În anul 2009, cu contribuţia catedrelor şi altor subdiviziuni ale ASEM, au fost

organizate 21 de manifestări ştiinţifice. În cadrul a 21 de catedre, activează 28 de cercuri

organizate 21 de manifestări ştiinţifice. În cadrul a 21 de catedre, activează 28 de cercuri

ştiinţifice studenţeşti, în care sunt antrenaţi peste 900 de studenţi.

ştiinţifice studenţeşti, în care sunt antrenaţi peste 900 de studenţi.
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În cadrul ASEM, activează 6 consilii ştiinţifice specializate cu dreptul de a examina

În cadrul ASEM, activează 6 consilii ştiinţifice specializate cu dreptul de a examina

tezele de doctor habilitat şi doctor în ştiinţe economice, care cuprind 10 specialităţi. În acest

tezele de doctor habilitat şi doctor în ştiinţe economice, care cuprind 10 specialităţi. În acest

an, au fost susţinute 3 teze de doctor habilitat, din care 2 teze sunt confirmate la CNAA.

an, au fost susţinute 3 teze de doctor habilitat, din care 2 teze sunt confirmate la CNAA.

Cadrele didactice ale ASEM au susţinut 2 teze de doctor habilitat, din care 1 a fost confirmată

Cadrele didactice ale ASEM au susţinut 2 teze de doctor habilitat, din care 1 a fost confirmată

de CNAA. Pe parcursul anului curent, au fost susţinute 18 de teze de doctor, din care 9 sunt

de CNAA. Pe parcursul anului curent, au fost susţinute 18 de teze de doctor, din care 9 sunt

confirmate la CNAA. Din numărul total de teze de doctor, 8 sunt elaborate de cadrele

confirmate la CNAA. Din numărul total de teze de doctor, 8 sunt elaborate de cadrele

didactice de ASEM, din care 4 teze au fost confirmate de CNAA. Ca urmare a creşterii

didactice de ASEM, din care 4 teze au fost confirmate de CNAA. Ca urmare a creşterii

numărului de cadre didactice cu grad şi titlu ştiinţific, pe parcursul anului 2009, s-a ameliorat

numărului de cadre didactice cu grad şi titlu ştiinţific, pe parcursul anului 2009, s-a ameliorat

structura calitativă a personalului didactic, astfel, ponderea colaboratorilor cu titlu şi grad

structura calitativă a personalului didactic, astfel, ponderea colaboratorilor cu titlu şi grad

ştiinţific a crescut de la 50,3% în anul 2008 la 52,5% în anul 2009.

ştiinţific a crescut de la 50,3% în anul 2008 la 52,5% în anul 2009.

Pentru eficientizarea activităţii ştiinţifice, se propun următoarele măsuri:
1. Extinderea colaborării internaţionale cu centrele universitare şi de cercetare din alte state
în vederea accesării fondurilor şi programelor europene finanţate de UE.

Pentru eficientizarea activităţii ştiinţifice, se propun următoarele măsuri:
1. Extinderea colaborării internaţionale cu centrele universitare şi de cercetare din alte state
în vederea accesării fondurilor şi programelor europene finanţate de UE.

2. Determinarea surselor financiare necesare pentru stimularea materială a cadrelor

2. Determinarea surselor financiare necesare pentru stimularea materială a cadrelor

didactice şi de cercetare pentru elaborarea proiectelor în scopul participării la

didactice şi de cercetare pentru elaborarea proiectelor în scopul participării la

concursurile internaţionale şi naţionale de proiecte pentru cercetarea ştiinţifică.

concursurile internaţionale şi naţionale de proiecte pentru cercetarea ştiinţifică.

3. Evaluarea activităţi ştiinţifice şi profesionale a cadrelor didactice şi de cercetare din

3. Evaluarea activităţi ştiinţifice şi profesionale a cadrelor didactice şi de cercetare din

ASEM şi prin prisma participării la proiectele naţionale şi internaţionale de cercetare.

ASEM şi prin prisma participării la proiectele naţionale şi internaţionale de cercetare.

4. Intensificarea elaborării articolelor ştiinţifice publicate în reviste recenzate internaţionale

4. Intensificarea elaborării articolelor ştiinţifice publicate în reviste recenzate internaţionale

şi revistele recenzate naţionale din categoria B şi C.
5. Consolidarea parteneriatului dintre mediul universitar şi de afaceri prin realizarea

şi revistele recenzate naţionale din categoria B şi C.
5. Consolidarea parteneriatului dintre mediul universitar şi de afaceri prin realizarea

cercetărilor aplicative pe baze contractuale cu diverse instituţii şi agenţi economici.

cercetărilor aplicative pe baze contractuale cu diverse instituţii şi agenţi economici.
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Anexa 1

Anexa 1

LUCRĂRILE EFECTUATE ÎN CADRUL TEMELOR DE CERCETARE

LUCRĂRILE EFECTUATE ÎN CADRUL TEMELOR DE CERCETARE

Fişele proiectelor efectuate de catedre

Fişele proiectelor efectuate de catedre

Fişa proiectului de cercetări

Fişa proiectului de cercetări

I. Codul şi denumirea temei (proiectului)

I. Codul şi denumirea temei (proiectului)

Expertizarea calităţii produselor de panificaţie realizate în mun. Chişinău
II. Denumirea direcţiei strategice

Expertizarea calităţii produselor de panificaţie realizate în mun. Chişinău
II. Denumirea direcţiei strategice

Calitatea, Protecţia consumatorilor

Calitatea, Protecţia consumatorilor

III. Termenul executării

III. Termenul executării

Ianuarie – decembrie 2009

Ianuarie – decembrie 2009

IV. Volumul finanţării: fără finanţare

IV. Volumul finanţării: fără finanţare

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

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

Catedra „Merceologie şi Comerţ”

Catedra „Merceologie şi Comerţ”

VI. Conducătorul temei

VI. Conducătorul temei

Vrednic Ion, conf. univ. dr.

Vrednic Ion, conf. univ. dr.

VII. Executorii temei

VII. Executorii temei

Cozmic V., conf. univ. dr.,
Şpac G., conf. univ. dr.,
Creţu V., drd.

Cozmic V., conf. univ. dr.,
Şpac G., conf. univ. dr.,
Creţu V., drd.

VIII. Metode şi echipamente utilizate în cercetare

VIII. Metode şi echipamente utilizate în cercetare

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

În R. Moldova, au fost adoptate legi şi hotărâri ale Guvernului privitor la
standardizare, calitate şi protecţie a consumatorilor. Dar, în practică, există lacune în
această direcţie. Au fost analizate produsele de panificaţie realizate pe piaţa or.
Chişinău. În urma cercetărilor au fost elaborate recomandări.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
XI. Beneficiarul

În R. Moldova, au fost adoptate legi şi hotărâri ale Guvernului privitor la
standardizare, calitate şi protecţie a consumatorilor. Dar, în practică, există lacune în
această direcţie. Au fost analizate produsele de panificaţie realizate pe piaţa or.
Chişinău. În urma cercetărilor au fost elaborate recomandări.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
XI. Beneficiarul

Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei

Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei

Fişa proiectului de cercetări
I.

Codul şi denumirea proiectului

Fişa proiectului de cercetări
I.

Filosofia şi ştiinţa: aspecte gnoseologice
II.

Denumirea direcţiei strategice

Filosofia şi ştiinţa: aspecte gnoseologice
II.

Filosofia în contextul ştiinţei contemporane
III.

Termenul executării

Denumirea direcţiei strategice
Filosofia în contextul ştiinţei contemporane

III.

Ianuarie – decembrie 2009

Codul şi denumirea proiectului

Termenul executării
Ianuarie – decembrie 2009
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48

IV.
V.

Volumul finanţării (mii lei) fără finanţare
Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)

IV.
V.

Catedra „Filosofie si politologie”
VI.

Conducătorul proiectului

VI.

Executorii proiectului

IX.

VII.

Metode şi echipamente utilizate în cercetare
Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

VIII.
IX.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative

Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
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Metode şi echipamente utilizate în cercetare
Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice
• Filosofia transmodernistă şi postmodernistă ca metodologie a gnoseologiei
contemporane nu poate fi ignorată, deoarece pluralismul metodologic devine o
necesitate în analiza transformărilor social-ecomomice.
• Metodologia ştiinţei clasice, inclusiv cea a ştiinţei economice, rămâne opacă fără
fundamentarea filosofică. Ignorarea acestei interdependenţe conduce la denaturări
conceptuale în procesul cunoaşterii.
• Anume disciplinele umanitare – filosofie, logică, politologie, etică, estetică etc.
dezvoltă caracterul independent al gândirii, prin intermediul căruia studentul are
posibilitatea să se orienteze în mod eficient în condiţiile globalizării lumii actuale.
• Potenţialul metodologic al ştiinţei postneclasice permite redimensionarea
problemelor asociate cu procesele integraţioniste contemporane, contribuind la
procesul formării priorităţilor actorilor politici pe plan naţional şi internaţional.

X.

• Societatea contemporană moldovenească şi, în mod deosebit, statul urmează să se
concentreze asupra problemelor educaţiei şi învăţământului, pentru depăşirea crizei
actuale.
• În acest proces, este indicat locul filosofiei în structura culturii contemporane şi
dezvoltării învăţământului umanitar.
• Studierea identităţii europene conturează necesitatea cercetării fenomenului „lieux
de memoire” ( locuri memorabile) şi rolului acestora atât în destinul comun
european, cât şi în procesele integraţioniste contemporane.
• Se impune necesitatea unui proiect, preconizat pentru depistarea şi studierea acestor
locuri memorabile comune pentru Moldova şi Europa.
XI.

Executorii proiectului
Dumitraş T., conf. univ., dr.
Rumleanschi P., prof. univ., dr. hab.
Bucaros M., conf. univ., dr.
Chistrugă Il., conf. univ., dr.
Lupan Şt., conf. univ., dr.
Zelenschi A., lect. univ., dr.
Ţurcan G., lect. sup., dr.

• Filosofia transmodernistă şi postmodernistă ca metodologie a gnoseologiei
contemporane nu poate fi ignorată, deoarece pluralismul metodologic devine o
necesitate în analiza transformărilor social-ecomomice.
• Metodologia ştiinţei clasice, inclusiv cea a ştiinţei economice, rămâne opacă fără
fundamentarea filosofică. Ignorarea acestei interdependenţe conduce la denaturări
conceptuale în procesul cunoaşterii.
• Anume disciplinele umanitare – filosofie, logică, politologie, etică, estetică etc.
dezvoltă caracterul independent al gândirii, prin intermediul căruia studentul are
posibilitatea să se orienteze în mod eficient în condiţiile globalizării lumii actuale.
• Potenţialul metodologic al ştiinţei postneclasice permite redimensionarea
problemelor asociate cu procesele integraţioniste contemporane, contribuind la
procesul formării priorităţilor actorilor politici pe plan naţional şi internaţional.
X.

Conducătorul proiectului
Dumitraş Tudor, conf. univ., dr.
Rumleanschi Petru, prof. univ., dr. hab.
Tel.402-773; 402-774.

Dumitraş T., conf. univ., dr.
Rumleanschi P., prof. univ., dr. hab.
Bucaros M., conf. univ., dr.
Chistrugă Il., conf. univ., dr.
Lupan Şt., conf. univ., dr.
Zelenschi A., lect. univ., dr.
Ţurcan G., lect. sup., dr.
VIII.

Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Filosofie si politologie”

Dumitraş Tudor, conf. univ., dr.
Rumleanschi Petru, prof. univ., dr. hab.
Tel.402-773; 402-774.
VII.

Volumul finanţării (mii lei) fără finanţare

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
• Societatea contemporană moldovenească şi, în mod deosebit, statul urmează să se
concentreze asupra problemelor educaţiei şi învăţământului, pentru depăşirea crizei
actuale.
• În acest proces, este indicat locul filosofiei în structura culturii contemporane şi
dezvoltării învăţământului umanitar.
• Studierea identităţii europene conturează necesitatea cercetării fenomenului „lieux
de memoire” ( locuri memorabile) şi rolului acestora atât în destinul comun
european, cât şi în procesele integraţioniste contemporane.
• Se impune necesitatea unui proiect, preconizat pentru depistarea şi studierea acestor
locuri memorabile comune pentru Moldova şi Europa.

XI.

Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
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Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Problemele contabilităţii în condiţiile implementării Standardelor Internaţionale de
Raportare Financiară (IFRS)
II. Denumirea direcţiei strategice

Problemele contabilităţii în condiţiile implementării Standardelor Internaţionale de
Raportare Financiară (IFRS)
II. Denumirea direcţiei strategice

Perfecţionarea metodologiei contabilităţii în economia naţională
III. Termenul executării

Perfecţionarea metodologiei contabilităţii în economia naţională
III. Termenul executării

Ianuarie – decembrie 2009

Ianuarie – decembrie 2009

IV. Volumul finanţării (mii lei): fără finanţare

IV. Volumul finanţării (mii lei): fără finanţare

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Contabilitate şi audit”

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Contabilitate şi audit”

VI. Conducătorul proiectului

VI. Conducătorul proiectului

Bajerean Eudochia, conf. univ., dr. tel. 402-757
VII. Executorii proiectului

Bajerean Eudochia, conf. univ., dr. tel. 402-757
VII. Executorii proiectului

Toţi colaboratorii catedrei

Toţi colaboratorii catedrei

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare
2 calculatoare

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare
2 calculatoare

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

Au fost precizate unele noţiuni ale elementelor contabile, termenii, modul de
constatare, evaluare şi recunoaştere a activelor, pasivelor, veniturilor şi cheltuielilor.
S-au examinat aspectele ştiinţifice ale contabilităţii, modul de aplicare a standardelor
internaţionale la ţinerea contabilităţii provizioanelor, deprecierii activelor,
instrumentelor financiare în asocierile de participaţie etc.
Perfecţionarea contabilităţii şi organizării auditului, având în vedere aplicarea unor
conturi şi subconturi noi, corespondenţa acestora, pregătirea informaţiei necesare
pentru întocmirea rapoartelor financiare şi luarea deciziilor în baza acestora.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
În urma lucrărilor îndeplinite, au fost obţinute următoarele rezultate: au fost
examinate posibilităţile aplicării Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară la
entităţile autohtone, devierile dintre prevederile acestora şi SNC existente, volumul
lucrărilor care trebuie efectuate în acest domeniu, formularea unor propuneri concrete.
Eficienţa tehnico-economică constă în îmbunătăţirea metodologiei contabilităţii
atât din unele ramuri ale economiei naţionale, cât şi ale unor entităţi în parte.
Cercetările ştiinţifice au fost îndeplinite benevol. Cele mai semnificative lucrări
sunt:
− participarea la elaborarea proiectelor Standardelor Naţionale de Contabilitate în
baza IFRS: SNC 2 „Stocuri de mărfuri şi materiale”, SNC 16 „Active nemateriale
pe termen lung”, SNC 36 „Deprecierea activelor”, SNC 38 „Active materiale”.
− participarea la înaintarea modificărilor în Legea contabilităţii.
Proiectele au fost acceptate de către Ministerul Finanţelor şi primite pentru a fi
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Au fost precizate unele noţiuni ale elementelor contabile, termenii, modul de
constatare, evaluare şi recunoaştere a activelor, pasivelor, veniturilor şi cheltuielilor.
S-au examinat aspectele ştiinţifice ale contabilităţii, modul de aplicare a standardelor
internaţionale la ţinerea contabilităţii provizioanelor, deprecierii activelor,
instrumentelor financiare în asocierile de participaţie etc.
Perfecţionarea contabilităţii şi organizării auditului, având în vedere aplicarea unor
conturi şi subconturi noi, corespondenţa acestora, pregătirea informaţiei necesare
pentru întocmirea rapoartelor financiare şi luarea deciziilor în baza acestora.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
În urma lucrărilor îndeplinite, au fost obţinute următoarele rezultate: au fost
examinate posibilităţile aplicării Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară la
entităţile autohtone, devierile dintre prevederile acestora şi SNC existente, volumul
lucrărilor care trebuie efectuate în acest domeniu, formularea unor propuneri concrete.
Eficienţa tehnico-economică constă în îmbunătăţirea metodologiei contabilităţii
atât din unele ramuri ale economiei naţionale, cât şi ale unor entităţi în parte.
Cercetările ştiinţifice au fost îndeplinite benevol. Cele mai semnificative lucrări
sunt:
− participarea la elaborarea proiectelor Standardelor Naţionale de Contabilitate în
baza IFRS: SNC 2 „Stocuri de mărfuri şi materiale”, SNC 16 „Active nemateriale
pe termen lung”, SNC 36 „Deprecierea activelor”, SNC 38 „Active materiale”.
− participarea la înaintarea modificărilor în Legea contabilităţii.
Proiectele au fost acceptate de către Ministerul Finanţelor şi primite pentru a fi
50

aprobate în calitate de Standarde Naţionale de Contabilitate şi alte acte normative.
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

aprobate în calitate de Standarde Naţionale de Contabilitate şi alte acte normative.
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

Ministerul Finanţelor, unele întreprinderi din diverse ramuri şi domenii.

Ministerul Finanţelor, unele întreprinderi din diverse ramuri şi domenii.

Fişa proiectului de cercetări
I.

Codul şi denumirea proiectului

Fişa proiectului de cercetări
I.

Creşterea eficienţei sistemului monetar din Republica Moldova în contextul conjuncturii
actuale de pe pieţele financiare naţionale şi internaţionale
II.

Denumirea direcţiei strategice

Creşterea eficienţei sistemului monetar din Republica Moldova în contextul conjuncturii
actuale de pe pieţele financiare naţionale şi internaţionale
II.

Finanţe. Monedă. Credit.
III.

V.

Termenul executării

III.

Volumul finanţării (mii lei): fără finanţare
Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)

IV.
V.

Conducătorul proiectului

VI.

Executorii proiectului

VII.

Metode şi echipament utilizate în cercetare

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

VIII.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative

Executorii proiectului
Metode şi echipament utilizate în cercetare
Se utilizează metodele moderne şi clasice de cercetare, incluzând analiza, sinteza,
experimentul ştiinţific, inducţia, deducţia etc.
În calitate de echipamente, se utilizează cele trei calculatoare ale catedrei şi tehnica
individuală.

IX.

Au fost analizate procesele şi fenomenele declanşate pe pieţele financiare naţionale şi
internaţionale şi identificate tendinţe care influenţează evoluţia sistemului monetar din
Republica Moldova, au fost analizate aspecte şi componente ale sistemului monetar
din Republica Moldova.
X.

Conducătorul proiectului

Executanţi: cercetătorii ştiinţifici ai catedrei „Bănci şi Activitate Bancară”

Se utilizează metodele moderne şi clasice de cercetare, incluzând analiza, sinteza,
experimentul ştiinţific, inducţia, deducţia etc.
În calitate de echipamente, se utilizează cele trei calculatoare ale catedrei şi tehnica
individuală.
IX.

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

Conducătorul temei: Secrieru A., dr. hab., conf. univ.

Executanţi: cercetătorii ştiinţifici ai catedrei „Bănci şi Activitate Bancară”
VIII.

Volumul finanţării (mii lei): fără finanţare

Catedra „Bănci şi Activitate Bancară”

Conducătorul temei: Secrieru A., dr. hab., conf. univ.
VII.

Termenul executării
ianuarie 2008 – decembrie 2009

Catedra „Bănci şi Activitate Bancară”
VI.

Denumirea direcţiei strategice
Finanţe. Monedă. Credit.

ianuarie 2008 – decembrie 2009
IV.

Codul şi denumirea proiectului

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice
Au fost analizate procesele şi fenomenele declanşate pe pieţele financiare naţionale şi
internaţionale şi identificate tendinţe care influenţează evoluţia sistemului monetar din
Republica Moldova, au fost analizate aspecte şi componente ale sistemului monetar
din Republica Moldova.

X.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative

Rezultate:
Analize şi recomandări preventive; Metodologii;
Recomandări;
Direcţii şi Strategii de activitate

Rezultate:
Analize şi recomandări preventive; Metodologii;
Recomandări;
Direcţii şi Strategii de activitate

Forma de prezentare:

Forma de prezentare:
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Articole, participări la sesiuni ştiinţifice, teze de doctorat
XI.

Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

Articole, participări la sesiuni ştiinţifice, teze de doctorat
XI.

Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Perfecţionarea modelului analitic de diagnoză şi estimare a rezultatelor activităţii
unităţilor economice pe teren
II. Denumirea direcţiei strategice

Perfecţionarea modelului analitic de diagnoză şi estimare a rezultatelor activităţii
unităţilor economice pe teren
II. Denumirea direcţiei strategice

Perfecţionarea mecanismului de diagnoză şi estimare a rezultatelor activităţii unităţilor
economice autohtone
III. Termenul executării

Perfecţionarea mecanismului de diagnoză şi estimare a rezultatelor activităţii unităţilor
economice autohtone
III. Termenul executării

Decembrie 2005 - decembrie 2010

Decembrie 2005 - decembrie 2010

IV. Volumul finanţării (mii lei): fără finanţare

IV. Volumul finanţării (mii lei): fără finanţare

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Analiza Activităţii Economico-Financiare”
VI. Conducătorul proiectului

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Analiza Activităţii Economico-Financiare”
VI. Conducătorul proiectului

Balanuţă V., dr., conf. univ.
Tel.

Balanuţă V., dr., conf. univ.
Tel.

VII. Executorii proiectului

VII. Executorii proiectului

Balanuţă V., dr., conf. univ.
Gortlomei V., dr., conf. univ.
Ţiriulnicova N., dr., conf. univ.
Gavriliuc L., dr., conf. univ.
Paladi V., dr., conf. univ.
Prodan N., dr., conf. univ.
Muntean N., dr., lect. sup.
Chirilov N., lect.sup.
Talmaţchi S., lect.sup.
Cojocari A., lect. sup.
Calugăreanu D., lect. univ.
Dutca D., lect. univ.
Braşoveanu A., asist. univ.

Balanuţă V., dr., conf. univ.
Gortlomei V., dr., conf. univ.
Ţiriulnicova N., dr., conf. univ.
Gavriliuc L., dr., conf. univ.
Paladi V., dr., conf. univ.
Prodan N., dr., conf. univ.
Muntean N., dr., lect. sup.
Chirilov N., lect.sup.
Talmaţchi S., lect.sup.
Cojocari A., lect. sup.
Calugăreanu D., lect. univ.
Dutca D., lect. univ.
Braşoveanu A., asist. univ.

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare
Investigaţiile ştiinţifice în domeniul diagnosticului şi estimării potenţialului
economico-financiar al întreprinderii autohtone sunt posibile în baza:
− utilizării celor mai performante metode şi modelelor de diagnostic ce ţin de
ajustarea sistemelor factoriale de analiză în condiţiile concurenţiale de activitate în
economia de piaţă;
− verificarea posibilităţilor de perfecţionare şi utilizare a metodelor selectate prin aprobarea acestora la specificul şi condiţiile de activitate a unităţilor economice pe teren;
− aprofundarea şi dezvoltarea teoretică a noţiunilor de risc economic, financiar şi
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VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare
Investigaţiile ştiinţifice în domeniul diagnosticului şi estimării potenţialului
economico-financiar al întreprinderii autohtone sunt posibile în baza:
− utilizării celor mai performante metode şi modelelor de diagnostic ce ţin de
ajustarea sistemelor factoriale de analiză în condiţiile concurenţiale de activitate în
economia de piaţă;
− verificarea posibilităţilor de perfecţionare şi utilizare a metodelor selectate prin aprobarea acestora la specificul şi condiţiile de activitate a unităţilor economice pe teren;
− aprofundarea şi dezvoltarea teoretică a noţiunilor de risc economic, financiar şi
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ecologic; gestiunea şi evaluarea acestor riscuri şi influenţa lor asupra rezultatelor
economico-financiare ale întreprinderii;
− valorificarea posibilităţilor de îmbunătăţire a rezultatelor economico-financiare
obţinute din diferite activităţi desfăşurate de întreprinderi în baza evidenţierii
rezervelor interne şi prevenirii riscurilor nominalizate anterior.
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

ecologic; gestiunea şi evaluarea acestor riscuri şi influenţa lor asupra rezultatelor
economico-financiare ale întreprinderii;
− valorificarea posibilităţilor de îmbunătăţire a rezultatelor economico-financiare
obţinute din diferite activităţi desfăşurate de întreprinderi în baza evidenţierii
rezervelor interne şi prevenirii riscurilor nominalizate anterior.
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

Se evidenţiază valoarea teoretică în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
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 forurile ştiinţifice
internaţionale.
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

Se evidenţiază valoarea teoretică în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
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 forurile ştiinţifice
internaţionale.
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Gestiunea riscurilor investiţionale aferente economiei naţionale a Republicii Moldova
II. Denumirea Programului de stat

Gestiunea riscurilor investiţionale aferente economiei naţionale a Republicii Moldova
II. Denumirea Programului de stat

III. Denumirea direcţiei strategice

III. Denumirea direcţiei strategice

IV. Termenul executării

IV. Termenul executării

01.09.2007 – 25.06.2009

01.09.2007 – 25.06.2009

V. Volumul finanţării (mii lei): fără finanţare
VI. Volumul cofinanţării (mii lei)

V. Volumul finanţării (mii lei): fără finanţare
VI. Volumul cofinanţării (mii lei)

VII. Conducătorul proiectului

VII. Conducătorul proiectului

Hâncu Rodica, prof.univ., dr.hab. şef-catedră, tel. 402858, e-mail: hincu@ase.md
VIII. Organizaţiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector
etc.)

Hâncu Rodica, prof.univ., dr.hab. şef-catedră, tel. 402858, e-mail: hincu@ase.md
VIII. Organizaţiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector
etc.)

Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital”

Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital”

IX. Executorii proiectului

IX. Executorii proiectului

Hâncu R., prof. univ.,dr. hab., şef-catedră;

Hâncu R., prof. univ.,dr. hab., şef-catedră;
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Bunu M., conf. univ., dr.;
Suhovici A., conf. univ., dr.;
Gumovschi A., lect. sup., dr.;
Dascaliuc D., lect. sup., dr.;
Jeleznova N., conf. univ., dr.
Ciobanu Gh., conf. univ., dr.
Roşca M., asist. univ., drd.;
Munteanu N., lect. sup.

Bunu M., conf. univ., dr.;
Suhovici A., conf. univ., dr.;
Gumovschi A., lect. sup., dr.;
Dascaliuc D., lect. sup., dr.;
Jeleznova N., conf. univ., dr.
Ciobanu Gh., conf. univ., dr.
Roşca M., asist. univ., drd.;
Munteanu N., lect. sup.

X. Metode şi echipamente utilizate în cercetare

X. Metode şi echipamente utilizate în cercetare

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 vederea realizării analizei sistemice, este utilizat un
instrumentar specializat cu caracter metodic şi tehnic.
Conform solicitărilor, membrii catedrei au la dispoziţie spaţiu dotat cu mobilier şi cu
echipament tehnic: telefon, două calculatoare personale, imprimantă.

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 vederea realizării analizei sistemice, este utilizat un
instrumentar specializat cu caracter metodic şi tehnic.
Conform solicitărilor, membrii catedrei au la dispoziţie spaţiu dotat cu mobilier şi cu
echipament tehnic: telefon, două calculatoare personale, imprimantă.

XI. Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului

XI. Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului

XII. Propuneri şi recomandări pentru implementare
a) utilizarea practicilor internaţionale privind securizarea activelor;
b) utilizarea posibilităţilor de atragere a capitalului întreprinderilor din sectorul real al
economiei prin plasarea acţiunilor acestora pe pieţe financiare internaţionale prin
intermediul recipiselor depozitare;
c) stabilirea cotei unice privind mărimea pachetului de control în toate actele legislative
autohtone care stipulează acest element;
d) completarea Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare cu compartimentul „Valori
mobiliare ipotecare”, fapt ce ar contribui la ameliorarea activităţii ipotecare în sectorul
real al economiei (vezi experienţa din Rusia, Marea Britanie, SUA);
e) completarea Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare cu prevederi ce vizează
implementarea şi utilizarea instrumentelor financiare derivate (până în prezent, nu există
baza legislativă, normativă ce ar reglementa emisiunea, înregistrarea, plasarea şi
circulaţia pe piaţa de capital autohtonă organizată şi extrabursieră a contractelor
forward, futures şi opţiunilor), în vederea creării unor condiţii favorabile derulării
tranzacţiilor la bursa de mărfuri şi diminuării riscului de preţ, drept categorie a riscului
investiţional (vezi experienţa din Rusia, Belarus, Marea Britanie, SUA, Ţările UE).
XIII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Beneficiarii acestor cercetări pot fi investitorii autohtoni individuali şi corporativi (deţinători
ai pachetelor de acţiuni în S.A. din Republica Moldova); participanţi ai pieţei de capital;
organele de reglementare de stat a pieţei financiare, ministere de resort (MEC, MF), precum şi
instituţiile de învăţământ superior.
Fişa proiectului de cercetări

XII. Propuneri şi recomandări pentru implementare
a) utilizarea practicilor internaţionale privind securizarea activelor;
b) utilizarea posibilităţilor de atragere a capitalului întreprinderilor din sectorul real al
economiei prin plasarea acţiunilor acestora pe pieţe financiare internaţionale prin
intermediul recipiselor depozitare;
c) stabilirea cotei unice privind mărimea pachetului de control în toate actele legislative
autohtone care stipulează acest element;
d) completarea Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare cu compartimentul „Valori
mobiliare ipotecare”, fapt ce ar contribui la ameliorarea activităţii ipotecare în sectorul
real al economiei (vezi experienţa din Rusia, Marea Britanie, SUA);
e) completarea Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare cu prevederi ce vizează
implementarea şi utilizarea instrumentelor financiare derivate (până în prezent, nu există
baza legislativă, normativă ce ar reglementa emisiunea, înregistrarea, plasarea şi
circulaţia pe piaţa de capital autohtonă organizată şi extrabursieră a contractelor
forward, futures şi opţiunilor), în vederea creării unor condiţii favorabile derulării
tranzacţiilor la bursa de mărfuri şi diminuării riscului de preţ, drept categorie a riscului
investiţional (vezi experienţa din Rusia, Belarus, Marea Britanie, SUA, Ţările UE).
XIII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Beneficiarii acestor cercetări pot fi investitorii autohtoni individuali şi corporativi (deţinători
ai pachetelor de acţiuni în S.A. din Republica Moldova); participanţi ai pieţei de capital;
organele de reglementare de stat a pieţei financiare, ministere de resort (MEC, MF), precum şi
instituţiile de învăţământ superior.
Fişa proiectului de cercetări

I. Codul şi denumirea proiectului

I. Codul şi denumirea proiectului

Racordarea contabilităţii la cerinţele Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

Racordarea contabilităţii la cerinţele Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară
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II. Denumirea direcţiei strategice

II. Denumirea direcţiei strategice

III. Termenul executării

III. Termenul executării

01.01.2009 – 31.XII.2009

01.01.2009 – 31.XII.2009

IV. Volumul finanţării (mii lei)

IV. Volumul finanţării (mii lei)

Fără finanţare, finanţare din surse proprii ale membrilor catedrei

Fără finanţare, finanţare din surse proprii ale membrilor catedrei

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

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

Catedra „Contabilitate”

Catedra „Contabilitate”

VI. Conducătorul proiectului

VI. Conducătorul proiectului

Grigoroi L. , conf. univ. , dr,

Grigoroi L. , conf. univ. , dr,

VII. Executorii proiectului

VII. Executorii proiectului

Harea R. , conf. univ., dr.
Lazari L., conf. univ. dr.
Dima M., conf. univ. dr.
Vitiuc A., conf. univ. dr.
Bîrcă A., conf. univ. dr.
Ţurcan L., lect. sup.
Badicu G., lect. sup.
Gudima G., lect. sup.
Gherasimov M. lect. sup.

Harea R. , conf. univ., dr.
Lazari L., conf. univ. dr.
Dima M., conf. univ. dr.
Vitiuc A., conf. univ. dr.
Bîrcă A., conf. univ. dr.
Ţurcan L., lect. sup.
Badicu G., lect. sup.
Gudima G., lect. sup.
Gherasimov M. lect. sup.

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

A fost abordată semnificaţia profesiei contabile şi rolul informaţiei în dezvoltarea
afacerii în contextul racordării la SIRF.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
Au fost examinate problemele care apar în diferite ramuri ale economiei naţionale
privind organizarea şi ţinerea contabilităţii în entităţile ce prestează servicii de
transport, asigurări, turism, comerţ, entităţile, micul business, entităţile publice.
Unele recomandări au fost publicate în revistele republicane.

A fost abordată semnificaţia profesiei contabile şi rolul informaţiei în dezvoltarea
afacerii în contextul racordării la SIRF.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
Au fost examinate problemele care apar în diferite ramuri ale economiei naţionale
privind organizarea şi ţinerea contabilităţii în entităţile ce prestează servicii de
transport, asigurări, turism, comerţ, entităţile, micul business, entităţile publice.
Unele recomandări au fost publicate în revistele republicane.

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Cercetarea unor probleme ale matematicii teoretice şi aplicative
II. Denumirea direcţiei strategice

Cercetarea unor probleme ale matematicii teoretice şi aplicative
II. Denumirea direcţiei strategice

III. Termenul executării

III. Termenul executării

Ianuarie-decembrie 2009

Ianuarie-decembrie 2009

IV. Volumul finanţării (mii lei)

IV. Volumul finanţării (mii lei)

Fără finanţare

Fără finanţare

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Matematică”, ASEM

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Matematică”, ASEM
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VI. Conducătorul proiectului

VI. Conducătorul proiectului

Bunu Ion, doctor habilitat, profesor universitar ,tel.
VII. Executorii proiectului

Bunu Ion, doctor habilitat, profesor universitar ,tel.
VII. Executorii proiectului

Balcan V., conf.univ., dr.
Buzurniuc Şt., conf. univ., dr.
Chircu P., conf. univ., dr.
Vizitiu V., conf. univ., dr.
Morcov B., conf. univ., dr.
Zambiţchi D., prof. univ., dr.
Berzan R., conf. univ., dr.
Tacu M., lect. univ., dr.

Balcan V., conf.univ., dr.
Buzurniuc Şt., conf. univ., dr.
Chircu P., conf. univ., dr.
Vizitiu V., conf. univ., dr.
Morcov B., conf. univ., dr.
Zambiţchi D., prof. univ., dr.
Berzan R., conf. univ., dr.
Tacu M., lect. univ., dr.

VIII. Metode şi echipamente utilizate în cercetare

VIII. Metode şi echipamente utilizate în cercetare

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

S-au obţinut rezultate esenţiale în domeniul algebrei, geometriei şi modelării
matematice.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.)

S-au obţinut rezultate esenţiale în domeniul algebrei, geometriei şi modelării
matematice.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.)

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

MAP-01-10: Mijloace adaptabile de programare
II. Denumirea direcţiei strategice

MAP-01-10: Mijloace adaptabile de programare
II. Denumirea direcţiei strategice

III. Termenul executării

III. Termenul executării

2001-2010

2001-2010

IV. Volumul finanţării (mii lei)

IV. Volumul finanţării (mii lei)

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
BIE

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
BIE

VI. Conducătorul proiectului

VI. Conducătorul proiectului

Todoroi Dumitru , dr. hab., prof., univ. membru cor. al ARA, tel.
VII. Executorii proiectului

Todoroi Dumitru , dr. hab., prof., univ. membru cor. al ARA, tel.
VII. Executorii proiectului

Todoroi Dumitru , dr. hab., prof., univ., membru cor. al ARA,
doctoranzi, studenţi
VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare
Sunt cercetate şi elaborate mecanismele (ADAPTORII) de interacţiuni adaptabile ommaşină pe axele: limbaj, procesor, date, acţiuni, definire şi apel din punct 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 prin
reducere.
56

Todoroi Dumitru , dr. hab., prof., univ., membru cor. al ARA,
doctoranzi, studenţi
VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare
Sunt cercetate şi elaborate mecanismele (ADAPTORII) de interacţiuni adaptabile ommaşină pe axele: limbaj, procesor, date, acţiuni, definire şi apel din punct 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 prin
reducere.
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IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

Au fost demonstrate Lemele: (a) Procesor L-L, (b) Procesor L-D şi (c) Procesor L-L-D
pentru sistemele adaptabile de nivelul unu.
Au fost demonstrate Teoremele de obţinere automatizată a procesoarelor de nivelul doi
(d)de tip Tip-Timp realizarea a extinderilor, (e)de tip Tip-Model realizare a
extinderilor şi (f)de tip Model-Timp realizare a extinderilor.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
A fost creată baza lingvistico-procesorală pentru demonstrarea algoritmică a
posibilităţilor de creare automatizată a procesoarelor adaptabile de nivelul unu şi doi.
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
1. Instituţiile de cercetare si de învăţământ superior.
2. Industria informaticii.

Au fost demonstrate Lemele: (a) Procesor L-L, (b) Procesor L-D şi (c) Procesor L-L-D
pentru sistemele adaptabile de nivelul unu.
Au fost demonstrate Teoremele de obţinere automatizată a procesoarelor de nivelul doi
(d)de tip Tip-Timp realizarea a extinderilor, (e)de tip Tip-Model realizare a
extinderilor şi (f)de tip Model-Timp realizare a extinderilor.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
A fost creată baza lingvistico-procesorală pentru demonstrarea algoritmică a
posibilităţilor de creare automatizată a procesoarelor adaptabile de nivelul unu şi doi.
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
1. Instituţiile de cercetare si de învăţământ superior.
2. Industria informaticii.

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea temei (proiectului)

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea temei (proiectului)

Aspecte ale terminologiei economice în Republica Moldova. Etapa I. Abordări şi
cercetare în domeniul terminologiei economice
II. Denumirea direcţiei strategice

Aspecte ale terminologiei economice în Republica Moldova. Etapa I. Abordări şi
cercetare în domeniul terminologiei economice
II. Denumirea direcţiei strategice

Evoluţia terminologiei economice în Republica Moldova.
Probleme de predare a disciplinelor economice
III. Termenul executării

Evoluţia terminologiei economice în Republica Moldova.
Probleme de predare a disciplinelor economice
III. Termenul executării

2010
IV. Volumul finanţării (mii lei)

2010
IV. Volumul finanţării (mii lei)

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Instruire Economică şi Comunicare de Afaceri”
VI. Conducătorul temei
Racu-Cicală Arminia, conf. univ., tel.
VII. Executorii temei

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Instruire Economică şi Comunicare de Afaceri”
VI. Conducătorul temei
Racu-Cicală Arminia, conf. univ., tel.
VII. Executorii temei

Racu-Cicală A., conf. univ., dr.
Borcoman R., conf. univ., dr.,
Kadîrbaeva T., conf. univ., dr.;
Bîrsan Sv., conf. univ., dr.;
Boico T., lect. sup. univ.,
Vicol L., lect. sup. univ., dr.,
Jorovlea E., lect. univ.,
Radu G., lect. sup. univ.
VIII. Metode şi echipamente utilizate în cercetare
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice

Racu-Cicală A., conf. univ., dr.
Borcoman R., conf. univ., dr.,
Kadîrbaeva T., conf. univ., dr.;
Bîrsan Sv., conf. univ., dr.;
Boico T., lect. sup. univ.,
Vicol L., lect. sup. univ., dr.,
Jorovlea E., lect. univ.,
Radu G., lect. sup. univ.
VIII. Metode şi echipamente utilizate în cercetare
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice

Rezultatele cercetărilor au fost publicate în mai multe articole şi teze la conferinţe şi
colocvii internaţionale. 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
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Rezultatele cercetărilor au fost publicate în mai multe articole şi teze la conferinţe şi
colocvii internaţionale. 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
57

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”. Până în prezent, au fost realizate literele A-R.
Dicţionarul urmează să fie editat în 2010, luna decembrie.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
XI. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare)

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”. Până în prezent, au fost realizate literele A-R.
Dicţionarul urmează să fie editat în 2010, luna decembrie.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
XI. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare)

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea temei (proiectului)
Comunicarea globală: între demers şi strategie
II. Denumirea direcţiei strategice

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea temei (proiectului)
Comunicarea globală: între demers şi strategie
II. Denumirea direcţiei strategice

Impactul comunicării în activitatea managerială şi de afaceri
III. Termenul executării

Impactul comunicării în activitatea managerială şi de afaceri
III. Termenul executării

2010

2010

IV. Volumul finanţării (mii lei)

IV. Volumul finanţării (mii lei)

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

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

Catedra „Instruire Economică şi Comunicare de Afaceri”
VI. Conducătorul temei

VI. Conducătorul temei

Raisa Borcoman, conf. univ., dr., tel.
VII.

Raisa Borcoman, conf. univ., dr., tel.

Executorii temei

VII.

Vicol L., lect. sup. univ., dr.,
Kadîrbaeva T., conf. univ., dr.,
Mancaş M., lect. sup. univ.,
Racu-Cicală A., conf. univ.,
Căruntu N., lect. sup. univ.,
Rusu D., conf. univ., dr.
VIII.

Catedra „Instruire Economică şi Comunicare de Afaceri”

Executorii temei

Vicol L., lect. sup. univ., dr.,
Kadîrbaeva T., conf. univ., dr.,
Mancaş M., lect. sup. univ.,
Racu-Cicală A., conf. univ.,
Căruntu N., lect. sup. univ.,
Rusu D., conf. univ., dr.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice

Rezultatele obţinute prezintă valoare teoretică şi practică, fiind reflectate în articole
ştiinţifice, monografii şi în practica întreprinzătorilor din Republica Moldova. Astfel,
în urma studiilor independente, în anul 2009, au fost publicate 7 articole ştiinţifice şi o
monografie: „Comunicarea persuasivă cu impact în activitatea managerială şi de
afaceri”, a fost susţinută o teză de doctor cu tema: „Dimensiuni persuasive ale
comunicării cu impact în activitatea managerială” şi este propusă spre susţinere teza
de doctor „Problema elaborării şi implementării strategiilor comunicării manageriale
moderne”.
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice
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VIII.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice

Rezultatele obţinute prezintă valoare teoretică şi practică, fiind reflectate în articole
ştiinţifice, monografii şi în practica întreprinzătorilor din Republica Moldova. Astfel,
în urma studiilor independente, în anul 2009, au fost publicate 7 articole ştiinţifice şi o
monografie: „Comunicarea persuasivă cu impact în activitatea managerială şi de
afaceri”, a fost susţinută o teză de doctor cu tema: „Dimensiuni persuasive ale
comunicării cu impact în activitatea managerială” şi este propusă spre susţinere teza
de doctor „Problema elaborării şi implementării strategiilor comunicării manageriale
moderne”.
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice
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X. Rezultatul rezultatelor ştiinţifice aplicative

X. Rezultatul rezultatelor ştiinţifice aplicative

XI. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare)

XI. Beneficiarul (pentru temele finanţate din surse extrabugetare)

Studii independente

Studii independente
Fişa proiectului de cercetări

Fişa proiectului de cercetări

I. Codul şi denumirea proiectului :

I. Codul şi denumirea proiectului :

Evaluarea oportunităţilor pierdute, a costurilor si beneficiilor aderării Republicii Moldova
la Uniunea Europeană

Evaluarea oportunităţilor pierdute, a costurilor si beneficiilor aderării Republicii Moldova
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Benea-Popuşoi E., dr., conf. univ.
Prodan M., dr., lect. sup. univ.
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Prodan M., dr., lect. sup. univ.
Maleru P., drd.

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare

Din cadrul metodelor teoretico-logice, au fost aplicate analiza şi sinteza, inducţia şi
deducţia. Analiza datelor empirice este succedată de abordări pozitive şi recomandări
normative, care rezultă din principii generale şi condiţii naţionale specifice.
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice şi teoretice
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IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice şi teoretice

S-au evaluat oportunităţile pierdute de Republica Moldova în cazul tărăgănării procesului
de asociere, apoi de aderare la UE. Aceste oportunităţi (adică pierderi) se ridică anual la 1-2
miliarde EURO: Ele sunt condiţionate de ritmurile de creştere modeste, înregistrate în
ultimii 15 ani, la a căror temelie stau neobţinerea accesului la piaţa internă a UE şi
neacordarea unui flux important de ISD, ca în cazul ţărilor ce au aderat la UE. Aceste
„pierderi” survin şi de la neobţinerea unei mari asistenţe financiare, care, de regulă, este
destinată doar ţărilor ce obţin perspectiva reală de aderare la UE.
Au fost investigată, de asemenea, şi perspectiva creării clusterelor, prin prisma aderării
Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
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X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice şi aplicative
XI. Beneficiarul: ASEM
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V. Subdiviziunile organizaţiei executoare:
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VI. Conducătorul proiectului:
Şişcan Nadejda, dr. hab., prof. univ.
VII. Executorii proiectului
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VII. Executorii proiectului

Isac E., dr.conf., univ.
Şişcan Z., dr.hab., conf. univ.
Barbăneagră O., dr. lect. sup. univ.
Bucos T., lect. univ.
Dediu O., drd.
VIII. Metode şi echipamente utilizate în cercetare
Fundamentul filosofico-metodologic al cercetării l-a constituit conceptul structuralist,
dat fiind faptul că, în teză, accentul se pune pe studierea aspectelor structurale şi
evolutive, pe îmbinarea analizei calitative şi cantitative.
Din cadrul metodelor teoretico-logice, au fost aplicate analiza şi sinteza (la cercetarea
interferenţei dintre ordinea juridică şi cea economică, dintre ordinea economică şi
ordinea proprietăţii), inducţia (în cazul determinării principiilor privatizării) şi deducţia
(la determinarea corespunderii rezultatelor privatizării postulatelor teoretice ale lui
Coase). Metoda comparativă ne-a permis să analizăm specificitatea proceselor de
privatizare în diferite ţări şi să apreciem gradul de soluţionare a sarcinilor perioadei de
tranziţie în domeniul reformării relaţiilor de proprietate. Metoda modelării a fost
utilizată pentru a determina gradul de încadrare a sectorului public autohton în limitele
optimale şi necesitatea unor privatizări ulterioare masive. Analiza datelor empirice este
succedată de abordări pozitive şi recomandări normative, rezultate din principiile
generale şi condiţiile naţionale specifice.
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice
•
•
•
•

Laboratorul „Problemele teoriei economice contemporane” al catedrei „Teorie
economică şi doctrine economice”
VI. Conducătorul proiectului:

Rezultatele cercetării permit formarea unei viziuni mai complexe asupra condiţiilor
necesare stabilirii şi menţinerii unei ordini economice în Republica Moldova.
Investigaţia efectuată poate fi utilă la elaborarea strategiei modificării relaţiilor de
proprietate, ţinând cont de principiile privatizării, modalităţile de evaluare a
întreprinderilor supuse privatizării.
Materialele cercetării pot constitui baza teoretico-metodologică pentru elaborarea
actelor normative privind definirea mai exactă şi protecţia mai sigură a drepturilor de
proprietate.
Rezultatele investigaţiei pot servi în calitate de material suplimentar la disciplinele
„Doctrine economice”, „Economie instituţională”, „Economie în tranziţie”, „Istoria
economiei naţionale”.
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X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative

X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative

1. La luarea deciziilor privind privatizarea obiectelor, este necesar să se ţină cont de
principiile privatizării: privatizarea prioritară a structurilor economice de proporţii mici;
orientarea strategică în cazul privatizării întreprinderilor de proporţii mari; gradul de
importanţă socială a obiectului supus privatizării; uniformitatea privatizării; evitarea
situaţiei dominante pe piaţă; coerenţa mediului instituţional, eficienţa bugetară;
conjunctura favorabilă pentru privatizare.
2. Valoarea întreprinderii supuse privatizării trebuie să fie determinată de veniturile nete
totale de până şi după privatizare:
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unde, t, T exprimă perioadele de timp; τb – impozitul asupra valorii adăugate până la
privatizare; τa – impozit asupra valorii adăugate după privatizare; r – rata anuală a
discontului.
Administraţia publică trebuie să privatizeze întreprinderea în momentul când beneficiul
marginal, rezultat din creşterea valorii întreprinderii, devine egal cu costurile marginale
de păstrare a întreprinderii în proprietate publică (costurile fiind egale cu suma ratelor
discontului şi impozitării minus rata profitului aflate în proprietate publică).
3. Depăşirea limitelor optimale ale raportului intersectorial (sector public – sector privat)
denotă necesitatea elaborării şi aplicării în Republica Moldova a unei politici flexibile de
monitorizare a proprietăţii. Dacă, în cadrul elaborării politicii fiscale, se poate orienta la
proporţiile „segmentului de aur”, la elaborarea politicii de ocupare a braţelor de muncă
devine raţional a se orienta la alte modele, în particular, la modelul econometric dinamic
„prădător-pradă”.
XI. Beneficiarul: ASEM
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Este elaborat sistemul specializat de regăsire a informaţiei, inclusiv sunt elaboraţi
algoritmii de apreciere a relevanţei, sunt proiectate structurile de date pentru Index, este
elaborat robotul de indexare a informaţiei, asigurare acces, sunt elaborate programe şi
implementat experimental sistemul. Este dezvoltată locaţia Web a portalului iAfaceri,
inclusiv este actualizată baza de date.
Rezultatele obţinute pot fi folosite de către cetăţeni şi agenţii economici pentru iniţiere în
afacerile electronice.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
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A fost cercetat domeniul managementului informaţional din punct de vedere al
impactului lui asupra sistemului de pregătire a cadrelor în acest domeniu. Pe baza
rezultatelor ştiinţifice a fost scris un articol ştiinţific şi făcută o prezentare la o
conferinţă internaţională. Valoarea teoretică şi practică a rezultatelor constă în
formarea unui cadru teoretic, care poate fi pus la baza formării programelor de studii la
ciclul 2 de masterat la specialitatea „Managementul informaţional”. Folosirea
rezultatelor va avea un impact asupra dezvoltării practicii în domeniul respectiv.
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XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
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IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

В результате проведенных исследований определены основные категории
рисков, связанных с защитой информационных систем и информационных
ресурсов.
Определены
подходы
к
формированию
инвестиционной
привлекательности системы информационной безопасности, в том числе
основные методики оценки на макро- и микроуровнях, разработаны и
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апробированы базовые алгоритмы расчета необходимых затрат на устранение
последствий информационных конфликтов.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

апробированы базовые алгоритмы расчета необходимых затрат на устранение
последствий информационных конфликтов.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

Fişa proiectului de cercetări

Fişa proiectului de cercetări

I. Codul şi denumirea proiectului

I. Codul şi denumirea proiectului

Modelarea şi optimizarea proceselor economice

Modelarea şi optimizarea proceselor economice

Etapa p.a.2009: Analiza şi modelarea proceselor economice cu caracter nediferenţiabil

Etapa p.a.2009: Analiza şi modelarea proceselor economice cu caracter nediferenţiabil

II. Denumirea direcţiei strategice

II. Denumirea direcţiei strategice

02. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a
economiei ţării;
III. Termenul executării

02. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a
economiei ţării;
III. Termenul executării

2005-2010

2005-2010

IV. Volumul executării (mii lei)

IV. Volumul executării (mii lei)

Tema a fost îndeplinită fără finanţare

Tema a fost îndeplinită fără finanţare

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Laboratorul InfoCiber, Catedra “Cibernetică şi informatică economică”
VI. Conducătorul proiectului

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Laboratorul InfoCiber, Catedra “Cibernetică şi informatică economică”
VI. Conducătorul proiectului

Godonoagă Anatol, dr. conf. univ.

Godonoagă Anatol, dr. conf. univ.

VII. Executorii proiectului

VII. Executorii proiectului

Anatol Godonoagă, dr. conf. univ.
Anatolie Baractari, lect. sup. univ.

Anatol Godonoagă, dr. conf. univ.
Anatolie Baractari, lect. sup. univ.

VIII. Metode şi echipamente utilizate în cercetare

VIII. Metode şi echipamente utilizate în cercetare

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

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 aleatorii. 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 ţine de faptul că ar putea fi implementate în
unităţile economice, care se confruntă cu situaţiile de risc.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
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Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Impactul politicii de vecinătate a Uniunii Europene asupra dezvoltării economiei
naţionale a Republicii Moldova
II. Denumirea direcţiei strategice

Impactul politicii de vecinătate a Uniunii Europene asupra dezvoltării economiei
naţionale a Republicii Moldova
II. Denumirea direcţiei strategice

a. Tendinţe actuale ale economiei mondiale şi REI.
b. Economiile ţărilor lumii în contextul cooperării şi integrării economice
internaţionale.
c. Fluxurile economice mondiale şi regionale în contextul globalizării şi
informatizării.
d. Probleme globale contemporane şi căile de soluţionare a lor.
e. Dezvoltarea mediului inovaţional şi competitiv de afaceri economice internaţionale
şi naţionale.
III. Termenul executării

a. Tendinţe actuale ale economiei mondiale şi REI.
b. Economiile ţărilor lumii în contextul cooperării şi integrării economice
internaţionale.
c. Fluxurile economice mondiale şi regionale în contextul globalizării şi
informatizării.
d. Probleme globale contemporane şi căile de soluţionare a lor.
e. Dezvoltarea mediului inovaţional şi competitiv de afaceri economice internaţionale
şi naţionale.
III. Termenul executării

2009-2019

2009-2019

IV. Volumul finanţării (mii lei)

IV. Volumul finanţării (mii lei)

Pe bază de salariu

Pe bază de salariu

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra Relaţii Economice Internaţionale
VI. Conducătorul proiectului

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra Relaţii Economice Internaţionale
VI. Conducătorul proiectului

Prof. univ., dr. hab. B. Chistruga, şef-catedră, (s) 402-782, bchistruga@hotmail.com
VII. Executorii proiectului

Prof. univ., dr. hab. B. Chistruga, şef-catedră, (s) 402-782, bchistruga@hotmail.com
VII. Executorii proiectului

Membrii catedrei (vezi forma 6)

Membrii catedrei (vezi forma 6)

VIII. Metode şi echipamente utilizate în cercetare
Abordarea holistică, sinergetică şi hermeneutică a direcţiilor şi temei vizate, modele
econometrice şi matematice; echipament: calculatoare
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice
S-au analizat diverse forme de cooperare economică şi anume: cooperarea prin
intermediul întreprinderilor mixte şi formarea alianţelor strategice, diverse forme de
cooperare în industrie, franchisingul, licenţierea. Un loc aparte în cercetare îl ocupă
aprecierea poziţiei Republicii Moldova în cadrul proceselor de cooperare regională
transfrontalieră.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
Elaborarea noilor cursuri, recomandărilor pentru activitatea ştiinţifico-didactică a
tinerilor cercetători, implementările la instituţii de profil (vezi punctul III şi forma 9)
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Toate instituţiile, la nivel naţional şi internaţional, care beneficiază de absolvenţii
catedrei REI
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Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Rolul politicii bugetar-fiscale în crearea unei economii de piaţă funcţionale
II. Denumirea direcţiei strategice

Rolul politicii bugetar-fiscale în crearea unei economii de piaţă funcţionale
II. Denumirea direcţiei strategice

Rolul politicii bugetar-fiscale în crearea unei economii de piaţă funcţională
III. Termenul executării

Rolul politicii bugetar-fiscale în crearea unei economii de piaţă funcţională
III. Termenul executării

Ianuarie – decembrie 2009

Ianuarie – decembrie 2009

IV. Volumul finanţării (mii lei)

IV. Volumul finanţării (mii lei)

Fără finanţare

Fără finanţare

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „ Finanţe si Asigurări”

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „ Finanţe si Asigurări”

VI. Conducătorul proiectului

VI. Conducătorul proiectului

Botnari Nadejda, dr. conf. univ., tel 402771
VII. Executorii proiectului

Botnari Nadejda, dr. conf. univ., tel 402771
VII. Executorii proiectului

Colectivul Catedrei Finanţe şi Asigurări
VIII. Metode şi echipamente utilizate în cercetare
Elaborarea articolelor ştiinţifice

Colectivul Catedrei Finanţe şi Asigurări
VIII. Metode şi echipamente utilizate în cercetare
Elaborarea articolelor ştiinţifice

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice
În calitate de cele mai importante rezultate ale cercetărilor, le putem menţiona pe
următoarele:
– au fost cercetate si analizate activităţile economico-financiare ale
întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova, din punct 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 financiar şi, în
special, celui 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.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
Se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, recomandările principale
vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice
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executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii
naţionale a R.. Moldova
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii
naţionale a R.. Moldova
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Impactul îmbătrânirii demografice asupra sistemului de pensionare
II. Denumirea direcţiei strategice

Impactul îmbătrânirii demografice asupra sistemului de pensionare
II. Denumirea direcţiei strategice

Demografie

Demografie

III. Termenul executării

III. Termenul executării

Octombrie 2009 – martie 2010

Octombrie 2009 – martie 2010

IV. Volumul finanţării (mii lei)

IV. Volumul finanţării (mii lei)

–

–

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Geografie şi economia mediului”
VI. Conducătorul proiectului

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Geografie şi economia mediului”
VI. Conducătorul proiectului

Valeriu Sainsus, dr. conf. univ.

Valeriu Sainsus, dr. conf. univ.

VII. Executorii proiectului

VII. Executorii proiectului

VIII. Metode şi echipamente utilizate în cercetare
analiză demografică
sondaje demografice
cartografierea proceselor demografice
studii în teren

VIII. Metode şi echipamente utilizate în cercetare
analiză demografică
sondaje demografice
cartografierea proceselor demografice
studii în teren

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
Îmbătrânirea demografică rămâne una din problemele de prim-rang ale 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.
Căile 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 cerea serviciilor medicale etc.
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
IDIS „Viitorul”
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XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
IDIS „Viitorul”
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Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului
Bazele lingvo-didactice ale predării limbilor de afaceri, Determinarea principiilor
structural-semantice ale terminologiei economice
II. Denumirea direcţiei strategice

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului
Bazele lingvo-didactice ale predării limbilor de afaceri, Determinarea principiilor
structural-semantice ale terminologiei economice
II. Denumirea direcţiei strategice

Bazele lingvo-didactice ale predării limbilor de afaceri. Determinarea principiilor
structural-semantice ale terminologiei economice
III. Termenul executării

Bazele lingvo-didactice ale predării limbilor de afaceri. Determinarea principiilor
structural-semantice ale terminologiei economice
III. Termenul executării

Ianuarie – decembrie 2009

Ianuarie – decembrie 2009

IV. Volumul finanţării (mii lei)

IV. Volumul finanţării (mii lei)

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Limbi moderne de afaceri”

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Limbi moderne de afaceri”

VI. Conducătorul proiectului

VI. Conducătorul proiectului

dr. hab., Moldovanu Gheorghe

dr. hab., Moldovanu Gheorghe

VII. Executorii proiectului

VII. Executorii proiectului

Moldovanu Gh., prof. univ. dr.
Dragancea S., conf. univ. dr.
Ruga E., conf. univ. dr
Chirdeachin A., lect. univ.

Moldovanu Gh., prof. univ. dr.
Dragancea S., conf. univ. dr.
Ruga E., conf. univ. dr
Chirdeachin A., lect. univ.

VIII. Metode şi echipamente utilizate în cercetare

VIII. Metode şi echipamente utilizate în cercetare

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

În procesul didactic, traducerea se prezintă ca o activitate lingvistică foarte importantă
şi actuală. Ea este întrebuinţată aproape zilnic, facilitează comunicarea între persoane
ce posedă diferite limbi, culturi şi diferite concepte. 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, atât de lingviştii la nivel naţional, cât şi internaţional. Şcolile lingvistice
analizează studiile performante executate profund şi minuţios spre a le implementa în
practica de toate zilele
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
Rezultatele investigaţiilor ce ţin de baza lingvo-didactică a predării limbilor de afaceri
s-au axat asupra structurilor comparative, frazeologice, iniţiate în scopul facilitării
procesului de traducere al studenţilor, spre sporirea gradului de exactitate şi
corectitudine faţă de conţinutul textului economic. Determinarea principiului
structural-semantic a terminologiei economice ţine de orientarea discuţiilor asupra
relaţiei dintre limbă şi societate, care domină în cercetarea lingvistică europeană
reunită sub stindardul structuralismului, ce reflectă principiile lingvistice saussuriene şi
duce la o integrare dintr-o perspectivă socială şi pragmatică. Cercetarea ce ţine de
orientări pedagogice realizează într-un cadru concret, interconexiunea dintre predareînvăţare şi evaluare în învăţământul universitar superior
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
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Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Gestiunea eficientă a schimbărilor organizaţionale ca factor de creştere a
competitivităţii întreprinderilor
II. Denumirea direcţiei strategice

Gestiunea eficientă a schimbărilor organizaţionale ca factor de creştere a
competitivităţii întreprinderilor
II. Denumirea direcţiei strategice

„Tendinţe în dezvoltarea şi funcţionarea organizaţiilor în condiţiile economiei
concurenţiale”.
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X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
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.
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
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.
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Evaluarea etapelor de dezvoltare durabilă a turismului.
II. Denumirea direcţiei strategice
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VII. Executorii proiectului
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Bulican Adrian, conf. univ., dr.
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Livandovschi Roman, conf. univ., dr.
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Stăvilă Tudor, prof. univ., dr. hab.
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Calughin S., drd.
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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 secolului 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.
1. 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 legitimitate
democratică, fără comportament birocratic şi coruptibil.
2. 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 criterii stabilite, unităţile
prestatoare (certificate) trebuie să-şi ghideze activitatea în baza următoarelor principii:
limitarea consumului de apă şi energie, limitarea producerii de deşeuri, folosirea
resurselor regenerabile cu impact minim asupra mediului, precum şi promovarea
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educaţiei şi comunicării de mediu.
3. 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 îmbunătăţirea calităţii ei,
extinderea potenţialului turistic rural, ecologic şi cultural, precum şi cunoaşterea şi
conservarea istoriei şi a tradiţiilor naţionale.
4. 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.
5. Intensificarea eforturilor de marketing pentru informare şi publicitate privind
activitatea de ecoturism:
5.1. 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;
5.2. 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 a 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.
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Fişa proiectului de cercetări
I.

Codul şi denumirea proiectului

Fişa proiectului de cercetări
I.

Priorităţile structurale ale economiei în condiţiile globalizării.
II.

Denumirea direcţiei strategice

Priorităţile structurale ale economiei în condiţiile globalizării.
II.

Mecanisme de stimulare a procesului inovaţional
III.

Termenul executării

III.

Volumul finanţării (mii lei)
Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)

IV.
V.

Conducătorul proiectului

VI.

Executorii proiectului

VII.

Metode şi echipamente utilizate în cercetare
Baza metodologiei o constituie sistemul de metode; printre aceste metode sunt: analitică;
de program orientat, cu elemente ale „arborelui scopurilor”; de prognozare: a evaluărilor
de expert; extrapolării tendinţelor, a modelării economice; metoda de analiză cu atragerea
aparatului funcţiilor de producţie, metodele statistice şi un şir de alte metode.
Specificul cercetărilor în domeniul economic nu necesită laboratoare specializate şi,
pentru efectuarea cercetărilor, sunt folosite sursele din Biblioteca Ştiinţifică a ASEM,
mediateca ASEM. Administraţia ASEM contribuie la efectuarea unor cercetări în baza
întreprinderilor din Republica Moldova.
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Conducătorul proiectului
Pâşchina Tatiana, doctor habilitat în ştiinţe economice, conf. univ., Telefon (serviciu)
+373 22 40 27 39

Tatiana Pâşchina, dr. hab., conf. univ. ASEM
Tomşa Aurelia ASEM, dr. conf. univ., şef-catedră „Economie şi politici economice”
Vaculovschi Dorin dr. conf. univ., decanul Facultăţii „Economie generală şi drept”
Stăvilă Dorina, lector
VIII.

Volumul finanţării (mii lei)
Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Economie şi Politici economice”

Pâşchina Tatiana, doctor habilitat în ştiinţe economice, conf. univ., Telefon (serviciu)
+373 22 40 27 39
VII.

Termenul executării
Ianuarie 2007 – decembrie 2009

Catedra „Economie şi Politici economice”
VI.

Denumirea direcţiei strategice
Mecanisme de stimulare a procesului inovaţional

Ianuarie 2007 – decembrie 2009
IV.
V.

Codul şi denumirea proiectului

Executorii proiectului
Tatiana Pâşchina, dr. hab., conf. univ. ASEM
Tomşa Aurelia ASEM, dr. conf. univ., şef-catedră „Economie şi politici economice”
Vaculovschi Dorin dr. conf. univ., decanul Facultăţii „Economie generală şi drept”
Stăvilă Dorina, lector
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IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice
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Tema dată reprezentă un suport teoretic şi practic privind impactul priorităţii
structurale a ramurilor, ce are loc în economia mondială, asupra competitivităţii economiilor
naţionale, prin reflectarea implicaţiilor pe bază elaborări Concepţiei Noii Dezvoltări
Structurale (CNDS), orientate spre crearea mecanismelor de tranziţie la modelul economiei
inovaţional-orientate pentru un şir de ţări, inclusiv Republica Moldova, în contextul
globalizării şi integrării europene.
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X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
Importanţa practică a lucrării se materializează în concluziile şi recomandările prezentate,
iar rezultatele cercetării constau în formularea propunerilor privind necesitatea schimbării
politicii structural-ramurale.
Forme de implementare: concluziile, recomandările şi propunerilor – de către Guvernul
Republicii Moldova;
- organizarea de seminare ştiinţifice, întruniri, mese rotunde, conferinţe cu participarea
organelor de decizie din economie şi a instituţiilor statale de reglementare a economiei
naţionale;
- publicarea rezultatelor cercetărilor în articole şi lucrări ştiinţifice.
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Beneficiarii rezultatelor obţinute vor fi Guvernul Republicii Moldova, Ministerul
Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova, Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Educaţiei şi
Tineretului, Ministerele de ramură, precum şi structurile analogice din alte ţări, poporul
Republicii Moldova, dacă transformările structurale, orientate spre ridicarea competitivităţii
naţionale şi tranziţia la modelul economiei inovaţional-orientate vor avea loc. De asemenea,
beneficiari ai rezultatelor proiectului vor fi instituţiile de învăţământ superior, ce au ca sarcină
pregătirea specialiştilor de o înaltă calificare şi cultură economică, capabili de a lua şi
promova decizii economice şi politice eficiente.
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Ianuarie – decembrie 2010

IV. Volumul finanţării (mii lei)

IV. Volumul finanţării (mii lei)

Tema a fost îndeplinită fără finanţare

Tema a fost îndeplinită fără finanţare

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Statistică şi Previziune Economică”
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V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Statistică şi Previziune Economică”
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VI. Conducătorul proiectului
Pârţachi Ion , dr. prof. univ.

VI. Conducătorul proiectului
Pârţachi Ion , dr. prof. univ.

VII. Executorii proiectului

VII. Executorii proiectului

Goncearov Tatiana, conf.univ.,dr
Arvinti Vitalie, conf.univ.,dr.
Bejan Lilian, conf.univ.,dr.
Verejan Oleg, conf.univ.,dr.
Rusu Viorica, conf.univ.,dr.
Tataru Adrian, lector superior
Bradu Marcel, conf.univ.,dr.
Hâncu Lilian, lector superior
Şişcan Natalia, lector superior, drd.

Goncearov Tatiana, conf.univ.,dr
Arvinti Vitalie, conf.univ.,dr.
Bejan Lilian, conf.univ.,dr.
Verejan Oleg, conf.univ.,dr.
Rusu Viorica, conf.univ.,dr.
Tataru Adrian, lector superior
Bradu Marcel, conf.univ.,dr.
Hâncu Lilian, lector superior
Şişcan Natalia, lector superior, drd.

VIII. Metodele şi echipamentele utilizate în cercetare

VIII. Metodele şi echipamentele utilizate în cercetare

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

X.

X.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
Informaţia statistică serveşte la identificarea problemelor, elaborarea politicilor
şi strategiilor de dezvoltare, a unor previziuni pe termen mediu şi lung a fenomenelor
economice şi sociale, monitorizarea procesului de implementare a politicilor de
dezvoltare, evaluarea impactului deciziilor, la elaborarea şi monitorizarea realizării
programelor de stat, la informarea spectrului larg de utilizatori interni şi externi,
contribuind astfel la asigurarea dezvoltării durabile a ţării şi la democratizarea
societăţii.
Elaborarea informaţiei statistice conform metodologiilor adaptate la normele
internaţionale, în special ale Uniunii Europene, influenţează pozitiv asupra imaginii
Republicii Moldova peste hotarele ei, favorizând fluxul investiţional în stat, exportul
produselor autohtone etc. şi, în ultimă instanţă, creşterea economică a ţării şi sporirea
bunăstării populaţiei.
În anul 2009 au fost continuate lucrările privind tematica „Utilizarea
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 2009-2011.
Au fost studiate standardele internaţionale şi practica UE în vederea
implementării în economia RM. Au fost studiate şi elaborate studii de caz privind
aplicarea metodelor statistico-matematice şi econometrice pentru sporirea capacităţii
de analiză a proceselor social-economice.
Rezultatele au fost expuse la simpozioane naţionale, internaţionale şi practice, 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 unor conferinţe.

XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
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Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

„Studiu comparat al limbilor romano-germanice şi slave (terminologie,
derivatologie, semantică, lexicologie şi lexicografie). Particularităţile socialculturale ale exprimării indiferentei”
II. Denumirea direcţiei strategice

„Studiu comparat al limbilor romano-germanice şi slave (terminologie,
derivatologie, semantică, lexicologie şi lexicografie). Particularităţile socialculturale ale exprimării indiferentei”
II. Denumirea direcţiei strategice

Studiu comparat al limbilor romano-germanice şi slave (terminologie, derivatologie,
semantică, lexicologie şi lexicografie). Particularităţile social-culturale ale exprimării
indiferentei
III. Termenul executării

Studiu comparat al limbilor romano-germanice şi slave (terminologie, derivatologie,
semantică, lexicologie şi lexicografie). Particularităţile social-culturale ale exprimării
indiferentei
III. Termenul executării

Ianuarie-decembrie 2009

Ianuarie-decembrie 2009

IV. Volumul finanţării (mii lei)

IV. Volumul finanţării (mii lei)

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

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

VI.

Catedra „Limbi moderne de afaceri”
Conducătorul proiectului
Gheorghe Moldovanu, conf.univ. dr.hab.

VII. Executorii proiectului

VI.

Catedra „Limbi moderne de afaceri”
Conducătorul proiectului
Gheorghe Moldovanu, conf.univ. dr.hab.

VII. Executorii proiectului

Gh.Moldovanu, conf.univ. dr.hab.
S.Dragancea, conf.univ. dr.
E.Ruga, conf.univ. dr.
A.Chirdeachin, lector sup. dr.

Gh.Moldovanu, conf.univ. dr.hab.
S.Dragancea, conf.univ. dr.
E.Ruga, conf.univ. dr.
A.Chirdeachin, lector sup. dr.

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

În procesul didacticii traducerea se prezintă ca o activitate lingvistică foarte
importantă şi actuală. Ea este întrebuinţată aproape zilnic, facilitează comunicarea
între persoane ce posedă diferite limbi, culturi şi diferite concepte. 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, atât de lingviştii la nivel naţional, cât şi cel
internaţional. Şcolile lingvistice analizează studiile performante, executate profund şi
minuţios, spre a le implementa în practica de toate zilele.
X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
Rezultatele investigaţiilor ce ţin de baza lingvo-didactică a predării limbilor de
afaceri sau axat asupra structurilor comparative, frazeologice, iniţiate în scopul
facilitării procesului de traducere a studenţilor ,spre sporirea gradului de exactitate şi
corectitudine a conţinutului textului economic. Determinarea principiului structural
semantic al terminologiei economice ţine de orientarea discuţiilor spre relaţia dintre
limbă şi societate, care domină în cercetarea lingvistică europeană reunită sub
stindardul structuralismului ce reflectă principiile lingvistice saussuriene, ce duce la o
integrare dintr-o perspectivă socială şi pragmatică. Cercetarea ce ţine de orientări
pedagogice realizează într-un cadru concret interconexiunea dintre predare-învăţare şi
evaluare în învăţământul universitar superior.
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
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Fişa proiectului de cercetări
I.

II.

Codul şi denumirea proiectului

Fişa proiectului de cercetări
I.

Codul şi denumirea proiectului

„Direcţiile eficientizării mediului institutului existent”

„Direcţiile eficientizării mediului institutului existent”

Etapa IV. „Mecanismul asigurării dezvoltării durabile şi securităţii economiei
naţionale”

Etapa IV. „Mecanismul asigurării dezvoltării durabile şi securităţii economiei
naţionale”

Denumirea direcţiei strategice:

II.

Mecanismul asigurării dezvoltării durabile şi securităţii economiei naţionale

Denumirea direcţiei strategice:
Mecanismul asigurării dezvoltării durabile şi securităţii economiei naţionale

III.

Termenul executării: 02.01.2009 – 30.12.2009

III.

Termenul executării: 02.01.2009 – 30.12.2009

IV.

Volumul finanţării (mii lei)

IV.

Volumul finanţării (mii lei)

V.

Subdiviziunile organizaţiei executoare:

V.

Subdiviziunile organizaţiei executoare:

Laboratorul ştiinţific „Problemele teoriei economice contemporane”

Laboratorul ştiinţific „Problemele teoriei economice contemporane”

VI.

Conducătorul proiectului: dr.hab., conf.univ. Sorocean Olga

VI.

Conducătorul proiectului: dr.hab., conf.univ. Sorocean Olga

VII.

Executorii proiectului

VII.

Executorii proiectului

Filip N., dr.conf.univ., ASEM
Coşelev N., dr.,conf.univ., ASEM
Ignatiuc D., lector univ., ASEM
Dilan N., drd., USM
Branaşco N., drd.
Malcoci C., drd.

Filip N., dr.conf.univ., ASEM
Coşelev N., dr.,conf.univ., ASEM
Ignatiuc D., lector univ., ASEM
Dilan N., drd., USM
Branaşco N., drd.
Malcoci C., drd.

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare
În cadrul cercetării „Orientarea cursului şi rezultatelor transformărilor sistemice în ţările
de frontieră est-europeană” a fost utilizată abordarea conceptual-aplicativă. Pentru
determinarea influenţei diferitor factori (economici, culturali, demografici, legislativi,
politici), asupra dezvoltării societăţilor în transformare este aplicată metoda socio-sinergetică,
în calitate de instrument alternativ al analizei comparative (pe ţări) au fost utilizate evaluările
de rating ale monitoringului internaţional (indicele de transformare a fondului Bertelsman,
indicele libertăţii economice, evaluat de „The Heritage Foundation” şi „The Wall Street
Journal”, nivelul competitivităţii naţionale, determinat de experţii forumului economic
mondial, indicele dezvoltării umane).
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice şi aplicative

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare
În cadrul cercetării „Orientarea cursului şi rezultatelor transformărilor sistemice în ţările
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în calitate de instrument alternativ al analizei comparative (pe ţări) au fost utilizate evaluările
de rating ale monitoringului internaţional (indicele de transformare a fondului Bertelsman,
indicele libertăţii economice, evaluat de „The Heritage Foundation” şi „The Wall Street
Journal”, nivelul competitivităţii naţionale, determinat de experţii forumului economic
mondial, indicele dezvoltării umane).
IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice şi aplicative

În baza analizei comparative complexe au fost depistate laturile comune şi
particularităţile transformărilor social-economice în ţările de frontieră. O atenţie deosebită a
fost acordată legităţilor de bază şi efectelor reformelor economice pe ţări aparte (deetatizarea
şi privatizarea, restructurizarea economiei naţionale, liberalizarea preţurilor, „deschiderea”
frontierelor, formarea instituţiilor de piaţă).
Procesul de socializare a economiilor în transformare este analizat în unitatea
fundamentelor şi principiilor obiective ale principalilor subiecţi şi contradicţii, a
particularităţilor naţionale de realizare.
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Este cercetată problema securităţii sociale în condiţiile transformărilor radicale, inclusiv
riscurile ei, dinamica indicatorilor agregaţi în ţările de frontieră est-europeană.
În contextul asigurării securităţii naţionale este studiată starea stratificării sociale, scara
diferenţierii sociale pe ţări aparte ale frontierei est-europene, conceptul depăşirii sărăciei în masă.
De pe poziţiile identităţii naţional-instituţionale este efectuată argumentarea
metodologică a strategiilor dezvoltării ţărilor de frontieră est-europeană. Pentru transformările
de succes şi mobilizarea „rezervelor naţionale” de dezvoltare social-economică, o importanţă
decisivă are rezolvarea identităţii naţional-instituţionale, adică corespunderea cursului ales al
reformelor, specificului instituţional al ţării şi intereselor general-naţionale.
X. Beneficiarul: ASEM
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de succes şi mobilizarea „rezervelor naţionale” de dezvoltare social-economică, o importanţă
decisivă are rezolvarea identităţii naţional-instituţionale, adică corespunderea cursului ales al
reformelor, specificului instituţional al ţării şi intereselor general-naţionale.
X. Beneficiarul: ASEM

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

Fişa proiectului de cercetări
I. Codul şi denumirea proiectului

„Aspectele teoretice şi practice ale reglementărilor juridice privind garanţiile

„Aspectele teoretice şi practice ale reglementărilor juridice privind garanţiile

reale şi personale în Republica Moldova”

reale şi personale în Republica Moldova”

II. Denumirea direcţiei strategice

II. Denumirea direcţiei strategice

Etapa I: Analiza comparativă a reglementărilor juridice privind garanţiile reale şi

Etapa I: Analiza comparativă a reglementărilor juridice privind garanţiile reale şi

personale în statele europene

personale în statele europene

III. Termenul executării

III. Termenul executării

Ianuarie 2009- decembrie 2009

Ianuarie 2009- decembrie 2009

IV. Volumul finanţării (mii lei)

IV. Volumul finanţării (mii lei)

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

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

Catedra „Drept privat”
VI. Conducătorul proiectului
Şeful catedrei Evl. Donos, conf.univ.dr.

Catedra „Drept privat”
VI. Conducătorul proiectului
Şeful catedrei Evl. Donos, conf.univ.dr.

VII. Executorii proiectului

VII. Executorii proiectului

Membrii catedrei

Membrii catedrei

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare
Normele Consiliului Europei referitoare la timpul de odihnă – Evl. Donos,
conf.univ.dr.; Normele internaţionale referitoare la timpul de odihnă - Evl. Donos
conf.univ.dr.; Garanţiile bancare: premise şi perspective – S. Ceauş; Gajul bunurilor
mobile şi imobile ca garanţie a rambursării creditului - S.Ceauş; Unele particularităţi
ale procedurii de rectificare a hotărârilor judecătoreşti – A. Bîcu.

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare
Normele Consiliului Europei referitoare la timpul de odihnă – Evl. Donos,
conf.univ.dr.; Normele internaţionale referitoare la timpul de odihnă - Evl. Donos
conf.univ.dr.; Garanţiile bancare: premise şi perspective – S. Ceauş; Gajul bunurilor
mobile şi imobile ca garanţie a rambursării creditului - S.Ceauş; Unele particularităţi
ale procedurii de rectificare a hotărârilor judecătoreşti – A. Bîcu.

IX.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

IX.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

X.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative

X.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative

XI.

Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

XI.

Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
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Anexa 1.1

Anexa 1.1

Fişa proiectului instituţional
I. Codul şi denumirea proiectului

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

07.411.10.A01 „Direcţii şi posibilităţi de asigurare şi dezvoltare a competitivităţii
în condiţiile Republicii Moldova”
II.

Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă
a ţării
III. Termenul executării

Denumirea direcţiei strategice
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă
a ţării

III. Termenul executării

2007-2010

2007-2010

IV. Volumul finanţării (mii lei)

IV. Volumul finanţării (mii lei)

169,0

169,0

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

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

Laboratorul „Probleme ale Teoriei Economice Contemporane” al Centrului de
Cercetare Economică al ASEM
VI. Conducătorul proiectului
Belostecinic Grigore, dr. hab. în şt. economice, m.c. al AŞM

Laboratorul „Probleme ale Teoriei Economice Contemporane” al Centrului de
Cercetare Economică al ASEM
VI. Conducătorul proiectului
Belostecinic Grigore, dr. hab. în şt. economice, m.c. al AŞM

VII.

VII.

Executorii proiectului
Feuraş E., dr. hab., prof. univ.
Cotelnic A., dr. hab., prof. univ.
Belostecinic M., conf. univ., dr.
Savciuc O., conf. univ., dr.
Guţu C., dr., conf. cercet.
Şendrea M., lector sup., dr.
Guzun E., drd.
Duca D., drd.

Executorii proiectului
Feuraş E., dr. hab., prof. univ.
Cotelnic A., dr. hab., prof. univ.
Belostecinic M., conf. univ., dr.
Savciuc O., conf. univ., dr.
Guţu C., dr., conf. cercet.
Şendrea M., lector sup., dr.
Guzun E., drd.
Duca D., 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,
chestionare de opinii. Echipamentul folosit – calculatoare.
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IX.

IX.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice (până la 100 de cuvinte)
A fost analizat mediul instituţional şi, în particular, calitatea cadrului legislativ în
contextul dezvoltării mediului concurenţial în Republica Moldova. Analiza s-a axat pe
două segmente ale pieţei instituţionale: „crearea regulilor” şi „transplantarea regulilor”,
precum şi factorii care le favorizează şi le defavorizează. În baza acestora, au fost
trasate unele concluzii privitor la dezvoltarea economică a Republicii Moldova.
Analiza evoluţiilor pe plan mondial şi în Republica Moldova cu referinţă la
consecinţele crizei economice şi financiare a permis constatarea faptului că în perioada
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post-criză competitivitatea şi eficienţa, de rând cu dezvoltarea unei economii inovative,
vor reprezenta factorul determinant al sustenabilităţii creşterii economice. O
importanţă deosebită, în acest context, capătă concretizarea doctrinei economice care
va sta la baza dezvoltării ulterioare a statului, creşterea productivităţii muncii,
orientarea economiei spre export, dezvoltarea regională, dezvoltarea infrastructurii
economice şi fizice, readucerea la viaţa normală a satelor moldoveneşti, stabilirea unor
relaţii armonioase şi menţinerea păcii interetnice, ca premisă importantă pentru
implementarea cu succes a oricărui program de dezvoltare economică şi socială a ţării,
promovarea cunoaşterii şi inovării în toate domeniile de activitate, inclusiv în
dezvoltarea economică a ţării.
Au fost identificate principalele efecte ale crizei economice mondiale cu influenţă
negativă asupra economiei Republicii Moldova, precum:
• Eventualele scăderi ale produsului intern brut;
• Reducerea remitenţelor provenite de la populaţia plecată la muncă peste
hotare;
• Scăderea rulajului pe piaţa valutară;
• Dinamica nefavorabilă cursului de referinţă al valutei naţionale;
• Diminuarea rezervelor valutare;
• Scăderea ritmului de creştere a exporturilor şi importurilor, urmate de
diminuarea efectivă a acestora, inclusiv datorită aprecierii continue a leului
moldovenesc în raport cu valutele naţionale ale altor state;
• Deficitul comercial în creştere.
Totodată au fost identificate principalele atuuri anticriză ale economiei
moldoveneşti, precum:
9 Structura economiei naţionale, în sensul lipsei unor domenii care au fost
într-o măsură mai mare afectate de criză, precum cea a automobilelor,
industria siderurgică;
9 Remitenţele ca sursa de alimentare a lichidităţii sistemului bancar;
9 Remitenţele ca sursă de compensare a deficitului comercial în creştere;
9 Dependenţa, aproape în egală măsură, a exporturilor noastre de pieţele din
est şi vest;
9 Structura exporturilor, care în mare măsură nu conţin componente uşor
afectate de criză (materii prime, echipamente, utilaje etc.);
9 Ponderea mare a populaţiei din mediul rural şi, respectiv, a autoconsumului
în consumul total;
9 Conjunctura favorabilă, cel puţin deocamdată, pe piaţa petrolului;
9 Noi încă mai putem beneficia de investiţiile nomade, datorită preţului încă
relativ scăzut al forţei de muncă etc.
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X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
Se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, recomandările principale
vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice
executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii
naţionale a R. Moldova.
A fost analizată competitivitatea întreprinderilor în contextul mediului în care
acestea activează. În baza unei anchete industriale, efectuate pe un număr de 52 de
întreprinderi industriale, aplicate pe întreg teritoriul ţării au fost identificate
principalele constrângeri ale mediului în care activează şi oportunităţile pe care le
oferă mediul concurenţial.
Rezultatele investigaţiilor au permis înaintarea unor propuneri în vederea depăşirii
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situaţiei de criză economică, precum:
• Menţinerea şi instaurarea încrederii populaţiei în stabilitatea sistemului
bancar: furnizorilor în potenţialii beneficiari, angajaţilor în angajatori,
managerilor de bănci în beneficiari de credite etc.
• Necesitatea susţinerii sectorului real al economiei din partea statului;
• Revederea bugetului pentru anul 2009, la capitolul cheltuieli, şi renunţarea la
unele proiecte sociale;
• Susţinerea unor proiecte investiţionale care să presupună folosirea în
proporţii mai mari a forţei de muncă (construcţii, dezvoltarea infrastructurii
economice, modernizarea satelor moldoveneşti);
• Recunoaşterea priorităţii obiectivului de dezvoltare a unei economii
inovative, inclusiv prin:
1. Crearea şi dezvoltarea clusterelor;
2. Dezvoltarea unor zone cu mare potenţial de dezvoltare economică şi
valoare socială;
3. Promovarea parteneriatului public şi privat pe domenii mai importante de
dezvoltare inovativă;
4. Susţinerea IMM-urilor inovative etc.
XI.

Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
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Fişele proiectelor din cadrul Programelor de Stat
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Fişa proiectului din cadrul Programului de Stat
I. Codul şi denumirea proiectului

Fişa proiectului din cadrul Programului de Stat
I. Codul şi denumirea proiectului

09.814.08.02A „Probleme ale cooperării economice internaţionale şi regionale în
contextul integrării europene şi asigurării avantajului competitiv”
II. Denumirea Programului de stat

09.814.08.02A „Probleme ale cooperării economice internaţionale şi regionale în
contextul integrării europene şi asigurării avantajului competitiv”
II. Denumirea Programului de stat

Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice, de reducere a
sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii
III. Denumirea direcţiei strategice
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III. Denumirea direcţiei strategice

Economie

Economie

IV. Termenul executării

IV. Termenul executării

2.03.09-30.12.09

2.03.09-30.12.09

V. Volumul finanţării (mii lei)

V. Volumul finanţării (mii lei)

135

135

VI. Volumul cofinanţării (mii lei)

VI. Volumul cofinanţării (mii lei)

Nu este

Nu este

80

80

VII. Conducătorul proiectului

VII. Conducătorul proiectului

Chistruga Boris, dr.hab.prof.univ, şef-catedră
VIII. Organizaţiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.)

Chistruga Boris, dr.hab.prof.univ, şef-catedră
VIII. Organizaţiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.)

Laboratorul „Politici Economice ” al Centrului de Cercetare Economică al ASEM,
Catedra „Relaţii Economice Internaţionale”
IX.

Executorii proiectului

Laboratorul „Politici Economice ” al Centrului de Cercetare Economică al ASEM,
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IX.
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Sîrbu Olesea, dr.ec.
Dodu-Gugea Larisa, lect.superior
Braşovschi-Velenciuc Victoria, lect.univ.
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X. Metode şi echipament utilizate în cercetare
În cercetarea dată s-au utilizat abstracţia şi sinteza ştiinţifică, analiza factologică
comparativă, metodele cantitative şi calitative, evaluarea experţilor.
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XI. Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului
Rezultatele proiectului le-am putea diviza în rezultate la
nivel micro şi
macroeconomic. În urma investigaţiilor date s-au analizat diversele forme de cooperare
economică şi anume: cooperarea prin întreprinderi mixte, formele de cooperare în
industrie, cooperarea prin alianţele strategice, franchising-ul ca o formă contemporană de
cooperare. Un loc aparte în cercetare îl ocupă aprecierea poziţiei Republicii Moldova în
cadrul proceselor de cooperare regională transfrontalieră.
S-a analizat impactul cooperării economice asupra avantajului competitiv şi
comparativ al produselor şi serviciilor autohtone. Rezultatele cercetărilor au fost
aprobate în cadrul conferinţelor ştiinţifice, în cadrul consiliilor ştiinţifice. Aceste
rezultate urmează să se aplice în economia naţională în elaborarea politicilor şi
strategiilor statale de dezvoltare.
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XII. Propuneri şi recomandări pentru implementare
Recomandări pentru sporirea competitivităţii:
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Politica economică a statului, actualmente, trebuie orientată spre întreprinderea
eforturilor în crearea unui mediu investiţional favorabil prin acordarea unor facilităţi
permanente şi promovarea oportunităţilor investiţionale, asigurarea accesului
investitorilor la zonele economice libere, parcuri industriale şi inovaţionale etc.
Strategia Republicii Moldova trebuie să se axeze pe export, pe atragerea investiţiilor
străine, pe îmbunătăţirea calităţii produselor conform standardelor europene şi pe
integrarea în comunitatea europeană.
Activizarea şi creşterea responsabilităţii structurilor de stat şi particulare în atragerea
ISD cu scopul sporirii competitivităţii sectoarelor productive, de servicii şi
infrastructurii;
Susţinerea de către Stat a creării şi dezvoltării IMM, în special prin sporirea
accesului la informaţie, educaţie şi prestarea serviciilor de consultanţă şi integrarea
componentei întreprinderilor mici şi mijlocii în programele de dezvoltare regională şi
sporirea capacităţii concurenţiale;
Ministerul Economiei al R.Moldova să contribuie la dezvoltarea tuturor tipurilor de
clustere: regionale, industriale, verticale etc.
Guvernul, AGEPI, structurile academice şi universitare să elaboreze şi să sporească
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dezvoltarea potenţialului ştiinţific inovativ şi managerial uman prin crearea
mecanismelor juridice şi economice de sporire a motivării cercetătorilor şi inovaţiilor
întru mărirea competitivităţii produselor/serviciilor autohtone;Guvernul şi Ministerul
Economiei ar trebui să elaboreze un mecanism pentru calificarea şi perfecţionarea
continuă a forţei de muncă în conformitate cu cerinţele progresului tehnico-ştiinţific;
Obiective strategice pentru dezvoltarea cooperării regionale transfrontaliere, şi
anume:
Accentuarea şi gestionarea eficientă a vecinătăţii RM cu UE reprezintă o reală
necesitate, determinată de poziţionarea actuală ale graniţelor UE;
Elaborarea politicilor transfrontaliere ale Republicii Moldova, în special în cadrul
euroregiunilor, trebuie să prezinte o continuitate a aplicării Planului de Acţiune RM-UE,
care şi-a dovedit până în prezent eficienţa. Se impune abordarea unor Planuri de Acţiune
Consolidate ale Euroregiunilor care, împreună cu politicile transfrontaliere, să se
manifeste ca un sistem mai eficient şi mai suplu de acţiune în regiunile de frontieră şi,
împreună cu o susţinere financiară adecvată, să acţioneze în folosul comun al vecinilor,
fără a ridica noi bariere între state şi naţiuni; aceste condiţii vor crea noi oportunităţi
financiare, precum şi posibilitatea de acces direct la fondurile europene în perioada 20072013, ceea ce impune necesitatea dezvoltării capacităţii de absorbţie a lor de către actorii
instituţionali la nivel naţional şi regional.
XIII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Ministerul Economiei, întreprinderi mixte, studenţi de la specialitatea EMREI
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V. Organizaţiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.)

V. Organizaţiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.)

Laboratorul „Politici Economice ” al Centrului de Cercetare Economică al ASEM,
Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital”
VI. Conducătorul proiectului
Hîncu Rodica, prof.univ., dr.habilitat, şef-catedră

Laboratorul „Politici Economice ” al Centrului de Cercetare Economică al ASEM,
Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital”
VI. Conducătorul proiectului
Hîncu Rodica, prof.univ., dr.habilitat, şef-catedră
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VII. Executorii proiectului

VII. Executorii proiectului

Hîncu Rodica, prof. univ.dr. hab., şef-catedră;
Bunu Mariana, conf. univ.dr.;
Suhovici Ana, conf. univ.dr.;
Gumovschi Ana, lector sup.dr.;
Dascaliuc Daniela, lector sup.;
Roşca Marcelina, asistent univ., drd.;
Hîrbu Eduard, conf. univ.dr.

Hîncu Rodica, prof. univ.dr. hab., şef-catedră;
Bunu Mariana, conf. univ.dr.;
Suhovici Ana, conf. univ.dr.;
Gumovschi Ana, lector sup.dr.;
Dascaliuc Daniela, lector sup.;
Roşca Marcelina, asistent univ., drd.;
Hîrbu Eduard, conf. univ.dr.

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare
Drept metodă de bază, utilizată pentru cercetarea riscurilor investiţionale, a servit
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, scaner.

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare
Drept metodă de bază, utilizată pentru cercetarea riscurilor investiţionale, a servit
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, scaner.

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice
- formularea (în baza sondajelor efectuate în teritoriu şi a experienţei internaţionale
studiate) a concluziilor cu privire la cele mai relevante categorii de risc investiţional cu
impact negativ asupra sectorului real al economiei autohtone;
- crearea unui sistem al riscurilor investiţionale cu impact negativ important asupra
sectorului real al economiei şi prezentarea acestora organelor de resort (MEC, MIEPO);
- rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte) înaintarea
recomandărilor şi sensibilizarea agenţilor economici cu privire la posibilităţile de
diminuare a riscurilor investiţionale aferente sectorului real al economiei autohtone;
- prezentarea în organele de resort (MEC, MIEPO, Ministerul Finanţelor, BNM) a
recomandărilor privind diminuarea riscului de ţară în vederea îmbunătăţirii imaginii
investiţionale a economiei autohtone;
- formularea propunerilor privind oportunitatea elaborării de către instituţiile specializate
a unui model de evaluare a riscurilor investiţionale aferente economiei naţionale.

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice
- formularea (în baza sondajelor efectuate în teritoriu şi a experienţei internaţionale
studiate) a concluziilor cu privire la cele mai relevante categorii de risc investiţional cu
impact negativ asupra sectorului real al economiei autohtone;
- crearea unui sistem al riscurilor investiţionale cu impact negativ important asupra
sectorului real al economiei şi prezentarea acestora organelor de resort (MEC, MIEPO);
- rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative (până la 100 de cuvinte) înaintarea
recomandărilor şi sensibilizarea agenţilor economici cu privire la posibilităţile de
diminuare a riscurilor investiţionale aferente sectorului real al economiei autohtone;
- prezentarea în organele de resort (MEC, MIEPO, Ministerul Finanţelor, BNM) a
recomandărilor privind diminuarea riscului de ţară în vederea îmbunătăţirii imaginii
investiţionale a economiei autohtone;
- formularea propunerilor privind oportunitatea elaborării de către instituţiile specializate
a unui model de evaluare a riscurilor investiţionale aferente economiei naţionale.

X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

Academia de Ştiinţă a Moldovei. Beneficiarii acestor cercetări pot fi investitorii
autohtoni individuali şi corporativi (deţinători ai pachetelor de acţiuni în SA din Republica
Moldova); participanţi ai pieţei de capital; organele de reglementare de stat a pieţei
financiare, ministere de resort (MEC, MF); ministere de ramură; instituţii de învăţământ
superior etc.
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Academia de Ştiinţă a Moldovei. Beneficiarii acestor cercetări pot fi investitorii
autohtoni individuali şi corporativi (deţinători ai pachetelor de acţiuni în SA din Republica
Moldova); participanţi ai pieţei de capital; organele de reglementare de stat a pieţei
financiare, ministere de resort (MEC, MF); ministere de ramură; instituţii de învăţământ
superior etc.
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Fişa proiectului din cadrul Programului de Stat
I. Codul şi denumirea proiectului

II.

08.814.08.04 A
Tema: „Elaborarea modelelor de dezvoltare regională prin formarea clusterelor”
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

Fişa proiectului din cadrul Programului de Stat
I. Codul şi denumirea proiectului

II.

08.814.08.04 A
Tema: „Elaborarea modelelor de dezvoltare regională prin formarea clusterelor”
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
IV. Termenul executării

Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă
IV. Termenul executării

01.01.2009 – 31.12.2009

01.01.2009 – 31.12.2009

V. Volumul finanţării (mii lei)

V. Volumul finanţării (mii lei)

150

150

VI. Volumul cofinanţării (mii lei)

VI. Volumul cofinanţării (mii lei)

VII. Conducătorul proiectului
Guţu Corneliu - dr. în economie, conf. cercetător, director Centrul de Cercetare
Economică

VII. Conducătorul proiectului
Guţu Corneliu - dr. în economie, conf. cercetător, director Centrul de Cercetare
Economică

VIII. Organizaţiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.)

VIII. Organizaţiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.)

Centrul de Cercetare Economică

Centrul de Cercetare Economică

IX. Executorii proiectului

IX. Executorii proiectului

Belostecinic Grigore, m.c. al AŞM, prof. univ.dr. hab.
Mamaliga Vasile, conf. univ. dr. în economie
Cotelnic Ala, prof. univ. dr. hab.
Păuna Carmen-Beatrice, conf. univ. dr. în economie
Gheorghiţă Maria, conf. univ dr. în economie
Prodan Mariana, lector superior dr. în economie

Belostecinic Grigore, m.c. al AŞM, prof. univ.dr. hab.
Mamaliga Vasile, conf. univ. dr. în economie
Cotelnic Ala, prof. univ. dr. hab.
Păuna Carmen-Beatrice, conf. univ. dr. în economie
Gheorghiţă Maria, conf. univ dr. în economie
Prodan Mariana, lector superior dr. în economie

X. Metode şi echipament utilizate în cercetare
Printre metodele de cercetare folosite în studiu au fost evaluate şi utilizate următoarele
metodologii ale mapping-ului: (1) metoda coeficientului localizării; (2) metoda
statisticii de export şi metoda input-output. Cercetarea s-a bazat pe metoda
coeficientului, numită şi metoda K a lui Ripley. Metodologia folosită este bazată pe
coeficientul de localizare. În studiu drept coeficienţi de localizare sunt utilizaţi
următorii indicatori: a) coeficientul de concentrare a întreprinderilor unui sector
industrial în regiunea de dezvoltare în comparaţie cu coeficientul de concentrare în
medie pe ţară; b) rata de specializare a regiunii de dezvoltare; c) rata de industrializare
a regiunii de dezvoltare examinate; d) indicele densităţii întreprinderilor din regiunea

X. Metode şi echipament utilizate în cercetare
Printre metodele de cercetare folosite în studiu au fost evaluate şi utilizate următoarele
metodologii ale mapping-ului: (1) metoda coeficientului localizării; (2) metoda
statisticii de export şi metoda input-output. Cercetarea s-a bazat pe metoda
coeficientului, numită şi metoda K a lui Ripley. Metodologia folosită este bazată pe
coeficientul de localizare. În studiu drept coeficienţi de localizare sunt utilizaţi
următorii indicatori: a) coeficientul de concentrare a întreprinderilor unui sector
industrial în regiunea de dezvoltare în comparaţie cu coeficientul de concentrare în
medie pe ţară; b) rata de specializare a regiunii de dezvoltare; c) rata de industrializare
a regiunii de dezvoltare examinate; d) indicele densităţii întreprinderilor din regiunea
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de dezvoltare 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. Pentru evaluarea
oportunităţilor de creare a clusterelor, pe lângă datele statistice la aplicarea analizei
sistemice a fost folosit instrumentariu specializat cu caracter metodic şi tehnic sub
formă de sondaj. La prelucrarea datelor statistice şi elaborarea raportului au fost
folosite calculatoarele portabile, imprimantele, scanerul din dotarea centrului.
XI.

Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului
(i) Sintetizarea abordărilor teoretice şi conceptuale privind dezvoltarea clusterelor;
sinteza abordărilor teoretice şi conceptuale privind dezvoltarea clusterelor, (ii) sinteza
conceptelor de dezvoltare şi a politicilor de susţinere a clusterelor în statele Europei
Centrale şi de Est; (iii) analiza politicilor europene în dezvoltarea regională şi
oportunităţilor de implementare în condiţiile Republici Moldova; (iv) analiza
complementară a potenţialului economic al regiunilor de dezvoltare a Republicii
Moldova conform metodei concentrării cifrei de afaceri şi volumul exporturilor pe
activităţi industriale în perioada 2007-2008; (v) identificarea şi evaluarea potenţialului
de formare şi dezvoltare a clusterului-pilot în Republica Moldova în baza
întreprinderilor din industria de confecţii textile.

de dezvoltare 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. Pentru evaluarea
oportunităţilor de creare a clusterelor, pe lângă datele statistice la aplicarea analizei
sistemice a fost folosit instrumentariu specializat cu caracter metodic şi tehnic sub
formă de sondaj. La prelucrarea datelor statistice şi elaborarea raportului au fost
folosite calculatoarele portabile, imprimantele, scanerul din dotarea centrului.
XI.

Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului
(i) Sintetizarea abordărilor teoretice şi conceptuale privind dezvoltarea clusterelor;
sinteza abordărilor teoretice şi conceptuale privind dezvoltarea clusterelor, (ii) sinteza
conceptelor de dezvoltare şi a politicilor de susţinere a clusterelor în statele Europei
Centrale şi de Est; (iii) analiza politicilor europene în dezvoltarea regională şi
oportunităţilor de implementare în condiţiile Republici Moldova; (iv) analiza
complementară a potenţialului economic al regiunilor de dezvoltare a Republicii
Moldova conform metodei concentrării cifrei de afaceri şi volumul exporturilor pe
activităţi industriale în perioada 2007-2008; (v) identificarea şi evaluarea potenţialului
de formare şi dezvoltare a clusterului-pilot în Republica Moldova în baza
întreprinderilor din industria de confecţii textile.

XII. Propuneri şi recomandări pentru implementare
(i) Identificarea sectoarelor industriale din regiunile de dezvoltare cu potenţial de
specializare şi aglomerare major; (ii) consolidarea mecanismului de parteneriat între
mediile academice şi universitare cu agenţii economici din zonele de dezvoltare
economice orientate spre implementarea tehnologiilor moderne; (iii) susţinerea
sectorului IMM din zonele de dezvoltare în promovarea şi dezvoltarea lanţului de
valori regional; (iv) elaborarea şi implementarea programelor de marketing regional
pentru consolidarea aglomeraţiilor industriale regionale şi creşterea competitivităţii
regionale; (v) dezvoltarea „benchmarkingul” avantajelor competitive; (vi) eliminarea
impedimentelor din calea dezvoltării şi implementării inovaţiilor la nivel regional.

XII. Propuneri şi recomandări pentru implementare
(i) Identificarea sectoarelor industriale din regiunile de dezvoltare cu potenţial de
specializare şi aglomerare major; (ii) consolidarea mecanismului de parteneriat între
mediile academice şi universitare cu agenţii economici din zonele de dezvoltare
economice orientate spre implementarea tehnologiilor moderne; (iii) susţinerea
sectorului IMM din zonele de dezvoltare în promovarea şi dezvoltarea lanţului de
valori regional; (iv) elaborarea şi implementarea programelor de marketing regional
pentru consolidarea aglomeraţiilor industriale regionale şi creşterea competitivităţii
regionale; (v) dezvoltarea „benchmarkingul” avantajelor competitive; (vi) eliminarea
impedimentelor din calea dezvoltării şi implementării inovaţiilor la nivel regional.

XIII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

XIII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei, Ministerul Construcţiilor

Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei, Ministerul Construcţiilor

şi Dezvoltării Regionale, Administraţia publică locală. Rezultatele cercetărilor vor fi

şi Dezvoltării Regionale, Administraţia publică locală. Rezultatele cercetărilor vor fi

folosite la elaborarea Strategiilor de Dezvoltare a regiunilor Nord, Centru şi Sud pe

folosite la elaborarea Strategiilor de Dezvoltare a regiunilor Nord, Centru şi Sud pe

perioada 2010-2012 etc.

perioada 2010-2012 etc.
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Fişa proiectului din cadrul Programului de Stat
I. Codul şi denumirea proiectului

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

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

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
IV. Termenul executării

Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă
IV. Termenul executării

Decembrie 2009

Decembrie 2009

V. Volumul finanţării (mii lei)

V. Volumul finanţării (mii lei)

120 (planificat pentru 2009)

120 (planificat pentru 2009)

VI. Volumul cofinanţării (mii lei)

VI. Volumul cofinanţării (mii lei)

VII. Conducătorul proiectului

VII. Conducătorul proiectului

Bolun Ion, prof.univ. dr.hab.

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

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.sup.
Sajin Ada, lect.sup.

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

X. Metode şi echipament utilizate în cercetare
Metode: metodele cercetării operaţionale, creării locaţiilor Web, căutării informaţiei în
reţelele informatice.
Echipamente: calculatoare personale Pentium 4 – 3 unităţi, anul de fabricaţie 2007;
server Intel pe bază de procesoare Intel Xeon 5420, anul de fabricaţie 2008

X. Metode şi echipament utilizate în cercetare
Metode: metodele cercetării operaţionale, creării locaţiilor Web, căutării informaţiei în
reţelele informatice.
Echipamente: calculatoare personale Pentium 4 – 3 unităţi, anul de fabricaţie 2007;
server Intel pe bază de procesoare Intel Xeon 5420, anul de fabricaţie 2008

XI. Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului (până la 100 de cuvinte)
Este elaborat setul de roboţi prototip de colectare/indexare/verificare/corectare/
actualizare a informaţiei în cadrul unei locaţii Web. Este elaborat setul de programe
privind roboţii de colectare/indexare/ verificare/corectare/actualizare a informaţiei la
nivel global în manieră selectivă, precum şi privind interfaţa Sistemului de căutare.
Este consolidat Indexul Sistemului de căutare. Este lansat, în regim experimental,
Sistemul de căutare a informaţiei în manieră selectivă. Sunt elaborare materiale,
recomandări; este completată şi actualizată baza de date. Este perfectat raportul final.

XI. Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului (până la 100 de cuvinte)
Este elaborat setul de roboţi prototip de colectare/indexare/verificare/corectare/
actualizare a informaţiei în cadrul unei locaţii Web. Este elaborat setul de programe
privind roboţii de colectare/indexare/ verificare/corectare/actualizare a informaţiei la
nivel global în manieră selectivă, precum şi privind interfaţa Sistemului de căutare.
Este consolidat Indexul Sistemului de căutare. Este lansat, în regim experimental,
Sistemul de căutare a informaţiei în manieră selectivă. Sunt elaborare materiale,
recomandări; este completată şi actualizată baza de date. Este perfectat raportul final.

XII. Propuneri şi recomandări pentru implementare
Proiectul finalizează cu lansarea în funcţiune experimentală a Portalului iAfaceri

XII. Propuneri şi recomandări pentru implementare
Proiectul finalizează cu lansarea în funcţiune experimentală a Portalului iAfaceri

86

86

Moldova în cadrul Reţelei informatice a Academiei de Studii Economice din Moldova,
care şi constituie implementarea de bază a rezultatelor cercetărilor-elaborărilor
preconizate în cadrul proiectului.
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.
XIII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Agenţii economici şi cetăţenii Republicii Moldova

Moldova în cadrul Reţelei informatice a Academiei de Studii Economice din Moldova,
care şi constituie implementarea de bază a rezultatelor cercetărilor-elaborărilor
preconizate în cadrul proiectului.
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.
XIII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Agenţii economici şi cetăţenii Republicii Moldova

Fişa proiectului din cadrul Programului de Stat
I. Codul şi denumirea proiectului

Fişa proiectului din cadrul Programului de Stat
I. Codul şi denumirea proiectului

09.814.08.01A ”Creşterea economică şi priorităţile structurale: aspecte teoretice şi
practice”
II. Denumirea Programului de stat

09.814.08.01A ”Creşterea economică şi priorităţile structurale: aspecte teoretice şi
practice”
II. Denumirea Programului de stat

Elaborarea mecanizmelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice, de reducere a
sărăciei şi de îmbunătăţire a călităţii vieţii

Elaborarea mecanizmelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice, de reducere a
sărăciei şi de îmbunătăţire a călităţii vieţii

III.Denumirea direcţiei strategice

III.Denumirea direcţiei strategice

IV.Termenul executării

IV.Termenul executării

02.01.2009-31.12.2009

02.01.2009-31.12.2009

V. Volumul finanţării (mii lei)

V. Volumul finanţării (mii lei)

135

135

VI.Volumul cofinanţării (mii lei)

VI.Volumul cofinanţării (mii lei)

VII. Conducătorul proiectului

VII. Conducătorul proiectului

Tatiana Pîşchina,dr. hab.conf. univ.

Tatiana Pîşchina,dr. hab.conf. univ.

VIII. Organizaţiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Economie şi politici economice”
IX. Executorii proiectului

VIII. Organizaţiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Economie şi politici economice”
IX. Executorii proiectului

Vaculovscki D., cercetător ştiinţific,dr. în economie, conf. univ.,
Tomşa A., cercetător ştiinţific,dr. în economie, conf. univ.,
Stavilă D,cercetător ştiinţific stagiar, asistent univ.,
Roşca V., drd., ASEM
X. Metode şi echipament utilizate în cercetare
Aceste metode sunt: analitică; de program orientat cu elemente ale „arborelui scopurilor”;
de prognozare: a evaluărilor de expert; extrapolării tendinţelor, a modelării economice; de
analiză cu suportul funcţiilor de producţie, statistice şi un şir de alte metode
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Vaculovscki D., cercetător ştiinţific,dr. în economie, conf. univ.,
Tomşa A., cercetător ştiinţific,dr. în economie, conf. univ.,
Stavilă D,cercetător ştiinţific stagiar, asistent univ.,
Roşca V., drd., ASEM
X. Metode şi echipament utilizate în cercetare
Aceste metode sunt: analitică; de program orientat cu elemente ale „arborelui scopurilor”;
de prognozare: a evaluărilor de expert; extrapolării tendinţelor, a modelării economice; de
analiză cu suportul funcţiilor de producţie, statistice şi un şir de alte metode
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XI. Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului
- Este elaborată Concepţia Noii Dezvoltări Structurale (CNDS) şi mecanismele de
stimulare a creşterii economice prin trecerea la modelul economiei inovaţionalorientate;

XI. Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului
- Este elaborată Concepţia Noii Dezvoltări Structurale (CNDS) şi mecanismele de
stimulare a creşterii economice prin trecerea la modelul economiei inovaţionalorientate;

-

Este dezvoltat „arborele scopurilor” Concepţiei Noii Dezvoltări Structurale;

-

Este dezvoltat „arborele scopurilor” Concepţiei Noii Dezvoltări Structurale;

-

Sunt elaborate scenarii ale dezvoltării economiei Republicii Moldova în perspectivă;

-

Sunt elaborate scenarii ale dezvoltării economiei Republicii Moldova în perspectivă;

-

Sunt formulate principii contemporane ale politicii structurale inovaţional-orientate;
S-au propus direcţii de adaptare a experienţei mondiale a reformării structurale la
creşterea economică în Republica Moldova.

-

Sunt formulate principii contemporane ale politicii structurale inovaţional-orientate;
S-au propus direcţii de adaptare a experienţei mondiale a reformării structurale la
creşterea economică în Republica Moldova.

XII. Propuneri şi recomandări pentru implementare
Rezultatele proiectului au fost prezentate la Guvernul Republicii Moldova , Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, sectorul financiar-bancar din Republica
Moldova în vederea perfecţionării deciziilor şi eficientizării lor.
Importanţa practică a proiectului se va materializa prin concluziile şi recomandările
prezentate, iar rezultatele cercetării constau în formularea propunerilor privind
necesitatea de schimbare a politicii creşterii economice, promovate de către Guvernul
Republicii Moldova.
Este necesar de a schimba priorităţile structurale pentru trecerea la economia
orientată spre inovare, bazată pe Concepţia Noii Dezvoltări Structurale (CNDS), propusă
în proiect.
Demersurile metodologice recomandate în lucrare pot fi folosite în procesul de
predare a cursurilor de economie: microeconomie, macroeconomie, politici
macroeconomice, strategii de creştere economică, mecanisme statale de intervenţie în
economie, precum şi în cadrul unor cursuri specializate

XII. Propuneri şi recomandări pentru implementare
Rezultatele proiectului au fost prezentate la Guvernul Republicii Moldova , Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, sectorul financiar-bancar din Republica
Moldova în vederea perfecţionării deciziilor şi eficientizării lor.
Importanţa practică a proiectului se va materializa prin concluziile şi recomandările
prezentate, iar rezultatele cercetării constau în formularea propunerilor privind
necesitatea de schimbare a politicii creşterii economice, promovate de către Guvernul
Republicii Moldova.
Este necesar de a schimba priorităţile structurale pentru trecerea la economia
orientată spre inovare, bazată pe Concepţia Noii Dezvoltări Structurale (CNDS), propusă
în proiect.
Demersurile metodologice recomandate în lucrare pot fi folosite în procesul de
predare a cursurilor de economie: microeconomie, macroeconomie, politici
macroeconomice, strategii de creştere economică, mecanisme statale de intervenţie în
economie, precum şi în cadrul unor cursuri specializate

XIII.

XIII.

Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii
Moldova, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; ministerele de ramură,
Ministerul Educaţiei şi Academia de Ştiinţe, cetăţenii Republicii Moldova, dacă
transformările structurale, orientate spre creşterea economică şi tranziţie la modelul
economiei inovaţional-orientate vor avea loc.

Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii
Moldova, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; ministerele de ramură,
Ministerul Educaţiei şi Academia de Ştiinţe, cetăţenii Republicii Moldova, dacă
transformările structurale, orientate spre creşterea economică şi tranziţie la modelul
economiei inovaţional-orientate vor avea loc.

Fişa proiectului pentru tineri cercetători

Fişa proiectului 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”

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

II. Denumirea direcţiei strategice

Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.
III. Termenul executării

Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.
III. Termenul executării

2008-2009

2008-2009

IV. Volumul finanţării (mii lei)

IV. Volumul finanţării (mii lei)

100 (pentru 2009)

100 (pentru 2009)
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V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)

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

Laboratorul „SPE” al Centrului de Cercetare Economică al ASEM,
Catedra „Statistică şi Previziune Economică”
VI. Conducătorul proiectului
Pârţachi Ion, prof. univ. dr. econ., şef-cated.

Laboratorul „SPE” al Centrului de Cercetare Economică al ASEM,
Catedra „Statistică şi Previziune Economică”
VI. Conducătorul proiectului
Pârţachi Ion, prof. univ. dr. econ., şef-cated.

VII. Executorii proiectului

VII. Executorii proiectului

Pârţachi Ion, prof. univ. dr. econ.,
Verejan Oleg, conf. univ. dr. econ.,
Bradu Marcel, conf. univ. dr. econ.,
Verejan Victoria, lect. univ. drd.

Pârţachi Ion, prof. univ. dr. econ.,
Verejan Oleg, conf. univ. dr. econ.,
Bradu Marcel, conf. univ. dr. econ.,
Verejan Victoria, lect. univ. drd.

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare
• Participarea la un seminar ştiinţific organizat în cadrul ASEM;
• Desfăşurarea unei mese rotunde cu participarea membrilor asociaţiei de actuariat,
reprezentanţilor companiilor de asigurări, participanţilor profesionişti pe piaţa
asigurărilor şi a instituţiilor statale de supraveghere şi reglementare a sectorului de
asigurări;
• 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 4 conferinţe ştiinţifice internaţionale, desfăşurate în ţară şi peste
hotare (Chişinău-ASEM, Iaşi-UAIC, Bucureşti-ASE);
• Publicarea a 4 articole şi lucrări ştiinţifice în reviste ştiinţifice şi ştiinţificodidactice.

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare
• Participarea la un seminar ştiinţific organizat în cadrul ASEM;
• Desfăşurarea unei mese rotunde cu participarea membrilor asociaţiei de actuariat,
reprezentanţilor companiilor de asigurări, participanţilor profesionişti pe piaţa
asigurărilor şi a instituţiilor statale de supraveghere şi reglementare a sectorului de
asigurări;
• 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 4 conferinţe ştiinţifice internaţionale, desfăşurate în ţară şi peste
hotare (Chişinău-ASEM, Iaşi-UAIC, Bucureşti-ASE);
• Publicarea a 4 articole şi lucrări ştiinţifice în reviste ştiinţifice şi ştiinţificodidactice.

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice
Semnificaţia şi valoarea teoretică a cercetărilor constă în abordarea conceptuală a
metodelor actuariale ţinând cont de experienţa mondială şi stabilirea unor direcţii
concrete de perfecţionare a principiilor, tehnicilor şi metodelor statistice de
estimare a primelor şi rezervelor în cadrul asigurărilor generale şi de viaţă.
Principalele rezultate ştiinţifice obţinute:
• Am expus clar tipurile de rezerve în cadrul asigurărilor generale, formulând
problemele reale legate de estimarea rezervelor tehnice;
• Am elaborat şi am argumentat necesitatea estimării rezervei pentru riscuri
neexpirate şi a rezervei pentru daune nelichidate în baza metodelor statistice,
metode necesare pieţei naţionale de asigurări;
• Am propus metode stochastice de estimare a rezervei de daune;
• Am perfecţionat tabelele de comutaţie aplicate în cadrul calculelor actuariale în
asigurările de viaţă;
• Am optimizat metodele de estimare a primelor nete şi brute la asigurările de
supravieţuire, deces şi asigurările mixte de viaţă;
• Am elaborat metodele actuariale de calculare a rezervelor în asigurările de
viaţă.

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice
Semnificaţia şi valoarea teoretică a cercetărilor constă în abordarea conceptuală a
metodelor actuariale ţinând cont de experienţa mondială şi stabilirea unor direcţii
concrete de perfecţionare a principiilor, tehnicilor şi metodelor statistice de
estimare a primelor şi rezervelor în cadrul asigurărilor generale şi de viaţă.
Principalele rezultate ştiinţifice obţinute:
• Am expus clar tipurile de rezerve în cadrul asigurărilor generale, formulând
problemele reale legate de estimarea rezervelor tehnice;
• Am elaborat şi am argumentat necesitatea estimării rezervei pentru riscuri
neexpirate şi a rezervei pentru daune nelichidate în baza metodelor statistice,
metode necesare pieţei naţionale de asigurări;
• Am propus metode stochastice de estimare a rezervei de daune;
• Am perfecţionat tabelele de comutaţie aplicate în cadrul calculelor actuariale în
asigurările de viaţă;
• Am optimizat metodele de estimare a primelor nete şi brute la asigurările de
supravieţuire, deces şi asigurările mixte de viaţă;
• Am elaborat metodele actuariale de calculare a rezervelor în asigurările de
viaţă.

X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
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

X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
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
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propunerea rezultatelor investigaţiilor companiilor de asigurări şi CNPF pentru
perfecţionarea sistemului de indicatori statistici ai asigurărilor generale. La fel,
rezultatele obţinute sunt efectuate cu scopul perfecţionării materialului didactic la
disciplinele Bazele actuariatului, Actuariat şi Statistică
Impactul ştiinţific şi socio-economic
Aplicarea metodelor şi tehnicilor actuariale vor duce la:
• Utilizarea unor metode ştiinţifice noi de evaluare a riscurilor asigurate prin
prisma stabilirii unor tarife şi obligaţii de asigurare, bazate pe criterii ştiinţifice;
• Sporirea încrederii persoanelor asigurate faţă de produsele oferite pe piaţa de
asigurări şi, respectiv, faţă de organizaţiile de asigurări;
• Sporirea încrederii în sectorul asigurărilor va avea drept efect dezvoltarea şi
creşterea fluxului financiar pe piaţa financiară şi investiţională a Republicii
Moldova;
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

propunerea rezultatelor investigaţiilor companiilor de asigurări şi CNPF pentru
perfecţionarea sistemului de indicatori statistici ai asigurărilor generale. La fel,
rezultatele obţinute sunt efectuate cu scopul perfecţionării materialului didactic la
disciplinele Bazele actuariatului, Actuariat şi Statistică
Impactul ştiinţific şi socio-economic
Aplicarea metodelor şi tehnicilor actuariale vor duce la:
• Utilizarea unor metode ştiinţifice noi de evaluare a riscurilor asigurate prin
prisma stabilirii unor tarife şi obligaţii de asigurare, bazate pe criterii ştiinţifice;
• Sporirea încrederii persoanelor asigurate faţă de produsele oferite pe piaţa de
asigurări şi, respectiv, faţă de organizaţiile de asigurări;
• Sporirea încrederii în sectorul asigurărilor va avea drept efect dezvoltarea şi
creşterea fluxului financiar pe piaţa financiară şi investiţională a Republicii
Moldova;
XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

Academia de Ştiinţe a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Companiile
de asigurări comerciale, Fondurile private de pensii, Compania Naţională de Asigurări
în Medicină, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Instituţiile superioare de
învăţământ.

Academia de Ştiinţe a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Companiile
de asigurări comerciale, Fondurile private de pensii, Compania Naţională de Asigurări
în Medicină, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Instituţiile superioare de
învăţământ.

Anecsa 1.4

Anecsa 1.4

Fişa proiectului internaţional

Fişa proiectului internaţional

I. Codul şi denumirea proiectului

I. Codul şi denumirea proiectului

08.820.07.01.RF „Situaţia demografică, utilizarea resurselor umane şi migraţia
populaţiei în spaţiul rural din R. Moldova”
II. Denumirea Programului de stat

08.820.07.01.RF „Situaţia demografică, utilizarea resurselor umane şi migraţia
populaţiei în spaţiul rural din R. Moldova”
II. Denumirea Programului de stat

Programul Comun de Cercetare între AŞM şi Fondul de Cercetări Fundamentale din
Federaţia Rusă

Programul Comun de Cercetare între AŞM şi Fondul de Cercetări Fundamentale din
Federaţia Rusă

III. Denumirea direcţiei strategice

III. Denumirea direcţiei strategice

Demografie

Demografie

IV. Termenul executării

IV. Termenul executării

2009

2009

V. Volumul finanţării (mii lei)

V. Volumul finanţării (mii lei)

109,3

109,3

VI. Volumul cofinanţării (mii lei)

VI. Volumul cofinanţării (mii lei)

VII. Conducătorul proiectului

VII. Conducătorul proiectului

Matei C. dr.hab. prof.univ.

Matei C. dr.hab. prof.univ.

VIII. Organizaţiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.)
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VIII. Organizaţiile, subdiviziunile - executori ai proiectului (institut, laborator, secţie, sector etc.)
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IX. Executorii proiectului

IX. Executorii proiectului

Sainsus V., conf. univ.dr.
Mâtcu M., conf. univ.dr.
Hachi M., conf.univ.dr.
Matei A., lect.sup.
Grozav A., lect.univ.
Bacal P., lect.sup.
Cocoş I., lect.univ.
Sochircă E.
Raboşapca I.

Sainsus V., conf. univ.dr.
Mâtcu M., conf. univ.dr.
Hachi M., conf.univ.dr.
Matei A., lect.sup.
Grozav A., lect.univ.
Bacal P., lect.sup.
Cocoş I., lect.univ.
Sochircă E.
Raboşapca I.

X. Metode şi echipament utilizate în cercetare
- analiză demografică
- cercetare în teren
- sondare demografică

X. Metode şi echipament utilizate în cercetare
- analiză demografică
- cercetare în teren
- sondare demografică

XI. Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului
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.

XI. Rezumatul rezultatelor concrete obţinute la realizarea proiectului
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.

XII. Propuneri şi recomandări pentru implementare

XII. Propuneri şi recomandări pentru implementare

XIII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

XIII. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

Fişa proiectului internaţional

Fişa proiectului internaţional

I. Denumirea proiectului
„UNESCO-UNITWIN: Turism, Cultură, Dezvoltare”
II. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional
Catedra UNESCO Turism, Cultură, Dezvoltare, coordonată de Universitatea
Sorbona Paris 1
III. Termenul executării
2006-2009
IV. Costul total al proiectului
V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
VI.Conducătorul proiectului:
Turcov Elena, dr. hab. prof.univ., şef catedră TSH, ASEM

I. Denumirea proiectului
„UNESCO-UNITWIN: Turism, Cultură, Dezvoltare”
II. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional
Catedra UNESCO Turism, Cultură, Dezvoltare, coordonată de Universitatea
Sorbona Paris 1
III. Termenul executării
2006-2009
IV. Costul total al proiectului
V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
VI.Conducătorul proiectului:
Turcov Elena, dr. hab. prof.univ., şef catedră TSH, ASEM

VII. Executorii proiectului:
Turcov Elena, dr. hab. prof. univ., şef catedră TSH, ASEM

VII. Executorii proiectului:
Turcov Elena, dr. hab. prof. univ., şef catedră TSH, ASEM

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice
S-a continuat activitatea în cadrul proiectului internaţional UNESCO- UNITWIN:
Turism, Cultură, Dezvoltare, unde catedra „Turism şi servicii hoteliere” a ASEM
face parte din reţeaua internaţională a catedrei UNESCO Turism, Cultură,
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Rezumatul rezultatelor ştiinţifice
S-a continuat activitatea în cadrul proiectului internaţional UNESCO- UNITWIN:
Turism, Cultură, Dezvoltare, unde catedra „Turism şi servicii hoteliere” a ASEM
face parte din reţeaua internaţională a catedrei UNESCO Turism, Cultură,
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Dezvoltare, coordonată de Universitatea Sorbona Paris 1.
IX. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Catedra „Turism şi servicii hoteliere”, ASEM

Fişa proiectului internaţional

Dezvoltare, coordonată de Universitatea Sorbona Paris 1.
IX. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Catedra „Turism şi servicii hoteliere”, ASEM

Fişa proiectului internaţional

I. Denumirea proiectului
„Proiectul TEMPUS IV , (ESHA) – ETF-JP-00276-2008”
II. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional
TEMPUS IV, UE
III. Termenul executării
2009-2012
IV. Costul total al proiectului
131.060 euro
V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
ASEM, Catedra „Turism şi servicii hoteliere”

I. Denumirea proiectului
„Proiectul TEMPUS IV , (ESHA) – ETF-JP-00276-2008”
II. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional
TEMPUS IV, UE
III. Termenul executării
2009-2012
IV. Costul total al proiectului
131.060 euro
V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
ASEM, Catedra „Turism şi servicii hoteliere”

VI. Conducătorul proiectului:
Turcov Elena, dr. hab. prof. univ., şef catedră TSH, ASEM

VI. Conducătorul proiectului:
Turcov Elena, dr. hab. prof. univ., şef catedră TSH, ASEM

VII. Executorii proiectului:
Roman Livandovschi, conf. univ., dr.
Livia Rusu, drd. lector superior
Adrian Bulican, conf. univ. dr.
VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare

VII. Executorii proiectului:
Roman Livandovschi, conf. univ., dr.
Livia Rusu, drd. lector superior
Adrian Bulican, conf. univ. dr.
VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice
Se continuă activitatea în cadrul proiectului internaţional TEMPUS IV, (ESHA) –
ETF-JP-00276-2008

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice
Se continuă activitatea în cadrul proiectului internaţional TEMPUS IV, (ESHA) –
ETF-JP-00276-2008

X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Catedra „Turism şi servicii hoteliere”, ASEM

X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Catedra „Turism şi servicii hoteliere”, ASEM

Fişa proiectului internaţional

Fişa proiectului internaţional

I. Denumirea proiectului
„Master Studies in European Integration and Neighbourhood Policy”
II. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional
TEMPUS JEP 2006
III. Termenul executării
2007-2009
IV. Costul total al proiectului

I. Denumirea proiectului
„Master Studies in European Integration and Neighbourhood Policy”
II. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional
TEMPUS JEP 2006
III. Termenul executării
2007-2009
IV. Costul total al proiectului

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Relaţii Economice Internaţionale”

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Relaţii Economice Internaţionale”
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VI. Conducătorul proiectului:
dr. Olesea Sârbu
VII. Executorii proiectului:
Prof. iniv . dr.hab. Boris Chistruga,
dr.Olesea Sârbu,
conf.univ. dr. hab. Zorina Şişcan,
conf.univ. dr.hab. Nicolae Tau,
lect.sup. dr. Larisa Dodu-Gugea

VI. Conducătorul proiectului:
dr. Olesea Sârbu
VII. Executorii proiectului:
Prof. iniv . dr.hab. Boris Chistruga,
dr.Olesea Sârbu,
conf.univ. dr. hab. Zorina Şişcan,
conf.univ. dr.hab. Nicolae Tau,
lect.sup. dr. Larisa Dodu-Gugea

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare
Abordarea multidisciplinară, utilizarea noilor metode de predare şi evaluare, utilizarea
echipamentelor şi tehnologiilor electronice.

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare
Abordarea multidisciplinară, utilizarea noilor metode de predare şi evaluare, utilizarea
echipamentelor şi tehnologiilor electronice.

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice
Au fost evidenţiate tendinţele de dezvoltare a Uniunii Europene, formulate principalele
concepte si premise metodologice ale Integrării Europene si a Politicii de Vecinătate, şi
în această bază, au fost elaborate cursurile noi şi a fost lansat, în 2009, Programul de
master în limba română.

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice
Au fost evidenţiate tendinţele de dezvoltare a Uniunii Europene, formulate principalele
concepte si premise metodologice ale Integrării Europene si a Politicii de Vecinătate, şi
în această bază, au fost elaborate cursurile noi şi a fost lansat, în 2009, Programul de
master în limba română.

X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Academia de Studii Economice din Moldova

X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Academia de Studii Economice din Moldova

Fişa proiectului internaţional

Fişa proiectului internaţional

I. Denumirea proiectului
„European Union & The Workd seen from Abroad”
II. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional
Centre Naţional de la Recherche Scientifique (CNRS), Franţa, FP 7, SP1Cooperation
III. Termenul executării
Octombrie - noiembrie 2009
IV. Costul total al proiectului
2000 lei

I. Denumirea proiectului
„European Union & The Workd seen from Abroad”
II. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional
Centre Naţional de la Recherche Scientifique (CNRS), Franţa, FP 7, SP1Cooperation
III. Termenul executării
Octombrie - noiembrie 2009
IV. Costul total al proiectului
2000 lei

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Geografie si economia mediului”

V. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)
Catedra „Geografie si economia mediului”

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

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

VII. Executorii proiectului: Numele, prenumele, titlurile ştiinţifice şi onorifice
Mihai Hachi, conf.univ.dr.
Iacob Cocos, lect. superior

VII. Executorii proiectului: Numele, prenumele, titlurile ştiinţifice şi onorifice
Mihai Hachi, conf.univ.dr.
Iacob Cocos, lect. superior

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare

VIII. Metode şi echipament utilizate în cercetare

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice

X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Centre Naţional de la Recherche Scientifique (CNRS), Franţa

X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)
Centre Naţional de la Recherche Scientifique (CNRS), Franţa
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Fişa proiectului internaţional
I. Codul şi denumirea proiectului

Fişa proiectului internaţional
I. Codul şi denumirea proiectului

„Ageing of Population in the Republic of Moldova”
II. Denumirea direcţiei strategice

„Ageing of Population in the Republic of Moldova”
II. Denumirea direcţiei strategice

Demografie

Demografie

III. Termenul executării

III. Termenul executării

Octombrie 2008 – octombrie 2009

Octombrie 2008 – octombrie 2009

IV. Volumul finanţării (mii lei)

IV. Volumul finanţării (mii lei)

2 000 euro

2 000 euro

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

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

Catedra „Geografie şi economia Mediului”
VI. Conducătorul proiectului
Valeriu Sainsus, dr. conf. univ.

Catedra „Geografie şi economia Mediului”
VI. Conducătorul proiectului
Valeriu Sainsus, dr. conf. univ.

VII. Executorii proiectului

VII. Executorii proiectului

Iacob Cucoş, lect.sup.

Iacob Cucoş, lect.sup.

VIII.

Metode şi echipament utilizate în cercetare
a) analiză demografică
b) sondaje demografic
c) cartografierea proceselor demografice
d) studii în teren

VIII.

Metode şi echipament utilizate în cercetare
a) analiză demografică
b) sondaje demografic
c) cartografierea proceselor demografice
d) studii în teren

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

IX. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice teoretice

X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
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.
Căile 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 pensionarea, dezvoltarea unei infrastructuri gerontologice de acordare a
serviciilor în raport cu necesităţile şi cerea serviciilor medicale etc.

X. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice aplicative
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.
Căile 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 pensionarea, dezvoltarea unei infrastructuri gerontologice de acordare a
serviciilor în raport cu necesităţile şi cerea serviciilor medicale etc.

XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.)

ERSTER Fondation Austria

ERSTER Fondation Austria
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Anexa A

Fişele rapoartelor de activitate pentru membrii corespondenţi ai AŞM
1. Titlul, numele şi prenumele:

doctor habilitat, profesor universitar, membru

corespondent al AŞM Belostecinic Grigore

Anexa A

Fişele rapoartelor de activitate pentru membrii corespondenţi ai AŞM
1. Titlul, numele şi prenumele:

doctor habilitat, profesor universitar, membru

corespondent al AŞM Belostecinic Grigore

2. Activitatea ştiinţifică:

2. Activitatea ştiinţifică:

Conducător al proiectului instituţional „Direcţii şi posibilităţi de asigurare şi
dezvoltare a competitivităţii în condiţiile Republicii Moldova”;

Conducător al proiectului instituţional „Direcţii şi posibilităţi de asigurare şi
dezvoltare a competitivităţii în condiţiile Republicii Moldova”;

Co-conducător al proiectului „Factori şi criterii ai competitivităţii economice”,
realizat în comun cu Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei
Române.

Co-conducător al proiectului „Factori şi criterii ai competitivităţii economice”,
realizat în comun cu Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei
Române.

Rezultatele ştiinţifice principale

Rezultatele ştiinţifice principale

Numărul de publicaţii ştiinţifice total:

7

inclusiv

Numărul de publicaţii ştiinţifice total:

7

inclusiv

Articole în reviste internaţionale

1

Articole în reviste internaţionale

1

Articole în reviste locale

6

Articole în reviste locale

6

Monografii

-

Monografii

-

Manuale şi materiale didactice

-

Manuale şi materiale didactice

-

Dicţionare

-

Dicţionare

-

Participarea la foruri ştiinţifice

6

Participarea la foruri ştiinţifice

6

Activitatea inovaţională

Activitatea inovaţională

Numărul de cereri prezentate

-

Numărul de cereri prezentate

-

Numărul de hotărâri pozitive obţinute

-

Numărul de hotărâri pozitive obţinute

-

Numărul de brevete obţinute

-

Numărul de brevete obţinute

-

Numărul de brevete implementate

-

Numărul de brevete implementate

-

Denumirea seminarelor ştiinţifice organizate

Denumirea seminarelor ştiinţifice organizate

3. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă:

3. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă:

Analiza evoluţiilor pe plan mondial şi în Republica Moldova, cu referinţă la consecinţele
crizei economice şi financiare, a permis concluzionarea faptului că în perioada post-criză
competitivitatea şi eficienţa, de rând cu dezvoltarea unei economii inovative, vor reprezenta
factorul determinant al sustenabilităţii creşterii economice. O importanţă deosebită, în acest
context, capătă concretizarea doctrinei economice care va sta la baza dezvoltării ulterioare a
statului, creşterea productivităţii muncii, orientarea economiei spre export, dezvoltarea
regională, dezvoltarea infrastructurii economice şi fizice, readucerea la viaţa normală a satelor
moldoveneşti, stabilirea unor relaţii armonioase şi menţinerea păcii interetnice, ca premisă
importantă pentru implementarea cu succes a oricărui program de dezvoltare economică şi

Analiza evoluţiilor pe plan mondial şi în Republica Moldova, cu referinţă la consecinţele
crizei economice şi financiare, a permis concluzionarea faptului că în perioada post-criză
competitivitatea şi eficienţa, de rând cu dezvoltarea unei economii inovative, vor reprezenta
factorul determinant al sustenabilităţii creşterii economice. O importanţă deosebită, în acest
context, capătă concretizarea doctrinei economice care va sta la baza dezvoltării ulterioare a
statului, creşterea productivităţii muncii, orientarea economiei spre export, dezvoltarea
regională, dezvoltarea infrastructurii economice şi fizice, readucerea la viaţa normală a satelor
moldoveneşti, stabilirea unor relaţii armonioase şi menţinerea păcii interetnice, ca premisă
importantă pentru implementarea cu succes a oricărui program de dezvoltare economică şi

95

95

socială a ţării, promovarea cunoaşterii şi inovării în toate domeniile de activitate, inclusiv în
dezvoltarea economică a ţării.
Au fost identificate principalele efecte ale crizei economice mondiale cu influenţă
negativă asupra economiei Republicii Moldova, precum:
• Eventuale scăderi ale produsului interne brut;
• Reducerea remitenţelor provenite de la populaţia plecată la muncă peste hotare;
• Scăderea rulajului pe piaţa valutară;
• Dinamica nefavorabilă a cursului de referinţă al valutei naţionale;
• Diminuarea rezervelor valutare;
• Scăderea ritmului de creştere a exporturilor şi importurilor, urmate de diminuarea
efectivă a acestora, inclusiv datorită aprecierii continue a leului moldovenesc în raport cu
valutele naţionale ale altor state;
• Deficitul comercial în creştere.
Totodată au fost identificate principalele atuuri anticriză ale economiei moldoveneşti,
precum:
• Structura economiei naţionale, în sensul lipsei unor domenii care au fost într-o măsură
mai mare afectate de criză, precum cea a automobilelor, industria siderurgică;
• Remitenţele ca sursa de alimentare a lichidităţii sistemului bancar;
• Remitenţele ca sursă de compensare a deficitului comercial în creştere;
• Dependenţa, aproape în egală măsură, a exporturilor noastre de pieţele din est şi vest;
• Structura exporturilor, care în mare măsură nu conţin componente uşor afectate de criză
(materii prime, echipamente, utilaje etc.);
• Ponderea mare a populaţiei din mediul rural şi, respectiv, a autoconsumului în consumul
total;
• Conjunctura favorabilă, cel puţin deocamdată, pe piaţa petrolului;
• Preţul încă relativ scăzut al forţei de muncă.
Rezultatele investigaţiilor au permis înaintarea unor propuneri în vederea depăşirii
situaţiei de criză economică, precum:
• menţinerea şi instaurarea încrederii populaţiei în stabilitatea sistemului bancar:
furnizorilor – în potenţialii beneficiari, angajaţilor – în angajatori, managerii de bănci –
în beneficiarii de credite etc.
• necesitatea susţinerii sectorului real al economiei din partea statului;
• revederea bugetului pentru anul 2009, la capitolul cheltuieli, şi renunţarea la unele
proiecte sociale;
• susţinerea unor proiecte investiţionale care să presupună folosirea în proporţii mai mari a
forţei de muncă (construcţii, dezvoltarea infrastructurii economice, modernizarea satelor
moldoveneşti);
• recunoaşterea priorităţii obiectivului de dezvoltare a unei economii inovative, inclusiv
prin:
1. Crearea şi dezvoltarea clusterelor;
2. Dezvoltarea unor zone cu mare potenţial de dezvoltare economică şi valoare
socială;
3. Promovarea parteneriatului public şi privat pe domenii mai importante de
dezvoltare inovativă;
4. Susţinerea IMM-urilior inovative etc.

socială a ţării, promovarea cunoaşterii şi inovării în toate domeniile de activitate, inclusiv în
dezvoltarea economică a ţării.
Au fost identificate principalele efecte ale crizei economice mondiale cu influenţă
negativă asupra economiei Republicii Moldova, precum:
• Eventuale scăderi ale produsului interne brut;
• Reducerea remitenţelor provenite de la populaţia plecată la muncă peste hotare;
• Scăderea rulajului pe piaţa valutară;
• Dinamica nefavorabilă a cursului de referinţă al valutei naţionale;
• Diminuarea rezervelor valutare;
• Scăderea ritmului de creştere a exporturilor şi importurilor, urmate de diminuarea
efectivă a acestora, inclusiv datorită aprecierii continue a leului moldovenesc în raport cu
valutele naţionale ale altor state;
• Deficitul comercial în creştere.
Totodată au fost identificate principalele atuuri anticriză ale economiei moldoveneşti,
precum:
• Structura economiei naţionale, în sensul lipsei unor domenii care au fost într-o măsură
mai mare afectate de criză, precum cea a automobilelor, industria siderurgică;
• Remitenţele ca sursa de alimentare a lichidităţii sistemului bancar;
• Remitenţele ca sursă de compensare a deficitului comercial în creştere;
• Dependenţa, aproape în egală măsură, a exporturilor noastre de pieţele din est şi vest;
• Structura exporturilor, care în mare măsură nu conţin componente uşor afectate de criză
(materii prime, echipamente, utilaje etc.);
• Ponderea mare a populaţiei din mediul rural şi, respectiv, a autoconsumului în consumul
total;
• Conjunctura favorabilă, cel puţin deocamdată, pe piaţa petrolului;
• Preţul încă relativ scăzut al forţei de muncă.
Rezultatele investigaţiilor au permis înaintarea unor propuneri în vederea depăşirii
situaţiei de criză economică, precum:
• menţinerea şi instaurarea încrederii populaţiei în stabilitatea sistemului bancar:
furnizorilor – în potenţialii beneficiari, angajaţilor – în angajatori, managerii de bănci –
în beneficiarii de credite etc.
• necesitatea susţinerii sectorului real al economiei din partea statului;
• revederea bugetului pentru anul 2009, la capitolul cheltuieli, şi renunţarea la unele
proiecte sociale;
• susţinerea unor proiecte investiţionale care să presupună folosirea în proporţii mai mari a
forţei de muncă (construcţii, dezvoltarea infrastructurii economice, modernizarea satelor
moldoveneşti);
• recunoaşterea priorităţii obiectivului de dezvoltare a unei economii inovative, inclusiv
prin:
1. Crearea şi dezvoltarea clusterelor;
2. Dezvoltarea unor zone cu mare potenţial de dezvoltare economică şi valoare
socială;
3. Promovarea parteneriatului public şi privat pe domenii mai importante de
dezvoltare inovativă;
4. Susţinerea IMM-urilior inovative etc.

5. Activitatea didactică:

5. Activitatea didactică:
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Numărul cursurilor ţinute

1

Numărul cursurilor ţinute

1

Numărul total de persoane la care a fost conducător

6

Numărul total de persoane la care a fost conducător

6

ştiinţific al tezei de doctorat

ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi

Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi

-

-

care au susţinut teza

care au susţinut teza
Numărul manualelor, materialelor didactice editate

Numărul manualelor, materialelor didactice editate

-

-

6. Activitatea managerială:
Rector ASEM

6. Activitatea managerială:
Rector ASEM

7. Informaţii generale:

7. Informaţii generale:

Doctor Honoris Causa al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România

Doctor Honoris Causa al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România

8. Alte activităţi:

8. Alte activităţi:

•

Membru al Consiliului pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM;

•

Membru al Consiliului pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM;

•

Membru al Colegiului Ministerului Economiei şi Comerţului;

•

Membru al Colegiului Ministerului Economiei şi Comerţului;

•

Membru al Consiliului Camerei de Industrie şi Comerţ;

•

Membru al Consiliului Camerei de Industrie şi Comerţ;

•

Membru al Comisiei de Atestare a Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare.

•

Membru al Comisiei de Atestare a Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare.

1. Titlul, numele şi prenumele: doctor habilitat, profesor universitar, membru

1. Titlul, numele şi prenumele: doctor habilitat, profesor universitar, membru
corespondent al AŞM Moldovan Dumitru

corespondent al AŞM Moldovan Dumitru
2. Activitatea ştiinţifică

2. Activitatea ştiinţifică

În anul 2009 au fost publicate rezultatele proiectului de cercetare din anul precedent şi
făcute noi investigaţii, cu privire la criza economică mondială.

În anul 2009 au fost publicate rezultatele proiectului de cercetare din anul precedent şi
făcute noi investigaţii, cu privire la criza economică mondială.

În anul 2009 au fost publicate 8 lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 în reviste editate în

În anul 2009 au fost publicate 8 lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 în reviste editate în

străinătate, în Rusia, România, Ucraina.

străinătate, în Rusia, România, Ucraina.

3. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă

3. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă

Ca urmare a cercetărilor efectuate, s-a ajuns la următoarele concluzii:

Ca urmare a cercetărilor efectuate, s-a ajuns la următoarele concluzii:

“Misiunea” crizelor economice este de a asigura trecerea la o nouă generaţie de maşini

“Misiunea” crizelor economice este de a asigura trecerea la o nouă generaţie de maşini

şi tehnologii. Manifestându-se la suprafaţă ca un dezechilibru,

ca o disproporţie

şi tehnologii. Manifestându-se la suprafaţă ca un dezechilibru,

ca o disproporţie

macroeconomică, în realitate însă criza economică “izbucneşte” ca rezultat al acumulării unei

macroeconomică, în realitate însă criza economică “izbucneşte” ca rezultat al acumulării unei

cantităţi enorme de descoperiri ştiinţifice, care nu pot fi aplicate în producţie, din cauza

cantităţi enorme de descoperiri ştiinţifice, care nu pot fi aplicate în producţie, din cauza

intereselor egoiste ale bussinesului. În asemenea situaţii, când concurenţa devine

intereselor egoiste ale bussinesului. În asemenea situaţii, când concurenţa devine
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neputincioasă, în “mod automat” intervine criza economică, ghidată de “mâna invizibilă” a

neputincioasă, în “mod automat” intervine criza economică, ghidată de “mâna invizibilă” a

Celui de Sus.

Celui de Sus.

Folosirea doar a instrumentelor monetare, fără implementarea ultimelor realizări ale

Folosirea doar a instrumentelor monetare, fără implementarea ultimelor realizări ale

ştiinţei şi tehnicii, “reproduce” economia la vechiul model de creştere economică, iar criza nu-

ştiinţei şi tehnicii, “reproduce” economia la vechiul model de creştere economică, iar criza nu-

şi îndeplineşte „misiunea”.

şi îndeplineşte „misiunea”.

Criza economică va fi depăşită doar în urma creşterii cererii la produsele unei noi

Criza economică va fi depăşită doar în urma creşterii cererii la produsele unei noi

generaţii de maşini şi tehnologii şi a lansării unor produse rezultate din folosirea

generaţii de maşini şi tehnologii şi a lansării unor produse rezultate din folosirea

nanotehnologiilor. Forţa motrice a depăşirii crizei este formarea aşteptărilor pozitive.

nanotehnologiilor. Forţa motrice a depăşirii crizei este formarea aşteptărilor pozitive.

În cazul Republicii Moldova, criza creează condiţii de tranziţia de la modelul de creştere

În cazul Republicii Moldova, criza creează condiţii de tranziţia de la modelul de creştere

economică, bazat pe remitenţe şi importuri, la un alt model – întemeiat pe producţie, crearea

economică, bazat pe remitenţe şi importuri, la un alt model – întemeiat pe producţie, crearea

locurilor de muncă şi pe export. Ea permite, de asemenea, trecerea ţării la un nivel superior al

locurilor de muncă şi pe export. Ea permite, de asemenea, trecerea ţării la un nivel superior al

specializării internaţionale.

specializării internaţionale.

O altă direcţie de cercetare a fost identificarea oportunităţilor pierdute, cauzate de

O altă direcţie de cercetare a fost identificarea oportunităţilor pierdute, cauzate de

tărăgănarea procesului de asociere şi aderare a RM la UE.

tărăgănarea procesului de asociere şi aderare a RM la UE.

4. Activitatea didactică

4. Activitatea didactică

Numărul cursurilor ţinute

3

Numărul cursurilor ţinute

3

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de

5

Numărul total de persoane la care a fost conducător ştiinţific al tezei de

5

doctorat

doctorat

Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut

-

teza

Numărul persoanelor la care a fost conducător ştiinţific şi care au susţinut

-

teza

Numărul manualelor, materialelor didactice editate

1

5. Activitatea managerială

Numărul manualelor, materialelor didactice editate

1

5. Activitatea managerială

Decanul facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, ASEM;

Decanul facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, ASEM;

Preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat din cadrul ASEM;

Preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat din cadrul ASEM;

Membru al colegiilor de redacţie ale revistelor de specialitate din Republica Moldova:

Membru al colegiilor de redacţie ale revistelor de specialitate din Republica Moldova:

„Economica” , ASEM, „Перекрестки”; Belarus: Universitatea Umanitară din Minsk;

„Economica” , ASEM, „Перекрестки”; Belarus: Universitatea Umanitară din Minsk;

România : „Economy Transdisciplinarity Cognition”, Universitatea G.Bacovia, Bacău.

România : „Economy Transdisciplinarity Cognition”, Universitatea G.Bacovia, Bacău.
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Anexa E2

Anexa E2

Cele mai reprezentative lucrări
I. Denumirea elaborării

I. Denumirea elaborării

Programa analitică la disciplina „Dreptul afacerilor”
II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată elaborarea
F.03 O.022.23

Programa analitică la disciplina „Dreptul afacerilor”
II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată elaborarea
F.03 O.022.23

III. Organizaţia-executor
Denumirea organizaţiei

Cele mai reprezentative lucrări

III. Organizaţia-executor
ASEM, catedra „Drept privat”

IV. Autorii elaborării

Denumirea organizaţiei

ASEM, catedra „Drept privat”

IV. Autorii elaborării

Ciobanu Natalia, lector superior

Ciobanu Natalia, lector superior

V. Descrierea elaborării (până la 150 cuvinte)

V. Descrierea elaborării (până la 150 cuvinte)

Programa este destinată pentru studenţii facultăţilor de economie în Academia de Studii

Programa este destinată pentru studenţii facultăţilor de economie în Academia de Studii

Economice din Moldova

Economice din Moldova

VI. Tipul elaborării:

VI. Tipul elaborării:

Îmbunătăţirea predării disciplinei „Dreptul afacerilor” la catedra „Drept privat”

Îmbunătăţirea predării disciplinei „Dreptul afacerilor” la catedra „Drept privat”

VII. Caracteristici tehnice şi economice, încercări experimentale

VII. Caracteristici tehnice şi economice, încercări experimentale

VIII. Stadiul de pregătire pentru implementare

VIII. Stadiul de pregătire pentru implementare

Pentru studenţii anului I şi II al facultăţilor de economie în Academia de Studii Economice

Pentru studenţii anului I şi II al facultăţilor de economie în Academia de Studii Economice

din Moldova

din Moldova

IX. Domeniul de implementare

IX. Domeniul de implementare

Dreptul afacerilor

Dreptul afacerilor

X. Posibilităţile de realizare pe piaţa autohtonă şi mondială

X. Posibilităţile de realizare pe piaţa autohtonă şi mondială

Programa „Dreptul afacerilor” este o introducere în principiile şi mecanismele dreptului

Programa „Dreptul afacerilor” este o introducere în principiile şi mecanismele dreptului

având ca finalitate deprinderea limbajului juridic de către viitorul om de afaceri. Programa

având ca finalitate deprinderea limbajului juridic de către viitorul om de afaceri. Programa

corespunde necesităţilor în condiţiile trecerii Republicii Moldova la economia de piaţă şi a

corespunde necesităţilor în condiţiile trecerii Republicii Moldova la economia de piaţă şi a

multiplicării operaţiunilor de comerţ.

multiplicării operaţiunilor de comerţ.

XI. Beneficiar (pentru elaborări finanţate din surse extrabugetare)

XI. Beneficiar (pentru elaborări finanţate din surse extrabugetare)

XII. Avantaje (în comparaţie cu produsele analoage existente), efectul economic şi social

XII. Avantaje (în comparaţie cu produsele analoage existente), efectul economic şi social

preconizat sau real.

preconizat sau real.
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I. Denumirea şi tipul lucrării

I. Denumirea şi tipul lucrării

Plan de valorificare turistică. Complexul istorico-natural
„Orheiul Vechi”: Studiu de caz

Plan de valorificare turistică. Complexul istorico-natural
„Orheiul Vechi”: Studiu de caz

II. Autorii lucrării

II. Autorii lucrării

Turcov Elena, dr. hab. prof. univ., şef catedră TSH, ASEM

Turcov Elena, dr. hab. prof. univ., şef catedră TSH, ASEM

III. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)

III. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 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.

I. Denumirea şi tipul lucrării

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.

I. Denumirea şi tipul lucrării

Eficienţa mecanismului de efectuare a expertizei coruptivităţii
proiectelor de actele legislative şi alte acte normative în Republica
Moldova între anii 2006-2009. Chişinău, iulie, 2009 (monografie)
II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
S-a realizat lucrarea în cadrul proiectului Comun al Comisiei Europene
şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării
terorismului în Republica Moldova - cofinanţat de Comisia Europeană,
Agenţia Suedeză pentru cooperarea şi dezvoltarea internaţională şi
Consiliul Europei.
III. Autorii lucrării

Eficienţa mecanismului de efectuare a expertizei coruptivităţii
proiectelor de actele legislative şi alte acte normative în Republica
Moldova între anii 2006-2009. Chişinău, iulie, 2009 (monografie)
II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
S-a realizat lucrarea în cadrul proiectului Comun al Comisiei Europene
şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării
terorismului în Republica Moldova - cofinanţat de Comisia Europeană,
Agenţia Suedeză pentru cooperarea şi dezvoltarea internaţională şi
Consiliul Europei.
III. Autorii lucrării

Bostan Galina, Cojocaru Cristina, Gurin Corneliu, Ioniţă Lilia
IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării

Bostan Galina, Cojocaru Cristina, Gurin Corneliu, Ioniţă Lilia
IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării

Analiza proiectelor de actele legislative în Republica Moldova

100

Analiza proiectelor de actele legislative în Republica Moldova

100

I. Denumirea şi tipul lucrării

I. Denumirea şi tipul lucrării

Comunicarea persuasivă cu impact în activitatea managerială şi de
afaceri (monografie)

Comunicarea persuasivă cu impact în activitatea managerială şi de
afaceri (monografie)

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

Tema de cercetare: Comunicarea globală – între demers şi strategie.
(Studii independente)

Tema de cercetare: Comunicarea globală – între demers şi strategie.
(Studii independente)

III. Autorii lucrării

III. Autorii lucrării

R. Borcoman, dr., conf. univ., cat. „Instruire Economică şi Comunicare
de Afaceri”, ASEM
D. Rusu, dr., conf. univ., catedra „Limbi moderne de afaceri”, ASEM
IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării

R. Borcoman, dr., conf. univ., cat. „Instruire Economică şi Comunicare
de Afaceri”, ASEM
D. Rusu, dr., conf. univ., catedra „Limbi moderne de afaceri”, ASEM
IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării

Lucrarea are drept scop relevarea unora dintre cele mai importante caracteristici ale
persuasiunii manageriale. În acest context, sunt identificate principalele dimensiuni ale
comunicării manageriale persuasive şi impactul lor în activitatea managerială şi de
afaceri, este explicată necesitatea cunoaşterii tehnicilor de comunicare persuasivă,
utilitatea/oportunitatea specializării personalului întreprinderii în acest domeniu. Astfel,
sunt analizate cele mai eficiente strategii şi tehnici de persuadare, legi şi principii ale
persuasiunii manageriale, în funcţie de stilurile şi mediul comunicării, unele tehnici de
manipulare şi rolul acestora în obţinerea profitului în afaceri.

I. Denumirea şi tipul lucrării

Lucrarea are drept scop relevarea unora dintre cele mai importante caracteristici ale
persuasiunii manageriale. În acest context, sunt identificate principalele dimensiuni ale
comunicării manageriale persuasive şi impactul lor în activitatea managerială şi de
afaceri, este explicată necesitatea cunoaşterii tehnicilor de comunicare persuasivă,
utilitatea/oportunitatea specializării personalului întreprinderii în acest domeniu. Astfel,
sunt analizate cele mai eficiente strategii şi tehnici de persuadare, legi şi principii ale
persuasiunii manageriale, în funcţie de stilurile şi mediul comunicării, unele tehnici de
manipulare şi rolul acestora în obţinerea profitului în afaceri.

I. Denumirea şi tipul lucrării

„Fundamentarea de noi abordări ale managementului strategic şi
cros-cultural în contextul megatendinţelor socio-economice”
(monografie)
II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
Proiectul de cercetări fundamentale ale catedrei
II. Autorii lucrării

„Fundamentarea de noi abordări ale managementului strategic şi
cros-cultural în contextul megatendinţelor socio-economice”
(monografie)
II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
Proiectul de cercetări fundamentale ale catedrei
II. Autorii lucrării

Conf. univ., dr. hab. Zorina Şişcan, Catedra REI, ASEM
III. Descrierea ştiinţifică a lucrării

Conf. univ., dr. hab. Zorina Şişcan, Catedra REI, ASEM
III. Descrierea ştiinţifică a lucrării

În monografie, se argumentează necesitatea elaborării noii metodologii ştiinţifice, fiind
accentuată cea economico-managerială, determinată de impactul megatendinţelor socioeconomice; în baza sistematizării şi dezvoltării conceptuale a noilor abordări metodologice
ale ştiinţei societăţii informaţionale şi postinformaţionale, se elaborează astfel de
metodologie şi se aplică în managementul strategic şi cros-cultural şi în unele cercetări
concrete. Lucrarea este destinată tuturor cercetătorilor ştiinţifici, profesorilor şi studenţilor
cointeresaţi de abordarea avansată a investigaţiilor, cursurilor şi studiilor lor atât la nivel
fundamental, cât şi aplicativ din diverse domeniile culturale, îndeosebi din domeniul
economico-managerial şi al relaţiilor economice internaţionale.

În monografie, se argumentează necesitatea elaborării noii metodologii ştiinţifice, fiind
accentuată cea economico-managerială, determinată de impactul megatendinţelor socioeconomice; în baza sistematizării şi dezvoltării conceptuale a noilor abordări metodologice
ale ştiinţei societăţii informaţionale şi postinformaţionale, se elaborează astfel de
metodologie şi se aplică în managementul strategic şi cros-cultural şi în unele cercetări
concrete. Lucrarea este destinată tuturor cercetătorilor ştiinţifici, profesorilor şi studenţilor
cointeresaţi de abordarea avansată a investigaţiilor, cursurilor şi studiilor lor atât la nivel
fundamental, cât şi aplicativ din diverse domeniile culturale, îndeosebi din domeniul
economico-managerial şi al relaţiilor economice internaţionale.
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I.

Denumirea şi tipul lucrării: Экономическая теория: курс
лекций, ч.I, 2-ое изд., перераб. и доп.- Кишинэу, 2009. - 328 с.
(manual)

I.

Denumirea şi tipul lucrării: Экономическая теория: курс
лекций, ч.I, 2-ое изд., перераб. и доп.- Кишинэу, 2009. - 328 с.
(manual)

II. Autorul lucrării: Сорочан О.

II. Autorul lucrării: Сорочан О.

III. Descrierea ştiinţifică a lucrării

III. Descrierea ştiinţifică a lucrării

Данный учебник составлен на основе лекций, прочитанных
автором по современной экономической теории в различных вузах
Молдовы. Исходя из внутренней логики и сложившейся структуры
преподавания экономической теории – микроэкономика
и
макроэкономика – курс состоит из двух частей. В ч.I дается
введение в экономическую теорию, где раскрываются основы
экономической деятельности, сущность и модели хозяйственной
координации, а также
представлены ключевые концепции
микроэкономического
анализа:
спроса и предложения,
потребительского поведения, производства, фирмы и ее поведения
на рынке совершенной и несовершенной конкуренции, механизма
функционирования рынков факторов производства.
Издание
предназначено для широкого круга читателей:
студентов, аспирантов, преподавателей и всех, кого интересуют
проблемы современной экономической теории.

Данный учебник составлен на основе лекций, прочитанных
автором по современной экономической теории в различных вузах
Молдовы. Исходя из внутренней логики и сложившейся структуры
преподавания экономической теории – микроэкономика
и
макроэкономика – курс состоит из двух частей. В ч.I дается
введение в экономическую теорию, где раскрываются основы
экономической деятельности, сущность и модели хозяйственной
координации, а также
представлены ключевые концепции
микроэкономического
анализа:
спроса и предложения,
потребительского поведения, производства, фирмы и ее поведения
на рынке совершенной и несовершенной конкуренции, механизма
функционирования рынков факторов производства.
Издание
предназначено для широкого круга читателей:
студентов, аспирантов, преподавателей и всех, кого интересуют
проблемы современной экономической теории.

I.

I.

Denumirea şi tipul lucrării: Integrarea Europeană a Republicii
Moldova. Chişinău, ed. Ştiinţa, 2009, 160 p. (culegere tematică)

Denumirea şi tipul lucrării: Integrarea Europeană a Republicii
Moldova. Chişinău, ed. Ştiinţa, 2009, 160 p. (culegere tematică)

II. Autorul lucrării: col. de aut., Moldovan D. (coordonator).

II. Autorul lucrării: col. de aut., Moldovan D. (coordonator).

III. Descrierea ştiinţifică a lucrării

III. Descrierea ştiinţifică a lucrării

În Republica Moldova, integrarea europeană, în mod special,
aderarea la UE, n-au constituit subiecte ale unor discuţii aprinse nici între
partidele politice, nici în societate, dar nici în comunitatea ştiinţifică.
Îndată după obţinerea independenţei, în Republica Moldova
problema apropierii de UE s-a aflat în centrul atenţiei comunităţii
ştiinţifice, nişte studii de sinteză, ce-ar fi servit drept temei pentru
iniţierea unor discuţii în societate, precum şi drept fundament pentru
luarea unor decizii politice sau economice nu au fost încă întreprinse.
Formând o echipă de cercetători de la diferite instituţii din Moldova
(ASEM, AŞM, Ministerul Afacerilor Externe şi al Integrării Europene,
ULIM, sectorul privat), intenţionăm să readucem în discuţie unele dintre
cele
mai
importante
aspecte
ale
problemei
în
cauză.
Prezenta lucrare a fost elaborată la iniţiativa şi cu suportul financiar al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi recomandată pentru publicare de
Senatul ASEM în şedinţa din 29 aprilie 2009.

În Republica Moldova, integrarea europeană, în mod special,
aderarea la UE, n-au constituit subiecte ale unor discuţii aprinse nici între
partidele politice, nici în societate, dar nici în comunitatea ştiinţifică.
Îndată după obţinerea independenţei, în Republica Moldova
problema apropierii de UE s-a aflat în centrul atenţiei comunităţii
ştiinţifice, nişte studii de sinteză, ce-ar fi servit drept temei pentru
iniţierea unor discuţii în societate, precum şi drept fundament pentru
luarea unor decizii politice sau economice nu au fost încă întreprinse.
Formând o echipă de cercetători de la diferite instituţii din Moldova
(ASEM, AŞM, Ministerul Afacerilor Externe şi al Integrării Europene,
ULIM, sectorul privat), intenţionăm să readucem în discuţie unele dintre
cele
mai
importante
aspecte
ale
problemei
în
cauză.
Prezenta lucrare a fost elaborată la iniţiativa şi cu suportul financiar al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi recomandată pentru publicare de
Senatul ASEM în şedinţa din 29 aprilie 2009.
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I. Denumirea şi tipul lucrării

I. Denumirea şi tipul lucrării

Culegere de articole elaborate în cadrul proiectului „Cercetarea
riscurilor investiţionale în sectorul real al economiei”, Chişinău:
Editura ASEM. – 2009

Culegere de articole elaborate în cadrul proiectului „Cercetarea
riscurilor investiţionale în sectorul real al economiei”, Chişinău:
Editura ASEM. – 2009

II.Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

II.Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

Cod: 08. 814. 08. 02A
Tema: Cercetarea riscurilor investiţionale în sectorul real al economiei

Cod: 08. 814. 08. 02A
Tema: Cercetarea riscurilor investiţionale în sectorul real al economiei

III. Autorii lucrării

III. Autorii lucrării

Hîncu R., prof. univ.dr. hab., şef-catedră „Investiţii şi pieţe de capital”, ASEM, coordonatorul
ediţiei;
Bunu M., conf. univ. dr.;
Suhovici A., conf. univ. dr.;
Gumovschi A., lector sup. dr.;
Dascaliuc D., lector sup.;
Roşca M., asistent univ., drd.;
Marianciuc A., drd., lector superior.

Hîncu R., prof. univ.dr. hab., şef-catedră „Investiţii şi pieţe de capital”, ASEM, coordonatorul
ediţiei;
Bunu M., conf. univ. dr.;
Suhovici A., conf. univ. dr.;
Gumovschi A., lector sup. dr.;
Dascaliuc D., lector sup.;
Roşca M., asistent univ., drd.;
Marianciuc A., drd., lector superior.

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării

Culegerea de articole include rezultatele cercetărilor realizate în cadrul proiectului ştiinţific
cu tema: „Cercetarea riscurilor investiţionale în sectorul real al economiei”, finanţat de către
Academia de Ştiinţe a Moldovei, 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”, Programului Naţional „Satul Moldovenesc” şi Planului
de acţiuni „Republica Moldova – Uniunea Europeană”.
Cercetarea dată are drept obiectiv analiza multilaterală a riscurilor investiţionale aferente
sectorului real al economiei naţionale şi elaborarea recomandărilor în vederea diminuării
acestora.

Culegerea de articole include rezultatele cercetărilor realizate în cadrul proiectului ştiinţific
cu tema: „Cercetarea riscurilor investiţionale în sectorul real al economiei”, finanţat de către
Academia de Ştiinţe a Moldovei, 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”, Programului Naţional „Satul Moldovenesc” şi Planului
de acţiuni „Republica Moldova – Uniunea Europeană”.
Cercetarea dată are drept obiectiv analiza multilaterală a riscurilor investiţionale aferente
sectorului real al economiei naţionale şi elaborarea recomandărilor în vederea diminuării
acestora.
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I. Denumirea şi tipul lucrării

I. Denumirea şi tipul lucrării

Manualul „Bugetare sensibilă la gen”

Manualul „Bugetare sensibilă la gen”

II.Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

II.Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

Lucrarea a fost validată în cadrul şedinţei Senatului ASEM din
28.10.2009, proces verbal nr.3.

Lucrarea a fost validată în cadrul şedinţei Senatului ASEM din
28.10.2009, proces verbal nr.3.

III. Autorii lucrării

III. Autorii lucrării

A.Baurciulu, M.Belostecinic, A.Casian, I.Pârţachi, A.Petroia.

A.Baurciulu, M.Belostecinic, A.Casian, I.Pârţachi, A.Petroia.

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării

Acest manual, destinat în primul rând prezentării şi explicării
metodologice a conceptului abordării integratoare a egalităţii de gen, îi va
ajuta pe toţi cei interesaţi să integreze egalitatea de gen în activităţile pe
care le desfăşoară, pentru realizarea unui impact de gen echitabil al
acţiunilor întreprinse, deci o folosire mai eficientă a resurselor pentru
rezultate de care să beneficieze în egală măsură femeile şi bărbaţii.

I. Denumirea şi tipul lucrării:

Acest manual, destinat în primul rând prezentării şi explicării
metodologice a conceptului abordării integratoare a egalităţii de gen, îi va
ajuta pe toţi cei interesaţi să integreze egalitatea de gen în activităţile pe
care le desfăşoară, pentru realizarea unui impact de gen echitabil al
acţiunilor întreprinse, deci o folosire mai eficientă a resurselor pentru
rezultate de care să beneficieze în egală măsură femeile şi bărbaţii.

I. Denumirea şi tipul lucrării:

Lucrare metodico-didactică, „Ghid la Contabilitatea întreprinderii”, 2009

Lucrare metodico-didactică, „Ghid la Contabilitatea întreprinderii”, 2009

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

III. Autorii lucrării:

III. Autorii lucrării:

Grigoroi Lilia, conf.univ.dr.,
Bîrcă Aleona, conf. univ.dr., catedra „Contabilitate”, ASEM
IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării

Grigoroi Lilia, conf.univ.dr.,
Bîrcă Aleona, conf. univ.dr., catedra „Contabilitate”, ASEM
IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării

Prezenta lucrare este elaborată în conformitate cu programa cursului
„Contabilitatea întreprinderii” şi îşi propune să contribuie la formarea
deprinderilor de soluţionare a aspectelor teoretice şi practice, aferente
contabilizării principalelor operaţii economice la întreprindere.
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I. Denumirea şi tipul lucrării:

I. Denumirea şi tipul lucrării:

Contabilitatea în companiile de asigurări. Lucrare didactică, 2009

Contabilitatea în companiile de asigurări. Lucrare didactică, 2009

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

III. Autorii lucrării:

III. Autorii lucrării:

Lazari Liliana, conf.univ.dr., catedra „Contabilitate”, ASEM
Lungu Rita, lector univ., catedra „Contabilitate” Universitatea „B.P. Haşdeu” din Cahul
IV. Descrierea succintă:

Lazari Liliana, conf.univ.dr., catedra „Contabilitate”, ASEM
Lungu Rita, lector univ., catedra „Contabilitate” Universitatea „B.P. Haşdeu” din Cahul
IV. Descrierea succintă:

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.

I. Denumirea şi tipul lucrării:

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.

I. Denumirea şi tipul lucrării:

Bazele teoretice ale contabilităţii. Lucrare practico-didactică, 2009

Bazele teoretice ale contabilităţii. Lucrare practico-didactică, 2009

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

III. Autorii lucrării:

III. Autorii lucrării:

Grigoroi L., conf.univ.dr.
Lazari L., conf.univ.dr., catedra „Contabilitate”, ASEM
IV. Descrierea succintă:

Grigoroi L., conf.univ.dr.
Lazari L., conf.univ.dr., catedra „Contabilitate”, ASEM
IV. Descrierea succintă:

Prezenta lucrare este elaborată în conformitate cu programa cursului „Bazele
contabilităţii” şi îşi propune să contribuie la formarea deprinderilor de soluţionare a
aspectelor teoretice şi practice, aferente obiectului de studiu al contabilităţii şi
procedeelor acestuia. Testele şi problemele din lucrare au rolul de a aprofunda
cunoştinţele de la lecţiile teoretice.

I. Denumirea şi tipul lucrării:

Prezenta lucrare este elaborată în conformitate cu programa cursului „Bazele
contabilităţii” şi îşi propune să contribuie la formarea deprinderilor de soluţionare a
aspectelor teoretice şi practice, aferente obiectului de studiu al contabilităţii şi
procedeelor acestuia. Testele şi problemele din lucrare au rolul de a aprofunda
cunoştinţele de la lecţiile teoretice.

I. Denumirea şi tipul lucrării:

„МСФО: Практическое применение для руководителей и главных
бухгалтеров”, Lucrare practico-didactică, 2009

„МСФО: Практическое применение для руководителей и главных
бухгалтеров”, Lucrare practico-didactică, 2009

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

III. Autorii lucrării:

III. Autorii lucrării:

Dima M., conf.univ.dr., Grigoroi L., conf.univ.dr., catedra „Contabilitate”, ASEM

Dima M., conf.univ.dr., Grigoroi L., conf.univ.dr., catedra „Contabilitate”, ASEM

IV. Descrierea succintă:

IV. Descrierea succintă:

Prezenta lucrare este elaborată cu scopul promovării şi tălmăcirii Standardelor Internaţionale
de Raportare Financiară, asigurând cerinţele practicienilor în domeniu şi are scopul de a
diversifica aspectele teoretice ale SIRF.

Prezenta lucrare este elaborată cu scopul promovării şi tălmăcirii Standardelor Internaţionale
de Raportare Financiară, asigurând cerinţele practicienilor în domeniu şi are scopul de a
diversifica aspectele teoretice ale SIRF.
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I. Denumirea şi tipul lucrării:
Microeconomie: Teste, probleme, situaţii. ASEM, catedra
„Economie şi politici economice”, 2009. – 144 pag., material didactic
III. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată
lucrarea
Proiect individual

I. Denumirea şi tipul lucrării:
Microeconomie: Teste, probleme, situaţii. ASEM, catedra
„Economie şi politici economice”, 2009. – 144 pag., material didactic
III. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată
lucrarea
Proiect individual

IV. Autorii lucrării:
Ghenadii Bejan, dr.conf univ., ASEM

IV. Autorii lucrării:
Ghenadii Bejan, dr.conf univ., ASEM

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării:
Lucrarea facilitează desfăşurarea lucrărilor practice la disciplina
„Teorie economică I (microeconomie)”. În ea se propun subiecte
pentru examinare teoretică şi seturi de aplicaţii la temele cuprinse, de
obicei, în cursul respectiv, studiat în instituţiile de învăţământ
superior cu profil economic, ciclul I (licenţă). Totodată, lucrarea
oferă studenţilor posibilitatea pregătirii individuale către susţinerea
probelor de verificare – testări, examene curente, examene de licenţă.

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării:
Lucrarea facilitează desfăşurarea lucrărilor practice la disciplina
„Teorie economică I (microeconomie)”. În ea se propun subiecte
pentru examinare teoretică şi seturi de aplicaţii la temele cuprinse, de
obicei, în cursul respectiv, studiat în instituţiile de învăţământ
superior cu profil economic, ciclul I (licenţă). Totodată, lucrarea
oferă studenţilor posibilitatea pregătirii individuale către susţinerea
probelor de verificare – testări, examene curente, examene de licenţă.

I. Denumirea şi tipul lucrării:
Sub zodia cărţii: provocarea schimbărilor în domeniul
infodocumentar. Chişinău: ASEM, 2009.-193 p.
II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată
lucrarea
Planul editorial ASEM

I. Denumirea şi tipul lucrării:
Sub zodia cărţii: provocarea schimbărilor în domeniul
infodocumentar. Chişinău: ASEM, 2009.-193 p.
II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată
lucrarea
Planul editorial ASEM

III.Autorii lucrării:

III.Autorii lucrării:

Silvia Ghinculov, doctor în economie, Academia de Studii Economice din
Moldova

Silvia Ghinculov, doctor în economie, Academia de Studii Economice din
Moldova

VI. Descrierea ştiinţifică a lucrării:

VI. Descrierea ştiinţifică a lucrării:

Această lucrare, prin structurarea celor patru capitole, oferă informaţii
importante privind abordarea teoretică a fenomenelor cercetate în cadrul
Bibliotecii Ştiinţifice ASEM: Biblioteca ASEM – centru de informare
economică; Managementul informaţional în instituţii infodocumentare;
Colaborare naţională şi internaţională; Oamenii cărţii. Noile tehnologii au
condus bibliotecile la o redefinire a sistemului de organizare a informaţiilor.
Autoarea prezintă ultimele tendinţe în ştiinţa şi practica actuală, cum ar fi
orientarea tehnologică şi creşterea rolului informaţiei în toate domeniile, ce
a impus o revedere a teoriilor manageriale anterioare şi adaptarea lor la
practica curentă. Lucrarea reprezintă o imagine clară asupra fenomenului
funcţiei manageriale în domeniul infodocumentar.
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I. Denumirea şi tipul lucrării
Eugeniu Hrişcev. Membru corespondent al AŞM: indice
biobibliografic Chişinău: Editura ASEM, 2008.- 70 p.
II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost
realizată lucrarea

I. Denumirea şi tipul lucrării
Eugeniu Hrişcev. Membru corespondent al AŞM: indice
biobibliografic Chişinău: Editura ASEM, 2008.- 70 p.
II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost
realizată lucrarea

Planul editorial ASEM
III. Autorii lucrării

Planul editorial ASEM
III. Autorii lucrării

Silvia Ghinculov, doctor în economie, Svetlana Studzinschi,
Natalia Cheradi, Academia de Studii Economice din
Moldova
IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării

Silvia Ghinculov, doctor în economie, Svetlana Studzinschi,
Natalia Cheradi, Academia de Studii Economice din
Moldova
IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării

Această biobibliografie este elaborată cu ocazia împlinirii a 45 de ani de activitate
ştiinţifico-didactică a cunoscutului savant economist, profesor universitar, doctor habilitat
în economie, membru corespondent al AŞM, Doctor Honoris Causa – Universitatea
Nebrasca din Omaha (SUA), ex-rector al Academiei de Studii Economice din Moldova
(1994-2001) – Eugeniu Hrişcev. Biobibliografia include lucrări ştiinţifice, cursuri
universitare şi alte materiale publicate în perioada 1971-2008, în limbile română şi rusă,
stagii ştiinţifice, experienţa didactică, funcţii academice, subiectele cercetări ştiinţifice,
participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, lista tezelor de doctor şi doctor
habilitat, conduse de Eugeniu Hrişcev.

I. Denumirea şi tipul lucrării
Protagonistul bibliologiei naţionale, Ion Madan:
Biobliografie Chişinău: Editura ASEM, 2009.- 106 p.
II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată
lucrarea

Această biobibliografie este elaborată cu ocazia împlinirii a 45 de ani de activitate
ştiinţifico-didactică a cunoscutului savant economist, profesor universitar, doctor habilitat
în economie, membru corespondent al AŞM, Doctor Honoris Causa – Universitatea
Nebrasca din Omaha (SUA), ex-rector al Academiei de Studii Economice din Moldova
(1994-2001) – Eugeniu Hrişcev. Biobibliografia include lucrări ştiinţifice, cursuri
universitare şi alte materiale publicate în perioada 1971-2008, în limbile română şi rusă,
stagii ştiinţifice, experienţa didactică, funcţii academice, subiectele cercetări ştiinţifice,
participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, lista tezelor de doctor şi doctor
habilitat, conduse de Eugeniu Hrişcev.

I. Denumirea şi tipul lucrării
Protagonistul bibliologiei naţionale, Ion Madan:
Biobliografie Chişinău: Editura ASEM, 2009.- 106 p.
II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată
lucrarea

Planul editorial ASEM
III. Autorii lucrării

Planul editorial ASEM
III. Autorii lucrării

Silvia Ghinculov, doctor în economie, Ala Iarovaia, Maria Vătămanu,
Natalia Cheradi, Academia de Studii Economice din Moldova

Silvia Ghinculov, doctor în economie, Ala Iarovaia, Maria Vătămanu,
Natalia Cheradi, Academia de Studii Economice din Moldova

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării

Fructuoasa activitate ştiinţifică, pedagogică şi publicistică a profesorului Ion Madan pe
parcursul a patru decenii s-a cristalizat în conştiinţa oamenilor cărţii, cât şi a celor ce
activează în domeniile ştiinţei, culturii, literaturii. De la experienţa unor biblioteci concrete
până la istoria sistemului de biblioteci, de la aprecierea unor publicaţii până la istoria cărţii
Moldovei, de la elaborarea unui dicţionar al oamenilor de cultură şi până la schiţarea istoriei
bibliografiei naţionale şi a istoriei tiparului moldovenesc, - sunt doar câteva momente ale
activităţii lui Ion Madan. Biobibliografia include lucrări ştiinţifice, cursuri universitare şi alte
materiale publicate în anii 1961-2008.

Fructuoasa activitate ştiinţifică, pedagogică şi publicistică a profesorului Ion Madan pe
parcursul a patru decenii s-a cristalizat în conştiinţa oamenilor cărţii, cât şi a celor ce
activează în domeniile ştiinţei, culturii, literaturii. De la experienţa unor biblioteci concrete
până la istoria sistemului de biblioteci, de la aprecierea unor publicaţii până la istoria cărţii
Moldovei, de la elaborarea unui dicţionar al oamenilor de cultură şi până la schiţarea istoriei
bibliografiei naţionale şi a istoriei tiparului moldovenesc, - sunt doar câteva momente ale
activităţii lui Ion Madan. Biobibliografia include lucrări ştiinţifice, cursuri universitare şi alte
materiale publicate în anii 1961-2008.

107

107

I. Denumirea şi tipul lucrării
Nadejda Şişcan: „Biobliografie” .Chişinău: ASEM, 2009.- 91 p.
II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată
lucrarea
Planul editorial ASEM
III. Autorii lucrării

I. Denumirea şi tipul lucrării
Nadejda Şişcan: „Biobliografie” .Chişinău: ASEM, 2009.- 91 p.
II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată
lucrarea
Planul editorial ASEM
III. Autorii lucrării

Silvia Ghinculov, doctor în economie, Ala Iarovaia, Natalia Cheradi,
Silvia Habăşescu, Academia de Studii Economice din Moldova
IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării

Silvia Ghinculov, doctor în economie, Ala Iarovaia, Natalia Cheradi,
Silvia Habăşescu, Academia de Studii Economice din Moldova
IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării

Scopul lucrării este de a face cunoscută întreaga activitate ştiinţifică şi pedagogică a uneia dintre
cele mai marcante personalităţi ştiinţifice şi pedagogice din Republica Moldova, profesor
universitar, doctor habilitat în economie - Nadejda Şişcan. Acest indice bibliografic cuprinde
informaţii organizate astfel: Profesor universitar, doctor habilitat Nadejda Şişcan; Curriculum vitae
- sunt reflectate date biografice, studii, stagii ştiinţifice, funcţii academice, experienţă şi subiecte de
cercetări didactice, participări la conferinţe şi congrese; Lucrări originale şi scrise în colaborare;
Referinţe privind personalitatea şi activitatea profesorului Nadejda Şişcan. Bibliografia cuprinde
informaţii despre publicaţiile apărute în perioada 1966-2009, în limbile română, rusă, franceză,
engleză.

108

Scopul lucrării este de a face cunoscută întreaga activitate ştiinţifică şi pedagogică a uneia dintre
cele mai marcante personalităţi ştiinţifice şi pedagogice din Republica Moldova, profesor
universitar, doctor habilitat în economie - Nadejda Şişcan. Acest indice bibliografic cuprinde
informaţii organizate astfel: Profesor universitar, doctor habilitat Nadejda Şişcan; Curriculum vitae
- sunt reflectate date biografice, studii, stagii ştiinţifice, funcţii academice, experienţă şi subiecte de
cercetări didactice, participări la conferinţe şi congrese; Lucrări originale şi scrise în colaborare;
Referinţe privind personalitatea şi activitatea profesorului Nadejda Şişcan. Bibliografia cuprinde
informaţii despre publicaţiile apărute în perioada 1966-2009, în limbile română, rusă, franceză,
engleză.

108

Forma 4

Forma 4
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Monografii
1.

Lista publicaţiilor de bază ale colaboratorilor ASEM
Monografii

Bucur V., Şevciuc T. Contabilitatea resurselor naturale. Chişinău: Editura

1.

Universităţii Agrare, 2009. 225 p.

Bucur V., Şevciuc T. Contabilitatea resurselor naturale. Chişinău: Editura
Universităţii Agrare, 2009. 225 p.

2.

Chircă S. Sisteme economice în timp şi spaţiu. Chişinău: ARC, 2009, p. 248

2.

Chircă S. Sisteme economice în timp şi spaţiu. Chişinău: ARC, 2009, p. 248

3.

Cotelea V. Modele si algoritmi de proiectare logică a bazelor de date. Chisinau:

3.

Cotelea V. Modele si algoritmi de proiectare logică a bazelor de date. Chisinau:

ASEM, 2009,
4.

5.

p. 110

ASEM, 2009,

Matei C., Hachi M., Sainsus V., Mâtcu M. Situaţia demografică, utilizarea

4.

resurselor de forţă de muncă şi migraţia în spaţiul rural din Republica Moldova.

Chişinău: ASEM, 2009, p. 240

Chişinău: ASEM, 2009, p. 240

Muntean N., Balanuţă V. Analiza şi evaluarea riscurilor la nivel de întreprindere:

5.

Rusu D., Borcoman R. Comunicarea persuasivă cu impact în activitatea managerială
Rumleanschi P. Problema existenţei în filosofia tradiţională a modernului,

6.

Şişcan Z. Fundamentarea de noi abordări metodologice ale managementului

7.

postmodernismului şi transmodernismului. Chişinău: ASEM, 2009, 509 p.
8.

Şişcan Z. Fundamentarea de noi abordări metodologice ale managementului
strategic şi cros-сultural în contextul megatendinţelor socio-economice. Chişinău:

ASEM, 2009, p. 350

ASEM, 2009, p. 350
Capitole în monografie

Cotelea V. Structuri de date şi acces în baze de date: Structuri de Date. Bucureşti:

1.

ASE, 2008, Volumul II 236-306 p.
2.

Rumleanschi P. Problema existenţei în filosofia tradiţională a modernului,

strategic şi cros-сultural în contextul megatendinţelor socio-economice. Chişinău:

Capitole în monografie
1.

Rusu D., Borcoman R. Comunicarea persuasivă cu impact în activitatea managerială
şi de afaceri. Chişinău: ASEM, 2009. 349 p.

postmodernismului şi transmodernismului. Chişinău: ASEM, 2009, 509 p.
8.

Muntean N., Balanuţă V. Analiza şi evaluarea riscurilor la nivel de întreprindere:
Aspecte teoretice şi aplicative. Chişinău: ASEM, 2009, p. 210

şi de afaceri. Chişinău: ASEM, 2009. 349 p.
7.

Matei C., Hachi M., Sainsus V., Mâtcu M. Situaţia demografică, utilizarea

resurselor de forţă de muncă şi migraţia în spaţiul rural din Republica Moldova.

Aspecte teoretice şi aplicative. Chişinău: ASEM, 2009, p. 210
6.

Cotelea V. Structuri de date şi acces în baze de date: Structuri de Date. Bucureşti:
ASE, 2008, Volumul II 236-306 p.

Ţurcanu V. Cadrul normativ aplicabil organizării şi funcţionării Curţii de conturi din

2.
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Dr. hab.
– 2001
Prof. univ. – 2001
Dr. – 1984
Conf. univ. – 1991
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management (în ramură)
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management (în ramură)
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management (în ramură)
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Cartavîh
Tatiana

Dr. - 1985
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3.

Caun Victor

Dr.- 1974
Prof.univ. - 1999

4.
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Conf. univ. - 2001

7.

Cristafovici
Profira
Gaugaş
Tatiana
Golovco
Vasile
Ioniţa Irina

8.

Macari Ion

9.

Melnic Igor

1950 08.00.25
Economia, organizarea şi
conducerea în comerţ şi
alimentaţie publică
1941 08.00.01
Economie politică;
doctrine economice
1959 08.00.06
Marketing; logistică
1979 08.00.06
Marketing; logistică
1968 08.00.06
Marketing; logistică
1981 08.00.06
Marketing; logistică
1935 08.00.05.
Economie şi management
(în ramură)
1974 08.00.06
Marketing; logistică

10.

MoldovanBatrînac
Viorelia
Mitniţcaia
Lidia
Paic Mihai

Saharneanu
Liliana
Savciuc
Oxana
Şişcan
Ecaterina
Solomatin
Ala
Rotaru
Olesea
Zgherea
Georgeta

5.
6.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

7
Rector ASEM,
prof. univ.
22-41-28
Conf. univ.
402-732

1
1.

2
Belostecinic
Grigore

3
4
1960 08.00.06
Marketing; logistică

5
Dr. hab. - 1999
Prof. univ. - 2000

6
Bază

2.

Cartavîh
Tatiana

Dr. - 1985
Conf. univ. - 1989

Bază

Bază

Prof. univ.
402-732

3.

Caun Victor

Dr.- 1974
Prof.univ. - 1999

Bază

Prof. univ.
402-732

Bază

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

4.

Dr. - 1999
Conf. univ. - 2001

Bază

7.

Cristafovici
Profira
Gaugaş
Tatiana
Golovco
Vasile
Ioniţa Irina
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Macari Ion

Conf. univ.
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402-732

9.

Melnic Igor
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Economia, organizarea şi
conducerea în comerţ şi
alimentaţie publică
1941 08.00.01
Economie politică;
doctrine economice
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Marketing; logistică
1979 08.00.06
Marketing; logistică
1968 08.00.06
Marketing; logistică
1981 08.00.06
Marketing; logistică
1935 08.00.05.
Economie şi management
(în ramură)
1974 08.00.06
Marketing; logistică

10.

Conf. univ.
402-732
Preşedintele
comitetului
sindical al
salariaţilor
402-971
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Şef catedră
402-732
Lect. sup.
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Conf. univ.
402-732
Asist. univ
402-816
Conf. univ.
402-732

11.

MoldovanBatrînac
Viorelia
Mitniţcaia
Lidia
Paic Mihai

Saharneanu
Liliana
Savciuc
Oxana
Şişcan
Ecaterina
Solomatin
Ala
Rotaru
Olesea
Zgherea
Georgeta

Bază
-

Bază

Dr. - 2009
Dr. - 1988
Conf. univ. - 1993

Bază

Dr. - 2001

Bază

1960 08.00.06
Marketing; logistică

Dr. – 19957
Conf. univ. – 2000

Bază

1959 08.00.06
Marketing; logistică
1954 08.00.06
Marketing; logistică

Dr. – 1995
Conf. univ. – 1998
-

Bază
Bază

1974 08.00.06
Marketing; logistică
1977 08.00.06
Marketing; logistică
1973 08.00.06
Marketing; logistică
1961 05.19.08 – Merceologia
mărfurilor nealimentare
1983 08.00.06
Marketing; logistică
1960 08.00.05. –
Economie şi management
(în ramură)

-

Bază

Dr. – 2003
Conf.univ. – 2005
-

Bază
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Dr. – 1992
Conf. univ. - 1998

Bază
Bază
Bază

Dr. - 1991
Conf. univ. - 2001

Bază

5.
6.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bază
-

Bază

Dr. - 2009
Dr. - 1988
Conf. univ. - 1993

Bază

Dr. - 2001

Bază

1960 08.00.06
Marketing; logistică

Dr. – 19957
Conf. univ. – 2000

Bază

1959 08.00.06
Marketing; logistică
1954 08.00.06
Marketing; logistică

Dr. – 1995
Conf. univ. – 1998
-

Bază
Bază

1974 08.00.06
Marketing; logistică
1977 08.00.06
Marketing; logistică
1973 08.00.06
Marketing; logistică
1961 05.19.08 – Merceologia
mărfurilor nealimentare
1983 08.00.06
Marketing; logistică
1960 08.00.05. –
Economie şi management
(în ramură)

-

Bază

Dr. – 2003
Conf.univ. – 2005
-

Bază

129

Dr. – 1992
Conf. univ. - 1998

Bază
Bază
Bază

Dr. - 1991
Conf. univ. - 2001

Bază

7
Rector ASEM,
prof. univ.
22-41-28
Conf. univ.
402-732

Prodecan BAA
Conf. univ.
402-730
Conf. univ.
402-732
Conf. univ.
402-732
Preşedintele
comitetului
sindical al
salariaţilor
402-971
Lect. sup.
402-732
Şef catedră
402-732
Lect. sup.
402-816
Conf. univ.
402-732
Asist. univ
402-816
Conf. univ.
402-732

Catedra TURISM, SERVICII HOTELIERE
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

2
Ambros
Marina

3
4
1980 08.00.05. Economie şi
management (în
ramură)
Bulican
1964 Zootehnii speciale,
Adrian
tehnologia produselor
animaliere – 06.02.04
Livandovschi 1978 08.00.06
Roman
Marketing; logistică
Maxim
1960 11.00.02
Vasile
Geografie economică,
socială şi politică
Roşca Diana 1976 08.00.05. Economie şi
management (în
ramură)
Rusu Livia
1976 08.00.05. Economie şi
management (în
ramură)
Ţurcan
1956 08.00.05. Economie şi
Natalia
management (în
ramură)
Turcov Elena 1959 08.00.05. – Economie şi
management (în
ramură)
Turcov Ana

5

Catedra TURISM, SERVICII HOTELIERE

Dr. - 2008

6
7
Bază Asist. univ.
402-952

1
1.

Dr. - 1993
Conf. univ. - 1998

Bază Conf. univ.
402-952

2.

Dr. - 2004

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

3.

Bază Asist. univ.
402-952

5.

Bază Asist. univ.
402-952

6.

Dr. - 1992
Conf. univ. - 2004

Bază Conf. univ.
402-952

7.

Dr. hab. - 2003
Conf. univ. - 1997

Bază Şef catedră
Profesor
universitar
402-914
Bază Asist. univ.
402-952

8.

Dr. – 1995
Dr. - 2008

1985 08.00.05. Economie şi
management (în
ramură)

4.

9.

2
Ambros
Marina

3
4
1980 08.00.05. Economie şi
management (în
ramură)
Bulican
1964 Zootehnii speciale,
Adrian
tehnologia produselor
animaliere – 06.02.04
Livandovschi 1978 08.00.06
Roman
Marketing; logistică
Maxim
1960 11.00.02
Vasile
Geografie economică,
socială şi politică
Roşca Diana 1976 08.00.05. Economie şi
management (în
ramură)
Rusu Livia
1976 08.00.05. Economie şi
management (în
ramură)
Ţurcan
1956 08.00.05. Economie şi
Natalia
management (în
ramură)
Turcov Elena 1959 08.00.05. – Economie şi
management (în
ramură)
Turcov Ana

Catedra MERCEOLOGIE ŞI COMERT
1
1.

2
Calmâş
Valentina

2.

Cernavca
Mihail

3.

Cecan
Ecaterina

4.

Ciofu
Maria

5.

Cozmic
Vitalie

3
4
1958 05.19.08
Merceologia materiei
prime şi a mărfurilor
industrie textile şi a
industriei uşoare
1954 05.19.08
Merceologia materiei
prime şi a mărfurilor
industrie textile şi a
industriei uşoare
1984 05.19.08
Merceologia materiei
prime şi a mărfurilor
industrie textile şi a
industriei uşoare
1950 05.18.01
Tehnologia produselor
alimentare (cu
specificarea produselor
şi procedeelor)
1948 05.19.08
Merceologia materiei
prime şi a mărfurilor
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6
Bază

7
Conf. univ.
402-970

1
1.

2
Calmâş
Valentina

Dr. - 1989
Conf. univ. - 1991

Bază

Şef catedră,
conf. univ.
402-915

2.

Cernavca
Mihail

Cumul

Lect. sup.
402-970

3.

Cecan
Ecaterina

Bază

Lect. sup.
402-970

4.

Ciofu
Maria

Bază

Conf. univ.
402-970

5.

Cozmic
Vitalie

Dr. - 1988
Conf. univ. - 1991

Dr. - 2008

6
7
Bază Asist. univ.
402-952

Dr. - 1993
Conf. univ. - 1998

Bază Conf. univ.
402-952

Dr. - 2004

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

Dr. – 1995
Dr. - 2008

Bază Asist. univ.
402-952
Bază Asist. univ.
402-952

Dr. - 1992
Conf. univ. - 2004

Bază Conf. univ.
402-952

Dr. hab. - 2003
Conf. univ. - 1997

Bază Şef catedră
Profesor
universitar
402-914
Bază Asist. univ.
402-952

1985 08.00.05. Economie şi
management (în
ramură)

Catedra MERCEOLOGIE ŞI COMERT

5
Dr. - 2001
Conf. univ. 2002

-

5

3
4
1958 05.19.08
Merceologia materiei
prime şi a mărfurilor
industrie textile şi a
industriei uşoare
1954 05.19.08
Merceologia materiei
prime şi a mărfurilor
industrie textile şi a
industriei uşoare
1984 05.19.08
Merceologia materiei
prime şi a mărfurilor
industrie textile şi a
industriei uşoare
1950 05.18.01
Tehnologia produselor
alimentare (cu
specificarea produselor
şi procedeelor)
1948 05.19.08
Merceologia materiei
prime şi a mărfurilor

130

5
Dr. - 2001
Conf. univ. 2002

6
Bază

7
Conf. univ.
402-970

Dr. - 1989
Conf. univ. - 1991

Bază

Şef catedră,
conf. univ.
402-915

Cumul

Lect. sup.
402-970

Bază

Lect. sup.
402-970

Bază

Conf. univ.
402-970

-

Dr. - 1988
Conf. univ. - 1991

6.

Ivlev
Tatiana

1953

7.

Panfil Ion

1951

8.

Şpac
Ghenadie

1959

9.

Vrednic Ion

1949

industrie textile şi a
industriei uşoare
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

Cumul

Lect. sup.
402-970

6.

Ivlev
Tatiana

1953

Dr. - 1989
Conf. univ. - 1992

Bază

Conf. univ.
402-970

7.

Panfil Ion

1951

Dr. - 1991
Conf. univ. - 1993

Bază

Conf. univ.
402-970

8.

Şpac
Ghenadie

1959

Dr. - 1988
Conf. univ. - 1991

Bază

Conf. univ.
402-970

9.

Vrednic Ion

1949

Catedra ECONOMIE ŞI POLITICI ECONOMICE
1
1.
2.
3.

2
3
4
Balan Aliona 1973 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)
Bejan
1957 08.00.13
Gnenadie
Metode economicomatematice
Cara Elena
1960 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

4.

Coban
Marina

5.

Gutium
Tatiana
Pâşchina
Tatiana

6.

7.
8.

Stratan
Svetlana
Tomşa
Aurelia

9.

Vaculovschi
Elena

10.

Zbârciog
Valeriu

5
Dr. - 2000

Cumul

Lect. sup.
402-970

Dr. - 1989
Conf. univ. - 1992

Bază

Conf. univ.
402-970

Dr. - 1991
Conf. univ. - 1993

Bază

Conf. univ.
402-970

Dr. - 1988
Conf. univ. - 1991

Bază

Conf. univ.
402-970

Catedra ECONOMIE ŞI POLITICI ECONOMICE
6
Bază

7
Conf. univ.
402-739
Conf. univ.
402-739

1
1.

Bază

Dr. - 1992
Conf. univ. - 2002

Bază

Conf. univ.
402-739

3.

1963 05.19.08
Merceologia produselor
nealimentare şi materiilor
prime pentru industria
uşoară
1965 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)
1950 08.00.14
Economie mondială
relaţii economice
internaţionale
1957 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)
1965 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

Dr. - 1989
Conf. univ. - 1998

Bază

Prodecan
BAA
402-730

4.

Coban
Marina

-

Bază

5.

Dr. hab. –
2008
Conf. univ. - 1983

Bază

Lect. sup.
402-739
Conf. univ.
402-739

Gutium
Tatiana
Pâşchina
Tatiana

Dr. - 1992
Conf. univ. - 2000
Dr. - 1992
Conf. univ. - 1996

Bază

7.

1971 08.00.01
Economie politică;
doctrine economice
1948 08.00.01
Economie politică;
doctrine economice

Dr. - 2001
Conf. univ. - 2005

Bază

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

9.

Vaculovschi
Elena

Dr. hab. 2000
Prof.univ. -2001

Bază

Prof. univ.
402-739

10.

Zbârciog
Valeriu

Bază

2.

2
3
4
Balan Aliona 1973 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)
Bejan
1957 08.00.13
Gnenadie
Metode economicomatematice
Cara Elena
1960 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

Dr. - 1984
Conf. univ. - 2002
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industrie textile şi a
industriei uşoare
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

6.

8.

Stratan
Svetlana
Tomşa
Aurelia

5
Dr. - 2000

6
Bază

7
Conf. univ.
402-739
Conf. univ.
402-739

Dr. - 1984
Conf. univ. - 2002

Bază

Dr. - 1992
Conf. univ. - 2002

Bază

Conf. univ.
402-739

1963 05.19.08
Merceologia produselor
nealimentare şi materiilor
prime pentru industria
uşoară
1965 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)
1950 08.00.14
Economie mondială
relaţii economice
internaţionale
1957 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)
1965 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

Dr. - 1989
Conf. univ. - 1998

Bază

Prodecan
BAA
402-730

-

Bază

Dr. hab. –
2008
Conf. univ. - 1983

Bază

Lect. sup.
402-739
Conf. univ.
402-739

Dr. - 1992
Conf. univ. - 2000
Dr. - 1992
Conf. univ. - 1996

Bază

1971 08.00.01
Economie politică;
doctrine economice
1948 08.00.01
Economie politică;
doctrine economice

Dr. - 2001
Conf. univ. - 2005

Bază

Dr. hab. 2000
Prof.univ. -2001

Bază

131

Bază

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

Catedra MANAGEMENT SOCIAL

1

2

3

1.

Abramihin
Cezara

2.

Băieşu
Marina

3.

Bîrcă Alic

4.

Boguş
Angela

5.

Chircă
Sergiu

6.

Cohanschi
Lidia

7.

Eremia
Liliana

8.

Ioniţă
Veaceslav

9.

Paladi Ion

10.

Şoimaru
Vasile

11.

Vaculovschi
Dorin

12.

Ţîrdea
Marcela

4

Catedra MANAGEMENT SOCIAL

5

1969 08.00.05. – Economie şi
management (în
ramură)
1968 08.00.05. – Economie şi
management (în
ramură)
1971 08.00.05. – Economie şi
management (în
ramură)
1970 08.00.05. – Economie şi
management (în
ramură)
1934 08.00.01
Economie politică;
doctrine economice
1948 08.00.05. – Economie şi
management (în
ramură)
1971 08.00.05. – Economie şi
management (în
ramură)
1973 08.00.05. – Economie şi
management (în
ramură)
1953 08.00.05. – Economie şi
management (în
ramură)
1949 08.00.05. – Economie şi
management (în
ramură)
1966 08.00.01
Economie politică;
doctrine economice

6

7

Dr. - 2001

Bază

Conf. univ.
28-05-56

1.

Abramihin
Cezara

Dr. - 1995
Conf. univ. 2000
Dr. - 1998
Conf. univ.
- 2001
Dr. - 1998
Conf. univ. - 2003

Bază

Conf. univ.
402-785

2.

Băieşu
Marina

Bază

Şef catedră
402-733

3.

Bîrcă Alic

Bază

Conf. univ.
55-48-82

4.

Boguş
Angela

Dr. hab. -1980
Prof. univ. -1979

Bază

Prof. univ.
402-919

5.

Chircă
Sergiu

Dr. - 1981
Conf.univ. - 1986

Bază

Conf. univ.
27-29-51

6.

Cohanschi
Lidia

Dr. - 2003
Conf. univ. - 2005

Bază

Conf. univ.
24-53-69

7.

Eremia
Liliana

Dr. - 1998
Conf. univ. - 2005

Cumul

Conf. univ.
34-71-27

8.

Ioniţă
Veaceslav

Dr. hab. - 2001
prof. univ. - 2007

Bază

Conf. univ.
402-733

9.

Paladi Ion

Dr. - 1978
Conf. univ. - 1982

Bază

Conf. univ.
28-79-99

10.

Şoimaru
Vasile

Dr. - 1994
Conf. univ. - 2000

Bază

Decan
EGD
Conf. univ.
402-713
Conf. univ.
24-22-25

11.

Vaculovschi
Dorin

12.

Ţîrdea
Marcela

1973 08.00.05. – Economie şi Dr. - 2001
management (în
Conf. univ. - 2006
ramură)

Cumul

1

2

3

2

4

5

6

11.00.02
Geografie economică,
socială şi politică
11.00.02
Geografie economică,
socială şi politică
11.00.02
Geografie economică,
socială şi politică

-

Bază

Lect. sup.
402-815

1.

Bază

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

Bacal Petru

1971

2.

Mâtcu
Matei

1933

3.

Matei
Constantin

1940

4.

Matei Ana

1946

11.00.02
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Dr. - 1970
Conf. univ. 1970
Dr. hab. 1991
Prof. univ. 1992
-

7

Bază

Conf. univ.
28-05-56

Dr. - 1995
Conf. univ. 2000
Dr. - 1998
Conf. univ.
- 2001
Dr. - 1998
Conf. univ. - 2003

Bază

Conf. univ.
402-785

Bază

Şef catedră
402-733

Bază

Conf. univ.
55-48-82

Dr. hab. -1980
Prof. univ. -1979

Bază

Prof. univ.
402-919

Dr. - 1981
Conf.univ. - 1986

Bază

Conf. univ.
27-29-51

Dr. - 2003
Conf. univ. - 2005

Bază

Conf. univ.
24-53-69

Dr. - 1998
Conf. univ. - 2005

Cumul

Conf. univ.
34-71-27

Dr. hab. - 2001
prof. univ. - 2007

Bază

Conf. univ.
402-733

Dr. - 1978
Conf. univ. - 1982

Bază

Conf. univ.
28-79-99

Dr. - 1994
Conf. univ. - 2000

Bază

Decan
EGD
Conf. univ.
402-713
Conf. univ.
24-22-25

Cumul

Catedra GEOGRAFIE ŞI ECONOMIA MEDIULUI

3

1.

5

1971 08.00.05. – Economie şi
management (în
ramură)
1973 08.00.05. – Economie şi
management (în
ramură)
1953 08.00.05. – Economie şi
management (în
ramură)
1949 08.00.05. – Economie şi
management (în
ramură)
1966 08.00.01
Economie politică;
doctrine economice

6

Dr. - 2001

1973 08.00.05. – Economie şi Dr. - 2001
management (în
Conf. univ. - 2006
ramură)

Catedra GEOGRAFIE ŞI ECONOMIA MEDIULUI
1

4

1969 08.00.05. – Economie şi
management (în
ramură)
1968 08.00.05. – Economie şi
management (în
ramură)
1971 08.00.05. – Economie şi
management (în
ramură)
1970 08.00.05. – Economie şi
management (în
ramură)
1934 08.00.01
Economie politică;
doctrine economice
1948 08.00.05. – Economie şi
management (în
ramură)

Bază

Bază

7

1

2

3

4

5

6

Bacal Petru

1971

-

Bază

Lect. sup.
402-815

2.

Mâtcu
Matei

1933

Bază

3.

Matei
Constantin

1940

11.00.02
Geografie economică,
socială şi politică
11.00.02
Geografie economică,
socială şi politică
11.00.02
Geografie economică,
socială şi politică

4.

Matei Ana

1946

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

11.00.02

132

Dr. - 1970
Conf. univ. 1970
Dr. hab. 1991
Prof. univ. 1992
-

Bază

Bază

7

Geografie economică,
socială şi politică
11.00.02
Geografie economică,
socială şi politică
11.00.02
Geografie economică,
socială şi politică

5.

Sainsus
Valeriu

1967

6.

Murzac
Raisa

1978

1
1.

2
Borcoman
Raisa
Boico
Tamara

3
4
1955 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)
1961 10.02.01
Limba română

3.

Căruntu
Nina

4.
5.

402-815
Dr. - 2002
Conf. univ. 2003
-

Bază
Bază

Conf.
univ.
402-815
Lect. univ.
402-815

5.

Sainsus
Valeriu

1967

6.

Murzac
Raisa

1978

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

1
1.

2
Borcoman
Raisa
Boico
Tamara

3
4
1955 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)
1961 10.02.01
Limba română

3.

Căruntu
Nina

4.
5.

7
Şef
catedră
402-880
Lect. sup.
402-880

1
1.

2
Armeanic
Alexandru

3
1973

2.

1977

Conf.
univ.
402-880
Prof. univ.
402-880

3.

CiugureanuMihailuţă
Carolina
Mariţ
Alexandru
Rotaru
Mihail

1934

Catedra INSTRUIRE ŞI COMUNICĂRI DE AFACERI
5
Dr. - 2000
Conf. univ. - 1998
-

Bază

1960 10.02.01
Limba română

-

Cumul

Jorovlea
Elvira

1969 10.02.01
Limba română

-

Bază

Kadîrbaev
Tatiana
Mancaş
Maria

1954 10.02.03
Limbi slave (rusă)
1972 10.02.01
Limba română

Dr. - 1986
Conf. univ. - 2006
-

Bază
Bază

7.

Racu-Cicală
Arminia

-

Bază

8.

Vicol
Liliana

1951 10.02.01
Limba română
1972 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

Dr. - 2006

Bază

2.

6.

6
Bază

2
Armeanic
Alexandru

3
1973

2.

CiugureanuMihailuţă
Carolina
Mariţ
Alexandru

1977

3.
4.

Rotaru
Mihail

1976
1934

4
12.00.02.
Drept public
12.00.10
Drept internaţional
public
12.00.08 Drept penal
12.00.01
Istoria dreptului

1
2.
3.

2
Bîcu
Adelina
Ciocîrlan
Aliona

3
1949

Donos
Evlampie

1949

1973

Bază
Bază

Conf.
univ.
402-815
Lect. univ.
402-815

Bază

1960 10.02.01
Limba română

-

Cumul

Jorovlea
Elvira

1969 10.02.01
Limba română

-

Bază

Kadîrbaev
Tatiana
Mancaş
Maria

1954 10.02.03
Limbi slave (rusă)
1972 10.02.01
Limba română

Dr. - 1986
Conf. univ. - 2006
-

Bază
Bază

7.

Racu-Cicală
Arminia

-

Bază

8.

Vicol
Liliana

1951 10.02.01
Limba română
1972 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

Dr. - 2006

Bază

2.

6.

6
Bază

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

Catedra DREPT PUBLIC

5
Dr. – 1999
Conf. univ. – 2002

6
Bază

Dr. – 2007

Bază

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

Bază
Bază

4.

1976

4
12.00.02.
Drept public
12.00.10
Drept internaţional
public
12.00.08 Drept penal
12.00.01
Istoria dreptului

5
Dr. – 1999
Conf. univ. – 2002

6
Bază

Dr. – 2007

Bază

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

Bază
Bază

7
Şef
catedră
402-880
Lect. sup.
402-880
Conf.
univ.
402-880
Prof. univ.
402-880

Catedra DREPT PRIVAT

4
12.00.02
Drept public
12.00.03
Drept privat

5
Dr. – 2006

6
Bază

Dr. – 2005
Conf. univ. – 2006

Bază

12.00.03
Drept privat

Dr. – 2000
Conf. univ. 2003

Bază
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Dr. - 2002
Conf. univ. 2003
-

5
Dr. - 2000
Conf. univ. - 1998
-

Catedra DREPT PRIVAT
1.

402-815

Catedra INSTRUIRE ŞI COMUNICĂRI DE AFACERI

Catedra DREPT PUBLIC
1
1.

Geografie economică,
socială şi politică
11.00.02
Geografie economică,
socială şi politică
11.00.02
Geografie economică,
socială şi politică

7
Lect. sup.
402-481
Prodecan
EGD
402-785
Şef
catedră
402-780

1
1.
2.
3.

2
Bîcu
Adelina
Ciocîrlan
Aliona

3
1949

Donos
Evlampie

1949

1973

4
12.00.02
Drept public
12.00.03
Drept privat

5
Dr. – 2006

6
Bază

Dr. – 2005
Conf. univ. – 2006

Bază

12.00.03
Drept privat

Dr. – 2000
Conf. univ. 2003

Bază

133

7
Lect. sup.
402-481
Prodecan
EGD
402-785
Şef
catedră
402-780

4.

Gîscă
Veronica
Guceac Ion

1972

6.

Muntean
Iulian

1978

7.

Ţurcanu
Radu

1975

1
1.

2
Chistruga
Boris

5.

1963

12.00.03
Drept privat
12.00.02.
Drept public

Dr. – 2003

Bază

Dr. hab. – 2003
Prof. univ. 2007

Bază

12.00.02.
Drept public

Dr. - 2009

Bază

12.00.03
Drept privat

Dr. – 2005

Bază

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

4.

Gîscă
Veronica
Guceac Ion

1972

Asist.
univ.
402-993
Lect. sup.
402-781

6.

Muntean
Iulian

1978

7.

Ţurcanu
Radu

1975

2
Chistruga
Boris

5.

Catedra RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

3
4
1953 08.00.01 – Economie
politică; doctrine
economice
08.00.14 – Economie
mondială, relaţii
economice internaţionale
Calancea
1955 08.00.01 – Economie
Eduard
politică; doctrine
economice
Crudu
1981 08.00.14
Rodica
Economie mondială,
relaţii economice
internaţionale
Dodu-Gugea 1977 08.00.14
Larisa
Economie mondială,
relaţii economice
internaţionale
Galaju Ion
1938 08.00.14
Economie mondială,
relaţii economice
internaţionale
Galea Diana 1981 08.00.14
Economie mondială,
relaţii economice
internaţionale
Hachi Mihai 1965 11.00.02
Geografie economică;
socială şi politica
Harcenco
1980 08.00.14
Dorina
Economie mondială,
relaţii economice
internaţionale
Lobanov
1962 08.00.14
Natalia
Economie mondială,
relaţii economice
internaţionale
Lupu
1970 08.00.14
Victoria
Economie mondială,
relaţii economice
internaţionale
Palii Natalia 1977 08.00.14
Economie mondială,
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Dr. – 2003

Bază

Dr. hab. – 2003
Prof. univ. 2007

Bază

12.00.02.
Drept public

Dr. - 2009

Bază

12.00.03
Drept privat

Dr. – 2005

Bază

Lect. sup.
402-781
Prof. univ.
402-781
Asist.
univ.
402-993
Lect. sup.
402-781

Catedra RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

5
Dr. hab. – 2006
Conf. univ. 2003

6
Bază

7
Şef catedră
Conf. univ.
402-782

1
1.

Dr. - 2002

Bază

Conf. univ.
402783,
244417
Lect. univ.
402783

2.

Bază

1963

12.00.03
Drept privat
12.00.02.
Drept public

3.

-

Bază

Lect. univ.
402783

4.

Dr. - 1982
Conf. univ. - 1987

Bază

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

5.

-

Bază

Asist. univ.
402-783

6.

Dr. - 2004
Conf. univ. - 2005

Bază

Conf. univ.
402-783

7.

Bază

Lect. univ,
402783

8.

Dr.hab.2009,
Conf. univ. 2000

Bază

Conf. univ.
402783,
441915

9.

Dr. - 1995
Conf. univ. - 2001

Bază

Conf. univ.
402783,
069170282

10.

Dr. - 2004
Conf. univ. - 2005

Bază

Conf. univ.
402-783,

11.

3
4
1953 08.00.01 – Economie
politică; doctrine
economice
08.00.14 – Economie
mondială, relaţii
economice internaţionale
Calancea
1955 08.00.01 – Economie
Eduard
politică; doctrine
economice
Crudu
1981 08.00.14
Rodica
Economie mondială,
relaţii economice
internaţionale
Dodu-Gugea 1977 08.00.14
Larisa
Economie mondială,
relaţii economice
internaţionale
Galaju Ion
1938 08.00.14
Economie mondială,
relaţii economice
internaţionale
Galea Diana 1981 08.00.14
Economie mondială,
relaţii economice
internaţionale
Hachi Mihai 1965 11.00.02
Geografie economică;
socială şi politica
Harcenco
1980 08.00.14
Dorina
Economie mondială,
relaţii economice
internaţionale
Lobanov
1962 08.00.14
Natalia
Economie mondială,
relaţii economice
internaţionale
Lupu
1970 08.00.14
Victoria
Economie mondială,
relaţii economice
internaţionale
Palii Natalia 1977 08.00.14
Economie mondială,
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5
Dr. hab. – 2006
Conf. univ. 2003

6
Bază

7
Şef catedră
Conf. univ.
402-782

Dr. - 2002

Bază

Conf. univ.
402783,
244417
Lect. univ.
402783

Bază

-

Bază

Lect. univ.
402783

Dr. - 1982
Conf. univ. - 1987

Bază

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

-

Bază

Asist. univ.
402-783

Dr. - 2004
Conf. univ. - 2005

Bază

Conf. univ.
402-783

Bază

Lect. univ,
402783

Dr.hab.2009,
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,

12.

Pisaniuc
Maia

1969

13.

Postică
Constantin

1947

14.

Osmotescu
Angela

1979

15.

Şişcan
Zorina

1970

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)

534111
Dr. - 2000
Conf. univ. - 2004

Bază

Conf. univ.
402-783,
534111

12.

Pisaniuc
Maia

1969

Dr. - 1979
Conf. univ. - 1990

Bază

Conf. univ.
402-783,
552201

13.

Postică
Constantin

1947

Bază

Lect. univ.
402783

14.

Osmotescu
Angela

1979

Bază

Conf. univ.
402-783

15.

Şişcan
Zorina

1970

Dr. hab. – 2007
Conf. univ. – 2004

Catedra TEORIE ECONOMICĂ ŞI DOCTRINE ECONOMICE
1
1.
2.

2
BeneaPopuşoi
Elina
Coşelev
Natalia

3.

Feuraş
Eugenia

4.

Filip Nolea

5.

Isac
Eufrosenia

6.

Moldovan
Dumitru

7.

Şişcan
Nadejda

8.

Sorocean
Olga

9.

Ustian Ion

10.

Prodan
Mariana

3
4
1974 08.00.01
Economie politică; doctrine
economice
1957 08.00.01
Economie politică; doctrine
economice
1956 08.00.01
Economie politică; doctrine
economice
1955 08.00.06 – Marketing;
logistică
1952 08.00.01
Economie politică; doctrine
ec-ce
1946 08.00.01
Economie politică; doctrine
economice
1935 08.00.01
Economie politică; doctrine
economice
1952 08.00.01
Economie politică; doctrine
economice
1939 08.00.01
Economie politică; doctrine
economice
1976 08.00.01
Economie politică; doctrine
economice

5
6
Dr. – 2000
Bază
Conf. univ. –2005

1
1.

Şef-catedră
402-778

3.

Feuraş
Eugenia

Dr. - 1997
Bază
Conf. univ. - 2005
Dr. - 1981
Bază
Conf. univ. - 1995

Conf. univ.
402-779
Conf. univ.
402779

4.

Filip Nolea

5.

Isac
Eufrosenia

Dr. hab. - 1997
prof. univ. - 1999

Bază

6.

Moldovan
Dumitru

Dr. hab. - 1979
Prof. univ. - 1980

Bază

Decan REI
Prof. univ.
402-712
Prof. univ.
402-779

7.

Şişcan
Nadejda

Dr. hab. - 2003
conf. univ. - 1989

Bază

Prof. univ.
402-779

8.

Sorocean
Olga

Dr. - 1975
Conf. univ. - 2003

Bază

Conf. univ.
402-779

9.

Ustian Ion

Dr. – 2007

Bază

Lec. sup.
402-779

10.

Prodan
Mariana

2.

2
BeneaPopuşoi
Elina
Coşelev
Natalia

Catedra LIMBI MODERNE DE AFACERI
1
1.
2.

2
Geru
Tamara

3
4
1943 10.02.05
Limbi romanice

Chirdeachin
Alexei

1978 10.02.19
Lingvistică generală (cu
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5
Dr. - 1974
conf. univ. 1994
Dr. - 2007

534111
Dr. - 2000
Conf. univ. - 2004

Bază

Conf. univ.
402-783,
534111

Dr. - 1979
Conf. univ. - 1990

Bază

Conf. univ.
402-783,
552201

Bază

Lect. univ.
402783

Bază

Conf. univ.
402-783

Dr. hab. – 2007
Conf. univ. – 2004

Catedra TEORIE ECONOMICĂ ŞI DOCTRINE ECONOMICE
7
Conf.
univ.
402-779
Conf. univ.
402-779

Dr. - 1989
Bază
Conf. univ. 1994
Dr. hab. - 2001
Bază
Prof. univ. – 2005

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)

3
4
1974 08.00.01
Economie politică; doctrine
economice
1957 08.00.01
Economie politică; doctrine
economice
1956 08.00.01
Economie politică; doctrine
economice
1955 08.00.06 – Marketing;
logistică
1952 08.00.01
Economie politică; doctrine
ec-ce
1946 08.00.01
Economie politică; doctrine
economice
1935 08.00.01
Economie politică; doctrine
economice
1952 08.00.01
Economie politică; doctrine
economice
1939 08.00.01
Economie politică; doctrine
economice
1976 08.00.01
Economie politică; doctrine
economice

5
6
Dr. – 2000
Bază
Conf. univ. –2005
Dr. - 1989
Bază
Conf. univ. 1994
Dr. hab. - 2001
Bază
Prof. univ. – 2005

7
Conf.
univ.
402-779
Conf. univ.
402-779
Şef-catedră
402-778

Dr. - 1997
Bază
Conf. univ. - 2005
Dr. - 1981
Bază
Conf. univ. - 1995

Conf. univ.
402-779
Conf. univ.
402779

Dr. hab. - 1997
prof. univ. - 1999

Bază

Dr. hab. - 1979
Prof. univ. - 1980

Bază

Decan REI
Prof. univ.
402-712
Prof. univ.
402-779

Dr. hab. - 2003
conf. univ. - 1989

Bază

Prof. univ.
402-779

Dr. - 1975
Conf. univ. - 2003

Bază

Conf. univ.
402-779

Dr. – 2007

Bază

Lec. sup.
402-779

Catedra LIMBI MODERNE DE AFACERI
6
Bază

7
Conf. univ.
402-951

1
1.

Bază

Lect. sup.
402-951

2.

2
Geru
Tamara

3
4
1943 10.02.05
Limbi romanice

Chirdeachin
Alexei

1978 10.02.19
Lingvistică generală (cu

135

5
Dr. - 1974
conf. univ. 1994
Dr. - 2007

6
Bază

7
Conf. univ.
402-951

Bază

Lect. sup.
402-951

3.

Dragancea
Svetlana

4.

Moldovanu
Gheorghe
Patraşcu
Lidia

specificare: sociologică,
psihologică, contrastivtipologică, structurală,
matematică computaţională)
1959 10.02.19
Lingvistică generală (cu
specificare: sociologică,
psihologică, contrastivtipologică, structurală,
matematică computaţională)
1949 10.02.05
Limbi romanice
1947 08.00.10
Finanţe; monedă; credit

Ruga
Ecaterina
Teslaru
Elvira

1943 10.02.04
Limbi germanice
1973 10.02.20
Teoria limbii

2
Baurciulu
Angela
Băncila
Natalia

3
4
1973 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit
1963 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

3.

Botnari
Nadejda

1961 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

4.

Buşmachiu
Eugenia

1973 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

5.

Casian
Angela

1971 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

6.

Chicu
Nadejda

1976 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

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

5.
6.
7.

Dr. - 2006

Bază

Conf.
univ.
402-951

3.

Dragancea
Svetlana

Dr. hab. - 2009
Conf. univ. - 1993
Dr. - 1984
Conf. univ. 1996
Dr. - 1987
Conf. univ. - 1989
Dr. - 2004

Bază

Conf. univ.
402-951
Conf.
univ.
402-951
Conf. univ.
402-951
Conf. univ.
402-951

4.

Moldovanu
Gheorghe
Patraşcu
Lidia

specificare: sociologică,
psihologică, contrastivtipologică, structurală,
matematică computaţională)
1959 10.02.19
Lingvistică generală (cu
specificare: sociologică,
psihologică, contrastivtipologică, structurală,
matematică computaţională)
1949 10.02.05
Limbi romanice
1947 08.00.10
Finanţe; monedă; credit

Ruga
Ecaterina
Teslaru
Elvira

1943 10.02.04
Limbi germanice
1973 10.02.20
Teoria limbii

2
Baurciulu
Angela
Băncila
Natalia

3
4
1973 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit
1963 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

Bază
Bază
Bază

5.
6.
7.

Catedra FINANŢE ŞI ASIGURĂRI
1
1.
2.
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Dr. - 2006

Bază

Conf.
univ.
402-951

Dr. hab. - 2009
Conf. univ. - 1993
Dr. - 1984
Conf. univ. 1996
Dr. - 1987
Conf. univ. - 1989
Dr. - 2004

Bază

Conf. univ.
402-951
Conf.
univ.
402-951
Conf. univ.
402-951
Conf. univ.
402-951

Bază
Bază
Bază

Catedra FINANŢE ŞI ASIGURĂRI

5
Dr. - 2006

6
Bază

Dr. hab. - 2007
Conf. univ. 2000
Dr. - 2000
Conf. univ. 2001
Dr. - 1999
Conf. univ. 2002
Dr. - 1999
Conf. univ. 2001
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

Bază

Dr. - 2004
Conf. univ. 2007

Bază

7
Lect. sup.
402 -772
Lect. sup.
402- 772

1
1.
2.

Bază

Şef catedră,
402-771

3.

Botnari
Nadejda

1961 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

Bază

Conf.
univ.
402-772
Prodecan
402-753

4.

Buşmachiu
Eugenia

1973 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

5.

Casian
Angela

1971 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

Conf.
univ.
402-772
Prodecan
402-753

6.

Chicu
Nadejda

1976 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

7.

Chiosea
Tatiana

1959 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

Bază

Decan FIN
402-752

8.

Cobzari
Ludmila

1964 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

Bază

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

9.

Dziubeţcaia
Tatiana

1971 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

10.

Fotescu
Stanislav

1956 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

Conf.
univ.
402-772

11.

Kuzmina
Olga

1975 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

Bază
Bază
Bază

Bază
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5
Dr. - 2006

6
Bază

Dr. hab. - 2007
Conf. univ. 2000
Dr. - 2000
Conf. univ. 2001
Dr. - 1999
Conf. univ. 2002
Dr. - 1999
Conf. univ. 2001
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

Bază

Dr. - 2004
Conf. univ. 2007

Bază

7
Lect. sup.
402 -772
Lect. sup.
402- 772

Bază

Şef catedră,
402-771

Bază

Conf.
univ.
402-772
Prodecan
402-753

Bază
Bază
Bază

Conf.
univ.
402-772
Prodecan
402-753

Bază

Decan FIN
402-752

Bază

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

Bază

Conf.
univ.
402-772

12.

Mărgineanu
Aureliu

1963 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

13.

Petroia
Andrei

1970 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.

Suvorova
Iulea
Tiuricov
Constantin

1969 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit
1944 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

17.

Dr. - 1998
Conf. univ.
1997
Dr. - 2003
Conf. univ. 2006
Dr. - 2003
Conf. univ. 2006
Dr. - 2001
Conf. univ. 2003
Dr. - 2009

Bază

Conf. univ.
402-772

12.

Mărgineanu
Aureliu

1963 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

Bază

Conf.
univ.
402-772
Lect. sup.
402-772

13.

Petroia
Andrei

1970 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

14.

Sîrbu
Victoria

1978 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

Conf.
univ.
402-772
Lect. sup.
402-772
Conf.
univ.
402-772

15.

Sula Victor

1975 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

16.

Suvorova
Iulea
Tiuricov
Constantin

1969 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit
1944 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

6
Bază

7
Conf. univ.
402-859

1
1.

Bază

Lect. univ.
747-927

Bază
Bază
Bază

Dr. - 2003
Conf. univ. 2005

Bază

17.

Catedra INVESTIŢII ŞI PIEŢE DE CAPITAL
1
1.

2

5
Dr. - 2005
Conf. univ. 2006
-

Bunu
Mariana

2.

Dascaliuc
Daniela

1974 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

3.

Ciobanu
Ghenadie
Gumovschi
Ana

Dr. - 1997
Conf. univ. 2002
Dr. - 2007

Bază

4.

1965 08.00.14
Economie mondială, relaţii
economice internaţionale
1972 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

5.

Hîncu
Rodica

1961 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

6.

Jeleznova
Nina

1937 08.00.05. Economie şi
management (în ramură)

7.

Munteanu
Nina

1965 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

Dr. hab. 2003
Prof. univ. 2006
Dr. - 1972
Conf. univ. 1979
-

8.

Suhovici
Ana

1951 08.00.05. Economie şi
management (în ramură)

Bunu
Mariana

3
4
1979 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

2.

Dascaliuc
Daniela

1974 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

Conf. univ.
402-859

3.

Ciobanu
Ghenadie

Bază

Lect. sup.
291067

4.

Gumovschi
Ana

1965 08.00.14
Economie mondială, relaţii
economice internaţionale
1972 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

Bază

Şef catedră
449-265

5.

Hîncu
Rodica

1961 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

Bază

Conf.
univ.
402-859
Lect. sup.
581-118

6.

Jeleznova
Nina

1937 08.00.05. Economie şi
management (în ramură)

7.

Munteanu
Nina

1965 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

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

8.

Suhovici
Ana

1951 08.00.05. Economie şi
management (în ramură)

9.

Roşca
Marcelina

1983 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

9.

Roşca
Marcelina

1983 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

2
Andronic
Alesea
Batişcev
Ruslan
Belobrov
Angela

3
4
1970 08.00.10f- Finanţe; monedă;
credit
1978 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit
1976 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

2
Andronic
Alesea
Batişcev
Ruslan
Belobrov
Angela

3
4
1970 08.00.10f- Finanţe; monedă;
credit
1978 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit
1976 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

Bază

Dr. - 1992
Conf. univ. 2006

Bază
Bază

2

Catedra BĂNCI ŞI ACTIVITĂTE BANCARĂ
1.
2.
3.

137

5

Conf. univ.
402-772

Bază

Conf.
univ.
402-772
Lect. sup.
402-772

Bază
Bază
Bază

Dr. - 2003
Conf. univ. 2005

Bază

Conf.
univ.
402-772
Lect. sup.
402-772
Conf.
univ.
402-772

5
Dr. - 2005
Conf. univ. 2006
-

6
Bază

7
Conf. univ.
402-859

Bază

Lect. univ.
747-927

Dr. - 1997
Conf. univ. 2002
Dr. - 2007

Bază

Conf. univ.
402-859

Bază

Lect. sup.
291067

Dr. hab. 2003
Prof. univ. 2006
Dr. - 1972
Conf. univ. 1979
-

Bază

Şef catedră
449-265

Bază

Conf.
univ.
402-859
Lect. sup.
581-118

Bază

Dr. - 1992
Conf. univ. 2006

Bază
Bază

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

Catedra BĂNCI ŞI ACTIVITĂTE BANCARĂ
6

-

Bază

Catedra INVESTIŢII ŞI PIEŢE DE CAPITAL

3
4
1979 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

1

Dr. - 1998
Conf. univ.
1997
Dr. - 2003
Conf. univ. 2006
Dr. - 2003
Conf. univ. 2006
Dr. - 2001
Conf. univ. 2003
Dr. - 2009

Bază

Dr. - 2006

Bază

Dr. - 2006

Bază

7
Lect. sup.
743-447
Lect. univ.
402-768
Lect. sup.
402-767

1

1.
2.
3.

137

5

6
-

Bază

Dr. - 2006

Bază

Dr. - 2006

Bază

7
Lect. sup.
743-447
Lect. univ.
402-768
Lect. sup.
402-767

4.

Ciobu Stela

5.

Cîrlan Ana

6.

Clicici
Dorina
Cociug
Victoria

08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit
1972 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

8.

Covaliu
Margareta

1967 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

9.

Darovanaia
Ala

1964 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

10.

Dicova
Irina

1960 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

11.

Gorobeţ
Ilinca

1977 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

12.

Lopotenco
Viorica

1972 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

13.

Mistrean
Larisa

1970 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

14.

Romanciuc
Larisa

1962 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

15.

Roller Ala

1970 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

16.

Secrieru
Angela

1968 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

17.

Stratulat
Oleg

1957 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

18.

Zubic
Aliona

1971 08.00.10 – Finanţe; monedă; Dr. - 2002
credit
Conf. univ. 2006

1
1.

2
Bucaros
Muza

3
4
1948 09.00.01
Ontologie şi gnoseologie

5
Dr. - 1983
Conf. univ. 1991

6
Bază

2.

Chistrugă
Ilarion
Dumitraş

Dr. - 1997
Conf. univ. 2008
Dr. - 1981

Bază

3.

1949 09.00.08
Filozofia şi metodologia
ştiinţei (pe domenii)
1951 09.00.05

7.

1975 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit
1972 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

Dr. - 2002

Bază

Dr. - 1998
Conf. univ. 2006
Dr. - 2006

Bază

Dr. - 2003
Conf. univ. 2006
Dr. - 1998
Conf. univ. 2003
Dr. - 1995
Conf. univ. 2000
Dr. - 1992
Conf. univ. 2000
Dr. - 2003
Conf. univ. 2006
Dr. - 1998
Conf. univ. 2004
Dr. - 1996
Conf. univ. 2001
Dr. - 1998
Conf. univ. 2006
Dr. - 2006
Dr. hab - 2005
Conf. univ. 2002
Dr. 1990
prof. univ. - 2002

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

4.

Ciobu Stela

5.

Cîrlan Ana

Lect. sup.
402-768
Conf. univ.
402-768

6.

Clicici
Dorina
Cociug
Victoria

08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit
1972 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

Bază

Conf. univ.
402-768

8.

Covaliu
Margareta

1967 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

Bază

Conf. univ.
402-768

9.

Darovanaia
Ala

1964 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

Bază

Conf. univ.
402-768

10.

Dicova
Irina

1960 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

Bază

Conf. univ.
402-768

11.

Gorobeţ
Ilinca

1977 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

Bază

Conf. univ.
402-768

12.

Lopotenco
Viorica

1972 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

Bază

Conf. univ.
402-768

13.

Mistrean
Larisa

1970 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

Bază

Conf. univ.
402-768

14.

Romanciuc
Larisa

1962 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

Bază

Lect. sup.
402-767

15.

Roller Ala

1970 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

Bază

Conf.
univ.
402-768
Şef catedră
Prof. univ.
402-767
Conf. univ.
402-768

16.

Secrieru
Angela

1968 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

17.

Stratulat
Oleg

1957 08.00.05. – Economie şi
management (în ramură)

18.

Zubic
Aliona

1971 08.00.10 – Finanţe; monedă; Dr. - 2002
credit
Conf. univ. 2006

7
Conf.
univ.
Lect. sup.
402774,
335800
Conf. univ.
402774,
499887
Şef catedră,

1
1.

2
Bucaros
Muza

3
4
1948 09.00.01
Ontologie şi gnoseologie

5
Dr. - 1983
Conf. univ. 1991

6
Bază

2.

Chistrugă
Ilarion
Dumitraş

Dr. - 1997
Conf. univ. 2008
Dr. - 1981

Bază

3.

1949 09.00.08
Filozofia şi metodologia
ştiinţei (pe domenii)
1951 09.00.05

Bază
Bază

Bază
Bază

7.

Catedra FILOSOFIE ŞI POLITOLOGIE

138

1975 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit
1972 08.00.10 - Finanţe; monedă;
credit

Dr. - 2002

Bază

Dr. - 1998
Conf. univ. 2006
Dr. - 2006

Bază

Dr. - 2003
Conf. univ. 2006
Dr. - 1998
Conf. univ. 2003
Dr. - 1995
Conf. univ. 2000
Dr. - 1992
Conf. univ. 2000
Dr. - 2003
Conf. univ. 2006
Dr. - 1998
Conf. univ. 2004
Dr. - 1996
Conf. univ. 2001
Dr. - 1998
Conf. univ. 2006
Dr. - 2006
Dr. hab - 2005
Conf. univ. 2002
Dr. 1990
prof. univ. - 2002

Bază
Bază

Conf. univ.
402-768
Conf. univ.
402-768
Lect. sup.
402-768
Conf. univ.
402-768

Bază

Conf. univ.
402-768

Bază

Conf. univ.
402-768

Bază

Conf. univ.
402-768

Bază

Conf. univ.
402-768

Bază

Conf. univ.
402-768

Bază

Conf. univ.
402-768

Bază

Conf. univ.
402-768

Bază

Lect. sup.
402-767

Bază

Conf.
univ.
402-768
Şef catedră
Prof. univ.
402-767
Conf. univ.
402-768

Bază
Bază

Catedra FILOSOFIE ŞI POLITOLOGIE

Bază

138

Bază

7
Conf.
univ.
Lect. sup.
402774,
335800
Conf. univ.
402774,
499887
Şef catedră,

Tudor

Etică

4.

Lupan
Ştefan

1947

09.00.04
Estetică

5.

Ţurcan
Galina

1964 09.00.08 .Filozofia şi
metodologia ştiinţei (pe
domenii)

1
1.

2
Ixari Aliona

2.

Romanova
Anastasia

3
4
1973 13.00.02 - Teoria şi
metodica instruirii
1972 10.02.20 - Lingvistică
comparativ-tipologică

3.

Rusu
Djulieta

1962 08.00.05 Economie şi
Management (în ramură)

1
1.
2.

2
Bajerean
Eudochia
Bucur Vasile

3.

Cauş Lidia

4.
5.

Conf. univ. 1989
Dr. - 1981
Conf. univ. 1999
Dr. - 2009

Cumul

402773,
547017
Conf. univ.
402774

Tudor

Etică

4.

Lupan
Ştefan

1947

Bază

Lect. sup.
402774,
569467

5.

Ţurcan
Galina

1964 09.00.08 .Filozofia şi
metodologia ştiinţei (pe
domenii)

5
-

6
Bază

1
1.

2
Ixari Aliona

-

Bază

7
Lect. univ.
402762
Lect. univ.
402762

2.

Romanova
Anastasia

3
4
1973 13.00.02 - Teoria şi
metodica instruirii
1972 10.02.20 - Lingvistică
comparativ-tipologică

Dr. - 2009

Bază

Conf. univ.
402763

3.

Rusu
Djulieta

1962 08.00.05 Economie şi
Management (în ramură)

3
4
1950 08.00.12 „Contabilitate, audit,
analiză economică”
1940 08.00.12 „Contabilitate, audit,
analiză economică”
1976 08.00.12 „Contabilitate, audit,
analiză economică”

Lect. sup.
402774,
569467

5
-

6
Bază

-

Bază

7
Lect. univ.
402762
Lect. univ.
402762

Dr. - 2009

Bază

Conf. univ.
402763

6
Bază

7
Conf. univ.
402757
Prof. univ.
402754
Conf. univ.
402757

1
1.
2.

2
Bajerean
Eudochia
Bucur Vasile

3
4
1950 08.00.12 „Contabilitate, audit,
analiză economică”
1940 08.00.12 „Contabilitate, audit,
analiză economică”
1976 08.00.12 „Contabilitate, audit,
analiză economică”

6
Bază

7
Conf. univ.
402757
Prof. univ.
402754
Conf. univ.
402757

3.

Cauş Lidia

Cechina
Ecaterina

1974

Bază

Conf. univ.
402757

4.

Cechina
Ecaterina

1974

Bază

Conf. univ.
402757

Curagău
Natalia
Cuşmăunsă
Rodica
Dragomir
Natalia

1975

Bază

Conf. univ.
402757
Conf. univ.
402757
Conf. univ.
402757

5.

Curagău
Natalia
Cuşmăunsă
Rodica
Dragomir
Natalia

1975

Bază

Conf. univ.
402757
Conf. univ.
402757
Conf. univ.
402757

Conf. univ.
402757
Conf. univ.
402757

8.

Bază

Conf. univ.
402757

10.

Graur Anatol 1975

Bază

Lect. univ.
402757
Conf. univ.
402757

11.

Iachimovschi 1977
Anatol
Lapiţkaia
1964
Ludmila

Bază

Conf. univ.
402757

13.

Melnic
Georgeta

1974

Bază

Prorector
ASEM

14.

Mişova
Tatiana

1949

Catedra LIMBI MODERNE APLICATE

Catedra CONTABILITATE ŞI AUDIT

7.
8.
9.

1976
1961

Golocealova 1964
Irina
Grabarovschi 1959
Ludmila

10.

Graur Anatol 1975

11.

Iachimovschi 1977
Anatol
Lapiţkaia
1964
Ludmila

12.
13.

Melnic
Georgeta

1974

14.

Mişova
Tatiana

1949

5
Dr. - 1989
Conf. univ - 1992
Dr. hab. - 2005
Prof. univ.- 2004
Dr. - 2000
Conf. univ. 2002
08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2003
analiză economică”
Conf. univ. 2002
08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2003
analiză economică”
08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2008
analiză economică”
Dr. - 1994
08.00.05. Economie şi
Conf. univ. management (în ramură)
2003
08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2005
analiză economică”
08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 1988
analiză economică”
Conf. univ. 1996
08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2002
analiză economică”
Conf. univ. 2006
08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2007
analiză economică”
08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 1999
analiză economică”
Conf. univ. 2001
08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2002
analiză economică”
Conf. univ. 2003
08.00.13 „Metode
Dr. - 1980
matematico-economice şi
Prof. univ. -

139

Cumul

402773,
547017
Conf. univ.
402774

Bază

Catedra LIMBI MODERNE APLICATE

6.

09.00.04
Estetică

Conf. univ. 1989
Dr. - 1981
Conf. univ. 1999
Dr. - 2009

Catedra CONTABILITATE ŞI AUDIT

Bază
Bază

Bază
Bază
Bază
Bază

Bază

6.
7.

9.

12.

1976
1961

Golocealova 1964
Irina
Grabarovschi 1959
Ludmila

5
Dr. - 1989
Conf. univ - 1992
Dr. hab. - 2005
Prof. univ.- 2004
Dr. - 2000
Conf. univ. 2002
08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2003
analiză economică”
Conf. univ. 2002
08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2003
analiză economică”
08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2008
analiză economică”
Dr. - 1994
08.00.05. Economie şi
Conf. univ. management (în ramură)
2003
08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2005
analiză economică”
08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 1988
analiză economică”
Conf. univ. 1996
08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2002
analiză economică”
Conf. univ. 2006
08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2007
analiză economică”
08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 1999
analiză economică”
Conf. univ. 2001
08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2002
analiză economică”
Conf. univ. 2003
08.00.13 „Metode
Dr. - 1980
matematico-economice şi
Prof. univ. -

139

Bază
Bază

Bază
Bază
Bază
Bază

Conf. univ.
402757
Conf. univ.
402757

Bază

Conf. univ.
402757

Bază

Lect. univ.
402757
Conf. univ.
402757

Bază
Bază

Conf. univ.
402757

Bază

Prorector
ASEM

15.

Nani Mihai

16.

Nederiţa
Alexandru

17.

Popovici
Angela

18.

Sajin Iurii

19.

Tostogan
Pavel

20.

Ţurcanu
Viorel

21.

Zaporojan
Viorica

22.

Zlatina
Natalia

utilizarea tehnicii de calcul in 2005
economie, planificare şi
gestiune”
1961 08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2000
analiză economică”
Conf. univ. 2004
1955 08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 1983
analiză economică”
Conf. univ. 1988
1969 08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2000
analiză economică”
Conf. univ. 2001
1981 08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2009
analiză economică”
1950 08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 1985
analiză economică”
Conf. univ. 1994
1945 08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. hab. - 1997
analiză economică”
Prof. univ. 1998
1980 08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2008
analiză economică”
1959 08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 1986
analiză economică”
Conf. univ. 2000

402708
Bază

Conf. univ.
402757

15.

Nani Mihai

Bază

Conf. univ.
402757

16.

Nederiţa
Alexandru

Bază

Conf. univ.
402757

17.

Popovici
Angela

Bază

Lect. univ.
402757
Conf. univ.
402757

18.

Sajin Iurii

19.

Tostogan
Pavel

Şef catedră
Prof. univ.
402758
Prodecan
CON
402-756
Prodecan
CON
402-756

20.

Ţurcanu
Viorel

21.

Zaporojan
Viorica

22.

Zlatina
Natalia

Bază
Bază

Bază

Catedra CONTABILITATE
1
1.

5.

2
Badicu
Galina
Bârcă
Aliona
Bulboceanu
Olesea
Ciubotaru
Victoria
Dima Maria

6.

Erhan Lica

7.

Gherasimov
Mihail
Grigoroi
Lilia

3
4
1972 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1976 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1982 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1981 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1964 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1984 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1972 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1970 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”

Gudima
Galina
Harea
Ruslan

1971 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1972 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”

11.

Lazari
Liliana

1975 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”

12.

Melnicenco

1982 08.00.12 „Contabilitate,

2.
3.
4.

8.
9.
10.

140

utilizarea tehnicii de calcul in 2005
economie, planificare şi
gestiune”
1961 08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2000
analiză economică”
Conf. univ. 2004
1955 08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 1983
analiză economică”
Conf. univ. 1988
1969 08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2000
analiză economică”
Conf. univ. 2001
1981 08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2009
analiză economică”
1950 08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 1985
analiză economică”
Conf. univ. 1994
1945 08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. hab. - 1997
analiză economică”
Prof. univ. 1998
1980 08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 2008
analiză economică”
1959 08.00.12 „Contabilitate, audit, Dr. - 1986
analiză economică”
Conf. univ. 2000

402708
Bază

Conf. univ.
402757

Bază

Conf. univ.
402757

Bază

Conf. univ.
402757

Bază

Lect. univ.
402757
Conf. univ.
402757

Bază
Bază

Bază

Şef catedră
Prof. univ.
402758
Prodecan
CON
402-756
Prodecan
CON
402-756

Catedra CONTABILITATE
5
-

Dr. - 2006

6
Bază

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

1
1.

Bază

Conf. univ.
402760

Bază

Asist. univ.

Bază

-

Bază

Dr. - 2009

Bază

Dr. - 2002

Bază
Bază
Bază

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

Bază
Bază
Bază

5.

2
Badicu
Galina
Bârcă
Aliona
Bulboceanu
Olesea
Ciubotaru
Victoria
Dima Maria

6.

Erhan Lica

7.

Gherasimov
Mihail
Grigoroi
Lilia

3
4
1972 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1976 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1982 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1981 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1964 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1984 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1972 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1970 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”

Gudima
Galina
Harea
Ruslan

1971 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1972 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”

11.

Lazari
Liliana

1975 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”

12.

Melnicenco

1982 08.00.12 „Contabilitate,

2.
3.
4.

8.
9.
10.
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5
Dr. - 2006

6
Bază
Bază

-

Bază

Dr. - 2009

Bază

Dr. - 2002

Bază
Bază
Bază

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

Bază
Bază
Bază

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

Bază

Conf. univ.
402760

Bază

Asist. univ.

Olesea
Mihailă
Svetlana
Pleşca Stela

audit, analiză economică”
1978 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1982 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”

17.

Ţurcan
Ludmila
Ţurcanu
Liliana
Vitiuc Ana

18.

Voicu Maia

1972 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1982 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1971 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1982 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”

13.
14.
15.
16.

Bază
-

Bază

-

Bază
Bază

Dr. - 2004

Bază
Bază

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

Olesea
Mihailă
Svetlana
Pleşca Stela

audit, analiză economică”
1978 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1982 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”

17.

Ţurcan
Ludmila
Ţurcanu
Liliana
Vitiuc Ana

18.

Voicu Maia

1972 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1982 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1971 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”
1982 08.00.12 „Contabilitate,
audit, analiză economică”

13.
14.
15.
16.

Catedra ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICE
1
1.

2
Balanuţă
Vladimir

3
1944

4

2.

Braşoveanu
Adriana

3.

Dutca
Daniela

4.

Călugăreanu
Diana

5.

Chirilov
Nelea

6.

Cojocaru
Ala

7.

Gavriliuc
Ludmila

1969 08.00.12
„Contabilitate, audit, analiză
economică”
1983 08.00.12
„Contabilitate, audit, analiză
economică”
1976 08.00.12
„Contabilitate, audit, analiză
economică”
1974 08.00.12
„Contabilitate, audit, analiză
economică”
1976 08.00.12
„Contabilitate, audit, analiză
economică”
Dr. - 1981
1956 08.00.05.
Economie şi management (în Conf. univ. 1993
ramură)

8.

Gortolomei
Valentina

1948 08.00.05. Economie şi
management (în ramură)

9.

Paladi
Valentina

1955 08.00.11
Statistică economică

10.

Prodan
Natalia

1959 08.00.11
Statistică economică

11.

Muntean
Neli

12.

Talmaţchi
Svetlana

1979 08.00.12
„Contabilitate, audit, analiză
economică”
1972 08.00.12
„Contabilitate, audit, analiză
economică”

08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
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5
Dr. - 1977
Conf. univ. 1989
-

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

Bază
-

Bază

-

Bază
Bază

Dr. - 2004

Bază
Bază

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

Catedra ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICE
6
Bază

7
Şef catedră,
402761

1
1.

2
Balanuţă
Vladimir

3
1944

Bază

Asist. univ.
402762

2.

Braşoveanu
Adriana

Bază

Lect. univ.
402762

3.

Dutca
Daniela

Bază

Lect. univ.
402762

4.

Călugăreanu
Diana

Bază

Lect. sup.
402762

5.

Chirilov
Nelea

Bază

Lect. sup.
402762

6.

Cojocaru
Ala

Bază

Conf. univ.
402762

7.

Gavriliuc
Ludmila

1969 08.00.12
„Contabilitate, audit, analiză
economică”
1983 08.00.12
„Contabilitate, audit, analiză
economică”
1976 08.00.12
„Contabilitate, audit, analiză
economică”
1974 08.00.12
„Contabilitate, audit, analiză
economică”
1976 08.00.12
„Contabilitate, audit, analiză
economică”
Dr. - 1981
1956 08.00.05.
Economie şi management (în Conf. univ. 1993
ramură)

Bază

Conf. univ.
402762

8.

Gortolomei
Valentina

1948 08.00.05. Economie şi
management (în ramură)

Bază

Decan
CON
402715
Conf. univ.
402762

9.

Paladi
Valentina

1955 08.00.11
Statistică economică

10.

Prodan
Natalia

1959 08.00.11
Statistică economică

Bază

Lect. univ.
402762

11.

Muntean
Neli

Bază

Lect. sup.
402762

12.

Talmaţchi
Svetlana

1979 08.00.12
„Contabilitate, audit, analiză
economică”
1972 08.00.12
„Contabilitate, audit, analiză
economică”

Bază

4
08.00.05. Economie şi
management (în ramură)
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5
Dr. - 1977
Conf. univ. 1989
-

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

6
Bază

7
Şef catedră,
402761

Bază

Asist. univ.
402762

Bază

Lect. univ.
402762

Bază

Lect. univ.
402762

Bază

Lect. sup.
402762

Bază

Lect. sup.
402762

Bază

Conf. univ.
402762

Bază

Conf. univ.
402762

Bază

Decan
CON
402715
Conf. univ.
402762

Bază
Bază

Lect. univ.
402762

Bază

Lect. sup.
402762

13.

Ţiriulnicov
Natalia

1959 08.00.12
Dr. - 1987
„Contabilitate, audit, analiză Conf. univ. economică”
1993

1
1.

2
Albu Vasilii

3
4
1935 08.00.13 Metode
economico-matematice

2.

Amarfi Ion

3.

Berzan
Ştefan

4.

Bolun Ion

1976 08.00.13 Metode economicomatematice
1950 01.01.09 Cibernetică
matematică şi cercetări
operaţionale
1947 01.01.09 Cibernetică
matematică şi cercetări
operaţionale

5.

Brailă
Alexandru

6.

Costaş Ilie

7.

Cotelea
Vitalie

8.

Gameţchi
Andrei

9.

Godonoagă
Anatol

10.

Ohrimenco
Serghei

11.

Tutunaru
Sergiu

Bază

Conf. univ.
402762

13.

Ţiriulnicov
Natalia

6
Bază

7
Conf. univ.
402988

1
1.

2
Albu Vasilii

3
4
1935 08.00.13 Metode
economico-matematice

Bază

Lect. sup.
40-29-88
Conf. univ.
402988

2.

Amarfi Ion

3.

Berzan
Ştefan

Bază

Decan
CSIE,
402-716

4.

Bolun Ion

1976 08.00.13 Metode economicomatematice
1950 01.01.09 Cibernetică
matematică şi cercetări
operaţionale
1947 01.01.09 Cibernetică
matematică şi cercetări
operaţionale

Bază

Conf. univ.
402988

5.

Brailă
Alexandru

Bază

Şef catedră
402987

6.

Costaş Ilie

Bază

Conf. univ.
402988

7.

Cotelea
Vitalie

Bază

Conf. univ.
402988

8.

Gameţchi
Andrei

Bază

Conf. univ.
402988

9.

Godonoagă
Anatol

Bază

Prof. univ.
402988

10.

Ohrimenco
Serghei

Bază

Conf. univ.
402988

11.

Tutunaru
Sergiu

Bază

Conf. univ.
402988

12.

Zacon
Tamara

7
Lect. sup.
402788
Conf. univ.
402788
Asist. univ.
402788
Lect. sup.
402788
Lect. sup.
402788

1
1.

2
Agafiţa
Vladimir
Bejan Lilian

Catedra CIBERNETICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

12.

Zacon
Tamara

1
1.

2
Agafiţa
Vladimir
Bejan Lilian

5
Dr. - 1971
Conf. univ. 1982
Dr. - 2004

Dr. - 1982
Conf. univ. 1991
Dr. hab. 2000
Prof. univ. 2005
1946 08.00.13 Metode economico- Dr. - 1985
matematice
Conf. univ. 1989
1947 05.13.06 Sisteme automatizate Dr. hab. de comandă
1994
Prof. univ. 2001
1952 01.01.09 Cibernetică
Dr. - 1988
matematică şi cercetări
Conf. univ. operaţionale
2000
1935 01.01.07
Dr. - 1964
Matematica de calcul
Conf. univ.1982
1955 01.01.09
Dr. - 1988
Cibernetică matematică
Conf. univ. 1993
1952 08.00.13 Metode economico- Dr. hab. - 1995
matematice
Prof. univ. 1998
1962 01.01.07
Dr. - 1993
Matematică de calcul
Conf. univ. 1997
1954
Dr. - 1997
08.00.05. Economie şi
Conf. univ. management (în ramură)
1998

Bază

2.
3.
4.
5.
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5
-

6
Bază

Dr. - 2003

Cumul

-

Cumul

Dr. - 2005
-

Bază
Bază

Bază

Conf. univ.
402762

Catedra CIBERNETICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Catedra STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ
3
4
1948 08.00.11
Statistică economică
1975 08.00.11
Statistică economică
Bologan
1984 08.00.11
Mihail
Statistică economică
Bradu
1975 08.00.11
Marcel
Statistică economică
Caraivanova 1946 08.00.11
Silvia
Statistică economică

1959 08.00.12
Dr. - 1987
„Contabilitate, audit, analiză Conf. univ. economică”
1993
5
Dr. - 1971
Conf. univ. 1982
Dr. - 2004

Dr. - 1982
Conf. univ. 1991
Dr. hab. 2000
Prof. univ. 2005
1946 08.00.13 Metode economico- Dr. - 1985
matematice
Conf. univ. 1989
1947 05.13.06 Sisteme automatizate Dr. hab. de comandă
1994
Prof. univ. 2001
1952 01.01.09 Cibernetică
Dr. - 1988
matematică şi cercetări
Conf. univ. operaţionale
2000
1935 01.01.07
Dr. - 1964
Matematica de calcul
Conf. univ.1982
1955 01.01.09
Dr. - 1988
Cibernetică matematică
Conf. univ. 1993
1952 08.00.13 Metode economico- Dr. hab. - 1995
matematice
Prof. univ. 1998
1962 01.01.07
Dr. - 1993
Matematică de calcul
Conf. univ. 1997
1954
Dr. - 1997
08.00.05. Economie şi
Conf. univ. management (în ramură)
1998

6
Bază

7
Conf. univ.
402988

Bază

Lect. sup.
40-29-88
Conf. univ.
402988

Bază
Bază

Decan
CSIE,
402-716

Bază

Conf. univ.
402988

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

2.
3.
4.
5.

3
4
1948 08.00.11
Statistică economică
1975 08.00.11
Statistică economică
Bologan
1984 08.00.11
Mihail
Statistică economică
Bradu
1975 08.00.11
Marcel
Statistică economică
Caraivanova 1946 08.00.11
Silvia
Statistică economică
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5
-

6
Bază

Dr. - 2003

Cumul

-

Cumul

Dr. - 2005
-

Bază
Bază

7
Lect. sup.
402788
Conf. univ.
402788
Asist. univ.
402788
Lect. sup.
402788
Lect. sup.
402788

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bază

Enachi
Natalia
Feriev
Alexandru
Goncearova
Tatiana

1977 08.00.11
Statistică economică
1929 08.00.11
Statistică economică
1952 08.00.11
Statistică economică

Dr. - 1981
Conf. univ. 1997

Bază

Hâncu
Lilian
Hârbu
Eduard
Pârţachi Ion

1974 08.00.11
Statistică economică
1969 08.00.13
Dr. - 2002
Metode economico-matematice
08.00.13 Metode economico- Dr. - 1990
1955 matematice
Prof. univ. 2007
1976 08.00.13
Dr. - 2003
Metode economico-matematice
1963 08.00.11
Statistică economică

Bază

Rusu
Viorica
Şişcan
Natalia

Ţarigradschi 1978 08.00.11
Alina
Statistică economică
Tataru
1975 08.00.11
Adrian
Statistică economică
Tolpinschi
1950
08.00.05. Economie şi
Valentina
management (în ramură)
Verejan
Oleg

-

Cumu

-

Bază
Bază
Bază
Bază
Bază

-

Bază

-

Dr. - 1980
Conf. univ. 1991
1975 08.00.13
Dr. - 2001
Metode economico-matematice Conf. univ. 2006

Bază
Bază

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

6.

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

9.

Conf. univ.
402788
Lect. sup.
402788

12.

Asist. univ.
402788
Lect. sup.
402788
Conf.
univ.
402788
Conf. univ.
402788

14.

7.
8.

10.
11.

13.

15.
16.
17.

1977 08.00.11
Statistică economică
1929 08.00.11
Statistică economică
1952 08.00.11
Statistică economică

Dr. - 1981
Conf. univ. 1997

Bază

Hâncu
Lilian
Hârbu
Eduard
Pârţachi Ion

1974 08.00.11
Statistică economică
1969 08.00.13
Dr. - 2002
Metode economico-matematice
08.00.13 Metode economico- Dr. - 1990
1955 matematice
Prof. univ. 2007
1976 08.00.13
Dr. - 2003
Metode economico-matematice
1963 08.00.11
Statistică economică

Bază

Rusu
Viorica
Şişcan
Natalia

Ţarigradschi 1978 08.00.11
Alina
Statistică economică
Tataru
1975 08.00.11
Adrian
Statistică economică
Tolpinschi
1950
08.00.05. Economie şi
Valentina
management (în ramură)
Verejan
Oleg

Catedra BAZELE INFORMATICII ECONOMICE
1
1.
2.

2
Lâsâi
Leonid
Bologan
Anton

5
Dr. - 2008

1943 08.00.13
Metode economico-matematice

-

Bază

-

Bază

Bordeianu
Anatol

1949 08.00.13 Metode economicomatematice

4.

Burlacu
Manuela

5.

Capaţina
Valentina

1945 01.01.09 Cibernetică
matematică şi cercetări
operaţionale
1954 08.00.13
Metode economico-matematice

6.

Coandă Ilie

7.

1948 01.01.09 Cibernetică
matematică şi cercetări
operaţionale
Creţu Sergiu 1951 08.00.13
Metode economico-matematice
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6
Bază

Dr. - 1978
Conf. univ. 2001
Dr. - 1999
Conf. univ. 2001
Dr. - 1984
Conf. univ. 1993
Dr. - 2007

-

Cumu

-

Bază
Bază
Bază
Bază
Bază

-

Bază

-

Dr. - 1980
Conf. univ. 1991
1975 08.00.13
Dr. - 2001
Metode economico-matematice Conf. univ. 2006

Bază
Bază

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

3
4
1948 08.00.13
Metode economico-matematice

3.

Bază

Enachi
Natalia
Feriev
Alexandru
Goncearova
Tatiana

Bază
Bază
Bază
Bază

7
Lect. sup.
402-948,
560-072
Lect. sup.
402-948,
767-251
Lect. sup.
402-948,
497-337
Conf. univ.
402-948,
491-219
Con. univ.
402-948,
290-755
Conf. univ.
402-948,
321-853
Lect. sup.
402-948,
739-682

1
1.
2.

2
Lâsâi
Leonid
Bologan
Anton

3
4
1948 08.00.13
Metode economico-matematice

5
Dr. - 2008

1943 08.00.13
Metode economico-matematice

-

Bază

-

Bază

3.

Bordeianu
Anatol

1949 08.00.13 Metode economicomatematice

4.

Burlacu
Manuela

5.

Capaţina
Valentina

1945 01.01.09 Cibernetică
matematică şi cercetări
operaţionale
1954 08.00.13
Metode economico-matematice

6.

Coandă Ilie

7.

1948 01.01.09 Cibernetică
matematică şi cercetări
operaţionale
Creţu Sergiu 1951 08.00.13
Metode economico-matematice
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6
Bază

Dr. - 1978
Conf. univ. 2001
Dr. - 1999
Conf. univ. 2001
Dr. - 1984
Conf. univ. 1993
Dr. - 2007

Bază
Bază
Bază
Bază

7
Lect. sup.
402-948,
560-072
Lect. sup.
402-948,
767-251
Lect. sup.
402-948,
497-337
Conf. univ.
402-948,
491-219
Con. univ.
402-948,
290-755
Conf. univ.
402-948,
321-853
Lect. sup.
402-948,
739-682

8.

Gâdilica
Tudor

1946 08.00.13
Dr. - 1981
Metode economico-matematice Conf. univ. 1982

Baza

9.

Moraru
Maria

1955 08.00.13
Metode economico-matematice

-

Bază

10.

Negară
Maria

1955 08.00.13
Metode economico-matematice

-

Bază

11.

Prisăcaru
Anatol

12.

Ţapcov
Varvara

1959 01.01.09 Cibernetică
Dr. - 1994
matematică şi cercetări
Conf. univ. operaţionale
2000
1956 08.00.13
Metode economico-matematice

13.

Todica
Victoria

1971 08.00.13 Metode economicomatematice

14.

Todoroi
Dumitru

15.

Şatâro
Elvira

1940 05.13.11. Asigurarea
Dr hab.- 1983
matematică şi de pregătire a
Prof. univ. maşinilor, complexelor,
1985
sistemelor şi reţelelor de calcul
1949 08.00.13
Metode economico-matematice

1
1.

2
Bunu Ion

3
4
1948 01.01.06
Logică matematică, algebră şi
teoria numerelor

2.

Berzan
Rodica

3.

Balcan
Vladimir

1957 01.01.02
Ecuaţii diferenţiale şi fizică
matematică
1962 01-01.04
Geometrie şi topologie

4.

Buzurniuc
Ştefan

-

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

8.

Gâdilica
Tudor

1946 08.00.13
Dr. - 1981
Metode economico-matematice Conf. univ. 1982

Baza

9.

Moraru
Maria

1955 08.00.13
Metode economico-matematice

-

Bază

10.

Negară
Maria

1955 08.00.13
Metode economico-matematice

-

Bază

11.

Prisăcaru
Anatol

12.

Ţapcov
Varvara

1959 01.01.09 Cibernetică
Dr. - 1994
matematică şi cercetări
Conf. univ. operaţionale
2000
1956 08.00.13
Metode economico-matematice

13.

Todica
Victoria

1971 08.00.13 Metode economicomatematice

14.

Todoroi
Dumitru

Lect. sup.
402-948,
768-105

15.

Şatâro
Elvira

1940 05.13.11. Asigurarea
Dr hab.- 1983
matematică şi de pregătire a
Prof. univ. maşinilor, complexelor,
1985
sistemelor şi reţelelor de calcul
1949 08.00.13
Metode economico-matematice

6
Bază

7
Şef catedră,
Prof. univ.
402926

1
1.

2
Bunu Ion

3
4
1948 01.01.06
Logică matematică, algebră şi
teoria numerelor

Bază

Conf. univ.
402927

2.

Berzan
Rodica

Bază

Conf. univ.
402927

3.

Balcan
Vladimir

1957 01.01.02
Ecuaţii diferenţiale şi fizică
matematică
1962 01-01.04
Geometrie şi topologie

Bază

Conf. univ.
402927

4.

Buzurniuc
Ştefan

Bază

Conf. univ.
402927

5.

Bază

Conf. univ.
402927

6.

Bază

Conf. univ.
402927

7.

Bază

Conf. univ.
402927

8.

Bază
Bază
Bază
Bază

Catedra MATEMATICĂ

5.
6.
7.

8.

1945 01.01.09
Cibernetică matematică şi
cercetări operaţionale
Chircu Pavel 1954 01.01.06
Logică matematică, algebră şi
teoria numerelor
Cracilov
1945 01.01.06
Constantin
Logică matematică, algebră şi
teoria numerelor
Morcov
1945 01.01.09. Cibernetică
Boris
matematică şi cercetări
operaţionale
Vizitiu
Victor

1948 01.01.06. Logică matematică,
algebră şi teoria numerelor

144

5
Dr. hab. 1998
Prof. univ. 2000
Dr. - 1987
Conf. univ. 2004
Dr. - 1990
Conf. univ. 2003
Dr. - 1984
Conf. univ. 2003
Dr. - 1983
Conf. univ. 2000
Dr. - 1980
Conf. univ. 1994
Dr. - 1979
Conf. univ. 1993
Dr. - 1978
Conf. univ. 1995

-

Bază
Bază
Bază
Bază

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
Lect. sup.
402-948,
768-105

Catedra MATEMATICĂ

1945 01.01.09
Cibernetică matematică şi
cercetări operaţionale
Chircu Pavel 1954 01.01.06
Logică matematică, algebră şi
teoria numerelor
Cracilov
1945 01.01.06
Constantin
Logică matematică, algebră şi
teoria numerelor
Morcov
1945 01.01.09. Cibernetică
Boris
matematică şi cercetări
operaţionale
Vizitiu
Victor

1948 01.01.06. Logică matematică,
algebră şi teoria numerelor

144

5
Dr. hab. 1998
Prof. univ. 2000
Dr. - 1987
Conf. univ. 2004
Dr. - 1990
Conf. univ. 2003
Dr. - 1984
Conf. univ. 2003
Dr. - 1983
Conf. univ. 2000
Dr. - 1980
Conf. univ. 1994
Dr. - 1979
Conf. univ. 1993
Dr. - 1978
Conf. univ. 1995

6
Bază

7
Şef catedră,
Prof. univ.
402926

Bază

Conf. univ.
402927

Bază

Conf. univ.
402927

Bază

Conf. univ.
402927

Bază

Conf. univ.
402927

Bază

Conf. univ.
402927

Bază

Conf. univ.
402927

Bază

Conf. univ.
402927

9.

Zambiţchi
Dumitru

1940 01.01.09 Cibernetică
matematică şi cercetări
operaţionale

Guţu
Corneliu

1961

Dr. - 1969
Conf. univ. 2000

Bază

Prof. univ.
402927

9.

Bază

Directorul
CCE
402-870

1.

Directorul Bibliotecii
Ştiinţifice a ASEM,
402722
242663

1.

Zambiţchi
Dumitru

1940 01.01.09 Cibernetică
matematică şi cercetări
operaţionale

Guţu
Corneliu

1961

CENTRUL DE CERCETARE ECONOMICĂ
1.

08.00.05. Economie şi
management (în ramură)

Dr. - 1990
Conf. cerc. 1992

Ghinculov
Silvia

Dr. - 2002

1954 08.00.05.
Economie şi
management
(în ramură)

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Conducătorul
ştiinţific,
Specialitatea
numele, prenumele,
gradul şi titlul ştiinţific
2
3
4
5
Catedra „Teorie economică şi doctrine economice”
DOCTORANZI
Iachimov Natalia
08.00.01.
prof. univ. dr. hab.
Vasile
Economie politică;
An.3
Eugenia Feuraş.
doctrine economice
Panfil Tatiana
08.00.01.
Dumitru
Economie politică;
An.1
doctrine economice
08.00.01.
Vutcariov Marcel
prof. univ. dr. hab.
Economie politică;
An.2
Vladimir
Dumitru Moldovan
doctrine economice
08.00.01.
Strochi Tatiana
conf. univ. dr.
Economie politică;
An.4
Vasile
Olga Catana
doctrine economice
08.00.01.
Untilă Tatiana
prof. univ. dr. hab.
Economie politică;
An.4
Veaceslav
Dumitru Moldovan
doctrine economice
08.00.01.
Bucos Tatiana
Economie politică;
An.1
Vasile
doctrine economice
08.00.01.
Vrabie Adrian
prof. univ. dr. hab.
Economie politică;
An.2
Alexei
Eugenia Feuraş
doctrine economice
08.00.01.
Hristev Eugeniu
prof. univ. dr. hab.
Economie politică;
An.2
Florin
Dumitru Moldovan
doctrine economice
08.00.01.
Golic Aurelia
prof. univ. dr. hab.
Economie politică;
An.2
Alexandru
Eugenia Feuraş
doctrine economice
COMPETITORI
08.00.01.
Stoican Mirela
An.3 conf. univ. dr.
„Economie politică;
Dumitru
Nelea Filip
doctrine economice”
Numele,
prenumele,
prenumele tatălui

Anul
de studii

145

Prof. univ.
402927

08.00.05. Economie şi
management (în ramură)

Dr. - 1990
Conf. cerc. 1992

Bază

Directorul
CCE
402-870

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ
Bază

Forma 6a
Lista doctoranzilor si competitorilor, care îşi fac studiile în cadrul ASEM,
la 1 decembrie 2009
Nr.
d/o

Bază

CENTRUL DE CERCETARE ECONOMICĂ

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ
1.

Dr. - 1969
Conf. univ. 2000

Nr.
d/o

6

1

Cu frecv.
La zi

1

Cu frecv.
La zi

2

Cu frecv.
La zi

3

Cu frecv.
Redusă

4

Cu frecv.
Redusă

5

Cu frecv.
Redusă

6

Cu frecv.
Redusă

7

Cu frecv.
Redusă

Dr. - 2002

1954 08.00.05.
Economie şi
management
(în ramură)

Bază

Directorul Bibliotecii
Ştiinţifice a ASEM,
402722
242663

Forma 6a
Lista doctoranzilor si competitorilor, care îşi fac studiile în cadrul ASEM,
la 1 decembrie 2009

Forma
de studii

Cu frecv.
Redusă

Ghinculov
Silvia

8
9

Conducătorul
ştiinţific,
Specialitatea
numele, prenumele,
gradul şi titlul ştiinţific
2
3
4
5
Catedra „Teorie economică şi doctrine economice”
DOCTORANZI
Iachimov Natalia
08.00.01.
prof. univ. dr. hab.
Vasile
Economie politică;
An.3
Eugenia Feuraş.
doctrine economice
Panfil Tatiana
08.00.01.
Dumitru
Economie politică;
An.1
doctrine economice
08.00.01.
Vutcariov Marcel
prof. univ. dr. hab.
Economie politică;
An.2
Vladimir
Dumitru Moldovan
doctrine economice
08.00.01.
Strochi Tatiana
conf. univ. dr.
Economie politică;
An.4
Vasile
Olga Catana
doctrine economice
08.00.01.
Untilă Tatiana
prof. univ. dr. hab.
Economie politică;
An.4
Veaceslav
Dumitru Moldovan
doctrine economice
08.00.01.
Bucos Tatiana
Economie politică;
An.1
Vasile
doctrine economice
08.00.01.
Vrabie Adrian
prof. univ. dr. hab.
Economie politică;
An.2
Alexei
Eugenia Feuraş
doctrine economice
08.00.01.
Hristev Eugeniu
prof. univ. dr. hab.
Economie politică;
An.2
Florin
Dumitru Moldovan
doctrine economice
08.00.01.
Golic Aurelia
prof. univ. dr. hab.
Economie politică;
An.2
Alexandru
Eugenia Feuraş
doctrine economice
COMPETITORI
08.00.01.
Stoican Mirela
An.3 conf. univ. dr.
„Economie politică;
Dumitru
Nelea Filip
doctrine economice”
Numele,
prenumele,
prenumele tatălui

Anul
de studii

145

Forma
de studii
6

Cu frecv.
La zi
Cu frecv.
La zi
Cu frecv.
La zi
Cu frecv.
Redusă
Cu frecv.
Redusă
Cu frecv.
Redusă
Cu frecv.
Redusă
Cu frecv.
Redusă
Cu frecv.
Redusă

Catedra „Management”
DOCTORANZI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rău Andrei
Ion

08.00.05.
Economie şi management
(în ramură)
08.00.05.
Iachim Tatiana
Economie şi management
Vasile
(în ramură)
08.00.05.
Gurschi Inga Leonid Economie şi management
(în ramură)
08.00.05.
Slonovschi Corina
Economie şi management
Vladimir
(în ramură)
08.00.05.
Şargu Lilia
Economie şi management
Ştefan
(în ramură)
08.00.05.
Babin Anatolie
Economie şi management
Andrei
(în ramură)
08.00.05.
Spoială Eugeniu
Economie şi management
Vasile
(în ramură)
08.00.05.
Buzdugan Viorel
Economie şi management
Petru
(în ramură)
08.00.05.
Sobeţchi Marcel
Economie şi management
Vitalie
(în ramură)
08.00.05.
Lungu Inga Grigore Economie şi management
(în ramură)
08.00.05.
Mammadov Safar
Economie şi management
Azer
(în ramură)
08.00.05.
Awad Galam Sami Economie şi management
(în ramură)
08.00.05.
Pişcenco Marina
Economie şi management
Alexandr
(în ramură)
08.00.05.
Borta Tatiana
Economie şi management
Ivan
(în ramură)
08.00.05.
Raboşapca Irina
Economie şi management
Iurie
(în ramură)
08.00.05.
Bucica Elena
Economie şi management
Anatolie
(în ramură)
08.00.05.
Banari Aliona
Economie şi management
Vladimir
(în ramură)
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Catedra „Management”
DOCTORANZI

An.3

conf. univ. dr.
Marina Belostecinic

Cu frecv.
la zi

An.2

prof. univ. dr. hab.
Ala Cotelnic

Cu frecv.
la zi

An.2

prof. univ. dr. hab.
Ala Cotelnic

Cu frecv.
la zi

An.2

prof. univ. dr. hab. Elena Cu frecv.
Turcov
la zi

An.2

conf. univ. dr.
Lilia Covaş

Cu frecv.
la zi

An.2

conf. univ. dr. hab.
Svetlana-Zorina
Şişcan

Cu frecv.
la zi

An.2

conf. univ. dr.
Angela Solcan

Cu frecv.
la zi

An.1

Cu frecv.
la zi

An.1

Cu frecv.
la zi

An.1

Cu frecv.
la zi

An.3

conf. univ. dr.
Ludmila Bilaş

Cu frecv.
la zi
Cu frecv.
la zi

An.1
An.3

prof. univ. dr. hab.
Anatol Rotaru

Cu frecv.
redusă

An.3

conf. univ. dr.
Marina Belostecinic

Cu frecv.
redusă

An.2

conf. univ. dr.
Angela Solcan

Cu frecv.
redusă

An.2

prof. univ. dr. hab.
Ala Cotelnic

Cu frecv.
redusă

An.2

Cu frecv.
redusă

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rău Andrei
Ion

08.00.05.
Economie şi management
(în ramură)
08.00.05.
Iachim Tatiana
Economie şi management
Vasile
(în ramură)
08.00.05.
Gurschi Inga Leonid Economie şi management
(în ramură)
08.00.05.
Slonovschi Corina
Economie şi management
Vladimir
(în ramură)
08.00.05.
Şargu Lilia
Economie şi management
Ştefan
(în ramură)
08.00.05.
Babin Anatolie
Economie şi management
Andrei
(în ramură)
08.00.05.
Spoială Eugeniu
Economie şi management
Vasile
(în ramură)
08.00.05.
Buzdugan Viorel
Economie şi management
Petru
(în ramură)
08.00.05.
Sobeţchi Marcel
Economie şi management
Vitalie
(în ramură)
08.00.05.
Lungu Inga Grigore Economie şi management
(în ramură)
08.00.05.
Mammadov Safar
Economie şi management
Azer
(în ramură)
08.00.05.
Awad Galam Sami Economie şi management
(în ramură)
08.00.05.
Pişcenco Marina
Economie şi management
Alexandr
(în ramură)
08.00.05.
Borta Tatiana
Economie şi management
Ivan
(în ramură)
08.00.05.
Raboşapca Irina
Economie şi management
Iurie
(în ramură)
08.00.05.
Bucica Elena
Economie şi management
Anatolie
(în ramură)
08.00.05.
Banari Aliona
Economie şi management
Vladimir
(în ramură)
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An.3

conf. univ. dr.
Marina Belostecinic

Cu frecv.
la zi

An.2

prof. univ. dr. hab.
Ala Cotelnic

Cu frecv.
la zi

An.2

prof. univ. dr. hab.
Ala Cotelnic

Cu frecv.
la zi

An.2

prof. univ. dr. hab. Elena Cu frecv.
Turcov
la zi

An.2

conf. univ. dr.
Lilia Covaş

Cu frecv.
la zi

An.2

conf. univ. dr. hab.
Svetlana-Zorina
Şişcan

Cu frecv.
la zi

An.2

conf. univ. dr.
Angela Solcan

Cu frecv.
la zi

An.1

Cu frecv.
la zi

An.1

Cu frecv.
la zi

An.1

Cu frecv.
la zi

An.3

conf. univ. dr.
Ludmila Bilaş

Cu frecv.
la zi
Cu frecv.
la zi

An.1
An.3

prof. univ. dr. hab.
Anatol Rotaru

Cu frecv.
redusă

An.3

conf. univ. dr.
Marina Belostecinic

Cu frecv.
redusă

An.2

conf. univ. dr.
Angela Solcan

Cu frecv.
redusă

An.2

prof. univ. dr. hab.
Ala Cotelnic

Cu frecv.
redusă

An.2

Cu frecv.
redusă

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

08.00.05.
Economie şi management
(în ramură)
08.00.05.
Stan Marian
Economie şi management
Ion
(în ramură)
08.00.05.
Dumitraşcu Mariana
Economie şi management
Mihail
(în ramură)
08.00.05.
Chimacovschi
Economie şi management
Aliona Mihail
(în ramură)
08.00.05.
Croitoru Aliona Ion Economie şi management
(în ramură)
08.00.05.
Cazanu Elena
Economie şi management
Leonid
(în ramură)
08.00.05.
Ciumac Irina
Economie şi management
Vladimir
(în ramură)
08.00.05.
Lipciu Ala Ion
Economie şi management
(în ramură)
08.00.05.
Roşca Valentin
Economie şi management
Vasile
(în ramură)
08.00.05.
Radov Mariana
Economie şi management
Grigore
(în ramură)
08.00.05.
Platon Ion
Economie şi management
Gheorghe
(în ramură)
08.00.05.
Kovalski Andrei
Economie şi management
Alexei
(în ramură)
08.00.05.
Lipcanu Dumitru
Economie şi management
Grigore
(în ramură)
08.00.05.
Sorochin Iuri
Economie şi management
Serghei
(în ramură)
08.00.05.
Slobodeniuc Artiom
Economie şi management
Andrei
(în ramură)
08.00.05.
Peleah Mihail
Economie şi management
Mihail
(în ramură)
08.00.05.
Alagh Manish
Economie şi management
Gopal
(în ramură)
Anghel
08.00.05.
Ştefania-Rodica
Economie şi management
Iosif
(în ramură)
Rusu Livia
Mihail

147

An.1

Cu frecv.
redusă

An.4

prof. univ. dr. hab. Elena Cu frecv.
Turcov
redusă

An.2

prof. univ. dr. hab. Elena Cu frecv.
Turcov
redusă

An.2

conf. univ. dr.
Alic Bîrcă

Cu frecv.
redusă

An.3

conf. univ. dr.
Marina Belostecinic

Cu frecv.
redusă

An.3

prof. univ. dr. hab.
Ala Cotelnic

Cu frecv.
redusă

An.3

conf. univ. dr.
Lilia Covaş

Cu frecv.
redusă

An.3

conf. univ. dr.
Dorin Vaculovschi

Cu frecv.
redusă

An.3

conf. univ. dr.
Tatiana Pîşchina

Cu frecv.
redusă

An.3

prof. univ. dr. hab.
Ala Cotelnic

Cu frecv.
redusă

An.3

prof. univ. dr.
Vadim Cojocaru

Cu frecv.
redusă

An.3

conf. univ. dr. Liudmila
Bilaş

Cu frecv.
redusă

An.3

prof. univ. dr. hab.
Ala Cotelnic

Cu frecv.
redusă

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

An.1

Cu frecv.
redusă

An.1

Cu frecv.
redusă

An.1

Cu frecv.
redusă

33.

32.

An .3

conf. univ. dr.
Lilia Covaş

Cu frecv.
redusă

34.

An.2

prof. univ. dr. hab.
Ion Sîrbu

Cu frecv.
redusă

35.

08.00.05.
Economie şi management
(în ramură)
08.00.05.
Stan Marian
Economie şi management
Ion
(în ramură)
08.00.05.
Dumitraşcu Mariana
Economie şi management
Mihail
(în ramură)
08.00.05.
Chimacovschi
Economie şi management
Aliona Mihail
(în ramură)
08.00.05.
Croitoru Aliona Ion Economie şi management
(în ramură)
08.00.05.
Cazanu Elena
Economie şi management
Leonid
(în ramură)
08.00.05.
Ciumac Irina
Economie şi management
Vladimir
(în ramură)
08.00.05.
Lipciu Ala Ion
Economie şi management
(în ramură)
08.00.05.
Roşca Valentin
Economie şi management
Vasile
(în ramură)
08.00.05.
Radov Mariana
Economie şi management
Grigore
(în ramură)
08.00.05.
Platon Ion
Economie şi management
Gheorghe
(în ramură)
08.00.05.
Kovalski Andrei
Economie şi management
Alexei
(în ramură)
08.00.05.
Lipcanu Dumitru
Economie şi management
Grigore
(în ramură)
08.00.05.
Sorochin Iuri
Economie şi management
Serghei
(în ramură)
08.00.05.
Slobodeniuc Artiom
Economie şi management
Andrei
(în ramură)
08.00.05.
Peleah Mihail
Economie şi management
Mihail
(în ramură)
08.00.05.
Alagh Manish
Economie şi management
Gopal
(în ramură)
Anghel
08.00.05.
Ştefania-Rodica
Economie şi management
Iosif
(în ramură)
Rusu Livia
Mihail
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An.1

Cu frecv.
redusă

An.4

prof. univ. dr. hab. Elena Cu frecv.
Turcov
redusă

An.2

prof. univ. dr. hab. Elena Cu frecv.
Turcov
redusă

An.2

conf. univ. dr.
Alic Bîrcă

Cu frecv.
redusă

An.3

conf. univ. dr.
Marina Belostecinic

Cu frecv.
redusă

An.3

prof. univ. dr. hab.
Ala Cotelnic

Cu frecv.
redusă

An.3

conf. univ. dr.
Lilia Covaş

Cu frecv.
redusă

An.3

conf. univ. dr.
Dorin Vaculovschi

Cu frecv.
redusă

An.3

conf. univ. dr.
Tatiana Pîşchina

Cu frecv.
redusă

An.3

prof. univ. dr. hab.
Ala Cotelnic

Cu frecv.
redusă

An.3

prof. univ. dr.
Vadim Cojocaru

Cu frecv.
redusă

An.3

conf. univ. dr. Liudmila
Bilaş

Cu frecv.
redusă

An.3

prof. univ. dr. hab.
Ala Cotelnic

Cu frecv.
redusă

An.1

Cu frecv.
redusă

An.1

Cu frecv.
redusă

An.1

Cu frecv.
redusă

An .3

conf. univ. dr.
Lilia Covaş

Cu frecv.
redusă

An.2

prof. univ. dr. hab.
Ion Sîrbu

Cu frecv.
redusă

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

08.00.05.
prof. univ. dr. hab.
Economie şi management
An.2
Ion Sîrbu
(în ramură)
08.00.05.
Apetri Niculina
prof. univ. dr. hab.
Economie şi management
An.2
Dumitru
Elena.Turcov
(în ramură)
08.00.05.
Mihailescu
prof. univ. dr. hab. Sergiu
Economie şi management
An.2
Emil-Raul Gabriel
Chircă
(în ramură)
08.00.05.
Mihai Constantin
prof. univ. dr. hab. Sergiu
Economie şi management
An.2
Ion
Chircă
(în ramură)
Duţă
08.00.05.
Benone-Sergiu
Economie şi management
An.1
Benone
(în ramură)
08.00.05.
Rădulescu NicolaeEconomie şi management
An.1
Dan Dan
(în ramură)
08.00.05.
Iorga Laurenţiu
Economie şi management
An.1
Marin
(în ramură)
COMPETITORI
08.00.05.
Vornoviţchi
prof. univ. dr. hab.
Economie şi management
An .3
Diana
Ala Cotelnic
(în ramură)
08.00.05.
Handrabura
conf. univ. dr.
Economie şi management
An .3
Alina Vasile
Angela Solcan
(în ramură)
08.00.05.
Micolişina
conf. univ. dr.
Economie şi management
An .3
Anna Nicolae
Marina Belostecinic
(în ramură)
08.00.05.
Ştiroi
prof. univ. dr. hab.
Economie şi management
An .3
Vitali Ivan
Ion Sîrbu
(în ramură)
Catedra „Marketing şi logistică”
DOCTORANZI
prof. univ. dr. hab.
Chistruga
08.00.06.
An.3 memb. cor. al AŞM
Corina Boris
Marketing; logistică
Grigore Belostecinic
prof. univ. dr. hab.
Bogdan Alexandra 08.00.06.
An.2 memb. cor. al AŞM
Constantin
Marketing; logistică
Grigore Belostecinic
08.00.06.
Organ Elena Andrei
An.1
Marketing; logistică
08.00.06.
Awad Galam Sami
An.1
Marketing; logistică
prof. univ. dr. hab.
Armanova
08.00.06.
An.2 memb. cor. al AŞM
Natalia Stanislav
Marketing; logistică
Grigore Belostecinic
prof. univ. dr. hab.
08.00.06.
Guzun Elena Andrei
An.3 memb. cor. al AŞM
Marketing; logistică
Grigore Belostecinic
Rotaru Olesea
08.00.06.
prof. univ. dr.
An.2
Nicolae
Marketing; logistică
Victor Caun
Nemet Tiberiu
Vasile
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Cu frecv.
redusă

36.

Cu frecv.
redusă

37.

Cu frecv.
redusă

38.

Cu frecv.
redusă

39.

Cu frecv.
redusă

40.

Cu frecv.
redusă

41.

Cu frecv.
redusă

42.

43.
44.
45.
46.

Cu frecv.
la zi

1.

Cu frecv.
la zi

2.

Cu frecv.
la zi
Cu frecv.
la zi

3.
4.

Cu frecv.
redusă

5.

Cu frecv.
redusă

6.

Cu frecv.
redusă

7.

08.00.05.
prof. univ. dr. hab.
Economie şi management
An.2
Ion Sîrbu
(în ramură)
08.00.05.
Apetri Niculina
prof. univ. dr. hab.
Economie şi management
An.2
Dumitru
Elena.Turcov
(în ramură)
08.00.05.
Mihailescu
prof. univ. dr. hab. Sergiu
Economie şi management
An.2
Emil-Raul Gabriel
Chircă
(în ramură)
08.00.05.
Mihai Constantin
prof. univ. dr. hab. Sergiu
Economie şi management
An.2
Ion
Chircă
(în ramură)
Duţă
08.00.05.
Benone-Sergiu
Economie şi management
An.1
Benone
(în ramură)
08.00.05.
Rădulescu NicolaeEconomie şi management
An.1
Dan Dan
(în ramură)
08.00.05.
Iorga Laurenţiu
Economie şi management
An.1
Marin
(în ramură)
COMPETITORI
08.00.05.
Vornoviţchi
prof. univ. dr. hab.
Economie şi management
An .3
Diana
Ala Cotelnic
(în ramură)
08.00.05.
Handrabura
conf. univ. dr.
Economie şi management
An .3
Alina Vasile
Angela Solcan
(în ramură)
08.00.05.
Micolişina
conf. univ. dr.
Economie şi management
An .3
Anna Nicolae
Marina Belostecinic
(în ramură)
08.00.05.
Ştiroi
prof. univ. dr. hab.
Economie şi management
An .3
Vitali Ivan
Ion Sîrbu
(în ramură)
Catedra „Marketing şi logistică”
DOCTORANZI
prof. univ. dr. hab.
Chistruga
08.00.06.
An.3 memb. cor. al AŞM
Corina Boris
Marketing; logistică
Grigore Belostecinic
prof. univ. dr. hab.
Bogdan Alexandra 08.00.06.
An.2 memb. cor. al AŞM
Constantin
Marketing; logistică
Grigore Belostecinic
08.00.06.
Organ Elena Andrei
An.1
Marketing; logistică
08.00.06.
Awad Galam Sami
An.1
Marketing; logistică
prof. univ. dr. hab.
Armanova
08.00.06.
An.2 memb. cor. al AŞM
Natalia Stanislav
Marketing; logistică
Grigore Belostecinic
prof. univ. dr. hab.
08.00.06.
Guzun Elena Andrei
An.3 memb. cor. al AŞM
Marketing; logistică
Grigore Belostecinic
Rotaru Olesea
08.00.06.
prof. univ. dr.
An.2
Nicolae
Marketing; logistică
Victor Caun
Nemet Tiberiu
Vasile
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Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă

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

8.
9.

08.00.06.
Marketing; logistică
08.00.06.
Ulgu Alla Vladimir
Marketing; logistică

10.

Duca Dragoş
Gheorghe

11.

Tocan Victor
Vladimir

12.
13.

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

An.1

Rusu Angela Sergiu

An.3

08.00.06.
Marketing; logistică

An.2

08.00.06.
Marketing; logistică
08.00.06.
Russu Lilia Grigore Marketing; logistică
Rusnac Victoria
Victor
Dohotaru Matei
Anatol
Balmuş Mariana
Veaceslav
Bunu Corina
Ion
Stratulat Olga
Oleg
Schimător-Balan
Marina Valeriu
Patraşcu Ina
Boris
Bologa Nicoleta
Grigore
Alhazov Grigorii
Eduard
Melnic Vladimir
Anatolie
Nacu Dorian
Valentin
Punga Elena
Vladimir
Hromei
Marius-Victor
Victor

13.

Dima Cristian
Corneliu

14.

Costova Natalia
Ivan

An.2
An.2

prof. univ. dr.
Victor Caun
prof. univ. dr. hab.
memb. cor. al AŞM
Grigore Belostecinic
prof. univ. dr.
Victor Caun
prof. univ. dr. hab.
memb. cor. al AŞM,
Grigore Belostecinic

08.00.06.
An.1
Marketing; logistică
Catedra „Bănci şi activitate bancară”
DOCTORANZI
08.00.10.
1.11.2008
Finanţe; monedă; credit
31.10.2011
08.00.10.
1.11.2008
Finanţe; monedă; credit
31.10.2011
08.00.10.
1.12.2002Finanţe; monedă; credit
1.12.2010
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

Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă

8.
9.

08.00.06.
Marketing; logistică
08.00.06.
Ulgu Alla Vladimir
Marketing; logistică

Cu frecv.
redusă

10.

Duca Dragoş
Gheorghe

Cu frecv.
redusă

11.

Tocan Victor
Vladimir

Cu frecv.
redusă

12.

Cu frecv.
redusă

13.

Rusnac Victoria
Victor

Cu frecv.
la zi
Cu frecv.
la zi

prof. univ. dr. hab.
Gheorghe Iliadi

Cu frecv.
redusă

1.11.2008
31.10.2012
10.12.2003
09.12.2010
1.12.2004
1.12.2010
1.11.2007
31.10.2010
1.11.2007
31.10.2010
1.11.2007
31.10.2010
1.11.2008
31.10.2012
1.11.2009
31.10.2013

conf. univ. dr.
Ana Cîrlan
conf. univ. dr.
Margareta Covaliu
conf. univ. dr.
Valentina Fetiniuc
conf. univ. dr. hab.
Angela Secrieru
conf. univ. dr. hab.
Angela Secrieru
conf. univ. dr. hab.
Angela Secrieru
conf. univ. dr.
Ana Cîrlan

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

1.11.2008
31.10.2012

conf. univ. dr.
Viorica Lopotenco

Cu frecv.
redusă

12.

25.12.2008
24.12.2012

prof. univ. dr.
Oleg Stratulat

Cu frecv.
redusă

13.

Dima Cristian
Corneliu

10.12.2003
09.12.2010

conf. univ. dr.
Margareta Covaliu

Cu frecv.
redusă

14.

Costova Natalia
Ivan

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

Dohotaru Matei
Anatol
Balmuş Mariana
Veaceslav
Bunu Corina
Ion
Stratulat Olga
Oleg
Schimător-Balan
Marina Valeriu
Patraşcu Ina
Boris
Bologa Nicoleta
Grigore
Alhazov Grigorii
Eduard
Melnic Vladimir
Anatolie
Nacu Dorian
Valentin
Punga Elena
Vladimir
Hromei
Marius-Victor
Victor

COMPETITORI
15.

Ciumac Eugenia
Vasile

08.00.10.
Finanţe; monedă; credit
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An.3

08.00.06.
Marketing; logistică

An.2

08.00.06.
Marketing; logistică
08.00.06.
Russu Lilia Grigore Marketing; logistică

prof. univ. dr.
Oleg Stratulat
conf. univ. dr.
Viorica Lopotenco

1.

An.1

Rusu Angela Sergiu

An.2
An.2

prof. univ. dr.
Victor Caun
prof. univ. dr. hab.
memb. cor. al AŞM
Grigore Belostecinic
prof. univ. dr.
Victor Caun
prof. univ. dr. hab.
memb. cor. al AŞM,
Grigore Belostecinic

08.00.06.
An.1
Marketing; logistică
Catedra „Bănci şi activitate bancară”
DOCTORANZI
08.00.10.
1.11.2008
Finanţe; monedă; credit
31.10.2011
08.00.10.
1.11.2008
Finanţe; monedă; credit
31.10.2011
08.00.10.
1.12.2002Finanţe; monedă; credit
1.12.2010
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

conf. univ. dr. hab.
Angela Secrieru

15.

Ciumac Eugenia
Vasile

08.00.10.
Finanţe; monedă; credit
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Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă

prof. univ. dr.
Oleg Stratulat
conf. univ. dr.
Viorica Lopotenco

Cu frecv.
la zi
Cu frecv.
la zi

prof. univ. dr. hab.
Gheorghe Iliadi

Cu frecv.
redusă

1.11.2008
31.10.2012
10.12.2003
09.12.2010
1.12.2004
1.12.2010
1.11.2007
31.10.2010
1.11.2007
31.10.2010
1.11.2007
31.10.2010
1.11.2008
31.10.2012
1.11.2009
31.10.2013

conf. univ. dr.
Ana Cîrlan
conf. univ. dr.
Margareta Covaliu
conf. univ. dr.
Valentina Fetiniuc
conf. univ. dr. hab.
Angela Secrieru
conf. univ. dr. hab.
Angela Secrieru
conf. univ. dr. hab.
Angela Secrieru
conf. univ. dr.
Ana Cîrlan

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

1.11.2008
31.10.2012

conf. univ. dr.
Viorica Lopotenco

Cu frecv.
redusă

25.12.2008
24.12.2012

prof. univ. dr.
Oleg Stratulat

Cu frecv.
redusă

10.12.2003
09.12.2010

conf. univ. dr.
Margareta Covaliu

Cu frecv.
redusă

COMPETITORI
An.3

Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă

An.3

conf. univ. dr. hab.
Angela Secrieru

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

1.

Catedra „Finanţe şi asigurări”
DOCTORANZI
conf. univ. dr. hab. Maria
Hîncu Vasile
08.00.10.
An.3
Ciubotaru
Nicolae
Finanţe; monedă; credit
08.00.10.
An.1
Deli Olga Nicolai
Finanţe; monedă; credit
conf. univ. dr.
Miron Oxana
08.00.10.
An.4
Stanislav Fotescu
Ion
Finanţe; monedă; credit
conf. univ. dr.
Roşca Natalia
08.00.10.
An.4
Elena Fuior
Ion
Finanţe; monedă; credit
Cerbuşca Viorica
08.00.10.
prof. univ. dr. hab. Galina
An.4
Vasile
Finanţe; monedă; credit
Ulian
Moraru Tatiana
08.00.10.
prof. univ. dr. hab. Maria
An.2
Gheorghe
Finanţe; monedă; credit
Ciubotaru
Cazac Ianina
08.00.10.
conf. univ. dr.
An.2
Ian
Finanţe; monedă; credit
Stanislav Fotescu
Ciaicovschi Felicia 08.00.10.
prof. univ. dr. hab.
An.3
Vladimir
Finanţe; monedă; credit
Ludmila Cobzari
Berghe Nadejda
08.00.10.
prof. univ. dr. hab.
An.3
Pavel
Finanţe; monedă; credit
Ludmila Cobzari
Erhan Lica
08.00.10.
prof. univ. dr. hab.
An.2
Constantin
Finanţe; monedă; credit
Ludmila Cobzari
Burlacu Tatiana
08.00.10.
An.1
Dumitru
Finanţe; monedă; credit
Mărgineanu Dina
08.00.10.
An.1
Gheorghe
Finanţe; monedă; credit
Leahu Ion
08.00.10.
conf. univ. dr.
An.2
Pavel
Finanţe; monedă; credit
Eugenia Buşmachiu
Cerlat Igor
08.00.10.
prof. univ. dr. hab.
An.3
Ion
Finanţe; monedă; credit
Tatiana Manole
Cebanu Lilian
08.00.10.
prof. univ. dr. hab. Galina
An.3
Ion
Finanţe; monedă; credit
Ulian
Ceceli Irina
08.00.10.
conf. univ. dr. hab.
An.3
Victor
Finanţe; monedă; credit
Natalia Băncilă
Gherman Ecaterina 08.00.10.
prof. univ. dr. hab.
An.3
Boris
Finanţe; monedă; credit
Ludmila Cobzari
08.00.10.
prof. univ. dr. hab.
Ţăruş Olga Anatolie
An.3
Finanţe; monedă; credit
Galina Ulian
Ursu Marin
08.00.10.
prof. univ. dr. hab.
An.3
Dumitru
Finanţe; monedă; credit
Ludmila Cobzari
Spivacenco Iurie
08.00.10.
prof. univ. dr. hab.
An.3
Boris
Finanţe; monedă; credit
Ludmila Cobzari
Anghel Sofia
08.00.10.
prof. univ. dr. hab.
An.3
Teodosie
Finanţe; monedă; credit
Tatiana Manole
Chirtoacă Mariana 08.00.10.
conf. univ. dr. hab.
An.2
Alexei
Finanţe; monedă; credit
Natalia Băncilă
Miron Viorel
08.00.10.
conf. univ. dr.
An.2
Anatolie
Finanţe; monedă; credit
Nadejda Botnari
Politov-Congaş
08.00.10.
An.1
Natalia Vladimir
Finanţe; monedă; credit
Catedra „Investiţii şi pieţe de capital”
DOCTORANZI
Jelimalai Denis
08.00.10.
An.3 prof. univ. dr. hab.
Alexandru
Finanţe; monedă; credit
Rodica Hîncu
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Cu frecv.
la zi
Cu frecv.
la zi
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă

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

1.

Catedra „Finanţe şi asigurări”
DOCTORANZI
conf. univ. dr. hab. Maria
Hîncu Vasile
08.00.10.
An.3
Ciubotaru
Nicolae
Finanţe; monedă; credit
08.00.10.
An.1
Deli Olga Nicolai
Finanţe; monedă; credit
conf. univ. dr.
Miron Oxana
08.00.10.
An.4
Stanislav Fotescu
Ion
Finanţe; monedă; credit
conf. univ. dr.
Roşca Natalia
08.00.10.
An.4
Elena Fuior
Ion
Finanţe; monedă; credit
Cerbuşca Viorica
08.00.10.
prof. univ. dr. hab. Galina
An.4
Vasile
Finanţe; monedă; credit
Ulian
Moraru Tatiana
08.00.10.
prof. univ. dr. hab. Maria
An.2
Gheorghe
Finanţe; monedă; credit
Ciubotaru
Cazac Ianina
08.00.10.
conf. univ. dr.
An.2
Ian
Finanţe; monedă; credit
Stanislav Fotescu
Ciaicovschi Felicia 08.00.10.
prof. univ. dr. hab.
An.3
Vladimir
Finanţe; monedă; credit
Ludmila Cobzari
Berghe Nadejda
08.00.10.
prof. univ. dr. hab.
An.3
Pavel
Finanţe; monedă; credit
Ludmila Cobzari
Erhan Lica
08.00.10.
prof. univ. dr. hab.
An.2
Constantin
Finanţe; monedă; credit
Ludmila Cobzari
Burlacu Tatiana
08.00.10.
An.1
Dumitru
Finanţe; monedă; credit
Mărgineanu Dina
08.00.10.
An.1
Gheorghe
Finanţe; monedă; credit
Leahu Ion
08.00.10.
conf. univ. dr.
An.2
Pavel
Finanţe; monedă; credit
Eugenia Buşmachiu
Cerlat Igor
08.00.10.
prof. univ. dr. hab.
An.3
Ion
Finanţe; monedă; credit
Tatiana Manole
Cebanu Lilian
08.00.10.
prof. univ. dr. hab. Galina
An.3
Ion
Finanţe; monedă; credit
Ulian
Ceceli Irina
08.00.10.
conf. univ. dr. hab.
An.3
Victor
Finanţe; monedă; credit
Natalia Băncilă
Gherman Ecaterina 08.00.10.
prof. univ. dr. hab.
An.3
Boris
Finanţe; monedă; credit
Ludmila Cobzari
08.00.10.
prof. univ. dr. hab.
Ţăruş Olga Anatolie
An.3
Finanţe; monedă; credit
Galina Ulian
Ursu Marin
08.00.10.
prof. univ. dr. hab.
An.3
Dumitru
Finanţe; monedă; credit
Ludmila Cobzari
Spivacenco Iurie
08.00.10.
prof. univ. dr. hab.
An.3
Boris
Finanţe; monedă; credit
Ludmila Cobzari
Anghel Sofia
08.00.10.
prof. univ. dr. hab.
An.3
Teodosie
Finanţe; monedă; credit
Tatiana Manole
Chirtoacă Mariana 08.00.10.
conf. univ. dr. hab.
An.2
Alexei
Finanţe; monedă; credit
Natalia Băncilă
Miron Viorel
08.00.10.
conf. univ. dr.
An.2
Anatolie
Finanţe; monedă; credit
Nadejda Botnari
Politov-Congaş
08.00.10.
An.1
Natalia Vladimir
Finanţe; monedă; credit
Catedra „Investiţii şi pieţe de capital”
DOCTORANZI
Jelimalai Denis
08.00.10.
An.3 prof. univ. dr. hab.
Alexandru
Finanţe; monedă; credit
Rodica Hîncu
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Cu frecv.
la zi
Cu frecv.
la zi
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Buza Maxim
Alexandru
Tarnovscaia Maria
Sergiu
Biloocaia Svetlana
Vasili
Marianciuc Aurelia
Teodor
Ofrim Greta
Nuţu

08.00.10.
An.3 conf. univ. dr.
Finanţe; monedă; credit
Ana Suhovici
08.00.10.
An.2 prof. univ. dr. hab.
Finanţe; monedă; credit
Rodica Hîncu
08.00.10.
An.2 prof. univ. dr. hab.
Finanţe; monedă; credit
Rodica Hîncu
08.00.10.
An.3 prof. univ. dr. hab.
Finanţe; monedă; credit
Rodica Hîncu
08.00.10.
An.3
prof. univ. dr. hab.
Finanţe; monedă; credit
Rodica Hîncu
Catedra „Statistică şi previziune economică”
DOCTORANZI
Budan Lilia
08.00.11.
An.3 prof. univ. dr.
Vasile
Statistică economică
Ion Pârţachi
Neamţu Natalia
08.00.11.
conf. univ. dr.
An.2
Petru
Statistică economică
Elena Cara
Iliev Nicolai
08.00.11.
An.1
Vasili
Statistică economică
Lungu Irina
08.00.11.
conf. univ. dr.
An.2
Anastasie
Statistică economică
Elena Cara
Negruţa Ala
08.00.11.
An.1
Vasile
Statistică economică
prof. univ. dr.
Ion Pârţachi şi
Cara Oleg
08.00.11.
An.2 prof. univ. dr.
Ion
Statistică economică
Vergil Voineagu, ASE
Bucureşti
Catedra „Analiza activităţii economico-financiare”
DOCTORANZI
08.00.12.
Furtună Diana
conf. univ. dr.
Contabilitate; audit;
An.4
Vasile
Valentina Paladi
analiză economică
08.00.12.
Dînga Elena
prof. univ. dr.
Contabilitate; audit;
An.4
Nicolae
Vladimir Bălănuţă
analiză economică
08.00.12.
Diaconu Diana
conf. univ. dr.
Contabilitate; audit; analiză
An.2
Tudor
Valentina Gortolomei
economică
08.00.12.
Iachimov Artiom
conf. univ. dr.
Contabilitate; audit;
An.4
Vasile
Valentina Paladi
analiză economică
Catedra „Contabilitate şi audit”
DOCTORANZI
08.00.12
Cotoros Inga
conf. univ. dr.
Contabilitate; audit;
An.3
Simion
Alexandru Nederiţă
analiză economică
08.00.12.
conf. univ. dr.
Luncaşu Silvia Iurie Contabilitate; audit;
An.2
Eudochia Bajerean
analiză economică
08.00.12.
Cotorcea Stela
Contabilitate; audit;
An.1
Ştefan
analiză economică
Untila Eugeniu
08.00.12.
prof. univ. dr. hab. Vasile
An.3
Anatol
Contabilitate; audit;
Bucur
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Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă

2.

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

1.

3.
4.
5.
6.

2.
3.
4.
5.

Cu frecv.
redusă

6.

Cu frecv.
redusă

1.

Cu frecv.
redusă

2.

Cu frecv.
redusă

3.

Cu frecv.
redusă

4.

Cu frecv.
la zi

1.

Cu frecv.
la zi

2.

Cu frecv.
la zi

3.

Cu frecv.
la zi

4.

Buza Maxim
Alexandru
Tarnovscaia Maria
Sergiu
Biloocaia Svetlana
Vasili
Marianciuc Aurelia
Teodor
Ofrim Greta
Nuţu

08.00.10.
An.3 conf. univ. dr.
Finanţe; monedă; credit
Ana Suhovici
08.00.10.
An.2 prof. univ. dr. hab.
Finanţe; monedă; credit
Rodica Hîncu
08.00.10.
An.2 prof. univ. dr. hab.
Finanţe; monedă; credit
Rodica Hîncu
08.00.10.
An.3 prof. univ. dr. hab.
Finanţe; monedă; credit
Rodica Hîncu
08.00.10.
An.3
prof. univ. dr. hab.
Finanţe; monedă; credit
Rodica Hîncu
Catedra „Statistică şi previziune economică”
DOCTORANZI
Budan Lilia
08.00.11.
An.3 prof. univ. dr.
Vasile
Statistică economică
Ion Pârţachi
Neamţu Natalia
08.00.11.
conf. univ. dr.
An.2
Petru
Statistică economică
Elena Cara
Iliev Nicolai
08.00.11.
An.1
Vasili
Statistică economică
Lungu Irina
08.00.11.
conf. univ. dr.
An.2
Anastasie
Statistică economică
Elena Cara
Negruţa Ala
08.00.11.
An.1
Vasile
Statistică economică
prof. univ. dr.
Ion Pârţachi şi
Cara Oleg
08.00.11.
An.2 prof. univ. dr.
Ion
Statistică economică
Vergil Voineagu, ASE
Bucureşti
Catedra „Analiza activităţii economico-financiare”
DOCTORANZI
08.00.12.
Furtună Diana
conf. univ. dr.
Contabilitate; audit;
An.4
Vasile
Valentina Paladi
analiză economică
08.00.12.
Dînga Elena
prof. univ. dr.
Contabilitate; audit;
An.4
Nicolae
Vladimir Bălănuţă
analiză economică
08.00.12.
Diaconu Diana
conf. univ. dr.
Contabilitate; audit; analiză
An.2
Tudor
Valentina Gortolomei
economică
08.00.12.
Iachimov Artiom
conf. univ. dr.
Contabilitate; audit;
An.4
Vasile
Valentina Paladi
analiză economică
Catedra „Contabilitate şi audit”
DOCTORANZI
08.00.12
Cotoros Inga
conf. univ. dr.
Contabilitate; audit;
An.3
Simion
Alexandru Nederiţă
analiză economică
08.00.12.
conf. univ. dr.
Luncaşu Silvia Iurie Contabilitate; audit;
An.2
Eudochia Bajerean
analiză economică
08.00.12.
Cotorcea Stela
Contabilitate; audit;
An.1
Ştefan
analiză economică
Untila Eugeniu
08.00.12.
prof. univ. dr. hab. Vasile
An.3
Anatol
Contabilitate; audit;
Bucur
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Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
la zi
Cu frecv.
la zi
Cu frecv.
la zi
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă

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

Cu frecv.
la zi
Cu frecv.
la zi
Cu frecv.
la zi
Cu frecv.
la zi

5.

Dumbravă Ruslan
Vladimir

6.

Ţurcanu Svetlana
Simion

7.

Trinchineţ Corina
Pavel

8.

Bordeianu Olga
Anatolie

9.

Savciuc Lilia Vasile

10.

Cicibaba Iuri Victor

11.

Frumusachi
Ludmila Constantin

12.

Ţurcanu Liliana Ion

13.

Ţurcan Nadejda Ion

14.

Blanari Maria
Simion

15.

Demciuc Olga Boris

16.

Panuş Valentina Ion

17.

Zachernicinaia
Anna Vitalii

18.

Dolghi Vladimir
Leonid

19.

Badicu Galina
Mihail

20.

Grigori Marin
Alexei

21.

Brînzila Liuba
Simion

22.

Jehac Mihai
Ioan

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 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 economică
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An.2

conf. univ. dr.
Eudochia Bajerean

Cu frecv.
la zi

5.

Dumbravă Ruslan
Vladimir

An.2

prof. univ. dr. hab. Vasile Cu frecv.
Bucur
la zi

6.

Ţurcanu Svetlana
Simion

An.1

Cu frecv.
la zi

7.

Trinchineţ Corina
Pavel

An.4

conf. univ. dr.
Ludmila Grabarovschi

Cu frecv.
redusă

8.

Bordeianu Olga
Anatolie

An.3

conf. univ. dr.
Alexandru Nederiţă

Cu frecv.
redusă

9.

Savciuc Lilia Vasile

An.4

conf. univ. dr. Alexandru Cu frecv.
Nederiţă
redusă

10.

Cicibaba Iuri Victor

An.2

prof. univ. dr. hab. Viorel Cu frecv.
Ţurcanu
redusă

11.

Frumusachi
Ludmila Constantin

An.3

prof. univ. dr.
Pavel Tostogan

Cu frecv.
redusă

12.

Ţurcanu Liliana Ion

An.2

conf. univ. dr.
Pavel Tostogan

Cu frecv.
redusă

13.

Ţurcan Nadejda Ion

Cu frecv.
redusă

14.

Blanari Maria
Simion

An.1
An.2

prof. univ. dr. hab.
Vasile Bucur

Cu frecv.
redusă

15.

Demciuc Olga Boris

An.3

prof. univ. dr. Alexandru Cu frecv.
Nederiţa
redusă

16.

Panuş Valentina Ion

An.3

prof. univ. dr. hab.
Viorel Ţurcanu

Cu frecv.
redusă

17.

Zachernicinaia
Anna Vitalii

An.2

prof. univ. dr. hab.
Viorel Ţurcanu

Cu frecv.
redusă

18.

Dolghi Vladimir
Leonid

An.2

prof. univ. dr. hab.
Vasile Bucur

Cu frecv.
redusă

19.

Badicu Galina
Mihail

An.2

prof. univ. dr. hab.
Vasile Bucur

Cu frecv.
redusă

20.

Grigori Marin
Alexei

An.2

conf. univ. dr. hab.
Alexandru Nederiţa

Cu frecv.
redusă

21.

Brînzila Liuba
Simion

An.2

conf. univ. dr.
Pavel Tostogan

Cu frecv.
redusă

22.

Jehac Mihai
Ioan

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 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 economică

152

An.2

conf. univ. dr.
Eudochia Bajerean

Cu frecv.
la zi

An.2

prof. univ. dr. hab. Vasile Cu frecv.
Bucur
la zi

An.1

Cu frecv.
la zi

An.4

conf. univ. dr.
Ludmila Grabarovschi

Cu frecv.
redusă

An.3

conf. univ. dr.
Alexandru Nederiţă

Cu frecv.
redusă

An.4

conf. univ. dr. Alexandru Cu frecv.
Nederiţă
redusă

An.2

prof. univ. dr. hab. Viorel Cu frecv.
Ţurcanu
redusă

An.3

prof. univ. dr.
Pavel Tostogan

Cu frecv.
redusă

An.2

conf. univ. dr.
Pavel Tostogan

Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă

An.1
An.2

prof. univ. dr. hab.
Vasile Bucur

Cu frecv.
redusă

An.3

prof. univ. dr. Alexandru Cu frecv.
Nederiţa
redusă

An.3

prof. univ. dr. hab.
Viorel Ţurcanu

Cu frecv.
redusă

An.2

prof. univ. dr. hab.
Viorel Ţurcanu

Cu frecv.
redusă

An.2

prof. univ. dr. hab.
Vasile Bucur

Cu frecv.
redusă

An.2

prof. univ. dr. hab.
Vasile Bucur

Cu frecv.
redusă

An.2

conf. univ. dr. hab.
Alexandru Nederiţa

Cu frecv.
redusă

An.2

conf. univ. dr.
Pavel Tostogan

Cu frecv.
redusă

23.
24.
25.
26.

27.
28.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

08.00.12.
Nacu Viorica Vasile Contabilitate; audit;
An.1
analiză economică
08.00.12.
Foalea Lidia
Contabilitate; audit;
An.1
Gheorghe
analiză economică
08.00.12.
Medrihan Adrian
Contabilitate; audit;
An.1
George
analiză economică
08.00.12.
Bajan Maia
prof. univ. dr.
Contabilitate; audit;
An.3
Tudor
Eudochia Bajerean
analiză economică
COMPETITORI
08.00.12.
Mihaila Svetlana
prof. univ. dr. hab.
Contabilitate; audit;
An.3
Ion
Viorel Ţurcanu.
analiză economică
08.00.12.
Babălău Ludmila
prof. univ. dr. hab.
Contabilitate; audit;
An.2
Ion
Viorel Ţurcanu
analiză economică
Catedra „Cibernetică şi informatică economică”
DOCTORANZI
08.00.13.
Sandu Sergiu
conf. univ. dr.
Metode
An.3
Mihail
Anatol Godonoagă
economico-matematice
08.00.13.
Şolopa Ana
Metode
An.1
Vasile
economico-matematice
Cataranciuc Maxim 01.05.05.
prof. univ. dr. hab.
An.2
Sergiu
Sisteme informaţionale
Ilie Costaş
Postolachi Ana
01.05.05.
prof. univ. dr. hab.
An.2
Nicolae
Sisteme informaţionale
Ion Bolun
Ilii Dan
01.05.05.
An.1
Vasil
Sisteme informaţionale
08.00.13.
Gârlă Eugen
Metode
An.1
Nicolae
economico-matematice
Şuşu Victor
01.05.05.
prof. univ. dr. hab.
An.3
Ion
Sisteme informaţionale
Ion Bolun
prof. univ. dr. hab.
Bureacov Sergiu
01.05.05.
An.2
Ilie Costaş
Alexandru
Sisteme informaţionale
conf. univ. dr.
Pelin Serghei
01.05.05.
An.2
Vitalie Cotelea
Nicolae
Sisteme informaţionale
01.05.05.
An.1
Cojocaru Igor Petru
Sisteme informaţionale
Sclifos Constantin 01.05.05.
An.1
Tudor
Sisteme informaţionale
prof. univ. dr. hab.
Levandovski
01.05.05.
An.3
Serghei Ohrimenco
Vladislav Ion
Sisteme informaţionale
Storoj Oxana
01.05.05.
prof. univ. dr. hab.
An.1
Constantin
Sisteme informaţionale
Serghei Ohrimenco
08.00.13.
Solonenco Oleg
Metode
An.1
Eugeniu
economico-matematice
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Cu frecv.
redusă

23.

Cu frecv.
redusă

24.

Cu frecv.
redusă

25.

Cu frecv.
redusă

26.

27.
28.

Cu frecv.
la zi

1.

Cu frecv.
la zi

2.

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

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

08.00.12.
Nacu Viorica Vasile Contabilitate; audit;
An.1
analiză economică
08.00.12.
Foalea Lidia
Contabilitate; audit;
An.1
Gheorghe
analiză economică
08.00.12.
Medrihan Adrian
Contabilitate; audit;
An.1
George
analiză economică
08.00.12.
Bajan Maia
prof. univ. dr.
Contabilitate; audit;
An.3
Tudor
Eudochia Bajerean
analiză economică
COMPETITORI
08.00.12.
Mihaila Svetlana
prof. univ. dr. hab.
Contabilitate; audit;
An.3
Ion
Viorel Ţurcanu.
analiză economică
08.00.12.
Babălău Ludmila
prof. univ. dr. hab.
Contabilitate; audit;
An.2
Ion
Viorel Ţurcanu
analiză economică
Catedra „Cibernetică şi informatică economică”
DOCTORANZI
08.00.13.
Sandu Sergiu
conf. univ. dr.
Metode
An.3
Mihail
Anatol Godonoagă
economico-matematice
08.00.13.
Şolopa Ana
Metode
An.1
Vasile
economico-matematice
Cataranciuc Maxim 01.05.05.
prof. univ. dr. hab.
An.2
Sergiu
Sisteme informaţionale
Ilie Costaş
Postolachi Ana
01.05.05.
prof. univ. dr. hab.
An.2
Nicolae
Sisteme informaţionale
Ion Bolun
Ilii Dan
01.05.05.
An.1
Vasil
Sisteme informaţionale
08.00.13.
Gârlă Eugen
Metode
An.1
Nicolae
economico-matematice
Şuşu Victor
01.05.05.
prof. univ. dr. hab.
An.3
Ion
Sisteme informaţionale
Ion Bolun
prof. univ. dr. hab.
Bureacov Sergiu
01.05.05.
An.2
Ilie Costaş
Alexandru
Sisteme informaţionale
conf. univ. dr.
Pelin Serghei
01.05.05.
An.2
Vitalie Cotelea
Nicolae
Sisteme informaţionale
01.05.05.
An.1
Cojocaru Igor Petru
Sisteme informaţionale
Sclifos Constantin 01.05.05.
An.1
Tudor
Sisteme informaţionale
prof. univ. dr. hab.
Levandovski
01.05.05.
An.3
Serghei Ohrimenco
Vladislav Ion
Sisteme informaţionale
Storoj Oxana
01.05.05.
prof. univ. dr. hab.
An.1
Constantin
Sisteme informaţionale
Serghei Ohrimenco
08.00.13.
Solonenco Oleg
Metode
An.1
Eugeniu
economico-matematice
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Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Catedra „Relaţii economice internaţionale”
DOCTORANZI
08.00.14.
conf. univ. dr. hab. Boris
Popa Marina Vasile Economia mondială; relaţii
An.3
Chistruga
economice internaţionale
08.00.14.
Botnaru Irina
conf. univ. dr. hab. Boris
Economia mondială; relaţii
An.2
Dumitru
Chistruga
economice internaţionale
08.00.14.
Xing Hao
conf. univ. dr. Constantin
Economia mondială; relaţii
An.3
Chang
Postică
economice internaţionale
08.00.14.
Zubco Roman
conf. univ. dr. hab.
Economia mondială; relaţii
An.2
Ion
Natalia Lobanov
economice internaţionale
Rotaru Vitalie
08.00.14.
Ion
Economia mondială; relaţii
An.1
economice internaţionale
08.00.14.
Plămădeală Doina
prof. univ. dr. hab.
Economia mondială; relaţii
An.3
Alexei
Petru Roşca
economice internaţionale
08.00.14.
Neamţu Dragoş
conf. univ. dr. hab. Boris
Economia mondială; relaţii
An.3
Vasile
Chistruga
economice internaţionale
08.00.14.
Turcov Ana
conf. univ. dr. hab. Boris
Economia mondială; relaţii
An.2
Fiodor
Chistruga
economice internaţionale
08.00.14.
Trofimov Tatiana
Economia mondială; relaţii
An.1
Petru
economice internaţionale
prof. univ. dr. hab.
Oleg Buga,
08.00.14.
Cernei Elena Vasile Economia mondială; relaţii
An.4 prof. univ. dr.
economice internaţionale
Elizabeta Jaba,
Univ. „Al.I.Cuza”, Iaşi.
08.00.14.
Vataman Dinu
conf. univ. dr.
Economia mondială; relaţii
An.2
Alexandru
Natalia Lobanov
economice internaţionale
08.00.14.
Mihalache Veronica
conf. univ. dr. Constantin
Economia mondială; relaţii
An.3
Ion
Postică
economice internaţionale
08.00.14.
Tofan Veaceslav
conf. univ. dr.
Economia mondială; relaţii
An.3
Gherasim
Ion Galaju
economice internaţionale
08.00.14.
Petcovici Mariana
conf. univ. dr. hab.
Economia mondială; relaţii
An.2
Ion
Svetlana-Zorina Şişcan
economice internaţionale
08.00.14.
Lozinschi Eugenia
conf. univ. dr. Victoria
Economia mondială; relaţii
An.2
Ştefan
Lupu
economice internaţionale
08.00.14.
Grkikyan Anahit
Economia mondială; relaţii
An.1
Micaelovna
economice internaţionale
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Cu frecv.
la zi

1.

Cu frecv.
la zi

2.

Cu frecv.
la zi

3.

Cu frecv.
la zi

4.

Cu frecv.
la zi

5.

Cu frecv.
redusă

6.

Cu frecv.
redusă

7.

Cu frecv.
redusă

8.

Cu frecv.
redusă

9.

Cu frecv.
redusă

10.

Cu frecv.
redusă

11.

Cu frecv.
redusă

12.

Cu frecv.
redusă

13.

Cu frecv.
redusă

14.

Cu frecv.
redusă

15.

Cu frecv.
redusă

16.

Catedra „Relaţii economice internaţionale”
DOCTORANZI
08.00.14.
conf. univ. dr. hab. Boris
Popa Marina Vasile Economia mondială; relaţii
An.3
Chistruga
economice internaţionale
08.00.14.
Botnaru Irina
conf. univ. dr. hab. Boris
Economia mondială; relaţii
An.2
Dumitru
Chistruga
economice internaţionale
08.00.14.
Xing Hao
conf. univ. dr. Constantin
Economia mondială; relaţii
An.3
Chang
Postică
economice internaţionale
08.00.14.
Zubco Roman
conf. univ. dr. hab.
Economia mondială; relaţii
An.2
Ion
Natalia Lobanov
economice internaţionale
Rotaru Vitalie
08.00.14.
Ion
Economia mondială; relaţii
An.1
economice internaţionale
08.00.14.
Plămădeală Doina
prof. univ. dr. hab.
Economia mondială; relaţii
An.3
Alexei
Petru Roşca
economice internaţionale
08.00.14.
Neamţu Dragoş
conf. univ. dr. hab. Boris
Economia mondială; relaţii
An.3
Vasile
Chistruga
economice internaţionale
08.00.14.
Turcov Ana
conf. univ. dr. hab. Boris
Economia mondială; relaţii
An.2
Fiodor
Chistruga
economice internaţionale
08.00.14.
Trofimov Tatiana
Economia mondială; relaţii
An.1
Petru
economice internaţionale
prof. univ. dr. hab.
Oleg Buga,
08.00.14.
Cernei Elena Vasile Economia mondială; relaţii
An.4 prof. univ. dr.
economice internaţionale
Elizabeta Jaba,
Univ. „Al.I.Cuza”, Iaşi.
08.00.14.
Vataman Dinu
conf. univ. dr.
Economia mondială; relaţii
An.2
Alexandru
Natalia Lobanov
economice internaţionale
08.00.14.
Mihalache Veronica
conf. univ. dr. Constantin
Economia mondială; relaţii
An.3
Ion
Postică
economice internaţionale
08.00.14.
Tofan Veaceslav
conf. univ. dr.
Economia mondială; relaţii
An.3
Gherasim
Ion Galaju
economice internaţionale
08.00.14.
Petcovici Mariana
conf. univ. dr. hab.
Economia mondială; relaţii
An.2
Ion
Svetlana-Zorina Şişcan
economice internaţionale
08.00.14.
Lozinschi Eugenia
conf. univ. dr. Victoria
Economia mondială; relaţii
An.2
Ştefan
Lupu
economice internaţionale
08.00.14.
Grkikyan Anahit
Economia mondială; relaţii
An.1
Micaelovna
economice internaţionale
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Cu frecv.
la zi
Cu frecv.
la zi
Cu frecv.
la zi
Cu frecv.
la zi
Cu frecv.
la zi
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă

Ciubcenco Natalia
Valerian
Iordan Sergiu
Ion
Grosu Maria
Tudor

Catedra „Geografie şi economia mediului”
DOCTORANZI
11.00.02.
Geografie economică,
An.1
socială şi politică
11.00.02.
prof. univ. dr. hab.
Geografie economică,
An.2
Constantin Matei
socială şi politică
11.00.02.
prof. univ. dr. hab.
Geografie economică,
An.2
Constantin Matei
socială şi politică

Cu frecv.
la zi

Ciubcenco Natalia
Valerian

Cu frecv.
redusă

Iordan Sergiu
Ion

Cu frecv.
redusă

Grosu Maria
Tudor

Catedra „Geografie şi economia mediului”
DOCTORANZI
11.00.02.
Geografie economică,
An.1
socială şi politică
11.00.02.
prof. univ. dr. hab.
Geografie economică,
An.2
Constantin Matei
socială şi politică
11.00.02.
prof. univ. dr. hab.
Geografie economică,
An.2
Constantin Matei
socială şi politică

Forma 7.1.

Nr.
d/o
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Belostecinic Marina,
conf. univ. dr., 969
Cotelnic Ala,
prof. univ. dr. hab.,
1961
Cotelnic Ala,
prof. univ. dr. hab.,
1961
Negru Ion,
conf. univ. dr., 1974
Ciumac Ghenadie,
conf. univ. dr.,
1975

Portarescu Serghei,
conf. univ. dr.,1973
Portarescu Serghei,
conf. univ., dr.,1973
Solcan Angela,
conf. univ. dr.,
1968

Ţurcanu Gheorghe,
conf. univ. dr., 1975

Scopul vizitei. Descrierea
succintă a activităţilor
Termenul
(realizarea proiectelor comune,
deplasării
stagiu, participări la
manifestări ştiinţifice)
Sviştov, Bulgaria
Academia economică „G.Ţenov” 02-06 noiembrie
2009
Renns, Franţa
În cadrul programului Tempus
08-15 martie 2009
Gent, Belgia
IV, Proiectul „Dezvoltarea de
parteneriate cu întreprinderile din
Republica Moldova”.
SUA
Programul „International
26 septembrie – 19
visitors”, Învăţământul superior în octombrie 2009
SUA
Conferinţa internaţională
«Проблемы и перспективы
сотрудничества между
17-20 septembrie
странами Юго-Восточной
Ucraina,
2009
Doneţc-Sevastopol Европы в рамках
Черноморского
Экономического
Сотрудничества»
Polonia, Krakow
Congresul al V-lea al
15-17 mai 2009
masteranzilor din Polonia
Cehia, Praga
Trening „Managementul spaţiului 09-13 noiembrie
locativ” Praga, Cehia
2009
În cadrul programului Tempus
19-25 aprilie 2009
Şcoala superioară
de biotehnologie de IV, Proiectul „Dezvoltarea de
parteneriate cu întreprinderile din
la Universitatea
Catolică Portugheză Republica Moldova”.
din Porto (UCP),
Portugalia,
Universitatea
BOKU, Vena,
Austria
Braşov, România
Training în sistemul de
2-6 martie 2009
management de mediu în baza
standardului ISO 14001
Ţara, denumirea
organizaţiei
vizitate
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Cu frecv.
redusă
Cu frecv.
redusă

Forma 7.1.

DATE
privind deplasările şi stagiile cercetătorilor ASEM din sfera ştiinţei
şi inovării peste hotare
Numele,
prenumele, gradul
şi titlul ştiinţific,
Anul naşterii

Cu frecv.
la zi

DATE
privind deplasările şi stagiile cercetătorilor ASEM din sfera ştiinţei
şi inovării peste hotare
Nr.
d/o
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Numele,
prenumele, gradul
şi titlul ştiinţific,
Anul naşterii
Belostecinic Marina,
conf. univ. dr., 969
Cotelnic Ala,
prof. univ. dr. hab.,
1961
Cotelnic Ala,
prof. univ. dr. hab.,
1961
Negru Ion,
conf. univ. dr., 1974
Ciumac Ghenadie,
conf. univ. dr.,
1975

Portarescu Serghei,
conf. univ. dr.,1973
Portarescu Serghei,
conf. univ., dr.,1973
Solcan Angela,
conf. univ. dr.,
1968

Ţurcanu Gheorghe,
conf. univ. dr., 1975

Scopul vizitei. Descrierea
succintă a activităţilor
Termenul
(realizarea proiectelor comune,
deplasării
stagiu, participări la
manifestări ştiinţifice)
Sviştov, Bulgaria
Academia economică „G.Ţenov” 02-06 noiembrie
2009
Renns, Franţa
În cadrul programului Tempus
08-15 martie 2009
Gent, Belgia
IV, Proiectul „Dezvoltarea de
parteneriate cu întreprinderile din
Republica Moldova”.
SUA
Programul „International
26 septembrie – 19
visitors”, Învăţământul superior în octombrie 2009
SUA
Conferinţa internaţională
«Проблемы и перспективы
сотрудничества между
17-20 septembrie
странами Юго-Восточной
Ucraina,
2009
Doneţc-Sevastopol Европы в рамках
Черноморского
Экономического
Сотрудничества»
Polonia, Krakow
Congresul al V-lea al
15-17 mai 2009
masteranzilor din Polonia
Cehia, Praga
Trening „Managementul spaţiului 09-13 noiembrie
locativ” Praga, Cehia
2009
În cadrul programului Tempus
19-25 aprilie 2009
Şcoala superioară
de biotehnologie de IV, Proiectul „Dezvoltarea de
parteneriate cu întreprinderile din
la Universitatea
Catolică Portugheză Republica Moldova”.
din Porto (UCP),
Portugalia,
Universitatea
BOKU, Vena,
Austria
Braşov, România
Training în sistemul de
2-6 martie 2009
management de mediu în baza
standardului ISO 14001
Ţara, denumirea
organizaţiei
vizitate
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10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Portarescu Serghei,
conf. univ. dr., 1973
Turcov Elena,
Franţa, Paris Réseau
dr. hab. prof. univ., UNESCO /
1959
UNITWIN:
„Culture, Tourisme,
Dévelopment”
Turcov Elena,
Grecia, Atena,
dr. hab. prof. univ., Comitetul
1959
internaţional de
lucru în cadrul
Proiectului „
(ESHA) – ETF-JP00276-2008
Sainsus Valeriu,
Croaţia, Split
conf. univ. dr.,
Croasian Institut of
1967
life
Sainsus Valeriu
Malta La-Valletta
conf. univ. dr.,
Ageing Institut
1967
Crecia,
Pisaniuc Maia,
Thessaloniki,
conf. univ. dr.,
Universitatea
1969
Aristotelus
Bulgaria, Sofia,
Pisaniuc Maia,
Universitatea de la
conf. univ. dr., 1969
Cologne
Dodu-Gugea Larisa, Slovacia, Koloce,
lector superior, dr., Universitatea
1977
Tehnică
Hîncu Rodica
R. Belarus,
prof. univ. dr. hab., Universitatea
1961
Economică de Stat
din Minsk
Roşca Marcela,
R. România,
dr., lect. univ.,
Academia de Studii
1980
Economice din
Bucureşti
Filip Angela
R. România,
conf. univ. dr.,
Universitatea
1977
„L. Blaga” din Sibiu
Bancila Natalia,
Iaşi, România
conf. univ. dr. hab.,
1963
Busmachiu Eugenia Muntenegru, Budva
conf. univ. dr.,
1973
Botnari Nadejda,
Iaşi, România
conf. univ. dr.,
1961
Margineanu Aurel, Iaşi, România
conf. univ. dr.,
1963
Ţurcan Galina, lect. România, Bucureşti,

10.
Atelier de Travail, Réseau
UNESCO / UNITWIN: „Culture,
Tourisme, Dévelopment”

iunie 2009

11.

Reuniunea Comitetului
internaţional de lucru în cadrul
Proiectului „ (ESHA) – ETF-JP00276-2008

26-29 octombrie
2009

12.

Proiect-stagiu
Raport proiect

iulie 2009

13.

Stagiu

noiembriedecembrie 2009

14.
15.

Stagiu

1.03.09 – 29.08.09

Participarea la Conferinţa anuală
a Universităţii de la Cologne

9-10 octombrie
2009

Participarea la Conferinţa
internaţională

7-9 octombrie 2009

16.
17.

Vizită de documentare
4-15 mai, 2009
(în cadrul proiectului de cercetare)

18.

Vizită de documentare
16 - 29 mai, 2009
(în cadrul proiectului de cercetare)

19.

Stagiu de perfecţionare

28 aprilie - 6 mai,
2009

20.

Participări la manifestări
ştiinţifice

septembrie, 18 2009

21.

Participări la manifestări
ştiinţifice

mai 14-17, 2009

22.

Participări la manifestări
ştiinţifice

septembrie, 18 2009

23.

Participări la manifestări
ştiinţifice

septembrie, 18 2009

24.

Schimb de experienţă, studierea

aprilie, 2009

25.
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Portarescu Serghei,
conf. univ. dr., 1973
Turcov Elena,
Franţa, Paris Réseau
dr. hab. prof. univ., UNESCO /
1959
UNITWIN:
„Culture, Tourisme,
Dévelopment”
Turcov Elena,
Grecia, Atena,
dr. hab. prof. univ., Comitetul
1959
internaţional de
lucru în cadrul
Proiectului „
(ESHA) – ETF-JP00276-2008
Sainsus Valeriu,
Croaţia, Split
conf. univ. dr.,
Croasian Institut of
1967
life
Sainsus Valeriu
Malta La-Valletta
conf. univ. dr.,
Ageing Institut
1967
Crecia,
Pisaniuc Maia,
Thessaloniki,
conf. univ. dr.,
Universitatea
1969
Aristotelus
Bulgaria, Sofia,
Pisaniuc Maia,
Universitatea de la
conf. univ. dr., 1969
Cologne
Dodu-Gugea Larisa, Slovacia, Koloce,
lector superior, dr., Universitatea
1977
Tehnică
Hîncu Rodica
R. Belarus,
prof. univ. dr. hab., Universitatea
1961
Economică de Stat
din Minsk
Roşca Marcela,
R. România,
dr., lect. univ.,
Academia de Studii
1980
Economice din
Bucureşti
Filip Angela
R. România,
conf. univ. dr.,
Universitatea
1977
„L. Blaga” din Sibiu
Bancila Natalia,
Iaşi, România
conf. univ. dr. hab.,
1963
Busmachiu Eugenia Muntenegru, Budva
conf. univ. dr.,
1973
Botnari Nadejda,
Iaşi, România
conf. univ. dr.,
1961
Margineanu Aurel, Iaşi, România
conf. univ. dr.,
1963
Ţurcan Galina, lect. România, Bucureşti,

Atelier de Travail, Réseau
UNESCO / UNITWIN: „Culture,
Tourisme, Dévelopment”

iunie 2009

Reuniunea Comitetului
internaţional de lucru în cadrul
Proiectului „ (ESHA) – ETF-JP00276-2008

26-29 octombrie
2009

Proiect-stagiu
Raport proiect

iulie 2009

Stagiu

noiembriedecembrie 2009

Stagiu

1.03.09 – 29.08.09

Participarea la Conferinţa anuală
a Universităţii de la Cologne

9-10 octombrie
2009

Participarea la Conferinţa
internaţională

7-9 octombrie 2009

Vizită de documentare
4-15 mai, 2009
(în cadrul proiectului de cercetare)
Vizită de documentare
16 - 29 mai, 2009
(în cadrul proiectului de cercetare)
Stagiu de perfecţionare

28 aprilie - 6 mai,
2009

Participări la manifestări
ştiinţifice

septembrie, 18 2009

Participări la manifestări
ştiinţifice

mai 14-17, 2009

Participări la manifestări
ştiinţifice

septembrie, 18 2009

Participări la manifestări
ştiinţifice

septembrie, 18 2009

Schimb de experienţă, studierea

aprilie, 2009
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sup. dr., 1964
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.

Academia de Studii
Economice
Austria, Viena,
Banca Mondială

literaturii, aprofundarea relaţiilor
ştiinţifice.
Grigoroi Lilia,
Membru al comunităţii de
conf. univ. dr.,
practicieni în domeniul instruirii
1970
contabile
Grigoroi Lilia,
Austria, Viena,
Membru al comunităţii de
conf. univ. dr.,
Banca Mondială
practicieni în domeniul instruirii
1970
contabile
Grigoroi Lilia,
Croaţia, Dubrovnik, Membru al comunităţii de
conf. univ. dr.,
Banca Mondială
practicieni în domeniul instruirii
1970
contabile
Gavriliuc Ludmila, Ucraina,
Întâlnirea transfrontalieră a
conf. univ. dr.,
Mucacevo
organismelor profesionale
1956
contabile din România, Ucraina,
Ungaria, Polonia, Slovacia şi
Moldova cu tema: „Transpunerea
directivei europene nr.43 privind
auditul statutar în ţările
transfrontaliere participante”
Gavriliuc Ludmila, Austria,
Programul REPARIS („ROAD
dr. conf. univ.,
Viena
TO EUROPE PROGRAME OF
1956
ACCOUNTING REFORM AND
INSTITUTIONAL
STRENGTHENING”).
Participarea la First WORKSHOP
„Working together on developing
Accounting and Auditing
Education in South East Europe”
Gavriliuc Ludmila, Croaţia,
SECOND WORKSHOP –
dr. conf. univ.,
Dubrovnik
Working together on developing
1956
Accounting and Auditing
Education in South East Europe
Dutca Daniela,
Franţa, Paris
Participare la seminarul „Risk
lector universitar,
Entreprise management”, finanţat
1983
de BERD, lector Jenny Rayner
Delimarschi Boris,
România, Universitatea „Lucian
România, Sibiu
lect. sup. univ., 1963
Blaga” din Sibiu
Конференция
Охрименко С.,
Management of Organization –
д.х.э.н., профессор Польша
Finfnce, Production, Information.
1952
Krakow, Poland
Охрименко С.,
Болгария
Конференция
д.х.э.н., профессор
Бухгалтерский учет и аудит в
1952
условиях информационной
глобализации
Bolun Ion, dr.hab., România, Academia Participarea cu raport la lucrările
conferinţei a 9-a în Informatica
1947
de Studii
Economică, 7-8 mai 2009
Economice,
Bucureşti
D. Todoroi,
România
Participare la 33rd Annual
prof. univ. dr. hab.,
Congress of ARA, Sibiu,
m.c. al ARA, 1940
România
D. Todoroi,
România
Participare la 9th Int. Conf. on
prof. univ. dr. hab.,
Informatics in Economy
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sup. dr., 1964
04-05 aprilie 2009

26.

23-24 iunie 2009

27.

03-04 octombrie
2009

28.

26-27 iunie 2009

29.

23-24 iunie 2009

30.

3-4 noiembrie 2009

31.

30 noiembrie –
2 decembrie 2009

32.

6 – 12 aprilie 2009

33.
34.

iunie 2009
noiembrie 2009

35.

16 - 21 mai, 2009

36.

june 2-7, 2009

37.

may 7-8, 2009

38.

Academia de Studii
Economice
Austria, Viena,
Banca Mondială

literaturii, aprofundarea relaţiilor
ştiinţifice.
Grigoroi Lilia,
Membru al comunităţii de
conf. univ. dr.,
practicieni în domeniul instruirii
1970
contabile
Grigoroi Lilia,
Austria, Viena,
Membru al comunităţii de
conf. univ. dr.,
Banca Mondială
practicieni în domeniul instruirii
1970
contabile
Grigoroi Lilia,
Croaţia, Dubrovnik, Membru al comunităţii de
conf. univ. dr.,
Banca Mondială
practicieni în domeniul instruirii
1970
contabile
Gavriliuc Ludmila, Ucraina,
Întâlnirea transfrontalieră a
conf. univ. dr.,
Mucacevo
organismelor profesionale
1956
contabile din România, Ucraina,
Ungaria, Polonia, Slovacia şi
Moldova cu tema: „Transpunerea
directivei europene nr.43 privind
auditul statutar în ţările
transfrontaliere participante”
Gavriliuc Ludmila, Austria,
Programul REPARIS („ROAD
dr. conf. univ.,
Viena
TO EUROPE PROGRAME OF
1956
ACCOUNTING REFORM AND
INSTITUTIONAL
STRENGTHENING”).
Participarea la First WORKSHOP
„Working together on developing
Accounting and Auditing
Education in South East Europe”
Gavriliuc Ludmila, Croaţia,
SECOND WORKSHOP –
dr. conf. univ.,
Dubrovnik
Working together on developing
1956
Accounting and Auditing
Education in South East Europe
Dutca Daniela,
Franţa, Paris
Participare la seminarul „Risk
lector universitar,
Entreprise management”, finanţat
1983
de BERD, lector Jenny Rayner
Delimarschi Boris,
România, Universitatea „Lucian
România, Sibiu
lect. sup. univ., 1963
Blaga” din Sibiu
Конференция
Охрименко С.,
Management of Organization –
д.х.э.н., профессор Польша
Finfnce, Production, Information.
1952
Krakow, Poland
Охрименко С.,
Болгария
Конференция
д.х.э.н., профессор
Бухгалтерский учет и аудит в
1952
условиях информационной
глобализации
Bolun Ion, dr.hab., România, Academia Participarea cu raport la lucrările
conferinţei a 9-a în Informatica
1947
de Studii
Economică, 7-8 mai 2009
Economice,
Bucureşti
D. Todoroi,
România
Participare la 33rd Annual
prof. univ. dr. hab.,
Congress of ARA, Sibiu,
m.c. al ARA, 1940
România
D. Todoroi,
România
Participare la 9th Int. Conf. on
prof. univ. dr. hab.,
Informatics in Economy
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04-05 aprilie 2009
23-24 iunie 2009
03-04 octombrie
2009
26-27 iunie 2009

23-24 iunie 2009

3-4 noiembrie 2009

30 noiembrie –
2 decembrie 2009
6 – 12 aprilie 2009
iunie 2009
noiembrie 2009

16 - 21 mai, 2009

june 2-7, 2009
may 7-8, 2009

m.c. al ARA, 1940
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

“Education, Research & Business
Technologies”, Bucharest,
România
România, Bucureşti Participare la manifestare
19 mai ştiinţifică
26 mai 2009

Pârţachi Ion,
prof. univ. dr.,
1955
Pârţachi Ion,
România, Iaşi
prof. univ. dr.,
1955
Bologan Mihail,
Băile Tuşnad,
asistent universitar,
România
1984
Savciuc Oxana,
România,
conf. univ. dr., 1977 Universitatea „Spiru
Haret”, Braşov
Ucraina,
Belostecinic
Universitatea de
Grigore,
prof. univ. dr. hab., Stat de Economie şi
Comerţ din Kiev
1960
Belostecinic
Universitatea
Grigore,
Auvergne-Clermont
prof. univ. dr. hab.,
I, Franţa
1960
Belostecinic
Franţa, Asambleea
Grigore,
Generală a
prof. univ. dr. hab.,
Francofoniei,
1960
or.Bordeaux
Belostecinic
România, Institutul
Grigore,
de Economie
prof. univ. dr. hab.,
Naţională a
1960
Academiei Române
Belostecinic
Bulgaria,
Grigore,
Universitatea
prof. univ. dr. hab.,
din or. Sviştov
1960
România,
Belostecinic
„Universitatea
Grigore,
Ştefan cel Mare”
prof. univ. dr. hab.,
din Suceava
1960
Gaugaş Tatiana,
Polonia
lect. sup.,
Universitatea de
1979
Ştiinţe Economice
din Krakov
Ghinculov Silvia,
Alexandria, Egipt
doctor în economie,
1954
Ghinculov Silvia,
doctor în economie,
1954

Participare la manifestare
ştiinţifică

m.c. al ARA, 1940
39.

21 octombrie 25 octombrie
2009
Universitatea Economică de vară 13-19 august 2009
„Tuşnad-2009”

40.

Participare la lucrările unei
Conferinţe Internaţionale

42.

26-29 iunie 2009

41.

Stabilirea relaţiilor de colaborare, 13-16 martie 2009
inclusiv în cadrul programului
TEMPUS

43.

Încheierea unei convenţii de
colaborare

01-09 mai 2009

44.

Participare la lucrările Asambleii
Generale a Francofoniei

16-20 mai 2009

45.

11-15 iunie 2009

46.

Participare la lucrările unui
seminar
Participare la lucrările unei
Conferinţe Internaţionale

03-06 noiembrie
2009

47.

Desfăşurare de activităţi
academice şi de cercetare

11-12 noiembrie
2009

48.

Consolidarea relaţiilor cu
Universitatea de Studii
Economice din Krakov

04-09 aprilie 2009

49.

Forul Internaţional „eIFL.net
General Assembly: Celebrating
10 years of eIFL.net 1999-2009”

18-22 noiembrie

50.

25-29 noiembrie

51.

Bucureşti, România Târgul Internaţional de carte
Gaudeamus, a XVI-a ediţie
Târgul GAUDEAMUS
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“Education, Research & Business
Technologies”, Bucharest,
România
România, Bucureşti Participare la manifestare
19 mai ştiinţifică
26 mai 2009

Pârţachi Ion,
prof. univ. dr.,
1955
Pârţachi Ion,
România, Iaşi
prof. univ. dr.,
1955
Bologan Mihail,
Băile Tuşnad,
asistent universitar,
România
1984
Savciuc Oxana,
România,
conf. univ. dr., 1977 Universitatea „Spiru
Haret”, Braşov
Ucraina,
Belostecinic
Universitatea de
Grigore,
prof. univ. dr. hab., Stat de Economie şi
Comerţ din Kiev
1960
Belostecinic
Universitatea
Grigore,
Auvergne-Clermont
prof. univ. dr. hab.,
I, Franţa
1960
Belostecinic
Franţa, Asambleea
Grigore,
Generală a
prof. univ. dr. hab.,
Francofoniei,
1960
or.Bordeaux
Belostecinic
România, Institutul
Grigore,
de Economie
prof. univ. dr. hab.,
Naţională a
1960
Academiei Române
Belostecinic
Bulgaria,
Grigore,
Universitatea
prof. univ. dr. hab.,
din or. Sviştov
1960
România,
Belostecinic
„Universitatea
Grigore,
Ştefan cel Mare”
prof. univ. dr. hab.,
din Suceava
1960
Gaugaş Tatiana,
Polonia
lect. sup.,
Universitatea de
1979
Ştiinţe Economice
din Krakov
Ghinculov Silvia,
Alexandria, Egipt
doctor în economie,
1954
Ghinculov Silvia,
doctor în economie,
1954

Participare la manifestare
ştiinţifică

21 octombrie 25 octombrie
2009
Universitatea Economică de vară 13-19 august 2009
„Tuşnad-2009”
Participare la lucrările unei
Conferinţe Internaţionale

26-29 iunie 2009

Stabilirea relaţiilor de colaborare, 13-16 martie 2009
inclusiv în cadrul programului
TEMPUS
Încheierea unei convenţii de
colaborare

01-09 mai 2009

Participare la lucrările Asambleii
Generale a Francofoniei

16-20 mai 2009

11-15 iunie 2009
Participare la lucrările unui
seminar
Participare la lucrările unei
Conferinţe Internaţionale

03-06 noiembrie
2009

Desfăşurare de activităţi
academice şi de cercetare

11-12 noiembrie
2009

Consolidarea relaţiilor cu
Universitatea de Studii
Economice din Krakov

04-09 aprilie 2009

Forul Internaţional „eIFL.net
General Assembly: Celebrating
10 years of eIFL.net 1999-2009”

18-22 noiembrie

Bucureşti, România Târgul Internaţional de carte
Gaudeamus, a XVI-a ediţie
Târgul GAUDEAMUS
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25-29 noiembrie

Forma 7.2.

Forma 7.2.

DATE
privind vizitele savanţilor şi specialiştilor de peste hotare
Scopul vizitei. Descrierea
succintă a activităţilor
(realizarea proiectelor comune,
stagiu, participări la manifestări
ştiinţifice)
SUA,
Schimb de experienţă profesională
Brenau University
în domeniul cercetării-dezvoltării
School of Business & şi didactic în cadrul programului
Communication Arts Fulbright
SUA,
Seminar Internaţional „Noile
Compania EBSCO
oportunităţi în utilizarea bazelor de
Publishing
date EBSCO. Optimizarea
instrumentelor de căutare a
informaţiei în scopul extinderii
accesului la baze de date”.
Franţa,
Proiectul TEMPUS IV, (ESHA) –
Greta savoie
ETF-JP-00276-2008

Nr.
d/o

Numele,
prenumele, gradul
şi titlul ştiinţific,
ale savantului

1.

Gregory Chase

2.

Andrei Sokolov

3.

Jean Pugin,
Lourdes
Fernanndes,
Consultant al
proiectului
Proiectul TEMPUS IV , (ESHA) –
Jean-Noël Pachoud, Franţa,
ETF-JP-00276-2008
Şef Afaceri
GIP FIPAG Internaţionale
Groupement d'Intérêt
Public Formation et
Insertion
Professionnelles de
l'Académie de
Grenoble
Alexeev Al Iv
Rusia, Moscova
Realizarea proiectului
MGU

4.

5.
6.

Bostan Ionel

7.

Armitaje Jec

8.
9.

Generalova
Victoria
Elizarov Valerii

10.

Parviz Khakimov

11.

Gheţău Vasilii

12.

Dumitrescu Petre,
dr. prof.

13.

Stan Dumitru,
conf. univ., dr.

Ţara şi denumirea
organizaţiei
în care activează
savantul

DATE
privind vizitele savanţilor şi specialiştilor de peste hotare

Nr.
d/o

ianuarie 2009
– iunie 2009

1.

Gregory Chase

6-10 aprilie
2009

2.

Andrei Sokolov

12-14 mai
2009

3.

25-28 mai
2009

4.

Jean Pugin,
Lourdes
Fernanndes,
Consultant al
proiectului
Proiectul TEMPUS IV , (ESHA) –
Jean-Noël Pachoud, Franţa,
ETF-JP-00276-2008
Şef Afaceri
GIP FIPAG Internaţionale
Groupement d'Intérêt
Public Formation et
Insertion
Professionnelles de
l'Académie de
Grenoble
Alexeev Al Iv
Rusia, Moscova
Realizarea proiectului
MGU

Termenul
vizitei

august
septembrie
2009
România,
Participarea la conferinţa ştiinţifică septembrie
Universitatea „Ştefan internaţională
2009
cel Mare”, Suceava
SUA, Universitatea
Participarea la seminar ştiinţific
septembrie
din Omaha, Nebrasca
2009
Rusia, SanctParticiparea la conferinţă ştiinţifică septembrie
Petersburg
internaţională
2009
Rusia, Moscova,
Participări la manifestări ştiinţifice octombrie
MGU
2009
Tadjikistan,
Participări la manifestări ştiinţifice, octombrie
Universitatea
expertizare
2009
Dusanbe
Universitatea,
Participări la manifestări ştiinţifice, septembrie
Bucureşti
expertizare
2009
România,
Participarea la conferinţa ştiinţifică 22-25
Universitatea
internaţională „Filosofia în
octombrie
„Al.I.Cuza” Iaşi
contextul ştiinţei contemporane”
2009
România,
Participarea la conferinţa ştiinţifică 22-25
Universitatea
internaţională „Filosofia în
octombrie
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Scopul vizitei. Descrierea
succintă a activităţilor
(realizarea proiectelor comune,
stagiu, participări la manifestări
ştiinţifice)
SUA,
Schimb de experienţă profesională
Brenau University
în domeniul cercetării-dezvoltării
School of Business & şi didactic în cadrul programului
Communication Arts Fulbright
SUA,
Seminar Internaţional „Noile
Compania EBSCO
oportunităţi în utilizarea bazelor de
Publishing
date EBSCO. Optimizarea
instrumentelor de căutare a
informaţiei în scopul extinderii
accesului la baze de date”.
Franţa,
Proiectul TEMPUS IV, (ESHA) –
Greta savoie
ETF-JP-00276-2008

Numele,
prenumele, gradul
şi titlul ştiinţific,
ale savantului

5.
6.

Bostan Ionel

7.

Armitaje Jec

8.
9.

Generalova
Victoria
Elizarov Valerii

10.

Parviz Khakimov

11.

Gheţău Vasilii

12.

Dumitrescu Petre,
dr. prof.

13.

Stan Dumitru,
conf. univ., dr.

Ţara şi denumirea
organizaţiei
în care activează
savantul

Termenul
vizitei
ianuarie 2009
– iunie 2009
6-10 aprilie
2009

12-14 mai
2009

25-28 mai
2009

august
septembrie
2009
România,
Participarea la conferinţa ştiinţifică septembrie
Universitatea „Ştefan internaţională
2009
cel Mare”, Suceava
SUA, Universitatea
Participarea la seminar ştiinţific
septembrie
din Omaha, Nebrasca
2009
Rusia, SanctParticiparea la conferinţă ştiinţifică septembrie
Petersburg
internaţională
2009
Rusia, Moscova,
Participări la manifestări ştiinţifice octombrie
MGU
2009
Tadjikistan,
Participări la manifestări ştiinţifice, octombrie
Universitatea
expertizare
2009
Dusanbe
Universitatea,
Participări la manifestări ştiinţifice, septembrie
Bucureşti
expertizare
2009
România,
Participarea la conferinţa ştiinţifică 22-25
Universitatea
internaţională „Filosofia în
octombrie
„Al.I.Cuza” Iaşi
contextul ştiinţei contemporane”
2009
România,
Participarea la conferinţa ştiinţifică 22-25
Universitatea
internaţională „Filosofia în
octombrie
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14.
15.
16.

Dumitrescu
Gabriela,
prof. univ. dr.
Marius Dumitrescu,
prof. univ. dr.

„Al.I.Cuza” Iaşi
România,
Universitatea
„Al.I.Cuza” Iaşi
România,
Universitatea
„Al.I.Cuza” Iaşi
Portugalia,
Instituto Superior de
Espiho
Germania, Expertul
EUBAM

17.

George Marques,
Consultant al
proiectului
Stephan Kaldasch

18.

Teresa Hackett,

Italia
eIFL.net

19.

Jonathan Band,
PhD

SUA,
PLLC

20.

Luis Villaroel

Chile,
Corporación
Innovarte

21.

Paul Hinshaw

Ambasada SUA în
Republica Moldova

22.

Buhociu Florin, dr. România, Galaţi,
Universitatea
prof. univ.
„Dunărea de Jos”
Mazilu Vasile,
dr. conf. univ.
Monica Susanu, dr.
conf. univ.

23.
24.

contextul ştiinţei contemporane”
Participarea la conferinţa ştiinţifică
internaţională „Filosofia în
contextul ştiinţei contemporane”
Participarea la conferinţa ştiinţifică
internaţională „Filosofia în
contextul ştiinţei contemporane”
Proiectul TEMPUS IV , (ESHA) –
ETF-JP-00276-2008
Participarea la microconferinţa
„Managementul frontierelor EU.
Zona de Schengen” în cadrul
Masterului „Integrarea Europeană
şi Politica de Vecinătate”
Seminarul internaţional „Dreptul
de autor şi libertatea accesului la
informaţie în biblioteci” în
colaborare cu Consorţiul eIFL
Direct Moldova, Asociaţia
Bibliotecarilor din Republica
Moldova şi AGEPI (3-4 decembrie
2009).
Seminarul internaţional „Dreptul
de autor şi libertatea accesului la
informaţie în biblioteci” în
colaborare cu Consorţiul eIFL
Direct Moldova, Asociaţia
Bibliotecarilor din Republica
Moldova şi AGEPI (3-4 decembrie
2009).
Seminarul internaţional „Dreptul
de autor şi libertatea accesului la
informaţie în biblioteci” în
colaborare cu Consorţiul eIFL
Direct Moldova, Asociaţia
Bibliotecarilor din Republica
Moldova şi AGEPI (3-4 decembrie
2009).
Seminarul internaţional „Dreptul
de autor şi libertatea accesului la
informaţie în biblioteci” în
colaborare cu Consorţiul eIFL
Direct Moldova, Asociaţia
Bibliotecarilor din Republica
Moldova şi AGEPI (3-4 decembrie
2009).
Masa rotundă cu genericul:
„Riscuri investiţionale şi impactul
acestora asupra economiei
naţionale”, organizată în cadrul
temei de cercetare finanţate din
cadrul AŞM
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2009
22-25
octombrie
2009
22-25
octombrie
2009
16-18
noiembrie
2009
24 noiembrie
2009

14.
15.
16.

Dumitrescu
Gabriela,
prof. univ. dr.
Marius Dumitrescu,
prof. univ. dr.

„Al.I.Cuza” Iaşi
România,
Universitatea
„Al.I.Cuza” Iaşi
România,
Universitatea
„Al.I.Cuza” Iaşi
Portugalia,
Instituto Superior de
Espiho
Germania, Expertul
EUBAM

17.

George Marques,
Consultant al
proiectului
Stephan Kaldasch

2-6 decembrie
2009

18.

Teresa Hackett,

Italia
eIFL.net

2-6 decembrie
2009

19.

Jonathan Band,
PhD

SUA,
PLLC

2-6 decembrie
2009

20.

Luis Villaroel

Chile,
Corporación
Innovarte

4 decembrie
2009

21.

Paul Hinshaw

Ambasada SUA în
Republica Moldova

17-18
decembrie
2009

22.

Buhociu Florin, dr. România, Galaţi,
Universitatea
prof. univ.
„Dunărea de Jos”
Mazilu Vasile,
dr. conf. univ.
Monica Susanu, dr.
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de autor şi libertatea accesului la
informaţie în biblioteci” în
colaborare cu Consorţiul eIFL
Direct Moldova, Asociaţia
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Moldova şi AGEPI (3-4 decembrie
2009).
Seminarul internaţional „Dreptul
de autor şi libertatea accesului la
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Moldova şi AGEPI (3-4 decembrie
2009).
Masa rotundă cu genericul:
„Riscuri investiţionale şi impactul
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temei de cercetare finanţate din
cadrul AŞM
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2009
22-25
octombrie
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22-25
octombrie
2009
16-18
noiembrie
2009
24 noiembrie
2009

2-6 decembrie
2009

2-6 decembrie
2009

2-6 decembrie
2009

4 decembrie
2009

17-18
decembrie
2009

Forma 8

Forma 8

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE

ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE

I. Denumirea manifestării
Seminarul Metodic cu tema: „Metodica utilizării tehnologiilor informaţionale în
scopuri de instruire”.
II. Denumirea organizaţiei
Cadre didactice din cadrul facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor şi altor
facultăţi
III. Preşedintele comitetului de organizare
Portarescu Serghei, conf. univ. dr.
IV. Participanţi
Din cadrul facultăţii şi ASEM, cointeresaţi de tematică.
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
A încerca aplicarea pe larg în procesul de instruire tehnica moodl

I. Denumirea manifestării
Seminarul Metodic cu tema: „Metodica utilizării tehnologiilor informaţionale în
scopuri de instruire”.
II. Denumirea organizaţiei
Cadre didactice din cadrul facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor şi altor
facultăţi
III. Preşedintele comitetului de organizare
Portarescu Serghei, conf. univ. dr.
IV. Participanţi
Din cadrul facultăţii şi ASEM, cointeresaţi de tematică.
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
A încerca aplicarea pe larg în procesul de instruire tehnica moodl

I. Denumirea manifestării
Conferinţă ştiinţifică internaţională „Probleme actuale ale istoriei, teoriei dreptului
şi ştiinţelor administraţiei publice”
II. Denumirea organizaţiei:
Centrul de Stat şi Drept din cadrul Institutului de istorie, stat şi drept al AŞM;
Academia de Administrare Publică, Catedra „Ştiinţe juridice” ASEM, Facultatea
„Economia generală şi drept”, Catedra „Drept Public”.
III. Preşedintele comitetului de organizare:
Vaculovschi Dorin, conf. univ. decan facultăţii EGD, ASEM
IV. Participanţi
68, inclusiv din străinătate – România, Rusia, Ucraina, Canada.
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
Principalele recomandări au fost elaborate în domeniul ştiinţelor istoriei, teoriei
dreptului şi administraţiei publice:
- Centrul de Stat şi Drept din cadrul Institutului de istorie, stat şi drept al AŞM şi
catedrele respective din Instituţiile de învăţământ superior vor recomanda pentru
cercetare studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor probleme actuale evidenţiate în
materialele conferinţei;
- Vor fi supuse cercetărilor problemele: istoriei şi reformelor justiţiei din Moldova,
geneza şi evoluţia puterii judecătoreşti, răspunderea judecătorilor din Republica
Moldova, istoria procesului judiciar, istoria notariatului şi avocaturii, legităţii în
istoria dreptului şi a jurisprudenţei;
- Vor fi supuse cercetărilor problemele: teoriei generale a statului şi dreptului din
Republica Moldova, filozofiei şi sociologiei dreptului, tehnicii juridice, formele şi
izvoarele dreptului, folosirea dreptului, statul de drept şi societatea civilă;
- Vor fi supuse cercetărilor problemele: administrării de stat, administrarea organelor
securităţii publice în Republica Moldova, contextul istoric al administraţiei publice,
descentralizarea administraţiei publice locale, controlul asupra funcţionării
administraţiei publice
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istoria dreptului şi a jurisprudenţei;
- Vor fi supuse cercetărilor problemele: teoriei generale a statului şi dreptului din
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administraţiei publice
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I. Denumirea manifestării
Colocviul Internaţional „Filologia Modernă: Realizări şi perspective în context
european” (ediţia a II-a) Limbă, limbaj, vorbire (in memoriam academicianului Silviu
Berejan şi a poetului academician Grigore Vieru)
II. Denumirea organizaţiei
AŞM, ASEM, USM,
Institutul Filologic „Alecu Russo” din Bălţi
III. Preşedintele comitetului de organizare
V. Bahnaru, dr. hab. prof. univ. – AŞM
IV. Participanţi
Peste 100 de participanţi cu teze, inclusiv din R.M, Germania, România şi Ucraina
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
- A organiza astfel de manifestări ştiinţifice în colaborare cu instituţiile de învăţământ
superior din România, Ucraina, Rusia, Germania;
- A publica tezele Colocviului Internaţional.

I. Denumirea manifestării
Colocviul Internaţional „Filologia Modernă: Realizări şi perspective în context
european” (ediţia a II-a) Limbă, limbaj, vorbire (in memoriam academicianului Silviu
Berejan şi a poetului academician Grigore Vieru)
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AŞM, ASEM, USM,
Institutul Filologic „Alecu Russo” din Bălţi
III. Preşedintele comitetului de organizare
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IV. Participanţi
Peste 100 de participanţi cu teze, inclusiv din R.M, Germania, România şi Ucraina
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
- A organiza astfel de manifestări ştiinţifice în colaborare cu instituţiile de învăţământ
superior din România, Ucraina, Rusia, Germania;
- A publica tezele Colocviului Internaţional.

I. Denumirea manifestării
Masa rotundă interuniversitară cu genericul „Perspectivele privind relaţiile
economice dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în contextul Politicii de
Vecinătate”
II. Denumirea organizaţiei
Catedra „Relatii Economice Internationale”
III. Preşedintele comitetului de organizare
Prof. univ. dr. hab. B. Chistruga, şef-catedra REI, ASEM
IV. Participanţi
10
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
A petrece o conferinţă ştiinţifică internaţională împreună cu Centrul de Cercetare
Economică, departamentul „Programe şi Proiecte” ASEM, cu genericul mesei rotunde şi de a
publica o culegere ştiinţifico-didactică în baza materialelor acestei conferinţe.
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I. Denumirea manifestării
Problemele metodologice ale ştiinţei economice
II. Denumirea organizaţiei
ASEM, Catedrele „Teorie economică şi doctrine economice”, „Economie şi politici
economice”
III. Preşedintele comitetului de organizare
Şişcan Nadejda, dr. hab. prof. univ., Catedra „Teorie economică şi doctrine economice”
IV. Participanţi
Numărul total – 16 membri, catedrele „Teorie economică şi doctrine economice”,
„Analiza şi politici economice”
Moldovan Dumitru, m.-c. al AŞM, dr. hab. prof. univ.;
Feuraş Eugenia, dr. hab. prof. univ. şef-catedră „TEDE”;
Coşeleva Natalia, dr. conf. univ.;
Barbăneagră Oxana, dr. lector sup. univ.;
Prodan Mariana, dr. lector sup. univ.
şi „Economie şi politici economice” – 11 membri
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
● Metodologia include metoda cu toate că metodologia a evoluat din metode şi se
bazează pe multiple metode.
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● Baza fundamentală a obiectului contemporan al teoriei economice
(microeconomia) o constituie doctrina economică neoclasică, pe când
macroeconomia se fundamentează pe doctrina keynesistă; ambele doctrine fiind
bazate pe concepte bine sistematizate.
● La elaborarea programelor de „Teorie economică” (microeconomie,
macroeconomie) de orientat şi la realizările programelor contemporane de
cercetare (instituţionaliste – neoinstituţionaliste, economia informaţională şi
postinformaţională etc.).

● Baza fundamentală a obiectului contemporan al teoriei economice
(microeconomia) o constituie doctrina economică neoclasică, pe când
macroeconomia se fundamentează pe doctrina keynesistă; ambele doctrine fiind
bazate pe concepte bine sistematizate.
● La elaborarea programelor de „Teorie economică” (microeconomie,
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intelectuale, or temele abordate sunt foarte actuale. Recomandări: de a găsi posibilităţi de a
remunera învingătorii
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I. Denumirea manifestării
Masa rotundă (organizată la 25.06.09) cu genericul: “Tendinţe actuale de
dezvoltare a Pieţei Valorilor Mobiliare din Republica Moldova”, organizată în cadrul
temei de cercetare a catedrei
II. Denumirea organizaţiei
Catedra „Investiţii şi pieţe de capital”, ASEM
III. Preşedintele comitetului de organizare
Hîncu Rodica, prof. univ. dr. habilitat, şef-catedră, catedra „Investiţii şi pieţe capital”
IV. Participanţi
20 de participanţi, dintre care 9 din afara ASEM;
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
a) utilizarea practicilor internaţionale privind securitizarea activelor;
b) utilizarea posibilităţilor de atragere a capitalului întreprinderilor din sectorul real
al economiei prin plasarea acţiunilor acestora pe pieţe financiare internaţionale
prin intermediul recipiselor depozitare;
c) stabilirea cotei unice privind mărimea pachetului de control în toate actele
legislative autohtone care stipulează acest element;
d) completarea Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare cu compartimentul
„Valori mobiliare ipotecare”, fapt ce ar contribui la ameliorarea activităţii
ipotecare în sectorul real al economiei (vezi experienţa din Rusia, Marea
Britanie, SUA);
e) completarea Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare cu prevederi ce vizează
implementarea şi utilizarea instrumentelor financiare derivate (până în prezent nu

I. Denumirea manifestării
Masa rotundă (organizată la 25.06.09) cu genericul: “Tendinţe actuale de
dezvoltare a Pieţei Valorilor Mobiliare din Republica Moldova”, organizată în cadrul
temei de cercetare a catedrei
II. Denumirea organizaţiei
Catedra „Investiţii şi pieţe de capital”, ASEM
III. Preşedintele comitetului de organizare
Hîncu Rodica, prof. univ. dr. habilitat, şef-catedră, catedra „Investiţii şi pieţe capital”
IV. Participanţi
20 de participanţi, dintre care 9 din afara ASEM;
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
a) utilizarea practicilor internaţionale privind securitizarea activelor;
b) utilizarea posibilităţilor de atragere a capitalului întreprinderilor din sectorul real
al economiei prin plasarea acţiunilor acestora pe pieţe financiare internaţionale
prin intermediul recipiselor depozitare;
c) stabilirea cotei unice privind mărimea pachetului de control în toate actele
legislative autohtone care stipulează acest element;
d) completarea Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare cu compartimentul
„Valori mobiliare ipotecare”, fapt ce ar contribui la ameliorarea activităţii
ipotecare în sectorul real al economiei (vezi experienţa din Rusia, Marea
Britanie, SUA);
e) completarea Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare cu prevederi ce vizează
implementarea şi utilizarea instrumentelor financiare derivate (până în prezent nu

163

163

există baza legislativă, normativă ce ar reglementa emisiunea, înregistrarea, plasarea
şi circulaţia pe piaţa de capital autohtonă organizată şi extrabursieră a contractelor
forward, futures şi opţiunilor) în vederea creării unor condiţii favorabile derulării
tranzacţiilor la bursa de mărfuri şi diminuării riscului de preţ, ca categorie a riscului
investiţional (vezi experienţa din Rusia, Belarus, Marea Britanie, SUA, Ţările UE).
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I. Denumirea manifestării
Conferinţă Ştiinţifică Internaţională cu genericul „Filosofia în contextul ştiinţei
contemporane”
II. Denumirea organizaţiei
Catedra „Filosofie şi Politologie”, ASEM
III. Preşedintele comitetului de organizare
Dumitraş Tudor, conf. univ. dr., ASEM
IV. Participanţi
40, inclusiv din străinătate: 5 – România; 2 – Rusia; 1 – Ucraina; 1 – Germania,
1 – Coasta de Fildeş
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
Amplificarea cercetărilor interdisciplinare menite să aprofundeze şi să instituţionalizeze
legătura dintre filozofie şi ştiinţa economică în cadrul ASEM.
ASEM posedă potenţialul de a se afirma în continuare ca structură – atractor în
domeniul cercetărilor filosofico-politico-economice autohtone.
Potenţialul modernizator al Republicii Moldova este realizabil în funcţie de cultura
metodologică a factorilor de decizie.
Competitivitatea economică, politică şi instituţională a Republicii Moldova, în mare
măsură, depinde de dimensiunea etico-spirituală a societăţii, faţă de care statul trebuie să
manifeste o grijă permanentă.
Integrarea europeană presupune eforturi deosebite în relansarea potenţialului soft-power
al Republicii Moldova, eforturi sortite la eşec fără o înaltă cultură metodologică a viitorilor
specialişti în domeniul economiei naţionale.
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I. Denumirea manifestării
Problemele contabilităţii în contextul integrării europene
II. Denumirea organizaţiei
Catedra „Contabilitate şi audit”
III. Preşedintele comitetului de organizare
Ţurcanu Viorel, dr. hab. prof. univ. Catedra „Contabilitate şi audit”
IV. Participanţi
64, inclusiv, România – 3, Belarus – 2, Ucraina – 2, Rusia – 1
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
● A accelera lucrările privind trecerea în Republica Moldova la Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară, conform Legii Contabilităţii;
● A întreprinde măsuri referitoare la perfecţionarea contabilităţii unor elemente
contabile concrete şi în diferite ramuri ale economiei naţionale;
● A aplica metode raţionale la analiza economico-financiară pentru a preveni
riscurile financiare şi a depista rezervele ce ţin de îmbunătăţirea stării
economico-financiare a entităţilor;
● Perfecţionarea de mai departe a activităţii de audit şi îmbunătăţirea calităţii
rapoartelor şi concluziilor de audit;
● Pregătirea mai bună a contabililor în universităţi şi accelerarea procesului de
ridicare a calificării practicienilor prin seminare şi certificare.
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I. Denumirea manifestării
Conferinţa Internaţionala „Securitatea Informaţională – 2009”, ediţia a VI-a (2021 mai 2009).
II. Denumirea organizaţiei
ASEM
III. Preşedintele comitetului de organizare
Ohrimenco Seghei, prof. univ. dr .hab.
IV. Participanţi
34/12 (Belgia, Ucraina, Polonia, Macedonia, Rusia)
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
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IV. Participanţi
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V. Recomandările manifestării ştiinţifice
A continua tradiţiile frumoase de organizare a Conferinţelor ştiinţifice la majoritatea
Universităţilor. Aceasta va mobiliza matematicienii la cercetări sistematice şi fructuoase.
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V. Recomandările manifestării ştiinţifice
Asemenea Conferinţe dezvoltă nu numai abilităţi lingvistice ale studenţilor, dar şi cele
intelectuale, or temele abordate sunt foarte actuale. Recomandări: A găsi posibilităţi de a
remunera învingătorii
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I. Denumirea manifestării
Olimpiada la informatică
II. Denumirea organizaţiei
III.
Facultatea CSIE
IV. Preşedintele comitetului de organizare
Berzan Ştefan, conf. univ. dr.
V. Participanţi
25 studenţi ASEM
VI. Recomandările manifestării ştiinţifice
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I. Denumirea manifestării
Masa rotundă „eIFL Direct Moldova: bilanţul anului 2008 şi perspectivele
dezvoltării” (2 aprilie 2009).
II. Denumirea organizaţiei
Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică, Consorţiul eIFL
Direct Moldova, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova
VI. Preşedintele comitetului de organizare
Ghinculov Silvia, doctor în economie, ASEM
Preşedintele Consorţiului eIFL Direct Moldova
VII. Participanţi
21
VIII. Recomandările manifestării ştiinţifice
Consorţiul eIFL Direct Moldova ca formă de colaborare a bibliotecilor funcţionează în
Republica Moldova din anul 2001. În condiţiile dezvoltării intensive a noilor tehnologii
informaţionale, a resurselor electronice, precum şi a problemelor existente în dezvoltarea
colecţiilor, consorţiul bibliotecar este o formă eficientă de colaborare, asigurând utilizarea
comună a resurselor internaţionale on-line. Consorţiul eIFL Direct Moldova este compus din
15 biblioteci, dintre care 9 din învăţământ, 3 academice şi 3 publice. În bibliotecile
Consorţiului sunt realizate diverse acţiuni de promovare în cadrul şedinţelor senatelor,
catedrelor, Zilelor de Informare, expoziţii, prin intermediul site-urilor etc., unde utilizatorul
final al resurselor electronice este înştiinţat despre oferta EBSCO Publishing, este instruit în
vederea utilizării revistelor electronice în activitatea de instruire, predare şi cercetare.
Promovarea activităţii Consorţiului este realizată şi prin intermediul site-ului
http://lib.ase.md/eifl_direct_moldova.htm. Informaţia despre Consorţiu a fost clar structurată
şi oferită pentru utilizare membrilor Consorţiului, beneficiarilor şi tuturor navigatorilor din
mediul Internetului. Au fost adăugate următoarele compartimente: Tutorial EBSCO; eIFL-IP
Moldova (coordonator Mariana Harjevschi); eIFL-OA Moldova (coordonator Natalia
Cheradi); eIFL-FOSS (coordonator Grigore Gudima).
Analiza de utilizare a bazelor de date EBSCO în anul 2008 confirmă o creştere a
popularităţii acestor resurse în mediul utilizatorilor, în special în rândul profesorilor
universitari şi cercetători. Cel mai mult bazele de date sunt utilizate în Biblioteca Ştiinţifică
Centrală a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (1294 de căutări), Biblioteca Ştiinţifică
a Academiei de Studii Economice (807) şi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A.
Russo” (703).
În conformitate cu rezultatele discuţiilor Activitatea Consorţiului eIFL Direct Moldova
în anul 2008 a fost apreciată ca una satisfăcătoare.
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I. Denumirea manifestării
Seminar Internaţional „Noile oportunităţi în utilizarea
bazelor de date EBSCO. Optimizarea instrumentelor de
căutare a informaţiei în scopul extinderii accesului la baze
de date”

I. Denumirea manifestării
Seminar Internaţional „Noile oportunităţi în utilizarea
bazelor de date EBSCO. Optimizarea instrumentelor de
căutare a informaţiei în scopul extinderii accesului la baze
de date”

II. Denumirea organizaţiei
Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca
Ştiinţifică, eIFL.net., Consorţiul eIFL Direct Moldova, Compania EBSCO Publishing
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III. Preşedintele comitetului de organizare
Ghinculov Silvia, doctor în economie, ASEM
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Ghinculov Silvia, doctor în economie, ASEM

IV. Participanţi
105, 1-SUA
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
Acţiunea de prezentare a bazelor de date EBSCO Publishing „Noile oportunităţi în
utilizarea bazelor de date EBSCO. Optimizarea instrumentelor de căutare a informaţiei în
scopul extinderii accesului la baze de date”, abonate în cadrul proiectului „eIFL Direct
Moldova” (Informaţia electronică pentru biblioteci) cu participarea reprezentanţilor din 20
biblioteci specializate, universitare, publice şi cu participare internaţională a dlui Andrei
Sokolov, reprezentantul companiei EBSCO Publishing (SUA), a pus în evidenţă statutul
actual şi tendinţele de dezvoltare a e-Resurselor EBSCOhost eIFL şi descrierea pachetului şi
noile resurse pentru biblioteci.
Recomandări: Au fost formulate noi obiective pentru coordonatorii Consorţiului eIFL
Direct Moldova care vizează activitatea consultativă, de instruire şi asistenţă tehnică,
actualizarea site-ului şi extinderea accesului la baze de date.
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Denumirea manifestării
Lansarea cărţii „Atitudini în anii de restrişte”, autor Valeriu
Muravschi, ex-prim-ministru RM (25 septembrie 2009).
I. Denumirea organizaţiei
Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică,
Asociaţia Economiştilor din Moldova
II. Preşedintele comitetului de organizare
Grigore Belostecinic, rector ASEM, dr. hab., prof. univ., membru cor.
AŞM
Ghinculov Silvia, doctor în economie, ASEM
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AŞM
Ghinculov Silvia, doctor în economie, ASEM

III. Participanţi
75, 1- România
IV. Recomandările manifestării ştiinţifice
Lansarea cărţii „Atitudini în anii de restrişte”, autor Valeriu Muravschi, ex-primministru RM, a avut loc la 25 septembrie 2009, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei
de Studii Economice. Lucrarea inserează articole şi interviuri ale autorului, care exhaustiv
redau atitudinea lui faţă de evoluţiile economice, sociale şi politice din perioada cea mai de
cumpănă prin care a trecut societatea, în care s-a produs cea mai importantă tranziţie a
timpurilor noastre – de la mentalitatea sclavă la comportamentul liber. Cugetările chibzuite şi
judecăţile lucide ale lui Valeriu Muravschi, izvorâte din personala experienţă sunt oportune
exact în perioada modernă a Republicii Moldova. Au participat: Mircea Snegur, ex-preşedinte
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RM, Petre Romam, ex-prim-ministru România, Gheorghe Ghidirim, academician, profesor,
Eugen Gladun, dr. hab., profesor, Ion Şeremet, dr. în medicină, Vasile Şoimaru, dr. în
economie, Petru Găină, director întreprindere, Dumitru Schifos, preşedinte SOM, Natalia
Vrabie, preşedinte „Moldova-Agroindbank”, Vladimir Suetnov, preşedinte „Banca Socială”,
Dumitru Ursu, preşedinte Asociaţia Băncilor, Valeriu Chiţan, ex-ministru finanţelor RM,
Valentina Badrojan, coordonator program „Provocările Mileniului”, Ion Stratulat, primar,
or. Orhei, Alexandru Reliţchi, preşedinte r. Şoldăneşti, Valeriu Bulgari, preşedinte
„UNIagroprotect”, Gheorghe Vrabie, pictor, plastician, Sorin Andrei, preşedinte BCR
Moldova, Boris Găină, academician, AŞM, Sergiu Muravschi, prim-vicepreşedinte, r. Orhei,
Gheorghe Efros, ex-viceprim-ministru.
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Dumitru Ursu, preşedinte Asociaţia Băncilor, Valeriu Chiţan, ex-ministru finanţelor RM,
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Moldova, Boris Găină, academician, AŞM, Sergiu Muravschi, prim-vicepreşedinte, r. Orhei,
Gheorghe Efros, ex-viceprim-ministru.

I. Denumirea manifestării
Masă rotundă consacrată Săptămânii Accesului
Deschis şi Zilei Internaţionale a Accesului Deschis
„ACCESUL DESCHIS ÎN REPUBLICA MOLDOVA” .
III. Denumirea organizaţiei
Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca
Ştiinţifică, Consorţiul eIFL Direct Moldova, Programul eIFLOA, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
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IV. Preşedintele comitetului de organizare
Cheradi Natalia, coordonator, Programul eIFL-OA, ASEM
Nelly Ţurcan, dr. conf., USM
Participanţi
35
VI. Recomandările manifestării ştiinţifice
Ziua Internaţională a Accesului Deschis (Open Access Day) sărbătorită la 14 octombrie,
2009 a fost un prilej de întâlnire şi schimb de idei al specialiştilor în Biblioteconomie şi
Ştiinţa Informării. Masa rotundă „Accesul deschis în Republica Moldova” a fost dedicată
problemelor actuale în dezvoltarea tehnologiilor bibliotecare, dezvoltării Accesului Deschis în
Republica Moldova şi căutării soluţiilor pentru optimizarea procesului informaţional realizat
prin intermediul bibliotecilor. Au participat: Constantin Marin, dr. habilitat, decanul Facultăţii
Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Natalia Goian, dr., conferenţiar universitar, şef de
Catedra Biblioteconomie şi Asistenţa Informaţională, Nelly Ţurcan, dr., conferenţiar
universitar, prodecan la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de
Stat din Moldova, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, Mariana Harjevschi,
director, Biblioteca Publică de Drept, Natalia Cheradi, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică
a ASEM.
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
 Experienţe internaţionale
 Acces Deschis şi noi abordări ale managementului citaţiilor şi evaluarea cercetărilor.
 Noi oportunităţi pentru distribuirea, partajarea şi utilizarea informaţiilor în mediul
Internet
 Surse electronice care există sub protecţia dreptului de autor
 Organizaţia Creative Commons (CC)
 Probleme cu privire la accesibilitatea şi utilizarea conţinutului digital
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Aderarea Republicii Moldova la CC.
Programul eIFL-OA în Republica Moldova
Săptămâna Accesului Deschis 2009
Blogul eIFL-OA Moldova
Declaraţia Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova privind Accesul
Deschis la informaţie.
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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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.

I. Denumirea manifestării
Săptămâna Accesului Deschis. Semnarea Declaraţiei Asociaţiei
Bibliotecarilor din Republica Moldova privind Accesul Deschis
la informaţie
Denumirea organizaţiei
Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică,
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova,
Consorţiul eIFL Direct Moldova, Programul eIFL-OA, Universitatea de Stat din Moldova,
Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
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Săptămâna Accesului Deschis. Semnarea Declaraţiei Asociaţiei
Bibliotecarilor din Republica Moldova privind Accesul Deschis
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Consorţiul eIFL Direct Moldova, Programul eIFL-OA, Universitatea de Stat din Moldova,
Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

III. Preşedintele comitetului de organizare
Cheradi Natalia, coordonator, Programul eIFL-OA, ASEM
Nelly Ţurcan, dr. conf., USM
IV. Participanţi
118
Recomandările manifestării ştiinţifice
Acest document a fost aprobat la 16 octombrie 2009 la Conferinţa Anuală a Asociaţiei
Bibliotecarilor din Republica Moldova. Participanţii la Conferinţă recunosc importanţa
strategică a Accesului Deschis la informaţie. În spiritul Declaraţiei de la Budapesta privind
Iniţiativa Accesului Deschis, Declaraţiei 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 diseminarea cunoştinţelor ştiinţifice globale şi a creativităţii umane
şi pentru determinarea măsurilor care trebuie întreprinse de către instituţiile de cercetare,
universităţile şi bibliotecile din Republica Moldova.
Prin urmare, participanţii Conferinţei sunt interesaţi în promovarea unei noi paradigme a
accesului deschis pentru a câştiga mai mult beneficiu pentru ştiinţă şi societate. Strategiile de
bază pe care Republica Moldova trebuie să le adopte se rezumă la următoarele:
1. Fiecare cetăţean ar trebui să aibă accesul liber la rezultatele cercetărilor, date şi
cunoştinţe finanţate din fonduri publice.
2. Fiecare universitate din Republica Moldova ar trebui să aibă acces la un repozitoriu
digital în scopul stocării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice.
3. Minimum, aceste repozitorii ar trebui să conţină toate materialele raportate la
învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică.
4. Repozitoriile Deschise de materiale şi publicaţii ar trebui să se creeze cât mai curând
posibil, astfel încât să se maximizeze accesul liber şi să încurajeze autorii să publice
articole în reviste cu acces deschis.
Bibliotecile, asociaţiile profesionale, universităţile, instituţiile de cercetare şi alte

III. Preşedintele comitetului de organizare
Cheradi Natalia, coordonator, Programul eIFL-OA, ASEM
Nelly Ţurcan, dr. conf., USM
IV. Participanţi
118
Recomandările manifestării ştiinţifice
Acest document a fost aprobat la 16 octombrie 2009 la Conferinţa Anuală a Asociaţiei
Bibliotecarilor din Republica Moldova. Participanţii la Conferinţă recunosc importanţa
strategică a Accesului Deschis la informaţie. În spiritul Declaraţiei de la Budapesta privind
Iniţiativa Accesului Deschis, Declaraţiei 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 diseminarea cunoştinţelor ştiinţifice globale şi a creativităţii umane
şi pentru determinarea măsurilor care trebuie întreprinse de către instituţiile de cercetare,
universităţile şi bibliotecile din Republica Moldova.
Prin urmare, participanţii Conferinţei sunt interesaţi în promovarea unei noi paradigme a
accesului deschis pentru a câştiga mai mult beneficiu pentru ştiinţă şi societate. Strategiile de
bază pe care Republica Moldova trebuie să le adopte se rezumă la următoarele:
1. Fiecare cetăţean ar trebui să aibă accesul liber la rezultatele cercetărilor, date şi
cunoştinţe finanţate din fonduri publice.
2. Fiecare universitate din Republica Moldova ar trebui să aibă acces la un repozitoriu
digital în scopul stocării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice.
3. Minimum, aceste repozitorii ar trebui să conţină toate materialele raportate la
învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică.
4. Repozitoriile Deschise de materiale şi publicaţii ar trebui să se creeze cât mai curând
posibil, astfel încât să se maximizeze accesul liber şi să încurajeze autorii să publice
articole în reviste cu acces deschis.
Bibliotecile, asociaţiile profesionale, universităţile, instituţiile de cercetare şi alte

169

169

organizaţii din Republica Moldova, care împărtăşesc viziunea exprimată în Declaraţia privind
Accesul Deschis, sunt invitate să se alăture semnatarilor care deja au semnat acest document.
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I. Denumirea manifestării
Seminar „Biblioteca şi Acces Deschis la Informaţie” consacrat
Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis şi Anului
European al Creativităţii şi Inovaţiei (2009)
Denumirea organizaţiei
Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca
Ştiinţifică,
III. Preşedintele comitetului de organizare
Ghinculov Silvia, doctor în economie, ASEM
Cheradi Natalia, ASEM
IV. Participanţi
37
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
Seminarul „Biblioteca şi Acces Deschis la Informaţie” consacrat Săptămânii
Internaţionale a Accesului Deschis şi Anului European al Creativităţii şi Inovaţiei (2009) (23
octombrie 2009) a avut următoarele scopuri:
 punerea în discuţie a problemelor bibliotecii în contextul organizării Accesului
Deschis la informaţie
 prezentarea experienţei internaţionale în domeniul OPEN ACCESS (OA)
 diseminarea informaţiilor de la Conferinţa Anuală ABRM „Provocări pentru
profesionişti în era informaţională”
 stimularea dialogului şi colaborării specialiştilor din bibliotecă
 formularea propunerilor pentru strategii de perspectivă
Programul a inclus următoarele teme de discuţie:
1. Educaţie pe parcursul vieţii: realităţi şi tendinţe – Maria Vătămanu
2. Accesul deschis în Republica Moldova – Natalia Cheradi
3. Biblioteci universitare şi specializate: probleme, soluţii în contextul crizei globale –
Natalia Cheradi, Elena Railean
4. Biblioteci de colegii şi şcoli profesionale: starea actuală şi perspectivele dezvoltării –
Ala Susarenco
5. Personalul de bibliotecă: politici şi programe instituţionale de instruire continuă –
Angela Amorţitu
6. Bibliotecarii pledează pentru acces echitabil la informaţie – Olga Secrieru
7. Probleme actuale ale indexării şi catalogării – Silvia Habaşescu
8. Cultura informaţională a utilizatorului bibliotecii – Stela Pascal
9. Biblioteci publice în contextul actual – Lilia Lupan
În urma acestor discuţii a fost propusă organizarea repozitoriului instituţional deschis şi
adaptarea programelor instituţionale de instruire continuă.
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I. Denumirea manifestării
Seminarul internaţional „Dreptul de autor şi libertatea
accesului la informaţie în biblioteci” în colaborare cu
Consorţiul eIFL Direct Moldova, Asociaţia Bibliotecarilor
din Republica Moldova şi AGEPI
Denumirea organizaţiei
Organizaţia Internaţională eIFLnet. (Electronic Information
for Libraries) Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică, Fundaţia
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SOROS Moldova, Ambasada SUA în Republica Moldova, Asociaţia Bibliotecarilor din
Republica Moldova, eIFL Direct Moldova, Programul eIFL-IP, AGEPI
III. Preşedintele comitetului de organizare
Ghinculov Silvia, doctor în economie, ASEM
Teresa Hackett, eIFL-IP
Harjevschi Mariana, BPD
Belei Olga, AGEPI
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Republica Moldova, eIFL Direct Moldova, Programul eIFL-IP, AGEPI
III. Preşedintele comitetului de organizare
Ghinculov Silvia, doctor în economie, ASEM
Teresa Hackett, eIFL-IP
Harjevschi Mariana, BPD
Belei Olga, AGEPI

IV. Participanţi
98 (Republica Moldova-94, SUA -2; Irlanda-1; Chile -1)
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova şi Consorţiul eIFL Direct Moldova a
organizat seminarul internaţional „Dreptul de autor şi libertatea accesului la informaţie în
biblioteci” care a reunit decidenţi, precum şi reprezentanţi ai comunităţii bibliotecare
internaţionale la 3 decembrie în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice ASEM şi la 4 decembrie în
cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală din Republica Moldova. Tematica
acestui seminar internaţional s-a axat pe problemele accesului la informaţie în mediul
electronic din perspectiva dreptului de autor şi oferirea soluţiilor ce ţin de menţinerea
echilibrului în domeniul legislativ cu referire la dreptul de autor şi biblioteci.
Următoarele subiecte au fost puse în discuţie:
 Armonizarea legislaţiei cu privire la dreptul de autor în Republica Moldova (Dorian
Chiroşca, director general, AGEPI şi Olga Belei, director, Departamentul drept de
autor şi drepturi conexe, AGEPI);
 Dreptul de autor şi accesul la informaţie prin intermediul tehnologiilor
informaţionale (Jonathan Band, avocat, Washington, SUA);
 Dreptul de autor şi excepţiile pentru biblioteci (Teresa Hackett, director program,
Informaţia electronică pentru biblioteci, Dublin, Irlanda);
 Analiza comparativă a legislaţiei cu privire la dreptul de autor (Luis Villaroel,
avocat, Santiago, Chile).
Seminarul a reprezentat o activitate importantă în cadrul proiectului Advocacy pentru
îmbunătăţirea Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe. Rolul bibliotecilor
finanţat de către Fundaţia Soros Moldova şi Agenţia Suedeză de Dezvoltare şi Cooperare
Internaţională prin intermediul programului Societate Civilă.
Considerăm organizarea acestui seminar internaţional extrem de importantă şi suntem
convinşi că va stimula obţinerea unor experienţe noi privind aspectele juridice ale abordării
accesului la informaţie, precum şi oferirea unor sugestii ce ţin de îmbunătăţirea Legii cu
privire la dreptul de autor şi drepturi conexe în mediul electronic.

IV. Participanţi
98 (Republica Moldova-94, SUA -2; Irlanda-1; Chile -1)
V. Recomandările manifestării ştiinţifice
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova şi Consorţiul eIFL Direct Moldova a
organizat seminarul internaţional „Dreptul de autor şi libertatea accesului la informaţie în
biblioteci” care a reunit decidenţi, precum şi reprezentanţi ai comunităţii bibliotecare
internaţionale la 3 decembrie în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice ASEM şi la 4 decembrie în
cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală din Republica Moldova. Tematica
acestui seminar internaţional s-a axat pe problemele accesului la informaţie în mediul
electronic din perspectiva dreptului de autor şi oferirea soluţiilor ce ţin de menţinerea
echilibrului în domeniul legislativ cu referire la dreptul de autor şi biblioteci.
Următoarele subiecte au fost puse în discuţie:
 Armonizarea legislaţiei cu privire la dreptul de autor în Republica Moldova (Dorian
Chiroşca, director general, AGEPI şi Olga Belei, director, Departamentul drept de
autor şi drepturi conexe, AGEPI);
 Dreptul de autor şi accesul la informaţie prin intermediul tehnologiilor
informaţionale (Jonathan Band, avocat, Washington, SUA);
 Dreptul de autor şi excepţiile pentru biblioteci (Teresa Hackett, director program,
Informaţia electronică pentru biblioteci, Dublin, Irlanda);
 Analiza comparativă a legislaţiei cu privire la dreptul de autor (Luis Villaroel,
avocat, Santiago, Chile).
Seminarul a reprezentat o activitate importantă în cadrul proiectului Advocacy pentru
îmbunătăţirea Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe. Rolul bibliotecilor
finanţat de către Fundaţia Soros Moldova şi Agenţia Suedeză de Dezvoltare şi Cooperare
Internaţională prin intermediul programului Societate Civilă.
Considerăm organizarea acestui seminar internaţional extrem de importantă şi suntem
convinşi că va stimula obţinerea unor experienţe noi privind aspectele juridice ale abordării
accesului la informaţie, precum şi oferirea unor sugestii ce ţin de îmbunătăţirea Legii cu
privire la dreptul de autor şi drepturi conexe în mediul electronic.
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Forma 9

Implementarea rezultatelor ştiinţifice
Denumirea lucrărilor
Executantul (laboratorul,
secţia) Conducătorul (gradul
ştiinţific, numele, prenumele)

Locul
implementării
(întreprinderea,
organizaţia)

Propuneri privind perfecţionarea
cadrului legal de politici fiscale în
vederea atragerii investiţiilor.
Catedra „Investiţii şi pieţe de
capital”, ASEM
Dr. hab. Hîncu Rodica
Locaţia Web a Portalului iAfaceri
Moldova (prima tranşă).
Laboratorul InfoCiber
dr. hab., Bolun Ion
Influenţa mecanismului financiar
asupra proceselor de gestiune a
stabilităţii financiare a
întreprinderilor industriale din
Republica Moldova, Suvorova
Iulia Dr. hab. prof. univ.
Tatiana Manole,
Teza „Bancasigurarea în
contextul perfecţionării
mecanismelor de prestare a
serviciilor financiare”
Stanislav Fotescu, catedra
„Finanţe şi Asigurări”
Prof. univ. dr. hab.
Cobzari Ludmila.

Min.Finanţelor al
R.Moldova

Teza de doctor: Cooperarea
regională transfrontalieră –
oportunitate de dezvoltare a
statelor mici în procesul
extinderii UE.
O. Sârbu, Catedra REI
prof. univ. dr. hab. B.Chistruga

Academia
de Studii
Economice

Volumul implementării,
efectul economic (social)
preconizat sau real

Floare-Carpet SA Optimizarea procesului de
gestiune financiară la
întreprindere
SA Ionel
Optimizarea procesului de
gestiune financiară la
întreprindere
Societatea de
asigurări „Accept
inssurance” SRL,
„Donaris Group”
SA, BC;
„Victoriabank”
SA, Comisia
Naţională a Pieţei
Financiare.

Consorţium al
Universităţilor
UE ASEM

172

Implementarea rezultatelor ştiinţifice
Prin care act
se confirmă
faptul
implementării
Certificat de
implementare

Semnificativ

Implementarea sistemului de
bancasigurare va contribui la
sporirea nivelului de
competitivitate a produselor
financiare distribuite prin
intermediul acestui sistem,
prin reducerea cheltuielilor
de distribuţie, prin sporirea
capacităţilor financiare ale
acestui sistem. Efectul va fi
obţinut şi prin reglementarea
instituţională a acestui
sistem, fapt care va contribui
la combaterea riscurilor
sistemice şi la securizarea
financiară a tranzacţiilor
financiare efectuate.

Program de Master
(efect real)

Forma 9

Act
de implementare
Act de
implementare05.03.2009
Act de
implementare
Adeverinţă de
implementare
Victoriabank –
227b
29.XII.2007,
Donaris Group
03/60
11.IV.2005,
Acord Business

Denumirea lucrărilor
Executantul (laboratorul,
secţia) Conducătorul (gradul
ştiinţific, numele, prenumele)

Locul
implementării
(întreprinderea,
organizaţia)

Propuneri privind perfecţionarea
cadrului legal de politici fiscale în
vederea atragerii investiţiilor.
Catedra „Investiţii şi pieţe de
capital”, ASEM
Dr. hab. Hîncu Rodica
Locaţia Web a Portalului iAfaceri
Moldova (prima tranşă).
Laboratorul InfoCiber
dr. hab., Bolun Ion
Influenţa mecanismului financiar
asupra proceselor de gestiune a
stabilităţii financiare a
întreprinderilor industriale din
Republica Moldova, Suvorova
Iulia Dr. hab. prof. univ.
Tatiana Manole,
Teza „Bancasigurarea în
contextul perfecţionării
mecanismelor de prestare a
serviciilor financiare”
Stanislav Fotescu, catedra
„Finanţe şi Asigurări”
Prof. univ. dr. hab.
Cobzari Ludmila.

Min.Finanţelor al
R.Moldova

Academia
de Studii
Economice

Societatea de
asigurări „Accept
inssurance” SRL,
„Donaris Group”
SA, BC;
„Victoriabank”
SA, Comisia
Naţională a Pieţei
Financiare.

Teza de doctor: Cooperarea
regională transfrontalieră –
oportunitate de dezvoltare a
statelor mici în procesul
extinderii UE.
O. Sârbu, Catedra REI
prof. univ. dr. hab. B.Chistruga

Consorţium al
Universităţilor
UE ASEM
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Prin care act
se confirmă
faptul
implementării
Certificat de
implementare

Semnificativ

Floare-Carpet SA Optimizarea procesului de
gestiune financiară la
întreprindere
SA Ionel
Optimizarea procesului de
gestiune financiară la
întreprindere

Like (Accept
inssurance)
nr. 28,
30.VII.2005,
Adeverinţă de
implementare
nr. 01-1920 din
05.VI.2009
Certificate
de implementare

Volumul implementării,
efectul economic (social)
preconizat sau real

Implementarea sistemului de
bancasigurare va contribui la
sporirea nivelului de
competitivitate a produselor
financiare distribuite prin
intermediul acestui sistem,
prin reducerea cheltuielilor
de distribuţie, prin sporirea
capacităţilor financiare ale
acestui sistem. Efectul va fi
obţinut şi prin reglementarea
instituţională a acestui
sistem, fapt care va contribui
la combaterea riscurilor
sistemice şi la securizarea
financiară a tranzacţiilor
financiare efectuate.

Program de Master
(efect real)

Act
de implementare
Act de
implementare05.03.2009
Act de
implementare
Adeverinţă de
implementare
Victoriabank –
227b
29.XII.2007,
Donaris Group
03/60
11.IV.2005,
Acord Business
Like (Accept
inssurance)
nr. 28,
30.VII.2005,
Adeverinţă de
implementare
nr. 01-1920 din
05.VI.2009
Certificate
de implementare

Teza de doctor: Impactul
globalizării asupra creşterii
competitivităţii ţărilor Europei
Centrale şi de Est
L. Dodu-Gugea, Catedra REI
prof. univ. dr. hab. V. Cărare

Camera de
Comerţ şi
Industrie a RM
Agenţia naţională
pentru protecţia
concurenţei

Elaborarea studiului
„Impactul aderării României
la UE asupra comerţului
extern al Moldovei” în baza
modelului economometric
efectuat în teză

Certificate
de implementare

Teza de doctor: Impactul
globalizării asupra creşterii
competitivităţii ţărilor Europei
Centrale şi de Est
L. Dodu-Gugea, Catedra REI
prof. univ. dr. hab. V. Cărare

Camera de
Comerţ şi
Industrie a RM
Agenţia naţională
pentru protecţia
concurenţei

Elaborarea studiului
„Impactul aderării României
la UE asupra comerţului
extern al Moldovei” în baza
modelului economometric
efectuat în teză

Certificate
de implementare
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Forma 10

Participarea la congrese, simpozioane, seminare ştiinţifice, mese rotunde
a colaboratorilor ASEM
Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2

1.

2.

3.

4.

5.

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

3
Catedra „Management”
Întreprinderea
Conferinţa ştiinţifică
ATIC, Chişinău,
contemporană sub
„Managementul întreprinderii
24-25 septembrie
impactul mediului
în mediul economic
2009
concurenţial
contemporan”
Conferinţă ştiinţifică
Particularităţile mediului
internaţională „Filosofia în
ASEM, Chişinău,
concurenţial sub aspect
contextul ştiinţei
23 octombrie 2009
teritorial
contemporane”
Managementul
Conferinţa ştiinţifică
inovaţional şi
ATIC, Chişinău,
„Managementul întreprinderii
perfecţionarea lui în
24-25 septembrie
în mediul economic
condiţiile economiei de
2009
contemporan”
piaţă
Conferinţa ştiinţifică
ATIC, Chişinău,
Аутсорсинг - новый
„Managementul întreprinderii
24-25 septembrie
подход к управлению
în mediul economic
2009
снабжением.
contemporan”
К вопросу о влиянии
человеческого фактора
Conferinţa internaţională
Moscova-Chişinău,
и состояний психики на
«Диетология в
2009
свойства продуктов
целительской практике»
питания

6.

О применении
хромотерапии в
диетологии.

7.

Managementul strategic
al resurselor umane în
condiţii de criză.

8.

Adaptarea şi
modernizarea instruirii
postuniversitare la
cerinţele mediului de
afaceri.

Conferinţa internaţională
«Диетология в
целительской практике»
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Modalităţi de
integrare a procesului de
studii, ştiinţei şi practicii în
pregătirea specialiştilor în
afaceri”
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Moscova-Chişinău,
2009
ASEM, Chişinău,
25-26 septembrie
2009
USM, Chişinău,
30-31 octombrie
2009

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Participarea la congrese, simpozioane, seminare ştiinţifice, mese rotunde
a colaboratorilor ASEM
Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2

Cotelnic Ala

1.

Cotelnic Ala

2.

Sîrbu Ion

3.

Bilaş Ludmila,
Dorogaia Irina

4.

Oboroceanu
Irina,
Raimov G.G.

5.

Oboroceanu
Irina,
Raimov G.G.,
Iţcovici G.S.
Stihi Ludmila

Stihi Ludmila

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

3
Catedra „Management”
Întreprinderea
Conferinţa ştiinţifică
ATIC, Chişinău,
contemporană sub
„Managementul întreprinderii
24-25 septembrie
impactul mediului
în mediul economic
2009
concurenţial
contemporan”
Conferinţă ştiinţifică
Particularităţile mediului
internaţională „Filosofia în
ASEM, Chişinău,
concurenţial sub aspect
contextul ştiinţei
23 octombrie 2009
teritorial
contemporane”
Managementul
Conferinţa ştiinţifică
inovaţional şi
ATIC, Chişinău,
„Managementul întreprinderii
perfecţionarea lui în
24-25 septembrie
în mediul economic
condiţiile economiei de
2009
contemporan”
piaţă
Conferinţa ştiinţifică
ATIC, Chişinău,
Аутсорсинг - новый
„Managementul întreprinderii
24-25 septembrie
подход к управлению
în mediul economic
2009
снабжением.
contemporan”
К вопросу о влиянии
человеческого фактора
Conferinţa internaţională
Moscova-Chişinău,
и состояний психики на
«Диетология в
2009
свойства продуктов
целительской практике»
питания

6.

О применении
хромотерапии в
диетологии.

7.

Managementul strategic
al resurselor umane în
condiţii de criză.

8.

Adaptarea şi
modernizarea instruirii
postuniversitare la
cerinţele mediului de
afaceri.

Conferinţa internaţională
«Диетология в
целительской практике»
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Modalităţi de
integrare a procesului de
studii, ştiinţei şi practicii în
pregătirea specialiştilor în
afaceri”
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Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Cotelnic Ala

Cotelnic Ala

Sîrbu Ion

Bilaş Ludmila,
Dorogaia Irina
Oboroceanu
Irina,
Raimov G.G.

Moscova-Chişinău,
2009

Oboroceanu
Irina,
Raimov G.G.,
Iţcovici G.S.

ASEM, Chişinău,
25-26 septembrie
2009

Stihi Ludmila

USM, Chişinău,
30-31 octombrie
2009

Stihi Ludmila

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Dezvoltarea durabilă a
businessului

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

ASEM, Chişinău,
25-26 septembrie
2009

Covaş Lilia

Влияние
корпоративной
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
культуры на
internaţională
Parfentiev Ala
менеджмент и
25-26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
конкурентоспособность
2009
în economia cunoaşterii”
молдавских
предприятий
Conferinţa internaţională
Sistemul de management
Ţurcanu
„Information and
Chişinău, 18-21 mai
al calităţii în
Gheorghe,
Communication Technologies
2009
organizaţiile TIC
Cojocaru Igor
– 2009” I-st Edition,
Conferinţa internaţională
«Проблемы и перспективы
сотрудничества между
ДНУ, ДонецкОценка
Севастополь,
странами Юго-Восточной
инвестиционной
Negru Ion
17-20 septembrie
Европы в рамках
ситуации в Республике
2009
Черноморского
Молдова
Экономического
Сотрудничества»
Особенности
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
антикризисного
internaţională
Dorogaia Irina
25-26 septembrie
управления в эпоху
„Competitivitatea şi inovarea
2009
изменений
în economia cunoaşterii”
Crearea imaginii în baza
Simpozionul Internaţional al
principiilor social –
ASEM, Chişinău,
Buciuşcan
Tinerilor Cercetători, Ediţia a
responsabile ale
10-11 aprilie 2009
Silvia
VII-a
întreprinderii
Dezvoltarea
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
întreprinderilor social
Buciuşcan
internaţională
responsabile prin
25-26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
Silvia
2009
interacţiune cu grupurile
în economia cunoaşterii”
interesate
Responsabilitatea socială
Conferinţa ştiinţifică
ATIC, Chişinău,
a întreprinderii în
„Managementul întreprinderii
Buciuşcan
24-25 septembrie
contextul dezvoltării
în mediul economic
Silvia
2009
durabile
contemporan”
Politica comercială –
Simpozionul Internaţional al
ASEM, Chişinău,
Cazanu Elena
parte componentă a
Tinerilor Cercetători, Ediţia a
10-11 aprilie 2009
activităţii vamale
VII-a
Impactul crizei globale
Simpozionul Internaţional al
asupra fidelizării
ASEM, Chişinău,
Vornoviţchi
Tinerilor Cercetători, Ediţia a
clienţilor în sistemul
10-11 aprilie 2009
Diana
VII-a
bancar
Evaluarea
Simpozionul Internaţional al
ASEM, Chişinău,
Bucica Elena
performanţelor
Tinerilor Cercetători, Ediţia a 10-11 aprilie 2009
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Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Dezvoltarea durabilă a
businessului

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

ASEM, Chişinău,
25-26 septembrie
2009

Covaş Lilia

Влияние
корпоративной
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
культуры на
internaţională
Parfentiev Ala
менеджмент и
25-26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
конкурентоспособность
2009
în economia cunoaşterii”
молдавских
предприятий
Conferinţa internaţională
Sistemul de management
Ţurcanu
„Information and
Chişinău, 18-21 mai
al calităţii în
Gheorghe,
Communication Technologies
2009
organizaţiile TIC
Cojocaru Igor
– 2009” I-st Edition,
Conferinţa internaţională
«Проблемы и перспективы
сотрудничества между
ДНУ, ДонецкОценка
Севастополь,
странами Юго-Восточной
инвестиционной
Negru Ion
17-20 septembrie
Европы в рамках
ситуации в Республике
2009
Черноморского
Молдова
Экономического
Сотрудничества»
Особенности
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
антикризисного
internaţională
Dorogaia Irina
25-26 septembrie
управления в эпоху
„Competitivitatea şi inovarea
2009
изменений
în economia cunoaşterii”
Crearea imaginii în baza
Simpozionul Internaţional al
principiilor social –
ASEM, Chişinău,
Buciuşcan
Tinerilor Cercetători, Ediţia a
responsabile ale
10-11 aprilie 2009
Silvia
VII-a
întreprinderii
Dezvoltarea
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
întreprinderilor social
Buciuşcan
internaţională
responsabile prin
25-26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
Silvia
2009
interacţiune cu grupurile
în economia cunoaşterii”
interesate
Responsabilitatea socială
Conferinţa ştiinţifică
ATIC, Chişinău,
a întreprinderii în
„Managementul întreprinderii
Buciuşcan
24-25 septembrie
contextul dezvoltării
în mediul economic
Silvia
2009
durabile
contemporan”
Politica comercială –
Simpozionul Internaţional al
ASEM, Chişinău,
Cazanu Elena
parte componentă a
Tinerilor Cercetători, Ediţia a
10-11 aprilie 2009
activităţii vamale
VII-a
Impactul crizei globale
Simpozionul Internaţional al
asupra fidelizării
ASEM, Chişinău,
Vornoviţchi
Tinerilor Cercetători, Ediţia a
clienţilor în sistemul
10-11 aprilie 2009
Diana
VII-a
bancar
Evaluarea
Simpozionul Internaţional al
ASEM, Chişinău,
Bucica Elena
performanţelor
Tinerilor Cercetători, Ediţia a 10-11 aprilie 2009
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Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

1

2
profesionale

3
VII-a

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Catedra „Marketing şi logistică”
Probleme actuale de
Simpozion ştiinţific
ASEM, Chişinău,
marketing în contextul
„Marketingul şi strategia
Savciuc Oxana
10 aprilie 2009
evoluţiei pieţei autohtone
competitivă”
Probleme şi dificultăţi în
Simpozion Internaţional
Universitatea „Spiru
domeniul marketingului „Efecte ale crizei economice
Haret”, Braşov
Savciuc Oxana
pe piaţa R.Moldova
asupra dezvoltării durabile”
26-28 iunie 2009
Conferinţa Ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
Aplicarea tehnicilor de
Internaţională ASEM
25-26 septembrie Savciuc Oxana
Relaţii Publice în situaţii
„Competitivitatea şi inovarea
de criză la întreprinderi
2009
în economia cunoaşterii”
NATO Advanced
Networking Workshop
Chişinău, 21-23 mai Belostecinic
Participări la discuţii
„Cyber Terrorism: Prevention
2009, ASEM
Grigore
and Protection”
Influence of World Crisis on
the Change and
Modernization Strategy
Interaction of the Russia –
EU – CIS Triangle (Institut of
National Economy Romanian
Braşov, 11 – 13 june Belostecinic
Academy, Institute of
Participări la discuţii
2009
Grigore
Economics, Russian
Academy of Sciences,
Academy of Economic
Studies of Moldova,
University Spiru Haret,
Brasov)
Conferinţa Ştiinţifică
Criza mondială şi
Chişinău,
Internaţională
consecinţe pentru
Belostecinic
25 – 26 septembrie
Grigore
Competitivitatea şi inovarea
economia Republicii
2009, ASEM
în economia cunoaşterii
Moldova
Международная научнопрактическая Конференция
г. Свиштов,
Belostecinic
Бухгалтерский учет и аудит
Болгария,
Participări la discuţii
Grigore
в условиях
4 – 5 ноября 2009 г.
информационной
глобализаций
Международная научнопрактическая Конференция
Свиштов, Болгария, Belostecinic
Participări la discuţii
Аграрный сектор в
5 – 6 ноября 2009
Grigore
условиях финансового
кризиса
Financial support of
International Conference
Bucharest,
Belostecinic
environmental policy in „Ecological performance in a
12-13 november
Gr., Dinu M.
the Moldavian Republic
competitive economy”
2009
Participări la discuţii
Simpozion ştiinţific
ASEM, Chişinău,
Caun Victor
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Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

1

2
profesionale

3
VII-a

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Catedra „Marketing şi logistică”
Probleme actuale de
Simpozion ştiinţific
ASEM, Chişinău,
marketing în contextul
„Marketingul şi strategia
Savciuc Oxana
10 aprilie 2009
evoluţiei pieţei autohtone
competitivă”
Probleme şi dificultăţi în
Simpozion Internaţional
Universitatea „Spiru
domeniul marketingului „Efecte ale crizei economice
Haret”, Braşov
Savciuc Oxana
pe piaţa R.Moldova
asupra dezvoltării durabile”
26-28 iunie 2009
Conferinţa Ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
Aplicarea tehnicilor de
Internaţională ASEM
25-26 septembrie Savciuc Oxana
Relaţii Publice în situaţii
„Competitivitatea şi inovarea
de criză la întreprinderi
2009
în economia cunoaşterii”
NATO Advanced
Networking Workshop
Chişinău, 21-23 mai Belostecinic
Participări la discuţii
„Cyber Terrorism: Prevention
2009, ASEM
Grigore
and Protection”
Influence of World Crisis on
the Change and
Modernization Strategy
Interaction of the Russia –
EU – CIS Triangle (Institut of
National Economy Romanian
Braşov, 11 – 13 june Belostecinic
Academy, Institute of
Participări la discuţii
2009
Grigore
Economics, Russian
Academy of Sciences,
Academy of Economic
Studies of Moldova,
University Spiru Haret,
Brasov)
Conferinţa Ştiinţifică
Criza mondială şi
Chişinău,
Internaţională
consecinţe pentru
Belostecinic
25 – 26 septembrie
Grigore
Competitivitatea şi inovarea
economia Republicii
2009, ASEM
în economia cunoaşterii
Moldova
Международная научнопрактическая Конференция
г. Свиштов,
Belostecinic
Бухгалтерский учет и аудит
Болгария,
Participări la discuţii
Grigore
в условиях
4 – 5 ноября 2009 г.
информационной
глобализаций
Международная научнопрактическая Конференция
Свиштов, Болгария, Belostecinic
Participări la discuţii
Аграрный сектор в
5 – 6 ноября 2009
Grigore
условиях финансового
кризиса
Financial support of
International Conference
Bucharest,
Belostecinic
environmental policy in „Ecological performance in a
12-13 november
Gr., Dinu M.
the Moldavian Republic
competitive economy”
2009
Participări la discuţii
Simpozion ştiinţific
ASEM, Chişinău,
Caun Victor

175

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3
„Marketingul şi strategia
competitivă”

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4
10 aprilie 2009

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

ASEM, Chişinău,
Cartavâh
catedra „Marketing
Tatiana
şi Logistică”
Solomatin Ala
Poliproject Exipition
Lobadiuc
12 martie 2009
Maria
ASEM, Chişinău, 4-5
Seminar ştiinţific
iunie 2009, Catedra
internaţional „Impactul
Melnic Igor
„Marketing şi
activităţii logistice asupra
Logistică”
dezvoltării întreprinderii”
Simpozionul Internaţional al
ediţia a VII-a,
Rotaru Olesea
Tinerilor Cercetători ASEM 10-11 aprilie, 2009
Rotaru Olesea
Conferinţa Ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
Internaţională ASEM
25-26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
2009
în economia cunoaşterii”
Conferinţa Internaţională
Rotaru Olesea
“Dezvoltarea economică în
USM, Chişinău,
contextul aspiraţiei de
23 – 24 octombrie,
integrare europeană.
2009
Perspectiva şi realizări“
Conferinţa Ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
Internaţională ASEM
25-26 septembrie
Melnic Igor
„Competitivitatea şi inovarea
2009
în economia cunoaşterii”
Conferinţa Ştiinţifică
Chişinău,
„Managementul întreprinderii
24-25 septembrie
Melnic Igor
în mediul economic
2009
contemporan”
Conferinţa Ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
Saharneanu
Internaţională ASEM
25-26 septembrie
Liliana
„Competitivitatea şi inovarea
2009
în economia cunoaşterii”
Conferinţa Ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
Internaţională ASEM
25-26 septembrie
Ioniţa Irina
„Competitivitatea şi inovarea
2009
în economia cunoaşterii”

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3
„Marketingul şi strategia
competitivă”

30.

30.

Experienţa
Practica moldovenească în
organizatorilor autohtoni domeniul târgurilor şi
de evenimente
expoziţiilor
expoziţionle

31.

Rolul logisticii în
dezvoltarea întreprinderii

31.

Rolul logisticii în
dezvoltarea întreprinderii

32.

Criza pe piaţa imobiliară
din Republica Moldova

32.

Criza pe piaţa imobiliară
din Republica Moldova

33.

Concurenţa pe piaţa
imobiliară din Republica
Moldova

33.

Concurenţa pe piaţa
imobiliară din Republica
Moldova

34.

Tendinţele dezvoltării
pieţei imobiliare şi
specificul activităţii de
marketing în acest
domeniu.

34.

Tendinţele dezvoltării
pieţei imobiliare şi
specificul activităţii de
marketing în acest
domeniu.

35.

Posibilităţi de dezvoltare
a pieţei pensiilor private
în R.M.

35.

Posibilităţi de dezvoltare
a pieţei pensiilor private
în R.M.

36.

Perspectivele dezvoltării
şi integrării transportului
de mărfuri din R.M. în
contextul european

36.

Perspectivele dezvoltării
şi integrării transportului
de mărfuri din R.M. în
contextul european

37.

Marketingul anticriză – o
nouă specializare a
marketingului.

37.

Marketingul anticriză – o
nouă specializare a
marketingului.

38.

Aspecte concurenţiale în
marketingul urban

38.

Aspecte concurenţiale în
marketingul urban

39.

Использование
инструментов
маркетинга
партнерских
отношений в спорте

39.

Использование
инструментов
маркетинга
партнерских
отношений в спорте

40.

Abordări şi metode de
analiză strategică de
marketing

Cristafovici
Profira

40.

Abordări şi metode de
analiză strategică de
marketing

Cartavâh
Tatiana

41.

41.

Participări la discuţii

ASEM, Chişinău,
25-26 septembrie
2009

Conferinţa Ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
Internaţională ASEM
25-26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
2009
în economia cunoaşterii”
Expoziţie Internaţională
CIE „Moldexpo” SA,
Specializată „Reclama &
„Poliproject

176

Mitniţcaia
Ludmila.,
Armanov S.

Participări la discuţii

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

ASEM, Chişinău,
Cartavâh
catedra „Marketing
Tatiana
şi Logistică”
Solomatin Ala
Poliproject Exipition
Lobadiuc
12 martie 2009
Maria
ASEM, Chişinău, 4-5
Seminar ştiinţific
iunie 2009, Catedra
internaţional „Impactul
Melnic Igor
„Marketing şi
activităţii logistice asupra
Logistică”
dezvoltării întreprinderii”
Simpozionul Internaţional al
ediţia a VII-a,
Rotaru Olesea
Tinerilor Cercetători ASEM 10-11 aprilie, 2009
Rotaru Olesea
Conferinţa Ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
Internaţională ASEM
25-26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
2009
în economia cunoaşterii”
Conferinţa Internaţională
Rotaru Olesea
“Dezvoltarea economică în
USM, Chişinău,
contextul aspiraţiei de
23 – 24 octombrie,
integrare europeană.
2009
Perspectiva şi realizări“
Conferinţa Ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
Internaţională ASEM
25-26 septembrie
Melnic Igor
„Competitivitatea şi inovarea
2009
în economia cunoaşterii”
Conferinţa Ştiinţifică
Chişinău,
„Managementul întreprinderii
24-25 septembrie
Melnic Igor
în mediul economic
2009
contemporan”
Conferinţa Ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
Saharneanu
Internaţională ASEM
25-26 septembrie
Liliana
„Competitivitatea şi inovarea
2009
în economia cunoaşterii”
Conferinţa Ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
Internaţională ASEM
25-26 septembrie
Ioniţa Irina
„Competitivitatea şi inovarea
2009
în economia cunoaşterii”

Experienţa
Practica moldovenească în
organizatorilor autohtoni domeniul târgurilor şi
de evenimente
expoziţiilor
expoziţionle

Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională ASEM
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4
10 aprilie 2009

Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională ASEM
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”

ASEM, Chişinău,
25-26 septembrie
2009

Conferinţa Ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
Internaţională ASEM
25-26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
2009
în economia cunoaşterii”
Expoziţie Internaţională
CIE „Moldexpo” SA,
Specializată „Reclama &
„Poliproject

176

Mitniţcaia
Ludmila.,
Armanov S.

Cristafovici
Profira
Cartavâh
Tatiana

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.

Participări la discuţii

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3
Design” ediţia a XI-a

Conferinţa internaţională a
întreprinderilor Mici şi
Mijlocii „Sporirea
Competitivităţii
Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii – vector de Creştere
Economică”

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4
Exhibitions” Ltd,
Chişinău, 4-7
noiembrie 2009

CIE „Moldexpo” SA
Chişinău, 6 mai 2009

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5
Gaugaş
Tatiana
Saharneanu
Liliana

Saharneanu
Liliana

Academia de Ştiinţe
a Moldovei
Masă rotundă „Politici şi
Agenţia pentru
Saharneanu
Participări la discuţii
oportunităţi pentru inovaţii în Inovare şi Transfer
Liliana
tehnologic
RM”
Chişinău, 29 ianuarie
2009
Catedra „Turism şi servicii hoteliere”
Conferinţa internaţională
Ostrofeţ
Turismul în Republica
consacrată zilei mondiale a
ULIM, Chişinău,
Leonid,
Moldova la 50 ani
turismului „Turismul
27.09.2009.
magistru,
secolului XXI”
lector superior
Conferinţa internaţională
Particularităţi ale
consacrată zilei mondiale a
ULIM, Chişinău,
Bulican
managementului de
turismului „Turismul
personal în hoteluri de
27.09.2009.
Adrian,
secolului XXI”,
capacitate mică
Depopularea teritoriului
Conferinţa ştiinţifică
AŞM, Chişinău,
Republicii Moldova
internaţională „Procesele
15-16 octombrie
Grozav Adrian
socio-demografice în
2009
societatea contemporană”
Catedra „Merceologie şi comerţ”
“Competitivitatea şi inovarea ASEM, Chişinău,
Cernavca
“Rolul şi importanţa
în economia cunoaşterii”
RM,
Mihail
proprietăţilor consumiste
25-26 septembrie
în aprecierea
2009
competitivităţii
mărfurilor ceramice
autohtone”
„Evaluarea calităţii
Simpozionul ştiinţific al
ULIM, Chişinău,
Cernavca
gamei sortimentale a
profesorilor ULIM, seria
RM, 2009
Mihail
teracotei comercializată
economică.
pe piaţa de consum a
Moldovei”
Simpozionul ştiinţific al
UCCM, Chişinău,
Cernavca
„Studierea proprietăţilor
profesorilor UCCM
RM, 2009
Mihail
consumiste articolelor
majolice de producere
autohtonă”
„Expertizarea produselor
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
V. Cozmic,
de panificaţie realizate în
internaţională
RM, 25-26
Vrednic Ion,
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Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.

Participări la discuţii

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3
Design” ediţia a XI-a

Conferinţa internaţională a
întreprinderilor Mici şi
Mijlocii „Sporirea
Competitivităţii
Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii – vector de Creştere
Economică”

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4
Exhibitions” Ltd,
Chişinău, 4-7
noiembrie 2009

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5
Gaugaş
Tatiana
Saharneanu
Liliana

CIE „Moldexpo” SA
Chişinău, 6 mai 2009

Saharneanu
Liliana

Academia de Ştiinţe
a Moldovei
Masă rotundă „Politici şi
Agenţia pentru
Saharneanu
Participări la discuţii
oportunităţi pentru inovaţii în Inovare şi Transfer
Liliana
tehnologic
RM”
Chişinău, 29 ianuarie
2009
Catedra „Turism şi servicii hoteliere”
Conferinţa internaţională
Ostrofeţ
Turismul în Republica
consacrată zilei mondiale a
ULIM, Chişinău,
Leonid,
Moldova la 50 ani
turismului „Turismul
27.09.2009.
magistru,
secolului XXI”
lector superior
Conferinţa internaţională
Particularităţi ale
consacrată zilei mondiale a
ULIM, Chişinău,
Bulican
managementului de
turismului „Turismul
personal în hoteluri de
27.09.2009.
Adrian,
secolului XXI”,
capacitate mică
Depopularea teritoriului
Conferinţa ştiinţifică
AŞM, Chişinău,
Republicii Moldova
internaţională „Procesele
15-16 octombrie
Grozav Adrian
socio-demografice în
2009
societatea contemporană”
Catedra „Merceologie şi comerţ”
“Competitivitatea şi inovarea ASEM, Chişinău,
Cernavca
“Rolul şi importanţa
în economia cunoaşterii”
RM,
Mihail
proprietăţilor consumiste
25-26 septembrie
în aprecierea
2009
competitivităţii
mărfurilor ceramice
autohtone”
„Evaluarea calităţii
Simpozionul ştiinţific al
ULIM, Chişinău,
Cernavca
gamei sortimentale a
profesorilor ULIM, seria
RM, 2009
Mihail
teracotei comercializată
economică.
pe piaţa de consum a
Moldovei”
Simpozionul ştiinţific al
UCCM, Chişinău,
Cernavca
„Studierea proprietăţilor
profesorilor UCCM
RM, 2009
Mihail
consumiste articolelor
majolice de producere
autohtonă”
„Expertizarea produselor
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
V. Cozmic,
de panificaţie realizate în
internaţională
RM, 25-26
Vrednic Ion,

177

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2
mun. Chişinău”

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

3
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
„Particularităţile
Conferinţa ştiinţifică
organizării activităţii
internaţională
comerciale în Republica „Competitivitatea şi inovarea
Moldova”
în economia cunoaşterii”
„Studierea sortimentului „Simpozionul Internaţional al
şi determinarea indicilor
tinerilor Cercetători”
de calitate a sucurilor de
struguri”
„Simpozionul Internaţional al
„Particularităţile de
tinerilor Cercetători”
comercializare a
produselor agricole
ecologice”
„Falsificarea –Artă şi „Simpozionul Internaţional al
prejudiciu”
tinerilor Cercetători”

Rolul managementului
strategic în dezvoltarea
comunităţii

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4
septembrie 2009
ASEM, Chişinău,
RM, 25-26
septembrie 2009

Luţa M. , D.
Hâncu , V.
Calmâş

ASEM, Chişinău,
RM, 2009

O. Stâncă,
V. Cozmic

ASEM, Chişinău,
RM, 2009

A. Malcova,
E. Stasiuc,
I. Panfil

178

UCCM,
Chişinău
ASEM,
Chişinău,
25-26
septembrie
ASEM,
Chişinău,
25-26
septembrie
ASEM,
Chişinău,
25-26
septembrie
ASEM,
Chişinău,
25-26
septembrie
Braşov

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2
mun. Chişinău”

51.

ASEM, Chişinău,
RM, 2009

Catedra „Management social”
Conferinţa ştiinţifică
ASEM,
internaţională
Chişinău,
„Competitivitatea şi inovarea
25-26
în economia cunoaşterii”
septembrie 2009

Rolul cooperaţiei de
consum
Chişinău
în Uniunea Europeană
Vitalizarea managerilor
Conferinţa ştiinţifică
de resurse umane în
internaţională
vederea sporirii
„Competitivitatea şi inovarea
competitivităţii
în economia cunoaşterii”
organizaţiilor autohtone.
Personalităţi dificile şi
Conferinţa ştiinţifică
managementul specific al
internaţională
conflictului cu fiecare
tip. Diminuarea efectelor „Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
emoţionale negative ale
conflictului.
Procesul decizional al
Conferinţa ştiinţifică
managementului public –
internaţională
performanţa economiei „Competitivitatea şi inovarea
naţionale.
în economia cunoaşterii”
Conferinţa ştiinţifică
Relaţiile industriale în
internaţională
„Competitivitatea şi inovarea
Republica Moldova
în economia cunoaşterii”
Analiza tendinţelor în
ocuparea tineretului din
Conferinţa ştiinţifică
Republica Moldova în
internaţională
condiţiile proceselor de
Braşov
integrare europeană.

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5
Şpac
Ghenadie
Panfil Ion

Boguş Angela

Boguş Angela

Bîrcă Alic

Eremia Liliana

Paladi Ion
Vaculovschi
Dorin
Lipciu A.
Vaculovschi
Dorin
Vaculovschi
Elena

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

3
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
„Particularităţile
Conferinţa ştiinţifică
organizării activităţii
internaţională
comerciale în Republica „Competitivitatea şi inovarea
Moldova”
în economia cunoaşterii”
„Studierea sortimentului „Simpozionul Internaţional al
şi determinarea indicilor
tinerilor Cercetători”
de calitate a sucurilor de
struguri”
„Simpozionul Internaţional al
„Particularităţile de
tinerilor Cercetători”
comercializare a
produselor agricole
ecologice”
„Falsificarea –Artă şi „Simpozionul Internaţional al
prejudiciu”
tinerilor Cercetători”

Rolul managementului
strategic în dezvoltarea
comunităţii

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4
septembrie 2009
ASEM, Chişinău,
RM, 25-26
septembrie 2009
ASEM, Chişinău,
RM, 2009

Luţa M. , D.
Hâncu , V.
Calmâş

ASEM, Chişinău,
RM, 2009

O. Stâncă,
V. Cozmic

ASEM, Chişinău,
RM, 2009

A. Malcova,
E. Stasiuc,
I. Panfil

Catedra „Management social”
Conferinţa ştiinţifică
ASEM,
internaţională
Chişinău,
„Competitivitatea şi inovarea
25-26
în economia cunoaşterii”
septembrie 2009

Rolul cooperaţiei de
consum
Chişinău
în Uniunea Europeană
Vitalizarea managerilor
Conferinţa ştiinţifică
de resurse umane în
internaţională
vederea sporirii
„Competitivitatea şi inovarea
competitivităţii
în economia cunoaşterii”
organizaţiilor autohtone.
Personalităţi dificile şi
Conferinţa ştiinţifică
managementul specific al
internaţională
conflictului cu fiecare
tip. Diminuarea efectelor „Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
emoţionale negative ale
conflictului.
Procesul decizional al
Conferinţa ştiinţifică
managementului public –
internaţională
performanţa economiei „Competitivitatea şi inovarea
naţionale.
în economia cunoaşterii”
Conferinţa ştiinţifică
Relaţiile industriale în
internaţională
„Competitivitatea şi inovarea
Republica Moldova
în economia cunoaşterii”
Analiza tendinţelor în
ocuparea tineretului din
Conferinţa ştiinţifică
Republica Moldova în
internaţională
condiţiile proceselor de
Braşov
integrare europeană.
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Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5
Şpac
Ghenadie
Panfil Ion

Boguş Angela

UCCM,
Chişinău

Boguş Angela

ASEM,
Chişinău,
25-26
septembrie

Bîrcă Alic

ASEM,
Chişinău,
25-26
septembrie

Eremia Liliana

ASEM,
Chişinău,
25-26
septembrie
ASEM,
Chişinău,
25-26
septembrie
Braşov

Paladi Ion
Vaculovschi
Dorin
Lipciu A.
Vaculovschi
Dorin
Vaculovschi
Elena

Nr.
d/o
1
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
2
3
4
5
Universitatea
Conferinţă internaţională
Eminescu şi românii din
Bucureşti şi
Şoimaru
„120 ani de la moartea lui M.
jurul României.
Academia de Poliţie,
Vasile
Eminescu”,
iunie 2009
Catedra „Economie şi politici economice”
Academia de
Teoria şi practica
Conferinţa Internaţională
Administratie Publică
eficientizării strategiilor
“Statul moldovenesc la 650
Zbârciog
pe lângă Guvernul
de dezvoltare a
ani: Priorităţile administrării
Valeriu
RM,
economiei naţionale mici
– consolidare, dezvoltare,
Chişinău,Moldova
deschise
prosperare
21 mai 2009
World Trade Organization:
The Financial and
WTO Workshop on WTO
WTO, 18 to 20 May
Pîshkina
Economic Crisis and
Matters for Academics from
2009, Geneva,
Tatiana
Implications for
Central and Eastern
Switzerland
Moldova`s Economy” European, Central Asian and
Caucasus Countries
International Conference
September 11-13,
Every crisis also means
“The Pow Wow 2009
Pîshkina
2009, Munich,
„opportunity”
Tatiana
change@crisis” German
Germany
Fulbright Alumni,
Концепция
ΙΙ Международная научноинновационнопрактическая конференция
Республика
ориентированного
«Экономический рост,:
Pîshkina
Беларусь, Минск,
развития малой
глобализация,
Tatiana
открытой экономики
мaй 2009
инновационность,
(на примере
устойчивость»,
Республики Молдова)
Conferinţa ştiinţifică
internaţională ASEM
Chisinău,Moldova
Rolul migraţiei forţei de
Vaculovschi
„Competitivitatea şi inovarea
25 – 26 sept.2009
muncă în procesul de
Elena
în economia cunoaşterii:
ASEM, Chişinau,
globalizare
probleme şi soluţii pentru
2009
România şi Republica
Moldova”.
Conferinţa ştiintifică
internaţională ASEM
Chisinau,Moldova
Criterii de bază în
„Competitivitatea şi inovarea
25 – 26 sept.2009
aprecierea eficienţei
Balan Aliona
în economia cunoaşterii:
ASEM, Chişinau,
activităţii vamale,
probleme şi soluţii pentru
2009
România si Republica
Moldova”.
Conferinţa ştiinţifică
internaţională ASEM
Chisinau,Moldova
Competitivitatea
„Competitivitatea şi inovarea
25 – 26 sept.2009
Gutium
produselor alimentare
în economia cunoaşterii:
ASEM, Chişinau,
Tatiana
autohtone.
probleme şi soluţii pentru
2009
România şi Republica
Moldova”.
Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
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Nr.
d/o
1
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
2
3
4
5
Universitatea
Conferinţă internaţională
Eminescu şi românii din
Bucureşti şi
Şoimaru
„120 ani de la moartea lui M.
jurul României.
Academia de Poliţie,
Vasile
Eminescu”,
iunie 2009
Catedra „Economie şi politici economice”
Academia de
Teoria şi practica
Conferinţa Internaţională
Administratie Publică
eficientizării strategiilor
“Statul moldovenesc la 650
Zbârciog
pe lângă Guvernul
de dezvoltare a
ani: Priorităţile administrării
Valeriu
RM,
economiei naţionale mici
– consolidare, dezvoltare,
Chişinău,Moldova
deschise
prosperare
21 mai 2009
World Trade Organization:
The Financial and
WTO Workshop on WTO
WTO, 18 to 20 May
Pîshkina
Economic Crisis and
Matters for Academics from
2009, Geneva,
Tatiana
Implications for
Central and Eastern
Switzerland
Moldova`s Economy” European, Central Asian and
Caucasus Countries
International Conference
September 11-13,
Every crisis also means
“The Pow Wow 2009
Pîshkina
2009, Munich,
„opportunity”
Tatiana
change@crisis” German
Germany
Fulbright Alumni,
Концепция
ΙΙ Международная научноинновационнопрактическая конференция
Республика
ориентированного
«Экономический рост,:
Pîshkina
Беларусь, Минск,
развития малой
глобализация,
Tatiana
открытой экономики
мaй 2009
инновационность,
(на примере
устойчивость»,
Республики Молдова)
Conferinţa ştiinţifică
internaţională ASEM
Chisinău,Moldova
Rolul migraţiei forţei de
Vaculovschi
„Competitivitatea şi inovarea
25 – 26 sept.2009
muncă în procesul de
Elena
în economia cunoaşterii:
ASEM, Chişinau,
globalizare
probleme şi soluţii pentru
2009
România şi Republica
Moldova”.
Conferinţa ştiintifică
internaţională ASEM
Chisinau,Moldova
Criterii de bază în
„Competitivitatea şi inovarea
25 – 26 sept.2009
aprecierea eficienţei
Balan Aliona
în economia cunoaşterii:
ASEM, Chişinau,
activităţii vamale,
probleme şi soluţii pentru
2009
România si Republica
Moldova”.
Conferinţa ştiinţifică
internaţională ASEM
Chisinau,Moldova
Competitivitatea
„Competitivitatea şi inovarea
25 – 26 sept.2009
Gutium
produselor alimentare
în economia cunoaşterii:
ASEM, Chişinau,
Tatiana
autohtone.
probleme şi soluţii pentru
2009
România şi Republica
Moldova”.
Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
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Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2
Evoluţia comerţului
exterior şi ramurilor
economiei naţionale.

70.

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3
Simpozion internaţional al
tinerilor cercetători, ediţia VII

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

10-11 aprilie 2009.
Chişinău: ASEM,
2009

Gutium
Tatiana

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2
Evoluţia comerţului
exterior şi ramurilor
economiei naţionale.

70.

Catedra „Instruire economică şi comunicare de afaceri”
71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.
78.

„A Case Study an
Lexical Change and
Semantic shift in the
Russian of Moldova”,
„Interacţiunea limbajului
economic şi a celui
comun la nivelul
comunicării cu publicul
larg”.
„Deontologia relaţiilor
profesionale – factor
indispensabil al
competitivităţii în
afaceri”.

Conferinţa Internaţională
„Probleme actuale de
lingvistică, glotodidactică şi
ştiinţă literară”

USM. Chişinău,
5-6 martie, 2009

Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău
internaţională
25-26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
2009
în economia cunoaşterii”
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău
internaţională
25-26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
2009
în economia cunoaşterii”

Conferinţa ştiinţifică
„Inovaţia şi creativitatea
ASEM, Chişinău
internaţională
– avantaje competitive
25- 26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
ale unei organizaţii”.
2009
în economia cunoaşterii”
„Ambilingvismul –
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău
condiţie indispensabilă în
internaţională
25-26 septembrie
pregătirea profesională a
„Competitivitatea şi inovarea
specialistului
2009
în economia cunoaşterii”
economist”.
„О значении и
Conferinţa ştiinţifică
употреблении
ASEM, Chişinău
internaţională
иноязычных
25-26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
экономических
2009
терминов на страницах în economia cunoaşterii”
прессы”.
„Interacţiunea limbajului Colocviul Internaţional
„Filologia Modernă: Realizări
economic şi a celui
şi perspective în context
comun în procesul de
AŞM, Chişinău
european ” (ediţia a II-a)
predare-învăţare a
10-12 noiembrie
Limbă, limbaj, vorbire (in
disciplinelor
2009
memoriam academicianului
economice”.
Silviu Berejan şi a poetului
academician Grigore Vieru)
Catedra „Drept privat”
Evoluţia relaţiilor
Probleme actuale ale istoriei,
ASEM
de leasing în comerţul
teoriei dreptului şi ştiinţelor
2 octombrie
internaţional
administraţiei publice
2009
Teoria generală a
Probleme actuale ale istoriei,
ASEM
contractelor comerciale teoriei dreptului şi ştiinţelor
2 octombrie
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Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3
Simpozion internaţional al
tinerilor cercetători, ediţia VII

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

10-11 aprilie 2009.
Chişinău: ASEM,
2009

Gutium
Tatiana

Catedra „Instruire economică şi comunicare de afaceri”
Kadîrbaeva T.,
(coautori:
Donald L.
Dyer, V.
Iepuri)

71.

Borcoman R.,
Racu-Cicală
A.

Mancaş M.

72.

Bîrsan S,
Jorovlea E.

73.

Vicol Lilia

74.

Kadîrbaeva
Tatiana

75.

Borcoman
Raisa, RacuCicală A.

76.

Postolachi
Gheorghe

77.

Ciobanu
Natalia

78.

„A Case Study an
Lexical Change and
Semantic shift in the
Russian of Moldova”,
„Interacţiunea limbajului
economic şi a celui
comun la nivelul
comunicării cu publicul
larg”.
„Deontologia relaţiilor
profesionale – factor
indispensabil al
competitivităţii în
afaceri”.

Conferinţa Internaţională
„Probleme actuale de
lingvistică, glotodidactică şi
ştiinţă literară”

USM. Chişinău,
5-6 martie, 2009

Kadîrbaeva T.,
(coautori:
Donald L.
Dyer, V.
Iepuri)

Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău
internaţională
25-26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
2009
în economia cunoaşterii”

Borcoman R.,
Racu-Cicală
A.

Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău
internaţională
25-26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
2009
în economia cunoaşterii”

Mancaş M.

Conferinţa ştiinţifică
„Inovaţia şi creativitatea
ASEM, Chişinău
internaţională
– avantaje competitive
25- 26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
ale unei organizaţii”.
2009
în economia cunoaşterii”
„Ambilingvismul –
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău
condiţie indispensabilă în
internaţională
25-26 septembrie
pregătirea profesională a
„Competitivitatea şi inovarea
specialistului
2009
în economia cunoaşterii”
economist”.
„О значении и
Conferinţa ştiinţifică
употреблении
ASEM, Chişinău
internaţională
иноязычных
25-26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
экономических
2009
терминов на страницах în economia cunoaşterii”
прессы”.
„Interacţiunea limbajului Colocviul Internaţional
„Filologia Modernă: Realizări
economic şi a celui
şi perspective în context
comun în procesul de
AŞM, Chişinău
european ” (ediţia a II-a)
predare-învăţare a
10-12 noiembrie
Limbă, limbaj, vorbire (in
disciplinelor
2009
memoriam academicianului
economice”.
Silviu Berejan şi a poetului
academician Grigore Vieru)
Catedra „Drept privat”
Evoluţia relaţiilor
Probleme actuale ale istoriei,
ASEM
de leasing în comerţul
teoriei dreptului şi ştiinţelor
2 octombrie
internaţional
administraţiei publice
2009
Teoria generală a
Probleme actuale ale istoriei,
ASEM
contractelor comerciale teoriei dreptului şi ştiinţelor
2 octombrie
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Bîrsan S,
Jorovlea E.

Vicol Lilia

Kadîrbaeva
Tatiana

Borcoman
Raisa, RacuCicală A.

Postolachi
Gheorghe
Ciobanu
Natalia

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2
internaţionale
Noţiunea şi pericolul
social al infracţiunilor
comise prin participaţie
Dreptul la viaţă – un
drept fundamental al
omului
Criterii de apreciere a
prejudiciilor morale şi a
despăgubirilor băneşti
pentru repararea
daunelor
morale
Provocarea unei fapte de
corupţie sau mituire:
abordări teoreticonormative

79.
80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3
administraţiei publice
Probleme actuale ale istoriei,
teoriei dreptului şi ştiinţelor
administraţiei publice
Probleme actuale ale istoriei,
teoriei dreptului şi ştiinţelor
administraţiei publice

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4
2009

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

ASEM
2 octombrie 2009

Tighineanu
Alexandra

79.

ASEM
2 octombrie 2009

Rotaru-Maslo
Liliana

80.

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2
internaţionale
Noţiunea şi pericolul
social al infracţiunilor
comise prin participaţie
Dreptul la viaţă – un
drept fundamental al
omului
Criterii de apreciere a
prejudiciilor morale şi a
despăgubirilor băneşti
pentru repararea
daunelor
morale
Provocarea unei fapte de
corupţie sau mituire:
abordări teoreticonormative

Probleme actuale ale istoriei,
teoriei dreptului şi ştiinţelor
administraţiei publice

ASEM
2 octombrie
2009

Gîscă
Veronica

81.

Probleme actuale ale istoriei,
teoriei dreptului şi ştiinţelor
administraţiei publice

ASEM
2 octombrie
2009

Cuşnir Valeriu

82.

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
ASEM
„ Competitivitatea
25-26 septembrie
şi inovarea în economia
2009
cunoaşterii”
Conferinţa ştiinţifică
Certains aspects du
internaţională
ASEM
management
„Competitivitatea şi
25-26 septembrie,
des conflits dans le cadre
inovarea în economia
2009
des entreprises
cunoaşterii”
Statul moldovenesc
Evoluţia dreptului prin
Academia
la 650 ani: priorităţile
prisma restricţiilor
de Administrare
administraţiei
impuse procuraturii
Publică, 21 mai
publice- consolidare,
în promovarea acţiunii
2009
dezvoltare, prosperare
civile
Conferinţa Internaţională
Garantarea drepturilor
Curtea
„Valorile constituţionale
cetăţenilor străini şi a
Constituţională
fundamentale – factor
apatrizilor în
din 22-23 iulie 2009
al stabilităţii regimului
Republica Moldova
democratic”
Impactul culturii
organizaţionale asupra Probleme actuale ale istoriei,
ASEM
teoriei dreptului şi ştiinţelor
comportamentului
2 octombrie 2009
personalului, climatului administraţiei publice
şi eficienţei
Правовая культура
Probleme actuale ale istoriei,
ASEM
Правовые воспитание teoriei dreptului şi ştiinţelor
2 octombrie 2009
administraţiei publice
Оригинальное учебно
Probleme actuale ale istoriei,
ASEM
методическое пособие
teoriei dreptului şi ştiinţelor
по курсу «Всеобщая
2 octombrie 2009
administraţiei publice
история
Reformarea sistemului
de asigurări socialeaspecte
şi obiective
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Donos
Evlampie

83.

Demerji Ilie

84.

Bîcu Adelina

85.

Pogoneţ
Galina

86.

Demerji Ilie

87.

Tocarenco
Vladimir

88.

Tocarenco
Vladimir

89.

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3
administraţiei publice
Probleme actuale ale istoriei,
teoriei dreptului şi ştiinţelor
administraţiei publice
Probleme actuale ale istoriei,
teoriei dreptului şi ştiinţelor
administraţiei publice

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4
2009

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

ASEM
2 octombrie 2009

Tighineanu
Alexandra

ASEM
2 octombrie 2009

Rotaru-Maslo
Liliana

Probleme actuale ale istoriei,
teoriei dreptului şi ştiinţelor
administraţiei publice

ASEM
2 octombrie
2009

Gîscă
Veronica

Probleme actuale ale istoriei,
teoriei dreptului şi ştiinţelor
administraţiei publice

ASEM
2 octombrie
2009

Cuşnir Valeriu

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
ASEM
„ Competitivitatea
25-26 septembrie
şi inovarea în economia
2009
cunoaşterii”
Conferinţa ştiinţifică
Certains aspects du
internaţională
ASEM
management
„Competitivitatea şi
25-26 septembrie,
des conflits dans le cadre
inovarea în economia
2009
des entreprises
cunoaşterii”
Statul moldovenesc
Evoluţia dreptului prin
Academia
la 650 ani: priorităţile
prisma restricţiilor
de Administrare
administraţiei
impuse procuraturii
Publică, 21 mai
publice- consolidare,
în promovarea acţiunii
2009
dezvoltare, prosperare
civile
Conferinţa Internaţională
Garantarea drepturilor
Curtea
„Valorile constituţionale
cetăţenilor străini şi a
Constituţională
fundamentale – factor
apatrizilor în
din 22-23 iulie 2009
al stabilităţii regimului
Republica Moldova
democratic”
Impactul culturii
organizaţionale asupra Probleme actuale ale istoriei,
ASEM
teoriei dreptului şi ştiinţelor
comportamentului
2 octombrie 2009
personalului, climatului administraţiei publice
şi eficienţei
Правовая культура
Probleme actuale ale istoriei,
ASEM
Правовые воспитание teoriei dreptului şi ştiinţelor
2 octombrie 2009
administraţiei publice
Оригинальное учебно
Probleme actuale ale istoriei,
ASEM
методическое пособие
teoriei dreptului şi ştiinţelor
по курсу «Всеобщая
2 octombrie 2009
administraţiei publice
история
Reformarea sistemului
de asigurări socialeaspecte
şi obiective
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Donos
Evlampie

Demerji Ilie

Bîcu Adelina

Pogoneţ
Galina

Demerji Ilie
Tocarenco
Vladimir
Tocarenco
Vladimir

Nr.
d/o
1

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

Titlul comunicării
prezentate
2
права и государства»
подготовленное и
изданное
в 2005г профессором
Михаилом Ротару

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Catedra „Drept public”
Statul Moldovenesc la 650:
Academia de
priorităţile administraţiei
Administrare
Evoluţia dreptului penal
Rotaru Mihail
publice – consolidare,
Publică, Chişinău,
în Moldova medievală
dezvoltare, prosperare. Con.
R.M., 21.05.09
Inter.
ASEM, Facultatea
Rolul istoriei universale Probleme actuale ale istoriei,
„Economia generală
şi naţionale a dreptului în teoriei dreptului şi ştiinţelor
Rotaru Mihail
şi drept”, Catedra
formarea profesională a administraţiei publice. Con.
„Drept Public”, 2.10.
juristului
Inter.
2009
Transparency
Corupţia în sistemul
Monitorizarea politicilor
Internaţional
Rotaru Mihail
educaţional şi măsuri de anticorupţie în Republica
MOLDOVA,
prevenire
Moldova. Con.
4.11. 2009
Catedra „Geografie şi economia mediului”
Conferinţa ştiinţifică
Problemele actuale ale
internaţională
gestionării protecţiei
ASEM
Bacal Petru
septembrie, 2009
mediului în Republica „Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
Moldova
Ageing of Population
World Ageing and
Universitz of St
Sainsus
in the Republic of
Generations Congress
Gallen
Valeriu
Moldova
În: The 33rd Annual
Problemele actuale ale
Congress of the American
implementării taxelor
Sibiu, România
Bacal Petru
pentru poluarea aerului Romanian Academy of Arts
and Sciences (ARA).
în Republica Moldova.
Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională „Procesele
Impactul îmbătrânirii
Sainsus
socio-demografice în
Chişinau
demografice.
Valeriu
Subtilităţi ale problemei societatea contemporană: de
la meditaţii la acţiuni
Conferinţa Ştiinţifică
Rolul natalităţii în
Internaţională „Procesele
Matei
Chişinau
transformările
socio-demografice în
Constantin
societatea contemporană:
demografice
de la meditaţii la acţiuni
Catedra „Relaţii Economice Internaţionale”
Workshop-urile internaţionale
Consorţium al
Lansarea proiectului
cu genericul Desfăşurarea
Universităţilor de la
Bridge în Republica
proiectului Bridge în
Slovenia, Italia,
Moldova. Politica de
Sârbu Olesea
contextul Politicii de
România, ASERVecinătate şi Parteneriat
Vecinătate şi Parteneriat al
ASEM, Chişinău,
al UE
Uniunii Europene
Cahul, Bălţi,
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Nr.
d/o
1

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

Titlul comunicării
prezentate
2
права и государства»
подготовленное и
изданное
в 2005г профессором
Михаилом Ротару

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Catedra „Drept public”
Statul Moldovenesc la 650:
Academia de
priorităţile administraţiei
Administrare
Evoluţia dreptului penal
Rotaru Mihail
publice – consolidare,
Publică, Chişinău,
în Moldova medievală
dezvoltare, prosperare. Con.
R.M., 21.05.09
Inter.
ASEM, Facultatea
Rolul istoriei universale Probleme actuale ale istoriei,
„Economia generală
şi naţionale a dreptului în teoriei dreptului şi ştiinţelor
Rotaru Mihail
şi drept”, Catedra
formarea profesională a administraţiei publice. Con.
„Drept Public”, 2.10.
juristului
Inter.
2009
Transparency
Corupţia în sistemul
Monitorizarea politicilor
Internaţional
Rotaru Mihail
educaţional şi măsuri de anticorupţie în Republica
MOLDOVA,
prevenire
Moldova. Con.
4.11. 2009
Catedra „Geografie şi economia mediului”
Conferinţa ştiinţifică
Problemele actuale ale
internaţională
gestionării protecţiei
ASEM
Bacal Petru
septembrie, 2009
mediului în Republica „Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
Moldova
Ageing of Population
World Ageing and
Universitz of St
Sainsus
in the Republic of
Generations Congress
Gallen
Valeriu
Moldova
În: The 33rd Annual
Problemele actuale ale
Congress of the American
implementării taxelor
Sibiu, România
Bacal Petru
pentru poluarea aerului Romanian Academy of Arts
and Sciences (ARA).
în Republica Moldova.
Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională „Procesele
Impactul îmbătrânirii
Sainsus
socio-demografice în
Chişinau
demografice.
Valeriu
Subtilităţi ale problemei societatea contemporană: de
la meditaţii la acţiuni
Conferinţa Ştiinţifică
Rolul natalităţii în
Internaţională „Procesele
Matei
Chişinau
transformările
socio-demografice în
Constantin
societatea contemporană:
demografice
de la meditaţii la acţiuni
Catedra „Relaţii Economice Internaţionale”
Workshop-urile internaţionale
Consorţium al
Lansarea proiectului
cu genericul Desfăşurarea
Universităţilor de la
Bridge în Republica
proiectului Bridge în
Slovenia, Italia,
Moldova. Politica de
Sârbu Olesea
contextul Politicii de
România, ASERVecinătate şi Parteneriat
Vecinătate şi Parteneriat al
ASEM, Chişinău,
al UE
Uniunii Europene
Cahul, Bălţi,

182

Nr.
d/o
1

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
2
3
4
5
Tiraspol,
23-26 martie, 2009
Consorţium al
Workshop-urile internaţionale Universităţilor de la
Slovenia, Italia,
Analiza modalităţilor de
cu genericul Desfăşurarea
România, ASERcooperare ştiinţificoproiectului Bridge în
Şişcan Zorina
ASEM, Chişinău,
didactică dintre UE şi
contextul Politicii de
Cahul, Bălţi,
RM
Vecinătate şi Parteneriat al
Tiraspol,
Uniunii Europene
23-26 martie, 2009
Technical University,
The 3d Central European
The role of FDI on the
Kosice,
Dodu-Gugea
conference in regional
regional competitiveness
Slovak Republic,
Larisa
science
October 7- 9, 2009
University of
The 12th Annual conference
The Problems of Reginal
Cologne,
on Regional Discrepancies in
Pisaniuc Maia
Economic Cooperation
Bulgary, Sofia,
Economic and Social
in the Balkans
October 9-10, 2009
Development in Europe
Competitivitatea şi
Competitivitatea şi inovarea
Chişinău, ASEM
Chistruga
inovarea în economia
în economia cunoaşterii:
25-26 septembrie
Boris,
cunoaşterii: probleme şi
Conferinţa ştiinţifică
2009.
Pisaniuc Maia
soluţii pentru România şi
internaţională
Republica Moldova
Competitivitatea şi inovarea
Chişinău, ASEM
Dodu- Gugea
Rolul ISD asupra
în economia cunoaşterii:
25-26 septembrie
Conferinţa ştiinţifică
Larisa
competitivităţii ţărilor
2009.
internaţională
Catedra „Teorie Economică şi Doctrine Economice”
ASEM, Chişinău,
Conferinţa ştiinţifică
Creştinismul, „misiunea”
Republica Moldova,
internaţională
crizelor economice şi
Moldovan
25-26 septembrie
Dumitru
„Competitivitatea şi inovarea
instrumentele
2009
în economia cunoaşterii”
psihologice anticriză
Conferinţa naţională
Comunicare: „ Viitorul
Expert-grup,
„Uniunea Europeană integrării europene a
Moldovan
Chişinău, Republica
Republica Moldova:
Republicii
Dumitru
Moldova,
aprofundarea relaţiilor
Moldova:costuri,
3 martie 2009
comerciale şi a cooperării
beneficii şi oportunităţi
economice”
pierdute”
Workshop „Influence of
Academia Română ,
World Crisis on Strategic
Braşov, (România),
Raport: „Depăşirea crizei
Transformation and
Moldovan
11-15 iunie 2009
economice mondială prin Monitarization. Interactions
Dumitru
gândirea pozitivă”
of triangle Rusia-European
Union and Community of
Independent States”
Evoluţia conceptelor
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
teoretice ale
internaţională
Republica Moldova,
Ustian Ion
liberalismului economic „Competitivitatea şi inovarea
25-26 septembrie
clasic în operele lui
în economia cunoaşterii”
2009
Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
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Nr.
d/o
1

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
2
3
4
5
Tiraspol,
23-26 martie, 2009
Consorţium al
Workshop-urile internaţionale Universităţilor de la
Slovenia, Italia,
Analiza modalităţilor de
cu genericul Desfăşurarea
România, ASERcooperare ştiinţificoproiectului Bridge în
Şişcan Zorina
ASEM, Chişinău,
didactică dintre UE şi
contextul Politicii de
Cahul, Bălţi,
RM
Vecinătate şi Parteneriat al
Tiraspol,
Uniunii Europene
23-26 martie, 2009
Technical University,
The 3d Central European
The role of FDI on the
Kosice,
Dodu-Gugea
conference in regional
regional competitiveness
Slovak Republic,
Larisa
science
October 7- 9, 2009
University of
The 12th Annual conference
The Problems of Reginal
Cologne,
on Regional Discrepancies in
Pisaniuc Maia
Economic Cooperation
Bulgary, Sofia,
Economic and Social
in the Balkans
October 9-10, 2009
Development in Europe
Competitivitatea şi
Competitivitatea şi inovarea
Chişinău, ASEM
Chistruga
inovarea în economia
în economia cunoaşterii:
25-26 septembrie
Boris,
cunoaşterii: probleme şi
Conferinţa ştiinţifică
2009.
Pisaniuc Maia
soluţii pentru România şi
internaţională
Republica Moldova
Competitivitatea şi inovarea
Chişinău, ASEM
Dodu- Gugea
Rolul ISD asupra
în economia cunoaşterii:
25-26 septembrie
Conferinţa ştiinţifică
Larisa
competitivităţii ţărilor
2009.
internaţională
Catedra „Teorie Economică şi Doctrine Economice”
ASEM, Chişinău,
Conferinţa ştiinţifică
Creştinismul, „misiunea”
Republica Moldova,
internaţională
crizelor economice şi
Moldovan
25-26 septembrie
Dumitru
„Competitivitatea şi inovarea
instrumentele
2009
în economia cunoaşterii”
psihologice anticriză
Conferinţa naţională
Comunicare: „ Viitorul
Expert-grup,
„Uniunea Europeană integrării europene a
Moldovan
Chişinău, Republica
Republica Moldova:
Republicii
Dumitru
Moldova,
aprofundarea relaţiilor
Moldova:costuri,
3 martie 2009
comerciale şi a cooperării
beneficii şi oportunităţi
economice”
pierdute”
Workshop „Influence of
Academia Română ,
World Crisis on Strategic
Braşov, (România),
Raport: „Depăşirea crizei
Transformation and
Moldovan
11-15 iunie 2009
economice mondială prin Monitarization. Interactions
Dumitru
gândirea pozitivă”
of triangle Rusia-European
Union and Community of
Independent States”
Evoluţia conceptelor
Conferinţa ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
teoretice ale
internaţională
Republica Moldova,
Ustian Ion
liberalismului economic „Competitivitatea şi inovarea
25-26 septembrie
clasic în operele lui
în economia cunoaşterii”
2009
Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
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Nr.
d/o
1

Titlul comunicării
prezentate

2
Bayron, Puşkin şi
Eminescu
Tendinţe recente în
evoluţia competitivităţii
108.
sectorului agricol al
R.Moldova
Libertatea economică în
condiţiile de criză
109.
(analiza comparativă în
ţările de frontieră)
Формирование «новой»
экономики и
современная система
110.
ценностей на
глобальном и
национальном уровнях
Национальный
медиарынок:
современные
тенденции развития.
111.

112.

113.

114.

115.
116.

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”

ASEM, Chişinău,
Republica Moldova, Benea-Popuşoi
25-26 septembrie
Elina
2009
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
Coşeleva
25-26 septembrie
Natalia
2009

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”

ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
25-26 septembrie
2009

European Humanities
Международная
University, Centre
конференция:
„Communicative Revolution for Advanced Studies
and Education
- Media and Social Change in
Eastern Europe After 1989” (CASE),Visual and
Cultural Studies
(«Коммуникативная
Laboratory at EHU,
революция» – Медиа и
социальные трансформации Vilnius, Lituania,
21-22 mai 2009
в Восточной Европе после
1989 г.)
ХIХ международная
Черновцы. Украина.
Институциональная
научно-практическая
15-16 октября
матрица и "рамки"
конференция «Інституційна
2009 г.
рыночных
природа ринкових
трансформаций в
трансформацій».
Восточно-Европейском
Пограничье
Беларусь, Минск,
Сессия САSE по
Либерализация и
Программе «Социальные 17-18 февраля 2009
социализация
трансформации в
трансформационных
Пограничье (Беларусь,
экономик Пограничья
Украина, Молдова)»
Черновцы. Украина.
ХIХ международная
«Архитектура»
15-16 октября
научно-практическая
совершенствования
2009 г.
конференция «Інституційна
системы власти в
природа ринкових
период рыночной
трансформацій».
трансформации
Catedra „Bănci şi Activitate Bancară”
The impact of bank
Bucureşti,
credits on the sustainable
Conferinţa internaţională
22-23 mai 2009,
development of the real
„Investiţiile şi relansarea
„Economia” seria
sector in the Republic of
economică”,
„Management”
Moldova
Impactul crizei
Conferinţa internaţională
Bucureşti,
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Şişcan
Nadejda

Nr.
d/o
1

Titlul comunicării
prezentate

2
Bayron, Puşkin şi
Eminescu
Tendinţe recente în
evoluţia competitivităţii
108.
sectorului agricol al
R.Moldova
Libertatea economică în
condiţiile de criză
109.
(analiza comparativă în
ţările de frontieră)
Формирование «новой»
экономики и
современная система
110.
ценностей на
глобальном и
национальном уровнях
Национальный
медиарынок:
современные
тенденции развития.

Sorocean Olga

111.

Sorocean Olga
Coşeleva
Natalia

112.

Sorocean Olga
Coşeleva
Natalia
Filip Nelly

113.

Filip Nelly

114.

Ciobu Stela,
Pîrţachi Ileana

115.

Ciobu Stela,

116.

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”

ASEM, Chişinău,
Republica Moldova, Benea-Popuşoi
25-26 septembrie
Elina
2009
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
Coşeleva
25-26 septembrie
Natalia
2009

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”

ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
25-26 septembrie
2009

European Humanities
Международная
University, Centre
конференция:
„Communicative Revolution for Advanced Studies
and Education
- Media and Social Change in
Eastern Europe After 1989” (CASE),Visual and
Cultural Studies
(«Коммуникативная
Laboratory at EHU,
революция» – Медиа и
социальные трансформации Vilnius, Lituania,
21-22 mai 2009
в Восточной Европе после
1989 г.)
ХIХ международная
Черновцы. Украина.
Институциональная
научно-практическая
15-16 октября
матрица и "рамки"
конференция «Інституційна
2009 г.
рыночных
природа ринкових
трансформаций в
трансформацій».
Восточно-Европейском
Пограничье
Беларусь, Минск,
Сессия САSE по
Либерализация и
Программе «Социальные 17-18 февраля 2009
социализация
трансформации в
трансформационных
Пограничье (Беларусь,
экономик Пограничья
Украина, Молдова)»
Черновцы. Украина.
ХIХ международная
«Архитектура»
15-16 октября
научно-практическая
совершенствования
2009 г.
конференция «Інституційна
системы власти в
природа ринкових
период рыночной
трансформацій».
трансформации
Catedra „Bănci şi Activitate Bancară”
The impact of bank
Bucureşti,
credits on the sustainable
Conferinţa internaţională
22-23 mai 2009,
development of the real
„Investiţiile şi relansarea
„Economia” seria
sector in the Republic of
economică”,
„Management”
Moldova
Impactul crizei
Conferinţa internaţională
Bucureşti,

184

Şişcan
Nadejda

Sorocean Olga

Sorocean Olga
Coşeleva
Natalia
Sorocean Olga
Coşeleva
Natalia
Filip Nelly

Filip Nelly

Ciobu Stela,
Pîrţachi Ileana
Ciobu Stela,

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

1

2
3
financiare internaţionale
„Investiţiile şi relansarea
asupra fluxului
economică”,
investiţiilor străine
directe în Republica
Moldova
Conferinţa ştiinţifică
Integrarea Republicii
naţională cu participare
Moldova în fluxurile
internaţională „Progrese în
investiţionale prin
117.
promovarea politicilor de teoria deciziilor economice în
condiţii de risc şi
stimulare a investiţiilor
incertitudine”,
Conferinţa Ştiinţifică
Dezechilibrele financiare
Internaţională
118.
şi descentralizarea fiscală „Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
Perspectivele integrării
Conferinţa Ştiinţifică
financiare a RM în
Internaţională
119.
fluxurile financiare
„Competitivitatea şi inovarea
internaţionale
în economia cunoaşterii”
Conferinţa Ştiinţifică
Sistemul bancar în
Internaţională
120.
condiţiile crizei
„Competitivitatea şi inovarea
economice
în economia cunoaşterii”
Conferinţa Ştiinţifică
Evaluarea
Internaţională
performanţelor
121.
managementului bancar „Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
prin metode cantitative
Corelaţia pieţelor
Conferinţa Ştiinţifică
financiare în contextul
Internaţională
122.
crizei financiare
„Competitivitatea şi inovarea
internaţionale
în economia cunoaşterii”
Conferinţa Ştiinţifică
Autorizarea – instrument
Internaţională
123.
al supravegherii bancare „Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
Conferinţa Ştiinţifică
Dezechilibrele financiare
Internaţională
124.
şi împrumuturile
„Competitivitatea şi inovarea
obligatare municipale
în economia cunoaşterii”
Conferinţa Ştiinţifică
Politica monetară a
Internaţională
125. BNM în condiţiile crizei
„Competitivitatea şi inovarea
financiare
în economia cunoaşterii”
Perfecţionarea metodelor
Conferinţa Ştiinţifică
de management al
Internaţională
126. riscului operaţional în
„Competitivitatea şi inovarea
băncile comerciale din
în economia cunoaşterii”
RM
127.
Impactul crizei
Conferinţa Ştiinţifică

185

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4
22-23 mai 2009,
„Economia” seria
„Management”
Academia Română –
Filiala Iaşi Institutul
de Cercetări
Economice şi Sociale
„Gh. Zane”, Iaşi, 18
septembrie 2009
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
25-26 septembrie
2009
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
25-26 septembrie
2009
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
25-26 septembrie
2009
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
25-26 septembrie
2009
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
25-26 septembrie
2009
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
25-26 septembrie
2009
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
25-26 septembrie
2009
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
25-26 septembrie
2009

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5
Luchian Ivan

Ciobu Stela,
Luchian Ivan,
Slonovschi
Dumitru

Stratulat Oleg
Secrieru
Angela
Timuş Victoria
Zubic Aliona

Cociug
Victoria
Lopotenco
Viorica
Covaliu
Margareta

Cîrlan Ana

Mistrean
Larisa

ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
25-26 septembrie
2009

Ciobu Stela
Luchian Ivan

ASEM, Chişinău,

Darovanaia

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

1

2
3
financiare internaţionale
„Investiţiile şi relansarea
asupra fluxului
economică”,
investiţiilor străine
directe în Republica
Moldova
Conferinţa ştiinţifică
Integrarea Republicii
naţională cu participare
Moldova în fluxurile
internaţională „Progrese în
investiţionale prin
117.
promovarea politicilor de teoria deciziilor economice în
condiţii de risc şi
stimulare a investiţiilor
incertitudine”,
Conferinţa Ştiinţifică
Dezechilibrele financiare
Internaţională
118.
şi descentralizarea fiscală „Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
Perspectivele integrării
Conferinţa Ştiinţifică
financiare a RM în
Internaţională
119.
fluxurile financiare
„Competitivitatea şi inovarea
internaţionale
în economia cunoaşterii”
Conferinţa Ştiinţifică
Sistemul bancar în
Internaţională
120.
condiţiile crizei
„Competitivitatea şi inovarea
economice
în economia cunoaşterii”
Conferinţa Ştiinţifică
Evaluarea
Internaţională
performanţelor
121.
managementului bancar „Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
prin metode cantitative
Corelaţia pieţelor
Conferinţa Ştiinţifică
financiare în contextul
Internaţională
122.
crizei financiare
„Competitivitatea şi inovarea
internaţionale
în economia cunoaşterii”
Conferinţa Ştiinţifică
Autorizarea – instrument
Internaţională
123.
al supravegherii bancare „Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
Conferinţa Ştiinţifică
Dezechilibrele financiare
Internaţională
124.
şi împrumuturile
„Competitivitatea şi inovarea
obligatare municipale
în economia cunoaşterii”
Conferinţa Ştiinţifică
Politica monetară a
Internaţională
125. BNM în condiţiile crizei
„Competitivitatea şi inovarea
financiare
în economia cunoaşterii”
Perfecţionarea metodelor
Conferinţa Ştiinţifică
de management al
Internaţională
126. riscului operaţional în
„Competitivitatea şi inovarea
băncile comerciale din
în economia cunoaşterii”
RM
127.
Impactul crizei
Conferinţa Ştiinţifică

185

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4
22-23 mai 2009,
„Economia” seria
„Management”
Academia Română –
Filiala Iaşi Institutul
de Cercetări
Economice şi Sociale
„Gh. Zane”, Iaşi, 18
septembrie 2009
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
25-26 septembrie
2009
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
25-26 septembrie
2009
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
25-26 septembrie
2009
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
25-26 septembrie
2009
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
25-26 septembrie
2009
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
25-26 septembrie
2009
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
25-26 septembrie
2009
ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
25-26 septembrie
2009

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5
Luchian Ivan

Ciobu Stela,
Luchian Ivan,
Slonovschi
Dumitru

Stratulat Oleg
Secrieru
Angela
Timuş Victoria
Zubic Aliona

Cociug
Victoria
Lopotenco
Viorica
Covaliu
Margareta

Cîrlan Ana

Mistrean
Larisa

ASEM, Chişinău,
Republica Moldova,
25-26 septembrie
2009

Ciobu Stela
Luchian Ivan

ASEM, Chişinău,

Darovanaia

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

1

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
4
5
Republica Moldova,
Ala
25-26 septembrie
2009

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

1

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
4
5
Republica Moldova,
Ala
25-26 septembrie
2009

2
3
financiare internaţionale
Internaţională
asupra economiei
„Competitivitatea şi inovarea
Republicii Moldova
în economia cunoaşterii”
Planificarea campaniei
Conferinţa Ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
promoţionale a
Internaţională
Republica Moldova,
Andronic
128. produselor şi serviciilor
„Competitivitatea şi inovarea
25-26 septembrie
Alesea
bancare de către băncile
în economia cunoaşterii”
2009
comerciale din RM
Conferinţa Ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
Gorobeţ Ilinca
Internaţională
Republica Moldova,
Servicii de brokeraj pe
Marianciuc
129.
piaţa creditelor
„Competitivitatea şi inovarea
25-26 septembrie
Aurelia
în economia cunoaşterii”
2009
Impactul migraţiei cu
Conferinţa Ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
scop de muncă asupra
Internaţională
Republica Moldova,
Belobrov
130. rezilienţei financiare a
„Competitivitatea şi inovarea
25-26 septembrie
Angela
gospodăriilor casnice în
în economia cunoaşterii”
2009
timpul crizei
Влияние
интегрированных
ASEM, Chişinău,
Conferinţa Ştiinţifică
Republica Moldova,
Romanciuc
Internaţională
коммуникаций и
131.
Larisa
25-26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
объективности
2009
în economia cunoaşterii”
рейтинга на
деятельность банка
ASEM, Chişinău,
Conferinţa Ştiinţifică
Проблемы оценки
Republica Moldova,
Internaţională
ликвидности банков в
Dicov Irina
132.
25-26 septembrie
условиях современного „Competitivitatea şi inovarea
2009
în economia cunoaşterii”
кризиса
Impactul crizei
financiare mondiale
Conferinţa Ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
asupra economiei
Internaţională
Republica Moldova,
133. Republicii Moldova şi
Roller Ala
„Competitivitatea şi inovarea
25-26 septembrie
măsuri posibile de
în economia cunoaşterii”
2009
atenuare ale acesteia de
către BNM
Catedra „Finanţe şi asigurări”
Elemente fundamentale
ASEM, Chişinău,
în construcţia sistemului „Competitivitatea şi inovarea
Baurciulu
25-26 septembrie
134.
Angela
de bugetare sensibil la
în economia cunoaşterii”
2009
dimensiunea de gen.
Conferinţa ştiinţifică
Cobzari
Tendinţe în evoluţia
ASEM, Chisinau,
intenaţională
Ludmila,
135. formelor de instruire şi
25-26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
Fotescu
funcţionare a asigurărilor
2009
în economia cunoaşterii
Stanislav
Cobzari
Conferinţa ştiinţifică
Identificarea spaţiului
ASEM, Chisinau,
Ludmila
intenaţională
valutar optim prin prisma
136.
25-26 septembrie
Alexandru
elementelor constitutive „Competitivitatea şi inovarea
2009
Ţurcanu
în economia cunoaşterii
Finanţarea cheltuielilor Simpozionul Internaţional al
ASEM, Chişinău,
Berghe
137.
bugetelor UAT din RM
Tinerilor Cercetători
10-11 aprilie 2009.
Nadejda

2
3
financiare internaţionale
Internaţională
asupra economiei
„Competitivitatea şi inovarea
Republicii Moldova
în economia cunoaşterii”
Planificarea campaniei
Conferinţa Ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
promoţionale a
Internaţională
Republica Moldova,
Andronic
128. produselor şi serviciilor
„Competitivitatea şi inovarea
25-26 septembrie
Alesea
bancare de către băncile
în economia cunoaşterii”
2009
comerciale din RM
Conferinţa Ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
Gorobeţ Ilinca
Internaţională
Republica Moldova,
Servicii de brokeraj pe
Marianciuc
129.
piaţa creditelor
„Competitivitatea şi inovarea
25-26 septembrie
Aurelia
în economia cunoaşterii”
2009
Impactul migraţiei cu
Conferinţa Ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
scop de muncă asupra
Internaţională
Republica Moldova,
Belobrov
130. rezilienţei financiare a
„Competitivitatea şi inovarea
25-26 septembrie
Angela
gospodăriilor casnice în
în economia cunoaşterii”
2009
timpul crizei
Влияние
интегрированных
ASEM, Chişinău,
Conferinţa Ştiinţifică
Republica Moldova,
Romanciuc
Internaţională
коммуникаций и
131.
Larisa
25-26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
объективности
2009
în economia cunoaşterii”
рейтинга на
деятельность банка
ASEM, Chişinău,
Conferinţa Ştiinţifică
Проблемы оценки
Republica Moldova,
Internaţională
ликвидности банков в
Dicov Irina
132.
25-26 septembrie
условиях современного „Competitivitatea şi inovarea
2009
în economia cunoaşterii”
кризиса
Impactul crizei
financiare mondiale
Conferinţa Ştiinţifică
ASEM, Chişinău,
asupra economiei
Internaţională
Republica Moldova,
133. Republicii Moldova şi
Roller Ala
„Competitivitatea şi inovarea
25-26 septembrie
măsuri posibile de
în economia cunoaşterii”
2009
atenuare ale acesteia de
către BNM
Catedra „Finanţe şi asigurări”
Elemente fundamentale
ASEM, Chişinău,
în construcţia sistemului „Competitivitatea şi inovarea
Baurciulu
25-26 septembrie
134.
Angela
de bugetare sensibil la
în economia cunoaşterii”
2009
dimensiunea de gen.
Conferinţa ştiinţifică
Cobzari
Tendinţe în evoluţia
ASEM, Chisinau,
intenaţională
Ludmila,
135. formelor de instruire şi
25-26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
Fotescu
funcţionare a asigurărilor
2009
în economia cunoaşterii
Stanislav
Cobzari
Conferinţa ştiinţifică
Identificarea spaţiului
ASEM, Chisinau,
Ludmila
intenaţională
valutar optim prin prisma
136.
25-26 septembrie
Alexandru
elementelor constitutive „Competitivitatea şi inovarea
2009
Ţurcanu
în economia cunoaşterii
Finanţarea cheltuielilor Simpozionul Internaţional al
ASEM, Chişinău,
Berghe
137.
bugetelor UAT din RM
Tinerilor Cercetători
10-11 aprilie 2009.
Nadejda

186

186

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2
prin prisma transferurilor

Importanţa evaluării
obiective a bazei fiscale
138.
a unităţilor administrativteritoriale

139.

140.

Protecţia socială componentă esenţială a
politicii socialeconomice a ţării
Dificultăţile financiare
ale sistemului public de
pensii – alternativa
asigurărilor private

Rolul şi locul Trezoreriei
de Stat în procesul
141.
gestionării resurselor
statului

142.

143.

144.

145.
146.

147.

Problemele de
descentralizare fiscală:
oportunitate pentru
Republica Moldova
Problemele de
descentralizare fiscală:
oportunitate pentru
Republica Moldova
Necesitatea identificării
şi implementării
modelelor economice de
gestiune a riscurilor în
cadrul sistemului
sectorului de construcţii
Principalele
particularităţi ale
investiţiei în educaţie şi
formare profesională
Rolul asigurărilor
medicale facultative
Fundamentarea
financiară a deciziilor
strategice de dezvoltare a
întreprinderilor în
condiţii de risc şi
incertitudine

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3
Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională „Dezvoltarea
economică în contextul
aspiraţiei de integrare
europeană. Perspective şi
realizări”
Simpozionul internaţional al
tinerilor cercetători
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Dezvoltarea
economică în contextul
aspiraţiei de integrare
europeană. Perspective şi
realizări”
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Dezvoltarea
economică în contextul
aspiraţiei de integrare
europeană. Perspective şi
realizări”

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Universitatea de Stat
din RM, Chişinău,
23-24 octombrie
2009

Berghe
Nadejda

ASEM, Chişinău,
10-11 aprilie 2009

Ciobanu
Natalia

USM, Chişinău,
23-24 octombrie,
2009

USM, Chişinău,
23-24 octombrie,
2009

Ulian Galina
Ciobanu
Natalia

Bulgac Corina

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2
prin prisma transferurilor

Importanţa evaluării
obiective a bazei fiscale
138.
a unităţilor administrativteritoriale

139.

140.

Chişinău, ASEM,
10-11 aprilie, 2009

Simpozionul Internaţional al
Tinerilor Cercetători

Chişinău, ASEM,
10-11 aprilie, 2009

Simpozionul Internaţional al
Tinerilor Cercetători

Chişinău, ASEM,
10-11 aprilie, 2009

Luca Liviu

144.

Simpozionul Internaţional al
Tinerilor Cercetători

Chişinău, ASEM,
10-11 aprilie, 2009

Creciun Ala

145.

Simpozionul Internaţional al
Tinerilor Cercetători

Chişinău, ASEM,
10-11 aprilie, 2009

Cebotari
Tatiana

146.

187

Iaşi, România
18 septembrie, 2009

142.
Luca Sabina
143.
Luca Sabina

Botnari
Nadejda

Dificultăţile financiare
ale sistemului public de
pensii – alternativa
asigurărilor private

Rolul şi locul Trezoreriei
de Stat în procesul
141.
gestionării resurselor
statului

Simpozionul Internaţional al
Tinerilor Cercetători

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Progrese în teoria deciziilor
economice în condiţii de risc
şi incertitudine

Protecţia socială componentă esenţială a
politicii socialeconomice a ţării

147.

Problemele de
descentralizare fiscală:
oportunitate pentru
Republica Moldova
Problemele de
descentralizare fiscală:
oportunitate pentru
Republica Moldova
Necesitatea identificării
şi implementării
modelelor economice de
gestiune a riscurilor în
cadrul sistemului
sectorului de construcţii
Principalele
particularităţi ale
investiţiei în educaţie şi
formare profesională
Rolul asigurărilor
medicale facultative
Fundamentarea
financiară a deciziilor
strategice de dezvoltare a
întreprinderilor în
condiţii de risc şi
incertitudine

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3
Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională „Dezvoltarea
economică în contextul
aspiraţiei de integrare
europeană. Perspective şi
realizări”
Simpozionul internaţional al
tinerilor cercetători
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Dezvoltarea
economică în contextul
aspiraţiei de integrare
europeană. Perspective şi
realizări”
Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Dezvoltarea
economică în contextul
aspiraţiei de integrare
europeană. Perspective şi
realizări”

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Universitatea de Stat
din RM, Chişinău,
23-24 octombrie
2009

Berghe
Nadejda

ASEM, Chişinău,
10-11 aprilie 2009

Ciobanu
Natalia

USM, Chişinău,
23-24 octombrie,
2009

Ulian Galina
Ciobanu
Natalia

USM, Chişinău,
23-24 octombrie,
2009

Bulgac Corina

Simpozionul Internaţional al
Tinerilor Cercetători

Chişinău, ASEM,
10-11 aprilie, 2009

Simpozionul Internaţional al
Tinerilor Cercetători

Chişinău, ASEM,
10-11 aprilie, 2009

Simpozionul Internaţional al
Tinerilor Cercetători

Chişinău, ASEM,
10-11 aprilie, 2009

Luca Liviu

Simpozionul Internaţional al
Tinerilor Cercetători

Chişinău, ASEM,
10-11 aprilie, 2009

Creciun Ala

Simpozionul Internaţional al
Tinerilor Cercetători

Chişinău, ASEM,
10-11 aprilie, 2009

Cebotari
Tatiana

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Progrese în teoria deciziilor
economice în condiţii de risc
şi incertitudine

Iaşi, România
18 septembrie, 2009

Botnari
Nadejda

187

Luca Sabina

Luca Sabina

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2

148.

Riscul activităţii
agenţilor economici şi
modalităţi de diminuare
a acestuia într-un mediu
incert.

149.

Municipal Property
management in the
Republic of Moldova

150.

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
3
4
5
Academia Română –
Filiala Iaşi. Institutul
Conferinţa ştiinţifică
de cercetări
internaţională
Băncilă
economice şi sociale
Progrese în teoria deciziilor
Natalia
„Gh. Zade”, Vol.VII,
economice în condiţii de risc
- Iaşi: Tehnopres,
şi incertitudine.
2009,
18 septembrie 2009
The 17th NISPAcee Annual
Conference 2009
14-16 May, 2009,
Buşmachiu
„State and Administration in Budva, Montenegro
Eugenia
a Changing World”
Organizată de
proiectul comun al
Masa rotundă „Promovarea
PNUD, UNIFEM,
egalităţii de gen şi a
UNFPA
politicilor demografice prin
Andrei Petroia
”Consolidarea
utilizarea avansată a
Sistemului Statistic
statisticilor oficiale”
Naţional” Chişinău,
19 mai 2009

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

Совершенствование
системы
финансирования
Conferinţa ştiinţifică
расходов бюджета на
internaţională
151.
„Competitivitatea şi inovarea
образование в
în economia cunoaşterii”
Республике Молдова в
контексте европейской
интеграции
Conferinţa ştiinţifico-practică
internaţională „Dezvoltarea
Politicile economice şi
economică în contextul
datoria publică în
152.
aspiraţiei de integrare
Republica Moldova
europeană. Perspective şi
Realizări”
153.

Rolul asigurărilor
medicale facultative

Simpozionul internaţional al
tinerilor cercetători

A 3-a Conferinţa
Self Financing And The
Internatională „Globalizarea
Problems of Assuring
154.
şi educaţia economică
Financial Balance in a
universitară”
Company
„Совершенствование
методов управления
Conferinţa ştiinţifică
155.
кризисным состоянием
internaţională
предприятия”
Reforma fiscală – mijloc
Conferinţa ştiinţifică
de atingere a
internaţională
156.
performanţelor
„Competitivitatea şi inovarea
economice şi sociale
în economia cunoaşterii”

188

25-26 septembrie
2009, ASEM

Andrei Petroia

Chişinău, USM,
23-24 octombrie,
2009

A Petroia,
I.Enicov,
L.Teleucă

ASEM, or. Chişinău,
RM, 10-11 aprilie
2009

Cebotari
Tatiana

22-24 octombrie,
2009 Iasi, România

Verejan
Victoria

Universitatea
Slavona, 2009

Tiuricov
Constantin

25-26 septembrie
2009, ASEM

Natalia
Băncilă,
Marina
Dandara

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2

148.

Riscul activităţii
agenţilor economici şi
modalităţi de diminuare
a acestuia într-un mediu
incert.

149.

Municipal Property
management in the
Republic of Moldova

150.

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
3
4
5
Academia Română –
Filiala Iaşi. Institutul
Conferinţa ştiinţifică
de cercetări
internaţională
Băncilă
economice şi sociale
Progrese în teoria deciziilor
Natalia
„Gh. Zade”, Vol.VII,
economice în condiţii de risc
- Iaşi: Tehnopres,
şi incertitudine.
2009,
18 septembrie 2009
The 17th NISPAcee Annual
Conference 2009
14-16 May, 2009,
Buşmachiu
„State and Administration in Budva, Montenegro
Eugenia
a Changing World”
Organizată de
proiectul comun al
Masa rotundă „Promovarea
PNUD, UNIFEM,
egalităţii de gen şi a
UNFPA
politicilor demografice prin
Andrei Petroia
”Consolidarea
utilizarea avansată a
Sistemului Statistic
statisticilor oficiale”
Naţional” Chişinău,
19 mai 2009

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

Совершенствование
системы
финансирования
Conferinţa ştiinţifică
расходов бюджета на
internaţională
151.
„Competitivitatea şi inovarea
образование в
în economia cunoaşterii”
Республике Молдова в
контексте европейской
интеграции
Conferinţa ştiinţifico-practică
internaţională „Dezvoltarea
Politicile economice şi
economică în contextul
datoria publică în
152.
aspiraţiei de integrare
Republica Moldova
europeană. Perspective şi
Realizări”
153.

Rolul asigurărilor
medicale facultative

Simpozionul internaţional al
tinerilor cercetători

A 3-a Conferinţa
Self Financing And The
Internatională „Globalizarea
Problems of Assuring
154.
şi educaţia economică
Financial Balance in a
universitară”
Company
„Совершенствование
методов управления
Conferinţa ştiinţifică
155.
кризисным состоянием
internaţională
предприятия”
Reforma fiscală – mijloc
Conferinţa ştiinţifică
de atingere a
internaţională
156.
performanţelor
„Competitivitatea şi inovarea
economice şi sociale
în economia cunoaşterii”
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25-26 septembrie
2009, ASEM

Andrei Petroia

Chişinău, USM,
23-24 octombrie,
2009

A Petroia,
I.Enicov,
L.Teleucă

ASEM, or. Chişinău,
RM, 10-11 aprilie
2009

Cebotari
Tatiana

22-24 octombrie,
2009 Iasi, România

Verejan
Victoria

Universitatea
Slavona, 2009

Tiuricov
Constantin

25-26 septembrie
2009, ASEM

Natalia
Băncilă,
Marina
Dandara

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

1

2
3
Necesitatea analizei
Conferinţa ştiinţifică
gender în cadrul analizei
internaţională
157.
economico-sociale a
„Competitivitatea şi inovarea
bugetului
în economia cunoaşterii”
Conferinţa ştiinţifică
Наиболее важные
internaţională
аспекты управления
158.
„Competitivitatea şi inovarea
дебиторской
în economia cunoaşterii”
задолженностью
Применение
налогового механизма
перераспределения
Conferinţa ştiinţifică
доходов и
internaţională
регулирования
159.
„Competitivitatea şi inovarea
неравенства в
în economia cunoaşterii”
отечественной и
зарубежной практике

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

25-26 septembrie
2009, ASEM

Angela Casian

25-26 septembrie
2009, ASEM

Tatiana
Chiosera

25-26 septembrie
2009, ASEM

Nadejda Chicu

Проблемы
Conferinţa ştiinţifică
переложения
internaţională
25-26 septembrie
160. налогового бремени в
„Competitivitatea şi inovarea
2009, ASEM
современных
în economia cunoaşterii”
экономических
Finanţarea activităţii de
Conferinţa ştiinţifică
cercetare – dezvoltare în
internaţională
25-26 septembrie
161.
economia cunoaşterii
„Competitivitatea şi inovarea
2009, ASEM
în economia cunoaşterii”
Încasarea şi evidenţa
Simpozionul Internaţional al
Chişinău, ASEM,
162. veniturilor prin sistemul
Tinerilor Cercetători
10-11 aprilie,2009
trezorerial
Catedra „Investiţii şi pieţe de capital”
Activitatea băncilor
comerciale pe piaţa
Simpozionul Internaţional
Chişinău. ASEM
valorilor mobiliare în
al Tinerilor Cercetători,
163.
10-11 aprilie, 2009
contextul crizei
Ediţia a VII-a
financiare mondiale:
practici internaţionale
Unele aspecte privind
Conferinţa Ştiinţifică
Chişinău. ASEM,
gestiunea riscului de preţ
Internaţională
164.
25-26 septembrie,
în cadrul procesului
„Competitivitatea şi inovarea
2009
investiţional.
în economia cunoaşterii”
Conferinţa Ştiinţifică
Rolul capitalului de risc
Chişinău. ASEM,
Internaţională
165. în finanţarea proiectelor
25-26 septembrie,
„Competitivitatea şi inovarea
investiţionale
2009
în economia cunoaşterii”
Conferinţa Ştiinţifică
Riscuri aferente
Internaţională
Chişinău. ASEM, 25166. sectorului energetic din
„Competitivitatea şi inovarea 26 septembrie, 2009
Republica Moldova
în economia cunoaşterii”
167. The investment potential
Conferinţa Ştiinţifică
23-24 octombrie,
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Olga Kuzmina

Buşmachiu
Eugenia
Cernit Rodica

Roşca
Marcelina

Gumovschi
Ana
Bunu Mariana
Roşca
Marcelina
Dascaliuc
Daniela
Hîncu Rodica,

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

1

2
3
Necesitatea analizei
Conferinţa ştiinţifică
gender în cadrul analizei
internaţională
157.
economico-sociale a
„Competitivitatea şi inovarea
bugetului
în economia cunoaşterii”
Conferinţa ştiinţifică
Наиболее важные
internaţională
аспекты управления
158.
„Competitivitatea şi inovarea
дебиторской
în economia cunoaşterii”
задолженностью
Применение
налогового механизма
перераспределения
Conferinţa ştiinţifică
доходов и
internaţională
регулирования
159.
„Competitivitatea şi inovarea
неравенства в
în economia cunoaşterii”
отечественной и
зарубежной практике

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

25-26 septembrie
2009, ASEM

Angela Casian

25-26 septembrie
2009, ASEM

Tatiana
Chiosera

25-26 septembrie
2009, ASEM

Nadejda Chicu

Проблемы
Conferinţa ştiinţifică
переложения
internaţională
25-26 septembrie
160. налогового бремени в
„Competitivitatea şi inovarea
2009, ASEM
современных
în economia cunoaşterii”
экономических
Finanţarea activităţii de
Conferinţa ştiinţifică
cercetare – dezvoltare în
internaţională
25-26 septembrie
161.
economia cunoaşterii
„Competitivitatea şi inovarea
2009, ASEM
în economia cunoaşterii”
Încasarea şi evidenţa
Simpozionul Internaţional al
Chişinău, ASEM,
162. veniturilor prin sistemul
Tinerilor Cercetători
10-11 aprilie,2009
trezorerial
Catedra „Investiţii şi pieţe de capital”
Activitatea băncilor
comerciale pe piaţa
Simpozionul Internaţional
Chişinău. ASEM
valorilor mobiliare în
al Tinerilor Cercetători,
163.
10-11 aprilie, 2009
contextul crizei
Ediţia a VII-a
financiare mondiale:
practici internaţionale
Unele aspecte privind
Conferinţa Ştiinţifică
Chişinău. ASEM,
gestiunea riscului de preţ
Internaţională
164.
25-26 septembrie,
în cadrul procesului
„Competitivitatea şi inovarea
2009
investiţional.
în economia cunoaşterii”
Conferinţa Ştiinţifică
Rolul capitalului de risc
Chişinău. ASEM,
Internaţională
165. în finanţarea proiectelor
25-26 septembrie,
„Competitivitatea şi inovarea
investiţionale
2009
în economia cunoaşterii”
Conferinţa Ştiinţifică
Riscuri aferente
Internaţională
Chişinău. ASEM, 25166. sectorului energetic din
„Competitivitatea şi inovarea 26 septembrie, 2009
Republica Moldova
în economia cunoaşterii”
167. The investment potential
Conferinţa Ştiinţifică
23-24 octombrie,

189

Olga Kuzmina

Buşmachiu
Eugenia
Cernit Rodica

Roşca
Marcelina

Gumovschi
Ana
Bunu Mariana
Roşca
Marcelina
Dascaliuc
Daniela
Hîncu Rodica,

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2
and risks proper to
investment ctivity within
the economy of Republic
of Moldova

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3
Internaţională „Riscul în
Economia Contemporană
(a X-a ediţie)

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
4
5
2009,
Bunu Mariana,
Analele Universităţii Suhovici Ana,
Dunărea de Jos din
Gumovschi
Galaţi.
Ana,
Dascaliuc
Daniela

Необходимость и риски
Conferinţa Ştiinţifică
инновационного
Internaţională
Chişinău. ASEM, 25168.
инвестирования в
„Competitivitatea şi inovarea 26 septembrie, 2009
инновационный малый
în economia cunoaşterii”
бизнес
Conferinţa Ştiinţifică
Activele sunt toxice sau
Internaţională
Chişinău. ASEM, 25169.
reglementările sunt
„Competitivitatea şi inovarea 26 septembrie 2009
nocive?
în economia cunoaşterii”

170.

171.

172.

173.

174.

175.

Suhovici Ana

Munteanu
Nina

Hîncu Rodica,
Suhovici Ana,
Munteanu
Chişinău. ASEM
25 iunie 2009
Nina,
Filip Angela,
Crotenco Iu.
Hîncu Rodica,
Bunu Mariana,
Suhovici Ana,
Chişinău. ASEM
Masa rotundă „Riscuri
Gumovschi
Riscuri investiţionale şi
18 decembrie, 2009
investiţionale şi impactul
Ana,
impactul acestora asupra
(în proces de
acestora asupra economiei
Dascaliuc
economiei
pregătire).
naţionale”
Daniela,
Roşca
Marcelina
Catedra „Filozofie şi politologie”
Dumitraş
Dezvoltarea învăţământului Chişinău, RM, CEP.
Filosofia şi societatea
USM, 13 iunie 2008
Tudor
filosofic universitar în
contemporană-probleme
Republica Moldova.
şi aspiraţii
(Conferinţă ştiinţifică
naţională)
Filosofia şi societatea
Ştiinţele socio-umane şi
UTM, Chişinău, RM,
Dumitraş
contemporană
progresul tehnico-ştiinţific”.
27 martie 2009
Tudor
(Conferinţă ştiinţifică
interuniversitară)
Dumitraş
Filosofia economică – Filosofia în contextul ştiinţei Catedra „Filosofie şi
Tudor
istorie şi
contemporane. (Conferinţa Politologie”, ASEM,
contemporaneitate
ştiinţifică internaţională)
Chişinău, RM
23 octombrie 2009
Problema existenţei în Bioetica, filosofia, economia Catedra „Filosofie şi Rumleanschi
filosofia
şi medicina în strategia de
bioetică”, USMF
Petru
neoraţionalismului
asigurare a securităţii umane „N.Testemiţeanu”,
(Conferinţa a XIII ştiinţifică
Chişinău, RM
internaţională)
26-27 martie 2008
Tendinţe actuale de
dezvoltare a Pieţei
Valorilor Mobiliare din
Republica Moldova

Masa rotundă „Tendinţe
actuale de dezvoltare a Pieţei
Valorilor Mobiliare din
Republica Moldova”
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Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2
and risks proper to
investment ctivity within
the economy of Republic
of Moldova

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3
Internaţională „Riscul în
Economia Contemporană
(a X-a ediţie)

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
4
5
2009,
Bunu Mariana,
Analele Universităţii Suhovici Ana,
Dunărea de Jos din
Gumovschi
Galaţi.
Ana,
Dascaliuc
Daniela

Необходимость и риски
Conferinţa Ştiinţifică
инновационного
Internaţională
Chişinău. ASEM, 25168.
инвестирования в
„Competitivitatea şi inovarea 26 septembrie, 2009
инновационный малый
în economia cunoaşterii”
бизнес
Conferinţa Ştiinţifică
Activele sunt toxice sau
Internaţională
Chişinău. ASEM, 25169.
reglementările sunt
„Competitivitatea şi inovarea 26 septembrie 2009
nocive?
în economia cunoaşterii”

170.

171.

172.

173.

174.

175.

Suhovici Ana

Munteanu
Nina

Hîncu Rodica,
Suhovici Ana,
Munteanu
Chişinău. ASEM
25 iunie 2009
Nina,
Filip Angela,
Crotenco Iu.
Hîncu Rodica,
Bunu Mariana,
Suhovici Ana,
Chişinău. ASEM
Masa rotundă „Riscuri
Gumovschi
Riscuri investiţionale şi
18 decembrie, 2009
investiţionale şi impactul
Ana,
impactul acestora asupra
(în proces de
acestora asupra economiei
Dascaliuc
economiei
pregătire).
naţionale”
Daniela,
Roşca
Marcelina
Catedra „Filozofie şi politologie”
Dumitraş
Dezvoltarea învăţământului Chişinău, RM, CEP.
Filosofia şi societatea
USM, 13 iunie 2008
Tudor
filosofic universitar în
contemporană-probleme
Republica Moldova.
şi aspiraţii
(Conferinţă ştiinţifică
naţională)
Filosofia şi societatea
Ştiinţele socio-umane şi
UTM, Chişinău, RM,
Dumitraş
contemporană
progresul tehnico-ştiinţific”.
27 martie 2009
Tudor
(Conferinţă ştiinţifică
interuniversitară)
Dumitraş
Filosofia economică – Filosofia în contextul ştiinţei Catedra „Filosofie şi
Tudor
istorie şi
contemporane. (Conferinţa Politologie”, ASEM,
contemporaneitate
ştiinţifică internaţională)
Chişinău, RM
23 octombrie 2009
Problema existenţei în Bioetica, filosofia, economia Catedra „Filosofie şi Rumleanschi
filosofia
şi medicina în strategia de
bioetică”, USMF
Petru
neoraţionalismului
asigurare a securităţii umane „N.Testemiţeanu”,
(Conferinţa a XIII ştiinţifică
Chişinău, RM
internaţională)
26-27 martie 2008
Tendinţe actuale de
dezvoltare a Pieţei
Valorilor Mobiliare din
Republica Moldova

Masa rotundă „Tendinţe
actuale de dezvoltare a Pieţei
Valorilor Mobiliare din
Republica Moldova”

190

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2
Societatea postmodernă
moldovenească: aspecte
filosofico-metodologice
şi filosofico-economice

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
4
5
Catedra „Ştiinţe
Rumleanschi
politice şi sociale”,
Petru
AAP, Chişinău, RM
21 mai 2008

3
Academia de Administrare
Publică – 15 ani de
modernizare a serviciului
public din Republica
Moldova
(Conferinţa jubiliară
internaţională
ştiinţifico-practică)
Filosofia
Dezvoltarea învăţământului Catedra „Filosofie şi
postmodernismului:
filosofic universitar în
antropologie”, USM,
problema apariţiei şi
Republica Moldova
Chişinău, RM
dezvoltării ei
(Conferinţă ştiinţifică
republicană)
12-13 iunie 2008
ASEM, Chişinău,
Competitivitatea şi inovarea
Filosofia
RM
în economia cunoaşterii:
transmodernismului şi
26-27 septembrie
probleme şi soluţii pentru
problema dezvoltării
2008
România şi Republica
omului în viitor
Moldova
(Conferinţă ştiinţifică
internaţională)
ASEM, Chişinău,
Aspecte socio-culturale Competitivitatea şi inovarea
RM
ale consumului
în economia cunoaşterii
24-25 septembrie,
(Conferinţă Ştiinţifică
2009
Internaţională)
Cultura şi economia:
Filosofia în contextul ştiinţei Catedra „Filosofie şi
interdependenţă şi
contemporane.
Politologie”, ASEM,
interacţiune
(Conferinţă ştiinţifică
Chişinău, RM
internaţională)
23 octombrie 2009
Культура и духовность Filosofia în contextul ştiinţei Catedra „Filosofie şi
contemporane. (Conferinţă Politologie”, ASEM,
в формировании
ştiinţifică internaţională)
Chişinău, RM
личности современного
человека
23 octombrie 2009
Grija pentru filosofie.
Filosofia în contextul ştiinţei Catedra „Filosofie şi
contemporane. (Conferinţă Politologie”, ASEM,
ştiinţifică internaţională)
Chişinău, RM
23 octombrie 2009
Catedra „Ştiinţe
„650 ani de la fondarea
Fenomenul
statului independent moldav” politice” FRIŞPA,
euroscepticismului în
USM, Chişinău
(Simpozion ştiinţific
procesul integrării
1 ianuarie, 2009
internaţional)
europene
Catedra „Filozofie şi
Integrarea europeană şi
Научная коммуникация
Antropologie” a
filosofia română: cazul Al. S.
в условиях
Facultăţii Istorie şi
Sturza
европейской
Filozofie, USM;
(Conferinţă ştiinţifică
интеграции
Facultatea Filozofie a
internaţională)
Universităţii „Al. I.
Cuza” Iaşi; Institutul
de Studii Europene
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Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2
Societatea postmodernă
moldovenească: aspecte
filosofico-metodologice
şi filosofico-economice

176.

Rumleanschi
Petru
177.
Rumleanschi
Petru
178.

Ţurcan Galina
179.
Ţurcan Galina
180.
Bucaros Muza
181.
Lupan Ştefan
182.
Chistrugă
Ilarion

183.

Chistrugă
Ilarion
184.

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
4
5
Catedra „Ştiinţe
Rumleanschi
politice şi sociale”,
Petru
AAP, Chişinău, RM
21 mai 2008

3
Academia de Administrare
Publică – 15 ani de
modernizare a serviciului
public din Republica
Moldova
(Conferinţa jubiliară
internaţională
ştiinţifico-practică)
Filosofia
Dezvoltarea învăţământului Catedra „Filosofie şi
postmodernismului:
filosofic universitar în
antropologie”, USM,
problema apariţiei şi
Republica Moldova
Chişinău, RM
dezvoltării ei
(Conferinţă ştiinţifică
republicană)
12-13 iunie 2008
ASEM, Chişinău,
Competitivitatea şi inovarea
Filosofia
RM
în economia cunoaşterii:
transmodernismului şi
26-27 septembrie
probleme şi soluţii pentru
problema dezvoltării
2008
România şi Republica
omului în viitor
Moldova
(Conferinţă ştiinţifică
internaţională)
ASEM, Chişinău,
Aspecte socio-culturale Competitivitatea şi inovarea
RM
ale consumului
în economia cunoaşterii
24-25 septembrie,
(Conferinţă Ştiinţifică
2009
Internaţională)
Cultura şi economia:
Filosofia în contextul ştiinţei Catedra „Filosofie şi
interdependenţă şi
contemporane.
Politologie”, ASEM,
interacţiune
(Conferinţă ştiinţifică
Chişinău, RM
internaţională)
23 octombrie 2009
Культура и духовность Filosofia în contextul ştiinţei Catedra „Filosofie şi
contemporane. (Conferinţă Politologie”, ASEM,
в формировании
ştiinţifică internaţională)
Chişinău, RM
личности современного
человека
23 octombrie 2009
Grija pentru filosofie.
Filosofia în contextul ştiinţei Catedra „Filosofie şi
contemporane. (Conferinţă Politologie”, ASEM,
ştiinţifică internaţională)
Chişinău, RM
23 octombrie 2009
Catedra „Ştiinţe
„650 ani de la fondarea
Fenomenul
statului independent moldav” politice” FRIŞPA,
euroscepticismului în
USM, Chişinău
(Simpozion ştiinţific
procesul integrării
1 ianuarie, 2009
internaţional)
europene
Catedra „Filozofie şi
Integrarea europeană şi
Научная коммуникация
Antropologie” a
filosofia română: cazul Al. S.
в условиях
Facultăţii Istorie şi
Sturza
европейской
Filozofie, USM;
(Conferinţă ştiinţifică
интеграции
Facultatea Filozofie a
internaţională)
Universităţii „Al. I.
Cuza” Iaşi; Institutul
de Studii Europene

191

Rumleanschi
Petru

Rumleanschi
Petru

Ţurcan Galina

Ţurcan Galina

Bucaros Muza

Lupan Ştefan

Chistrugă
Ilarion
Chistrugă
Ilarion

Nr.
d/o
1

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
2
3
4
5
„Ştefan Lupaşcu”
Iaşi: Fudaţia
Internaţională
„Ştefan Lupaşcu”,
Chişinău, 7 mai,
2009
Chistrugă
Catedra „Filozofie şi
Integrarea europeană şi
Libertatea academică în
Ilarion
Antropologie” a
cercetarea ştiinţifică în
procesul integrării
Facultăţii Istorie şi
învăţământul universitar
europene
Filozofie, USM;
(Masă rotundă)
Facultatea Filozofie a
Universităţii „Al. I.
Cuza” Iaşi; Institutul
de Studii Europene
„Ştefan Lupaşcu”
Iaşi: Fudaţia
Internaţională
„Ştefan Lupaşcu”,
Chişinău, 8 mai,
2009
Chistrugă
Pedagogia umanistă în
Catedra „Ştiinţe ale
Педагогика
Ilarion
contextul culturii învăţării
educaţiei” a
постмодерна в
(Conferinţa ştiinţificoUniversităţii „Ion
современном
practică internaţională)
Creangă”, Chişinău,
политическом
16-17 octombrie,
пространстве
2009
Проблема разнообразия Filosofia în contextul ştiinţei Catedra „Filosofie şi
Chistrugă
в процессе европейской
contemporane
Politologie”, ASEM,
Ilarion
интеграции.
(Conferinţă ştiinţifică
Chişinău, RM
internaţională)
23 octombrie 2009
Catedra „Limbi Moderne Aplicate”
„Переходы/
Conferinţa Internaţională
Academia de Ştiinţe
Romanova
Превращения в
„Балканские чтения”; ediţia
a Federaţiei Ruse,
Anastasia
ракурсы времени:
X-a
Moscova, Rusia.
Восток Запад в
1-2 aprilie 2009
мемуарах М.Элиаде”
ASE Bucureşti,
Ixari Aliona
Conferinţa Internaţională
„Creativity and Inovation
România. 14-15 mai
„The Role of Higher
in a Cultural Diverse,
2009
Education and Academic
Knowledge-Based
Resedreh in the Process of
Society New Challeges
for Inaguage Teachers” Developement. Creativity and
Innovation”.
Rusu Djulieta
ASEM, Chişinău,
Conferinţa Ştiinţifică
„Probleme de
Moldova.
Internaţională
comunicare managerială
25-26 septembrie
persuasivă şi modalităţi „Competitivitate şi inovare în
2009
economia cunoaşterii ”
de soluţionare”
Titlul comunicării
prezentate

„Personalitatea şi
moştenirea literară a lui

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională „Filosofia în

192

Catedra ”Filosofie şi
Politologie”, ASEM,

Romanova
Anastasia

Nr.
d/o
1

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
2
3
4
5
„Ştefan Lupaşcu”
Iaşi: Fudaţia
Internaţională
„Ştefan Lupaşcu”,
Chişinău, 7 mai,
2009
Chistrugă
Catedra „Filozofie şi
Integrarea europeană şi
Libertatea academică în
Ilarion
Antropologie” a
cercetarea ştiinţifică în
procesul integrării
Facultăţii Istorie şi
învăţământul universitar
europene
Filozofie, USM;
(Masă rotundă)
Facultatea Filozofie a
Universităţii „Al. I.
Cuza” Iaşi; Institutul
de Studii Europene
„Ştefan Lupaşcu”
Iaşi: Fudaţia
Internaţională
„Ştefan Lupaşcu”,
Chişinău, 8 mai,
2009
Chistrugă
Pedagogia umanistă în
Catedra „Ştiinţe ale
Педагогика
Ilarion
contextul culturii învăţării
educaţiei” a
постмодерна в
(Conferinţa ştiinţificoUniversităţii „Ion
современном
practică internaţională)
Creangă”, Chişinău,
политическом
16-17 octombrie,
пространстве
2009
Проблема разнообразия Filosofia în contextul ştiinţei Catedra „Filosofie şi
Chistrugă
в процессе европейской
contemporane
Politologie”, ASEM,
Ilarion
интеграции.
(Conferinţă ştiinţifică
Chişinău, RM
internaţională)
23 octombrie 2009
Catedra „Limbi Moderne Aplicate”
„Переходы/
Conferinţa Internaţională
Academia de Ştiinţe
Romanova
Превращения в
„Балканские чтения”; ediţia
a Federaţiei Ruse,
Anastasia
ракурсы времени:
X-a
Moscova, Rusia.
Восток Запад в
1-2 aprilie 2009
мемуарах М.Элиаде”
ASE Bucureşti,
Ixari Aliona
Conferinţa Internaţională
„Creativity and Inovation
România. 14-15 mai
„The Role of Higher
in a Cultural Diverse,
2009
Education and Academic
Knowledge-Based
Resedreh in the Process of
Society New Challeges
for Inaguage Teachers” Developement. Creativity and
Innovation”.
Rusu Djulieta
ASEM, Chişinău,
Conferinţa Ştiinţifică
„Probleme de
Moldova.
Internaţională
comunicare managerială
25-26 septembrie
persuasivă şi modalităţi „Competitivitate şi inovare în
2009
economia cunoaşterii ”
de soluţionare”
Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

„Personalitatea şi
moştenirea literară a lui

Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională „Filosofia în

192

Catedra ”Filosofie şi
Politologie”, ASEM,

Romanova
Anastasia

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2
Eliade. Unitatea în
diversitate”

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
4
5
Chişinău, Moldova.
23 octombrie 2009

3
contextul ştiinţei
contemporane”
Catedra „Contabilitate ”
Semnificaţia profesiei
Conferinţa Ştiinţifică
ASEM
contabile în desfăşurarea Internaţională
Chişinău
192.
afacerii
10 -11 noiembrie
2009
Particularităţile creării şi
ASEM, Chişinău
Conferinţa internaţională
evidenţei provizioanelor
10-11 noiembrie
193.
Problemele contabilităţii în
conform SIRF
2009
contextul integrării europene
Convergenţa contabilă – Conferinţa Ştiinţifică
implicaţii în sectorul
Internaţională
194.
asigurărilor
,, Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
Rolul informaţiei
Conferinţa Ştiinţifico-practică
financiare în gestiunea
Internaţională. Dezvoltarea
asigurărilor
economică în contextul
195.
aspiraţiei de integrare
europeană. Perspective şi
realizări.
Conferinţa Ştiinţifică
Aserţiuni privind
reforma contabilităţii în Internaţională
,,Competitivitatea şi inovarea
196. entităţile din sectorul
în economia cunoaşterii”
public din Republica
Moldova
Учет убытков при
Conferinţa Ştiinţifică
авариях
Internaţională
197.
автотранспортных
средств
Masă rotundă ,,Etica
198. contabilă”
Particularităţile
contabilităţii veniturilor
199.
în agenţiile de turism

Conferinţa problemei
contabilităţii în contextul
integrării europene

Contabilitatea operaţiilor Conferinţa Ştiinţifică
din vânzarea poliţei de
Internaţională
200.
asigurare medicală
Relaţii şi diferenţieri
între rezultatul contabil
201.
şi performanţa
întreprinderilor
Aspecte teoretice privind
definirea elementelor ce
202.
fac obiectul rezultatului

Conferinţa tinerilor
cercetători
Conferinţa problemei
contabilităţii în contextul
integrării europene

193

ASEM
Chişinău
25-26 septembrie
2009
Chişinău
23-24 octombrie
USM
2009

Grigoroi Lilia
Lazari Liliana
Grigoroi Lilia
Dima Maria
Lazari Liliana

Lazari Liliana

ASEM
Chişinău
25-26 septembrie
2009

Bîrcă Aliona

ASEM, ACAP
Chişinău
10 -11 noiembrie
2009
ASEM, ACAP
Chişinău
17.04.2009
ASEM,MF,ACAP
Chişinău
10 -11 noiembrie
2009
ASEM, ACAP
Chişinău
10 -11 noiembrie
2009
ASEM
Chişinău
2009

Gherasimov
Mihail

ASEM,
MF,ACAP
Chişinău
10 -11 noiembrie

Ţurcan
Ludmila
Bădicu Galina
Ţurcan
Ludmila
Melnic
Georgeta;
Ţurcan
Ludmila
Bădicu Galina

Bădicu Galina

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2
Eliade. Unitatea în
diversitate”

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
4
5
Chişinău, Moldova.
23 octombrie 2009

3
contextul ştiinţei
contemporane”
Catedra „Contabilitate ”
Semnificaţia profesiei
Conferinţa Ştiinţifică
ASEM
contabile în desfăşurarea Internaţională
Chişinău
192.
afacerii
10 -11 noiembrie
2009
Particularităţile creării şi
ASEM, Chişinău
Conferinţa internaţională
evidenţei provizioanelor
10-11 noiembrie
193.
Problemele contabilităţii în
conform SIRF
2009
contextul integrării europene
Convergenţa contabilă – Conferinţa Ştiinţifică
implicaţii în sectorul
Internaţională
194.
asigurărilor
,, Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
Rolul informaţiei
Conferinţa Ştiinţifico-practică
financiare în gestiunea
Internaţională. Dezvoltarea
asigurărilor
economică în contextul
195.
aspiraţiei de integrare
europeană. Perspective şi
realizări.
Conferinţa Ştiinţifică
Aserţiuni privind
reforma contabilităţii în Internaţională
,,Competitivitatea şi inovarea
196. entităţile din sectorul
în economia cunoaşterii”
public din Republica
Moldova
Учет убытков при
Conferinţa Ştiinţifică
авариях
Internaţională
197.
автотранспортных
средств
Masă rotundă ,,Etica
198. contabilă”
Particularităţile
contabilităţii veniturilor
199.
în agenţiile de turism

Conferinţa problemei
contabilităţii în contextul
integrării europene

Contabilitatea operaţiilor Conferinţa Ştiinţifică
din vânzarea poliţei de
Internaţională
200.
asigurare medicală
Relaţii şi diferenţieri
între rezultatul contabil
201.
şi performanţa
întreprinderilor
Aspecte teoretice privind
definirea elementelor ce
202.
fac obiectul rezultatului

Conferinţa tinerilor
cercetători
Conferinţa problemei
contabilităţii în contextul
integrării europene

193

ASEM
Chişinău
25-26 septembrie
2009
Chişinău
23-24 octombrie
USM
2009

Grigoroi Lilia
Lazari Liliana
Grigoroi Lilia
Dima Maria
Lazari Liliana

Lazari Liliana

ASEM
Chişinău
25-26 septembrie
2009

Bîrcă Aliona

ASEM, ACAP
Chişinău
10 -11 noiembrie
2009
ASEM, ACAP
Chişinău
17.04.2009
ASEM,MF,ACAP
Chişinău
10 -11 noiembrie
2009
ASEM, ACAP
Chişinău
10 -11 noiembrie
2009
ASEM
Chişinău
2009

Gherasimov
Mihail

ASEM,
MF,ACAP
Chişinău
10 -11 noiembrie

Ţurcan
Ludmila
Bădicu Galina
Ţurcan
Ludmila
Melnic
Georgeta;
Ţurcan
Ludmila
Bădicu Galina

Bădicu Galina

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

1

2

3

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.
213.

Sistemul de raportare
managerială – baza
informaţională a
controlului de gestiune
managerială
Gestiunea costurilor –
factor de bază al
performanţei
întreprinderilor
prelucrătoare de carne
Impactul IMM în
dezvoltarea economiei
naţionale
Rolul inovării în
promovarea avantajelor
competitive ale IMM

Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională

Conferinţa tinerilor
cercetători

Conferinţa tinerilor
cercetători

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4
2009
ASEM, ACAP
Chişinău
10 -11 noiembrie
2009
ASEM
Chişinău
aprilie 2009

ASEM
Chişinău
aprilie 2009
Conferinţa internaţională
ASEM
USM
Chişinău
23-24 octombrie
2009
Aprecierea situaţiei
Conferinţa internaţională
ASEM
economice a IMM în
Problemele contabilităţii în
Chişinău
Republica Moldova
contextul integrării europene 10 -11 octombrie
2009
Catedra „Analiza activităţii economico-financiare”
Diagnosticul factorilor
Conferinţa ştiinţifică
Chişinău,
de producţie prin prisma internaţională „Problemele
10-11 noiembrie,
utilizării eficiente a
contabilităţii în contextul
ASEM, 2009
factorilor de forţă
integrării europene”
Conferinţa internaţională
Poziţia analizei în
„Managementul întreprinderii Chişinău,
managementul
în mediul economic
24 septembrie 2009
întreprinderii
contemporan ATIC”
Conferinţa ştiinţifico-practică
internaţională „Probleme
Unele aspecte cu privire
contemporane şi perspectiva Chişinău, UCCM,
la analiza activităţii
dezvoltării contabilităţii,
21-22 mai, 2009
entităţilor comerciale.
auditului şi analizei
economice”
Raportul de profit şi
pierderi: avantajele şi
Conferinţa ştiinţifică
Chişinău,
dezavantajele formelor
internaţională
de prezentare potrivit
25-26 septembrie,
„Competitivitatea şi inovarea
Standardelor
ASEM, 2009
în economia cunoaşterii”
Internaţionale de
contabilitate
Modalităţi de calculare a Conferinţa ştiinţifică
Chişinău,
internaţională „Problemele
valorii adăugate în
10-11 noiembrie,
contabilităţii în contextul
dependenţă de profitul
ASEM, 2009
integrării europene”
activităţii operaţionale
Particularităţile analizei Conferinţa ştiinţifică
Chişinău,

194

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

1

2

3

Mihaila
Svetlana
203.
Mihaila
Svetlana
204.
Erhan Lica
205.
Erhan Lica
206.
Erhan Lica
207.

Balanuţă
Vladimir

208.

Gortolomei
Valentina

209.

Gortolomei
Valentina

210.

Paladi
Valentina

211.

Paladi
Valentina

212.

Prodan Natalia

213.

Sistemul de raportare
managerială – baza
informaţională a
controlului de gestiune
managerială
Gestiunea costurilor –
factor de bază al
performanţei
întreprinderilor
prelucrătoare de carne
Impactul IMM în
dezvoltarea economiei
naţionale
Rolul inovării în
promovarea avantajelor
competitive ale IMM

Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională

Conferinţa tinerilor
cercetători

Conferinţa tinerilor
cercetători

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4
2009
ASEM, ACAP
Chişinău
10 -11 noiembrie
2009
ASEM
Chişinău
aprilie 2009

ASEM
Chişinău
aprilie 2009
Conferinţa internaţională
ASEM
USM
Chişinău
23-24 octombrie
2009
Aprecierea situaţiei
Conferinţa internaţională
ASEM
economice a IMM în
Problemele contabilităţii în
Chişinău
Republica Moldova
contextul integrării europene 10 -11 octombrie
2009
Catedra „Analiza activităţii economico-financiare”
Diagnosticul factorilor
Conferinţa ştiinţifică
Chişinău,
de producţie prin prisma internaţională „Problemele
10-11 noiembrie,
utilizării eficiente a
contabilităţii în contextul
ASEM, 2009
factorilor de forţă
integrării europene”
Conferinţa internaţională
Poziţia analizei în
„Managementul întreprinderii Chişinău,
managementul
în mediul economic
24 septembrie 2009
întreprinderii
contemporan ATIC”
Conferinţa ştiinţifico-practică
internaţională „Probleme
Unele aspecte cu privire
contemporane şi perspectiva Chişinău, UCCM,
la analiza activităţii
dezvoltării contabilităţii,
21-22 mai, 2009
entităţilor comerciale.
auditului şi analizei
economice”
Raportul de profit şi
pierderi: avantajele şi
Conferinţa ştiinţifică
Chişinău,
dezavantajele formelor
internaţională
de prezentare potrivit
25-26 septembrie,
„Competitivitatea şi inovarea
Standardelor
ASEM, 2009
în economia cunoaşterii”
Internaţionale de
contabilitate
Modalităţi de calculare a Conferinţa ştiinţifică
Chişinău,
internaţională „Problemele
valorii adăugate în
10-11 noiembrie,
contabilităţii în contextul
dependenţă de profitul
ASEM, 2009
integrării europene”
activităţii operaţionale
Particularităţile analizei Conferinţa ştiinţifică
Chişinău,

194

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5
Mihaila
Svetlana

Mihaila
Svetlana

Erhan Lica
Erhan Lica

Erhan Lica

Balanuţă
Vladimir
Gortolomei
Valentina

Gortolomei
Valentina

Paladi
Valentina

Paladi
Valentina
Prodan Natalia

Nr.
d/o
1

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.
225.

Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

2
3
activităţii economice a
internaţională „Problemele
grupului de întreprinderi contabilităţii în contextul
integrării europene”
Aprecierea generală şi
Conferinţa ştiinţifico-practică
factorială a profitului
în contextul aspiraţiei de
brut şi eficienţa utilizării integrare europeană.
acestuia
Perspective şi realizări
Calculul factorilor ce ţin Conferinţa ştiinţifică
de evaluarea eficientă a internaţională „Problemele
contabilităţii în contextul
stocurilor de mărfuri şi
integrării europene”
materiale
Особенности
Conferinţa ştiinţifică
раскрытия информации internaţională
о связанных сторонах в „Competitivitatea şi inovarea
соответствии с МСБУ în economia cunoaşterii”
Применение анализа
Conferinţa ştiinţifică
отклонений при СVP
internaţională „Problemele
анализе
contabilităţii în contextul
integrării europene”
Analiza rentabilităţii
Conferinţa ştiinţifico-practică
veniturilor din vînzări
în contextul aspiraţiei de
integrare europeană.
Perspective şi realizări
Simpozionul internaţional al
Calculul şi analiza
profitului (pierderii) pe tinerilor cercetători
acţiune în condiţiile
economiei Republicii
Moldova
Analiza profitului
Conferinţa ştiinţifico-practică
(pierderii) pe acţiune
în contextul aspiraţiei de
integrare europeană.
Perspective şi realizări
Particularităţile analizei Conferinţa ştiinţifică
factoriale a creşterii
internaţională „Problemele
(descreşterii) capitalului contabilităţii în contextul
propriu
integrării europene”
Locul evaluării în
Conferinţa ştiinţifică
sistemul de gestiune a
internaţională
riscurilor întreprinderii
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
Analiza riscului
Conferinţa ştiinţifică
economic prin
internaţională „Problemele
intermediul Modelului
contabilităţii în contextul
Dinamic de Stabilitate
integrării europene”
Analiza marginală a
Conferinţa ştiinţifică
profitului
internaţională „Problemele
contabilităţii în contextul
integrării europene”
Participare
Seminarul „Evaluarea

195

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4
10-11 noiembrie,
ASEM, 2009
Chişinău, din
23-24 octombrie
2009, USM
Chişinău,
10-11 noiembrie,
ASEM, 2009
Chişinău,
25-26 septembrie,
ASEM, 2009

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Cojocari Ala

Gavriliuc
Ludmila

Chişinău, din
23-24 octombrie
2009, USM

Tolmaţchi
Svetlana
Fratea Natalia

Chişinău,
10-11 aprilie 2009,
ASEM

Chirilov Nelea
Braila C.

Chişinău, din
23-24 octombrie
2009, USM

Chirilov Nelea
Ghetmancenco
Svetlana

Chişinău,
10-11 noiembrie,
ASEM, 2009

214.

215.

Gavriliuc
Ludmila

Chişinău,
25-26 septembrie,
ASEM, 2009

1

Cojocari Ala

Chişinău,
10-11 noiembrie,
ASEM, 2009

Chişinău,
10-11 noiembrie,
ASEM, 2009

Nr.
d/o

216.

217.

218.

219.

Chirilov Nelea
Muntean Nele
Fratea Natalia
Tolmaţchi
Svetlana
Muntean Neli
Fratea Natalia
Tolmaţchi
Svetlana

220.

221.

222.

223.

Chişinău,
10-11 noiembrie,
ASEM, 2009

Braşoveanu
Ada

224.

Chişinău, ACAP,

Dutca Daniela

225.

Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

2
3
activităţii economice a
internaţională „Problemele
grupului de întreprinderi contabilităţii în contextul
integrării europene”
Aprecierea generală şi
Conferinţa ştiinţifico-practică
factorială a profitului
în contextul aspiraţiei de
brut şi eficienţa utilizării integrare europeană.
acestuia
Perspective şi realizări
Calculul factorilor ce ţin Conferinţa ştiinţifică
de evaluarea eficientă a internaţională „Problemele
contabilităţii în contextul
stocurilor de mărfuri şi
integrării europene”
materiale
Особенности
Conferinţa ştiinţifică
раскрытия информации internaţională
о связанных сторонах в „Competitivitatea şi inovarea
соответствии с МСБУ în economia cunoaşterii”
Применение анализа
Conferinţa ştiinţifică
отклонений при СVP
internaţională „Problemele
анализе
contabilităţii în contextul
integrării europene”
Analiza rentabilităţii
Conferinţa ştiinţifico-practică
veniturilor din vînzări
în contextul aspiraţiei de
integrare europeană.
Perspective şi realizări
Simpozionul internaţional al
Calculul şi analiza
profitului (pierderii) pe tinerilor cercetători
acţiune în condiţiile
economiei Republicii
Moldova
Analiza profitului
Conferinţa ştiinţifico-practică
(pierderii) pe acţiune
în contextul aspiraţiei de
integrare europeană.
Perspective şi realizări
Particularităţile analizei Conferinţa ştiinţifică
factoriale a creşterii
internaţională „Problemele
(descreşterii) capitalului contabilităţii în contextul
propriu
integrării europene”
Locul evaluării în
Conferinţa ştiinţifică
sistemul de gestiune a
internaţională
riscurilor întreprinderii
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
Analiza riscului
Conferinţa ştiinţifică
economic prin
internaţională „Problemele
intermediul Modelului
contabilităţii în contextul
Dinamic de Stabilitate
integrării europene”
Analiza marginală a
Conferinţa ştiinţifică
profitului
internaţională „Problemele
contabilităţii în contextul
integrării europene”
Participare
Seminarul „Evaluarea

195

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4
10-11 noiembrie,
ASEM, 2009
Chişinău, din
23-24 octombrie
2009, USM
Chişinău,
10-11 noiembrie,
ASEM, 2009
Chişinău,
25-26 septembrie,
ASEM, 2009

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Cojocari Ala
Cojocari Ala

Gavriliuc
Ludmila

Chişinău,
10-11 noiembrie,
ASEM, 2009

Gavriliuc
Ludmila

Chişinău, din
23-24 octombrie
2009, USM

Tolmaţchi
Svetlana
Fratea Natalia

Chişinău,
10-11 aprilie 2009,
ASEM

Chirilov Nelea
Braila C.

Chişinău, din
23-24 octombrie
2009, USM

Chirilov Nelea
Ghetmancenco
Svetlana

Chişinău,
10-11 noiembrie,
ASEM, 2009
Chişinău,
25-26 septembrie,
ASEM, 2009
Chişinău,
10-11 noiembrie,
ASEM, 2009

Chirilov Nelea
Muntean Nele
Fratea Natalia
Tolmaţchi
Svetlana
Muntean Neli
Fratea Natalia
Tolmaţchi
Svetlana

Chişinău,
10-11 noiembrie,
ASEM, 2009

Braşoveanu
Ada

Chişinău, ACAP,

Dutca Daniela

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4
15 aprilie 2009

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4
15 aprilie 2009

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

3
fraudei”, lector Jack
Armitrage
Participare
Seminarul cu desfăşurarea
temelor: Analiza financiară
Chişinău, SRL
istorică, Analiza Tolpline,
„Microinvest”,
Dutca Daniela
226.
Analiza reeşalonărilor – ghid
09.06 – 15.06.09
pentru Risk and Liquidity
management.
Catedra „Contabilitate şi audit”
Probleme contemporane şi Conferinţa ştiinţifică
Tendinţe actuale ale
perspectiva dezvoltării
internaţională
Bajerean
227. contabilităţii manageriale
contabilităţii, auditului şi
Chişinău, UCCM,
Eudocia
în comerţ
analizei economice.
21-22 mai 2009
Conferinţa ştiinţifică
Dezvoltarea economică în
internaţională
Cadrul conceptual al
contextul aspiraţiei de
Bajerean
228.
Chişinău, USM,
contabilităţii manageriale
integrare Europeană.
Eudocia
23-24 octombrie
Perspective şi realizări.
2009
Conferinţa ştiinţifică
Rolul principiilor
internaţională
contabile în elaborarea
Bajerean
Competitivitatea şi inovarea
Chişinău, ASEM,
229.
politicii contabile în
Eudocia
în economia cunoaşterii
25-26 septembrie
elaborarea politicii
2009
contabile
Conferinţa ştiinţifică
Perfecţionarea
internaţională
Bajerean
Problemele contabilităţii în
230. contabilităţii cheltuielilor
Chişinău, ASEM,
Eudocia
contextul integrării europene
în comerţ
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
Colectarea şi utilizarea
internaţională
dovezilor în auditul
Barbăneagră
Competitivitatea şi inovarea
Chişinău, ASEM,
231.
Victor
financiar
în economia cunoaşterii
25-26 septembrie
2009
Probleme ale
Probleme contemporane şi Conferinţa ştiinţifică
contabilităţii
internaţională
perspectiva dezvoltării
Bucur Vasile
232.
provizioanelor pentru
Chişinău, UCCM,
contabilităţii, auditului şi
cheltuielile de refacere a
21-22 mai 2009
analizei economice.
terenurilor deteriorate
Conferinţa ştiinţifică
Modul de inventariere a
internaţională
provizioanelor pentru
Competitivitatea şi inovarea
Bucur Vasile
233.
Chişinău, ASEM,
consumurile de refacere
în economia cunoaşterii
25-26 septembrie
a terenului contractat
2009
Unele aspecte ale
Conferinţa ştiinţifică
standardelor
internaţională
internaţionale de
Problemele contabilităţii în
Chişinău, ASEM,
Bucur Vasile
234.
contabilitate în direcţia contextul integrării europene
10-11 noiembrie
dezvoltării caracterului
2009
ştiinţific al contabilităţii

3
fraudei”, lector Jack
Armitrage
Participare
Seminarul cu desfăşurarea
temelor: Analiza financiară
Chişinău, SRL
istorică, Analiza Tolpline,
„Microinvest”,
Dutca Daniela
226.
Analiza reeşalonărilor – ghid
09.06 – 15.06.09
pentru Risk and Liquidity
management.
Catedra „Contabilitate şi audit”
Probleme contemporane şi Conferinţa ştiinţifică
Tendinţe actuale ale
perspectiva dezvoltării
internaţională
Bajerean
227. contabilităţii manageriale
contabilităţii, auditului şi
Chişinău, UCCM,
Eudocia
în comerţ
analizei economice.
21-22 mai 2009
Conferinţa ştiinţifică
Dezvoltarea economică în
internaţională
Cadrul conceptual al
contextul aspiraţiei de
Bajerean
228.
Chişinău, USM,
contabilităţii manageriale
integrare Europeană.
Eudocia
23-24 octombrie
Perspective şi realizări.
2009
Conferinţa ştiinţifică
Rolul principiilor
internaţională
contabile în elaborarea
Bajerean
Competitivitatea şi inovarea
Chişinău, ASEM,
229.
politicii contabile în
Eudocia
în economia cunoaşterii
25-26 septembrie
elaborarea politicii
2009
contabile
Conferinţa ştiinţifică
Perfecţionarea
internaţională
Bajerean
Problemele contabilităţii în
230. contabilităţii cheltuielilor
Chişinău, ASEM,
Eudocia
contextul integrării europene
în comerţ
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
Colectarea şi utilizarea
internaţională
dovezilor în auditul
Barbăneagră
Competitivitatea şi inovarea
Chişinău, ASEM,
231.
Victor
financiar
în economia cunoaşterii
25-26 septembrie
2009
Probleme ale
Probleme contemporane şi Conferinţa ştiinţifică
contabilităţii
internaţională
perspectiva dezvoltării
Bucur Vasile
232.
provizioanelor pentru
Chişinău, UCCM,
contabilităţii, auditului şi
cheltuielile de refacere a
21-22 mai 2009
analizei economice.
terenurilor deteriorate
Conferinţa ştiinţifică
Modul de inventariere a
internaţională
provizioanelor pentru
Competitivitatea şi inovarea
Bucur Vasile
233.
Chişinău, ASEM,
consumurile de refacere
în economia cunoaşterii
25-26 septembrie
a terenului contractat
2009
Unele aspecte ale
Conferinţa ştiinţifică
standardelor
internaţională
internaţionale de
Problemele contabilităţii în
Chişinău, ASEM,
Bucur Vasile
234.
contabilitate în direcţia contextul integrării europene
10-11 noiembrie
dezvoltării caracterului
2009
ştiinţific al contabilităţii
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Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2
Unele aspecte privind
contabilitatea creanţelor
şi datoriilor în
conformitate cu IAS 21
„Efectele variaţiilor
cursurilor monedelor
străine”

235.

3

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Simpozionul internaţional al
tinerilor cercetători

ASEM,10-11 aprilie
Chişinău 2009

Bordeianu
Olga

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

236.

Unele aspecte în
gestiunea şi
contabilitatea creanţelor
comerciale

237.

Aspectul strategic al
Problemele contabilităţii în
contabilităţii manageriale contextul integrării europene

238.

Aspecte teoretice ale
misiunii auditului intern

Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii

239.

Problemele calculării
salariului aferent zilelor
de sărbătoare
nelucrătoare

Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii

240.

Provizioanele pentru
reparaţiile mf: aspecte
metodologice şi
aplicative

Problemele contabilităţii în
contextul integrării europene

Politica de contabilitate
241. prin prisma contabilităţii
manageriale
К вопросу о
классификации
привилегированных
242.
акций, эмитированных
коммерческим банком
при их признание
Evaluarea terenurilor în
243.
condiţiile actuale ale
economiei naţionale
Capitalul uman:
244.
concepte, structuri,
evaluare şi contabilizare

Problemele contabilităţii în
contextul integrării europene

Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Bordeianu
Chişinău, ASEM,
Olga
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, ASEM, Caraman Stela
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Cauş Lidia
Chişinău, ASEM,
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Cechina
Chişinău, ASEM,
Ecaterina
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Cotoros Inga
Chişinău, ASEM,
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
Cuşmăunsă
internaţională
Rodica
Chişinău, ASEM,
Ţugulschi
25-26 septembrie
Iulea
2009

Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, ASEM,
25-26 septembrie
2009

Simpozionul internaţional al
tinerilor cercetători

ASEM,10-11 aprilie
Frunze Rodica
Chişinău 2009

Problemele contabilităţii în
contextul integrării europene

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Frunze Rodica
Chişinău, ASEM,
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Dragomir
Natalia

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2
Unele aspecte privind
contabilitatea creanţelor
şi datoriilor în
conformitate cu IAS 21
„Efectele variaţiilor
cursurilor monedelor
străine”

235.

3

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Simpozionul internaţional al
tinerilor cercetători

ASEM,10-11 aprilie
Chişinău 2009

Bordeianu
Olga

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

236.

Unele aspecte în
gestiunea şi
contabilitatea creanţelor
comerciale

237.

Aspectul strategic al
Problemele contabilităţii în
contabilităţii manageriale contextul integrării europene

238.

Aspecte teoretice ale
misiunii auditului intern

Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii

239.

Problemele calculării
salariului aferent zilelor
de sărbătoare
nelucrătoare

Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii

240.

Provizioanele pentru
reparaţiile mf: aspecte
metodologice şi
aplicative

Problemele contabilităţii în
contextul integrării europene

Politica de contabilitate
241. prin prisma contabilităţii
manageriale
К вопросу о
классификации
привилегированных
242.
акций, эмитированных
коммерческим банком
при их признание
Evaluarea terenurilor în
243.
condiţiile actuale ale
economiei naţionale
Capitalul uman:
244.
concepte, structuri,
evaluare şi contabilizare

Problemele contabilităţii în
contextul integrării europene

Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Bordeianu
Chişinău, ASEM,
Olga
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, ASEM, Caraman Stela
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Cauş Lidia
Chişinău, ASEM,
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Cechina
Chişinău, ASEM,
Ecaterina
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Cotoros Inga
Chişinău, ASEM,
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
Cuşmăunsă
internaţională
Rodica
Chişinău, ASEM,
Ţugulschi
25-26 septembrie
Iulea
2009

Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, ASEM,
25-26 septembrie
2009

Simpozionul internaţional al
tinerilor cercetători

ASEM,10-11 aprilie
Frunze Rodica
Chişinău 2009

Problemele contabilităţii în
contextul integrării europene

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Frunze Rodica
Chişinău, ASEM,

197

Dragomir
Natalia

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

1

2

3

Некоторые вопросы
реверсирования убытка
245.
от обесценении
активов с учетом
положений МСФО

Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii

Влияние оценки доли
неконтролируемых
Problemele contabilităţii în
246.
активов на обесценение contextul integrării europene
соответствии МСФО
Problemele contabilităţii
247.
în etapa actuală de
dezvoltare economică

248.

249.

Utilizarea IFRS în
concepţia contabilităţii
manageriale

Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii

Problemele contabilităţii în
contextul integrării europene

Problemele contabilităţii Problemele contabilităţii în
capitalului de rezervă
contextul integrării europene

Monitorizarea
Competitivitatea şi inovarea
250. contabilităţii lucrărilor de
în economia cunoaşterii
audit

251.

Auditul în mediul
sistemelor
informaţionale
computerizate

Unele cerinţe ajustate
pentru facilitarea
252. domeniului de aplicare a
standardelor
internaţionale de audit

Problemele contabilităţii în
contextul integrării europene
Problemele activităţii
cooperaţiei de consum în
condiţiile crizei financiare
mondiale

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
4
5
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, ASEM, Golocealova I.
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, ASEM, Golocealova I.
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Grabarovschi
Chişinău, ASEM,
Ludmila
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Grabarovschi
Chişinău, ASEM,
Ludmila
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Graur Anatol
Chişinău, ASEM,
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Iachimovschi
Chişinău, ASEM,
A.
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Iachimovschi
Chişinău, ASEM,
A.
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, UCCM,
7-8 mai 2009

Iachimovschi
A.

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Внутрифирменные
Problemele contabilităţii în
Chişinău, ASEM,
Lapiţcaia L.
253.
стандарты аудита
contextul integrării europene
10-11 noiembrie
2009
Particularităţile evidenţei Problemele contabilităţii în
Conferinţa ştiinţifică Melnic
254.
poliţelor de asigurare
contextul integrării europene internaţională
Georgeta
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Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

1

2

3

Некоторые вопросы
реверсирования убытка
245.
от обесценении
активов с учетом
положений МСФО

Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii

Влияние оценки доли
неконтролируемых
Problemele contabilităţii în
246.
активов на обесценение contextul integrării europene
соответствии МСФО
Problemele contabilităţii
247.
în etapa actuală de
dezvoltare economică

248.

249.

Utilizarea IFRS în
concepţia contabilităţii
manageriale

Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii

Problemele contabilităţii în
contextul integrării europene

Problemele contabilităţii Problemele contabilităţii în
capitalului de rezervă
contextul integrării europene

Monitorizarea
Competitivitatea şi inovarea
250. contabilităţii lucrărilor de
în economia cunoaşterii
audit

251.

Auditul în mediul
sistemelor
informaţionale
computerizate

Unele cerinţe ajustate
pentru facilitarea
252. domeniului de aplicare a
standardelor
internaţionale de audit

Problemele contabilităţii în
contextul integrării europene
Problemele activităţii
cooperaţiei de consum în
condiţiile crizei financiare
mondiale

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
4
5
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, ASEM, Golocealova I.
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, ASEM, Golocealova I.
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Grabarovschi
Chişinău, ASEM,
Ludmila
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Grabarovschi
Chişinău, ASEM,
Ludmila
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Graur Anatol
Chişinău, ASEM,
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Iachimovschi
Chişinău, ASEM,
A.
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Iachimovschi
Chişinău, ASEM,
A.
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, UCCM,
7-8 mai 2009

Iachimovschi
A.

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Внутрифирменные
Problemele contabilităţii în
Chişinău, ASEM,
Lapiţcaia L.
253.
стандарты аудита
contextul integrării europene
10-11 noiembrie
2009
Particularităţile evidenţei Problemele contabilităţii în
Conferinţa ştiinţifică Melnic
254.
poliţelor de asigurare
contextul integrării europene internaţională
Georgeta

198

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
1
2
3
4
medicale în companiile
Chişinău, ASEM,
turistice
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
Formarea continuă:
Suportul analitico-informatic internaţională
forme, metode,
255. perspective de organizare al dezvoltării economiei
Chişinău, ASEM,
25-26 septembrie
în învăţământul de profil bazate pe cunoaştere
2009
economic
Conferinţa ştiinţifică
Aspecte ale
internaţională
perfecţionării
Competitivitatea şi inovarea
Chişinău, ASEM,
256.
contabilităţii finanţării
în economia cunoaşterii
25-26 septembrie
instituţiilor publice
2009
Conferinţa ştiinţifică
Probleme terminologiei
internaţională
Problemele contabilităţii în
257. în contabilitatea
Chişinău, ASEM,
contextul integrării europene
10-11 noiembrie
instituţiilor publice
2009
Implementarea
Probleme contemporane şi
Conferinţa ştiinţifică
Standardelor
perspectiva dezvoltării
internaţională
Internaţionale de
258.
Chişinău, UCCM,
Raportare Financiară în contabilităţii, auditului şi
analizei economice.
21-22 mai 2009
Republica Moldova:
probleme şi soluţii
Aspecte problematice
privind recunoaşterea şi
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
evaluarea elementelor
Competitivitatea şi inovarea
Chişinău, ASEM,
259. contabile în perioada de
în economia cunoaşterii
25-26 septembrie
tranziţie la Standardele
2009
Internaţionale de
Raportare Financiară
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Abordări naţionale şi
Competitivitatea şi inovarea
Chişinău, ASEM,
260. internaţionale privind
în economia cunoaşterii
25-26 septembrie
contabilitatea stocurilor
2009
Conferinţa ştiinţifică
Perfecţionarea
internaţională
contabilităţii
Problemele contabilităţii în
261. întreprinderilor mici şi
Chişinău, ASEM,
contextul integrării europene
10-11 noiembrie
mijlocii în contextul
2009
implementării IFRS
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Auditul intern în
Problemele contabilităţii în
Chişinău, ASEM,
262. organizaţiile
contextul integrării europene
10-11 noiembrie
necomerciale
2009
Politici şi tratamente
Conferinţa ştiinţifică
Competitivitatea şi inovarea
263. contabile privind
internaţională
în economia cunoaşterii
subvenţiile
Chişinău, ASEM,
Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

199

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Mişova
Tatiana
Postolachi
Boris

Nani Mihail

Nani Mihail

Nederiţa
Alexandru

Nederiţa
Alexandru

Popovici
Angela

Popovici
Angela

Ratcov Maria

Sandu Adela

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
1
2
3
4
medicale în companiile
Chişinău, ASEM,
turistice
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
Formarea continuă:
Suportul analitico-informatic internaţională
forme, metode,
255. perspective de organizare al dezvoltării economiei
Chişinău, ASEM,
25-26 septembrie
în învăţământul de profil bazate pe cunoaştere
2009
economic
Conferinţa ştiinţifică
Aspecte ale
internaţională
perfecţionării
Competitivitatea şi inovarea
Chişinău, ASEM,
256.
contabilităţii finanţării
în economia cunoaşterii
25-26 septembrie
instituţiilor publice
2009
Conferinţa ştiinţifică
Probleme terminologiei
internaţională
Problemele contabilităţii în
257. în contabilitatea
Chişinău, ASEM,
contextul integrării europene
10-11 noiembrie
instituţiilor publice
2009
Implementarea
Probleme contemporane şi
Conferinţa ştiinţifică
Standardelor
perspectiva dezvoltării
internaţională
Internaţionale de
258.
Chişinău, UCCM,
Raportare Financiară în contabilităţii, auditului şi
analizei economice.
21-22 mai 2009
Republica Moldova:
probleme şi soluţii
Aspecte problematice
privind recunoaşterea şi
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
evaluarea elementelor
Competitivitatea şi inovarea
Chişinău, ASEM,
259. contabile în perioada de
în economia cunoaşterii
25-26 septembrie
tranziţie la Standardele
2009
Internaţionale de
Raportare Financiară
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Abordări naţionale şi
Competitivitatea şi inovarea
Chişinău, ASEM,
260. internaţionale privind
în economia cunoaşterii
25-26 septembrie
contabilitatea stocurilor
2009
Conferinţa ştiinţifică
Perfecţionarea
internaţională
contabilităţii
Problemele contabilităţii în
261. întreprinderilor mici şi
Chişinău, ASEM,
contextul integrării europene
10-11 noiembrie
mijlocii în contextul
2009
implementării IFRS
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Auditul intern în
Problemele contabilităţii în
Chişinău, ASEM,
262. organizaţiile
contextul integrării europene
10-11 noiembrie
necomerciale
2009
Politici şi tratamente
Conferinţa ştiinţifică
Competitivitatea şi inovarea
263. contabile privind
internaţională
în economia cunoaşterii
subvenţiile
Chişinău, ASEM,
Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

199

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Mişova
Tatiana
Postolachi
Boris

Nani Mihail

Nani Mihail

Nederiţa
Alexandru

Nederiţa
Alexandru

Popovici
Angela

Popovici
Angela

Ratcov Maria

Sandu Adela

Nr.
d/o
1

Titlul comunicării
prezentate
2
guvernamentale

Contabilitatea şi
264. indicatorii de
performanţă

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3

Problemele contabilităţii în
contextul integrării europene

Problemele contabilităţii
Competitivitatea şi inovarea
265. operaţiunilor de creditor
în economia cunoaşterii
în sistemul bancar
Rolul SIRF în
266. armonizarea sistemelor
contabile

Problemele contabilităţii în
contextul integrării europene

Dezvoltarea economică în
Particularităţile auditului
contextul aspiraţiei de
267. şi controlului intern al
integrare europeană.
entităţilor publice
Perspective şi realizări.
Problemele gestiunii
riscurilor financiare prin
268.
prisma băncilor
transnaţionale

Dezvoltarea economică în
contextul aspiraţiei de
integrare europeană.
Perspective şi realizări.

269.

Rolul şi problemele
fuziunii băncilor

Progrese în teoria deciziilor
economice în condiţii de risc
şi incertitudine

270.

Probleme privind
contabilitatea TVA

Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii

271.

Politica de contabilitate
în instituţiile publice

Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii

Perfecţionarea modului
de organizare a
272. contabilităţii
consumurilor în
panificaţie
Aspecte ale
273.
perfecţionării

Problemele contabilităţii în
contextul integrării europene
Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii

200

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, ASEM,
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, ASEM,
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, ASEM,
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, USM,
23-24 octombrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, USM,
23-24 octombrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
România, Iaşi,
18-19 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, ASEM,
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, ASEM,
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, ASEM,
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Nr.
d/o
1

Titlul comunicării
prezentate
2
guvernamentale

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3

Sandu Adela

Contabilitatea şi
264. indicatorii de
performanţă

Ştahovschi
Ada

Problemele contabilităţii
Competitivitatea şi inovarea
265. operaţiunilor de creditor
în economia cunoaşterii
în sistemul bancar

Ştahovschi
Ada

Rolul SIRF în
266. armonizarea sistemelor
contabile

Ştahovschi
Ada
C. Dudău

Dezvoltarea economică în
Particularităţile auditului
contextul aspiraţiei de
267. şi controlului intern al
integrare europeană.
entităţilor publice
Perspective şi realizări.

Ştahovschi
Ada

Problemele gestiunii
riscurilor financiare prin
268.
prisma băncilor
transnaţionale

Ştahovschi
Ada

269.

Rolul şi problemele
fuziunii băncilor

Progrese în teoria deciziilor
economice în condiţii de risc
şi incertitudine

Tostogan
Pavel

270.

Probleme privind
contabilitatea TVA

Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii

Taban Elena

271.

Politica de contabilitate
în instituţiile publice

Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii

Ţugulschi
Iulea
Ţurcan Natalia

Perfecţionarea modului
de organizare a
272. contabilităţii
consumurilor în
panificaţie
Aspecte ale
273.
perfecţionării

Problemele contabilităţii în
contextul integrării europene

Problemele contabilităţii în
contextul integrării europene

Dezvoltarea economică în
contextul aspiraţiei de
integrare europeană.
Perspective şi realizări.

Problemele contabilităţii în
contextul integrării europene
Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii

200

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, ASEM,
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, ASEM,
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, ASEM,
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, USM,
23-24 octombrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, USM,
23-24 octombrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
România, Iaşi,
18-19 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, ASEM,
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, ASEM,
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Chişinău, ASEM,
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Sandu Adela

Ştahovschi
Ada

Ştahovschi
Ada

Ştahovschi
Ada
C. Dudău

Ştahovschi
Ada

Ştahovschi
Ada

Tostogan
Pavel

Taban Elena

Ţugulschi
Iulea
Ţurcan Natalia

Nr.
d/o
1

Titlul comunicării
prezentate
2
contabilităţii în
silvicultură

Unele probleme ale
274. contabilităţii în
silvicultură

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3

Problemele contabilităţii în
contextul integrării europene

Конвергенция учебных
планов по
Терминологические
специальности
стратегии в формировании
275.
"Бухгалтерский учет"
бухгалтерской элиты
учебных заведений
Республики Молдова

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
4
5
Chişinău, ASEM,
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Ţurcan Natalia
Chişinău, ASEM,
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Ţurcanu
Ucraina, Jitomir,
Viorel
16-17 octombrie
2009

Nr.
d/o
1

Titlul comunicării
prezentate
2
contabilităţii în
silvicultură

Unele probleme ale
274. contabilităţii în
silvicultură

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3

Problemele contabilităţii în
contextul integrării europene

Конвергенция учебных
планов по
Терминологические
специальности
стратегии в формировании
275.
"Бухгалтерский учет"
бухгалтерской элиты
учебных заведений
Республики Молдова

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
4
5
Chişinău, ASEM,
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Ţurcan Natalia
Chişinău, ASEM,
10-11 noiembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Ţurcanu
Ucraina, Jitomir,
Viorel
16-17 octombrie
2009

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Modernizarea sistemului
Ţurcanu
Challenges of Contemporary
România, Alba Iulia,
276. contabil în Republica
Viorel
Know lodge Based Economy
13-14 noiembrie
Moldova
2009
Conferinţa ştiinţifică
„Prezentarea informaţiei
internaţională
Ţurcanu
privind interesele în
Competitivitatea şi inovarea
277.
Chişinău, ASEM,
Viorel
asocierile în participaţie” în economia cunoaşterii
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
Asigurarea
internaţională
informaţională a
Ţurcanu
Problemele contabilităţii în
Chişinău, ASEM,
278. rapoartelor financiare din
Viorel
contextul integrării europene
10-11 noiembrie
Republica Moldova
2009
Conferinţa ştiinţifică
Особенности учета
internaţională
Competitivitatea şi inovarea
279. доходов медицинских
Vasilieva A.
Chişinău, ASEM,
în economia cunoaşterii
учреждений
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
Instrumentarea contabilă
internaţională
Competitivitatea şi inovarea
280. a operaţiilor generate de
Zlatina Natalia
Chişinău, ASEM,
în economia cunoaşterii
vânzările cu plata în rate
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
Valorificarea
internaţională
Problemele contabilităţii în
281. informaţiilor de tip cost
Zlatina Natalia
Chişinău, ASEM,
contextul integrării europene
10-11 noiembrie
în procesul decizional
2009
Catedra „Cibernetică şi Informatică economică”
Abordarea sistemica a
Conferinţa
problemei pregătirii
ştiinţifico-internaţională
282.
ASEM, 2009
Costaş Ilie
cadrelor în domeniul
„Competitivitatea şi inovarea
managementului
în economia cunoaşterii”

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Modernizarea sistemului
Ţurcanu
Challenges of Contemporary
România, Alba Iulia,
276. contabil în Republica
Viorel
Know lodge Based Economy
13-14 noiembrie
Moldova
2009
Conferinţa ştiinţifică
„Prezentarea informaţiei
internaţională
Ţurcanu
privind interesele în
Competitivitatea şi inovarea
277.
Chişinău, ASEM,
Viorel
asocierile în participaţie” în economia cunoaşterii
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
Asigurarea
internaţională
informaţională a
Ţurcanu
Problemele contabilităţii în
Chişinău, ASEM,
278. rapoartelor financiare din
Viorel
contextul integrării europene
10-11 noiembrie
Republica Moldova
2009
Conferinţa ştiinţifică
Особенности учета
internaţională
Competitivitatea şi inovarea
279. доходов медицинских
Vasilieva A.
Chişinău, ASEM,
în economia cunoaşterii
учреждений
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
Instrumentarea contabilă
internaţională
Competitivitatea şi inovarea
280. a operaţiilor generate de
Zlatina Natalia
Chişinău, ASEM,
în economia cunoaşterii
vânzările cu plata în rate
25-26 septembrie
2009
Conferinţa ştiinţifică
Valorificarea
internaţională
Problemele contabilităţii în
281. informaţiilor de tip cost
Zlatina Natalia
Chişinău, ASEM,
contextul integrării europene
10-11 noiembrie
în procesul decizional
2009
Catedra „Cibernetică şi Informatică economică”
Abordarea sistemica a
Conferinţa
problemei pregătirii
ştiinţifico-internaţională
282.
ASEM, 2009
Costaş Ilie
cadrelor în domeniul
„Competitivitatea şi inovarea
managementului
în economia cunoaşterii”
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201

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2
informaţional

283.

284.

Tehnici de marketing
direct în comerţ
electronic
Analiza econometrică a
balanţei comerciale a R.
Moldova
Corelaţia investiţiilor
străine şi creşterea
economică: aspecte
teoretice şi practice
referitoare la economia
Republicii Moldova

3

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

Conferinţa ştiinţificointernaţională
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
Conferinţa internaţională
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”,

ASEM, Chişinău,
RM,
25-26 septembrie
2009
Chişinău, ASEM,
25-26 septembrie
2009

Conferinţa internaţională
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”,

Chişinău, ASEM,
25-26 septembrie
2009

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2
informaţional

Delimarschi
Boris

283.

Brăilă
Alexandru,
Toacă Zinovia.

284.

Tehnici de marketing
direct în comerţ
electronic
Analiza econometrică a
balanţei comerciale a R.
Moldova
Corelaţia investiţiilor
străine şi creşterea
economică: aspecte
teoretice şi practice
referitoare la economia
Republicii Moldova

3

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

Conferinţa ştiinţificointernaţională
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”
Conferinţa internaţională
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”,

ASEM, Chişinău,
RM,
25-26 septembrie
2009
Chişinău, ASEM,
25-26 septembrie
2009

Conferinţa internaţională
„Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii”,

Chişinău, ASEM,
25-26 septembrie
2009

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5
Delimarschi
Boris
Brăilă
Alexandru,
Toacă Zinovia.

Brăilă
Alexandru,
Pîrţachi Ion,
Maria Năstatse

285.

Aplicarea modelării
econometriei pentru
286.
analiza şi prognozarea
proceselor econometrice

Brăilă
Alexandru,
Prodan Natalia

Aplicarea modelării
econometriei pentru
286.
analiza şi prognozarea
proceselor econometrice

Brăilă
Alexandru,
Prodan Natalia

287.

Cotelea Vitalie

287.

Cotelea Vitalie

285.

288.

289.

290.

291.
292.
293.

Conferinţa ştiinţifico-practică
internaţională „Dezvoltarea
Chişinău, USM,
economică în contextul
23-24 octombrie
aspiraţiei de integrare
2009
europeană. Perspective şi
realizări”
Ninth International
Polynomial algorithms or
Conference on Informatics in
testing the normalization
Bucharest, Romania,
Economy "Education,
level of database
May 07-08, 2009
Research and Business
schemas
Technologies”, 3
Subsistemul gestiunii
ASEM, Chişinău,
Conferinţa ştiinţificocontingentului în
RM,
internaţională
învăţământ la distanţă:
25-26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
practici actuale şi
2009
în economia cunoaşterii”
tendinţele dezvoltării
Utilizarea sistemelor Conferinţa ştiinţifică
ASEM,
informatice în
Internaţională
(25-26 septembrie
managementul
„Competitivitatea şi inovarea
2009)
proiectelor
în economia cunoaşterii”
Abordarea econometrică
IV-a ediţie a conferinţei
a funcţiei de consum în
internaţionale ştiinţifice
Chişinău, IEFS,
baza datelor statistice
“Economic Growth in
3-4 septembrie, 2009
privind dezvoltarea
conditions of
economică a Republicii
internationalization”
Moldova
„Analiza unui model Conferinţa Ştiinţifică
22-23 octombrie
stohastic de distribuţie şi Internaţională „Sisteme de
2009, Chişinău,
transport”
transport şi logistică”
ATIC
Инвестиции в систему
Management of Organization
Krakow, Poland
информационной
– Finfnce, Production,
безопасности
Учет затрат на
«Бухгалтерский учет и
устранение
аудит в условиях
Свищов, Болгария
информационных
информационной

202

Delimarschi
Natalia,
Delimarschi
Denis

288.

Sajin Ada

289.

Ganciucov V.
Toacă Zinaida

290.

Baractari
Anatol

291.

Ohrimenco
Serghei

292.

Мишова Т.,
Охрименко
С., Склифос

293.

Conferinţa ştiinţifico-practică
internaţională „Dezvoltarea
Chişinău, USM,
economică în contextul
23-24 octombrie
aspiraţiei de integrare
2009
europeană. Perspective şi
realizări”
Ninth International
Polynomial algorithms or
Conference on Informatics in
testing the normalization
Bucharest, Romania,
Economy "Education,
level of database
May 07-08, 2009
Research and Business
schemas
Technologies”, 3
Subsistemul gestiunii
ASEM, Chişinău,
Conferinţa ştiinţificocontingentului în
RM,
internaţională
învăţământ la distanţă:
25-26 septembrie
„Competitivitatea şi inovarea
practici actuale şi
2009
în economia cunoaşterii”
tendinţele dezvoltării
Utilizarea sistemelor Conferinţa ştiinţifică
ASEM,
informatice în
Internaţională
(25-26 septembrie
managementul
„Competitivitatea şi inovarea
2009)
proiectelor
în economia cunoaşterii”
Abordarea econometrică
IV-a ediţie a conferinţei
a funcţiei de consum în
internaţionale ştiinţifice
Chişinău, IEFS,
baza datelor statistice
“Economic Growth in
3-4 septembrie, 2009
privind dezvoltarea
conditions of
economică a Republicii
internationalization”
Moldova
„Analiza unui model Conferinţa Ştiinţifică
22-23 octombrie
stohastic de distribuţie şi Internaţională „Sisteme de
2009, Chişinău,
transport”
transport şi logistică”
ATIC
Инвестиции в систему
Management of Organization
Krakow, Poland
информационной
– Finfnce, Production,
безопасности
Учет затрат на
«Бухгалтерский учет и
устранение
аудит в условиях
Свищов, Болгария
информационных
информационной
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Brăilă
Alexandru,
Pîrţachi Ion,
Maria Năstatse

Delimarschi
Natalia,
Delimarschi
Denis
Sajin Ada

Ganciucov V.
Toacă Zinaida

Baractari
Anatol
Ohrimenco
Serghei
Мишова Т.,
Охрименко
С., Склифос

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2
инцидентов.

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3
глобализации»

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5
К., Спынаки
В.

Model investiţional de
dezvoltare a
Managementul întreprinderii
întreprinderii sezoniere
în mediul economic
contemporan

Acadenia de
transporturi,
Gametchi A.
informatică şi
294.
comunicaţii (ATIC), Solomon D.
Chişinau, septembrie
2009
Catedra „Statistică şi previziune economică”
Pârţachi Ion,
Globalization and Higher
Statistical methods of
Verejan Oleg,
Education in Economics and
October 22-24, 2009,
estimating loss reserves
Bradu Marcel,
Business Administration ,3rd
295.
in general insurance
Iaşi, România
Verejan
International Conference
Victoria
Pârţachi Ion,
The Ninth International
The estimation of the
Verejan Oleg,
Conference „Investments and
mai 22-23, 2009
296.
reserve for unexpired
Bradu Marcel,
Economic Recovery”
Bucureşti, România
risks
Verejan
Victoria
The Ninth International
Attracting foreign direct Conference „Investments and
Economic Recovery”, mai
investment under high
mai 22-23, 2009
Pârţachi Ion,
22-23, 2009 Economia seria
297.
risk and volatility of
Bucureşti, România Arvinte Vitalie
Management, vol 12 nr.2
international financial
special/2009
markets

298.

299.

300.

301.

302.

The fourth international
conference on economic
mai 22-23, 2009
Dezvoltarea economiei
cybernetic analysis “Global
Bucureşti, România
în criză
crisis effects on developing
economies”
Masa rotundă Internaţională
Statistică şi actuariat în
cu lansarea de master şi
20 mai 2009
asigurări şi sănătate
lansarea de carte
Catedra „Bazele Informaticii Economice”
Evolution of Adaptable
Universitatea
Systems in environment
The 33rd Annual Congress of “Lucian Blaga”,
of Ms Office and
ARA
Sibiu, Romania,
Adaptive Hardware
June 2-7, 2009
development.
Some problems of
9th Int. Conf. on Informatics
MsOffice, Adaptive
ASE Bucureşti,
in Economy “Education,
Hardware and On-OffMay 7-8, 2009,
Research & Business
line Adaptable
Bucharest, România
Technologies”
Processor’s
Development.
On the usage of
Proceedings the 33rd
American Romanian
Syntoctic types in NL
Annual of the American.
Academy of Art and
text interpretation.
Romanian Academy of
Sciences, Alma
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Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2
инцидентов.

3
глобализации»

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
desfăşurării
4

Autorii
comunicărilor
(numele,
prenumele)
5
К., Спынаки
В.

Model investiţional de
dezvoltare a
Managementul întreprinderii
întreprinderii sezoniere
în mediul economic
contemporan

Acadenia de
transporturi,
Gametchi A.
informatică şi
294.
comunicaţii (ATIC), Solomon D.
Chişinau, septembrie
2009
Catedra „Statistică şi previziune economică”
Pârţachi Ion,
Globalization and Higher
Statistical methods of
Verejan Oleg,
Education in Economics and
October 22-24, 2009,
estimating loss reserves
Bradu Marcel,
Business Administration ,3rd
295.
in general insurance
Iaşi, România
Verejan
International Conference
Victoria
Pârţachi Ion,
The Ninth International
The estimation of the
Verejan Oleg,
Conference „Investments and
mai 22-23, 2009
296.
reserve for unexpired
Bradu Marcel,
Economic Recovery”
Bucureşti, România
risks
Verejan
Victoria
The Ninth International
Attracting foreign direct Conference „Investments and
Economic Recovery”, mai
investment under high
mai 22-23, 2009
Pârţachi Ion,
22-23, 2009 Economia seria
297.
risk and volatility of
Bucureşti, România Arvinte Vitalie
Management, vol 12 nr.2
international financial
special/2009
markets

Prof. univ. dr.
Pârţachi Ion

298.

Prof. univ. dr.
Pârţachi Ion

299.

Todoroi
Dumitru,
Micuşa Dina,
Todoroi
Zinaida.

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

300.

Todoroi
Dumitru,
Micuşa Dina,
Todoroi
Zinaida.

301.

Creţu Sergiu

302.

The fourth international
conference on economic
mai 22-23, 2009
Dezvoltarea economiei
cybernetic analysis “Global
Bucureşti, România
în criză
crisis effects on developing
economies”
Masa rotundă Internaţională
Statistică şi actuariat în
cu lansarea de master şi
20 mai 2009
asigurări şi sănătate
lansarea de carte
Catedra „Bazele Informaticii Economice”
Evolution of Adaptable
Universitatea
Systems in environment
The 33rd Annual Congress of “Lucian Blaga”,
of Ms Office and
ARA
Sibiu, Romania,
Adaptive Hardware
June 2-7, 2009
development.
Some problems of
9th Int. Conf. on Informatics
MsOffice, Adaptive
ASE Bucureşti,
in Economy “Education,
Hardware and On-OffMay 7-8, 2009,
Research & Business
line Adaptable
Bucharest, România
Technologies”
Processor’s
Development.
On the usage of
Proceedings the 33rd
American Romanian
Syntoctic types in NL
Annual of the American.
Academy of Art and
text interpretation.
Romanian Academy of
Sciences, Alma
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Prof. univ. dr.
Pârţachi Ion
Prof. univ. dr.
Pârţachi Ion
Todoroi
Dumitru,
Micuşa Dina,
Todoroi
Zinaida.
Todoroi
Dumitru,
Micuşa Dina,
Todoroi
Zinaida.
Creţu Sergiu

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2

Egalitatea Enter
303. generalizată pentru
poligoane izotetice

3
Artsand Sciences (ARA),
V.II, Sibiu, România, 2009
pp. 233-235

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
4
5
Mater University of
Sibiu, România, June
02–07.2009

Matematica – probleme
actuale cu aplicaţii

ASEM, Chişinău,
Moldova, 08.04.2009

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

Prisăcaru
Anatol

Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

1

2

Egalitatea Enter
303. generalizată pentru
poligoane izotetice

Catedra „Matematica”
Despre unele proprietăţi
304.
ale pretorsiunilor în
module.
Unele aspecte ale
305. determinării funcţiei de
producţie.

Matematica – probleme
actuale cu aplicaţii
Matematica – probleme
actuale cu aplicaţii

Descompuneri nu faţă în
faţă nonregulare a
Matematica – probleme
306.
spaţiului hiperbolic n – actuale cu aplicaţii
dimensional.
307.

Despre topologii conexe Matematica – probleme
în module.
actuale cu aplicaţii

Radicali eriditari într-o
308. clasă de algebre
asociative.
309.

Despre extinderi ale
topologiilor inelelor.

Matematica – probleme
actuale cu aplicaţii
Matematica – probleme
actuale cu aplicaţii

O metodă de soluţionare
Matematica – probleme
310. a unei probleme de
actuale cu aplicaţii
extrem condiţionat.
Algoritmi pentru soluţionarea unor probleme de Matematica – probleme
311.
optimizare în diferite
actuale cu aplicaţii
spaţii metrice.
312.

Modele matematice în
asigurări mixte de viaţă.

Metode de evaluare a
313. riscului din activitatea
agentului economic.
314.

Managementul
întreprinderii în mediul

Matematica – probleme
actuale cu aplicaţii
Matematica – probleme
actuale cu aplicaţii
Criterii de evaluare a
proiectelor investiţionale.
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3
Artsand Sciences (ARA),
V.II, Sibiu, România, 2009
pp. 233-235

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
4
5
Mater University of
Sibiu, România, June
02–07.2009

Matematica – probleme
actuale cu aplicaţii

ASEM, Chişinău,
Moldova, 08.04.2009

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

Prisăcaru
Anatol

Catedra „Matematica”
Conferinţa Ştiinţifică
Republicană a
matematicienilor,
Chişinău, 8.04.2009
Conferinţa Ştiinţifică
Republicană a
matematicienilor,
Chişinău, 8.04.2009
Conferinţa Ştiinţifică
Republicană a
matematicienilor,
Chişinău, 8.04.2009
Conferinţa Ştiinţifică
Republicană a
matematicienilor,
Chişinău, 8.04.2009
Conferinţa Ştiinţifică
Republicană a
matematicienilor,
Chişinău, 8.04.2009
Conferinţa Ştiinţifică
Republicană a
matematicienilor,
Chişinău, 8.04.2009
Conferinţa Ştiinţifică
Republicană a
matematicienilor,
Chişinău, 8.04.2009
Conferinţa Ştiinţifică
Republicană a
matematicienilor,
Chişinău, 8.04.2009
Conferinţa Ştiinţifică
Republicană a
matematicienilor,
Chişinău, 8.04.2009
Conferinţa Ştiinţifică
Republicană a
matematicienilor,
Chişinău, 8.04.2009
Conferinţa
Republicană, ATIC,

Bunu Ion

Despre unele proprietăţi
304.
ale pretorsiunilor în
module.

Berzan Rodica

Unele aspecte ale
305. determinării funcţiei de
producţie.

Balcan
Vladimir

Descompuneri nu faţă în
faţă nonregulare a
Matematica – probleme
306.
spaţiului hiperbolic n – actuale cu aplicaţii
dimensional.

Chircu Pavel

307.

Cracilov
Constantin

Radicali eriditari într-o
308. clasă de algebre
asociative.

Vizitiu Victor

309.

Morcov Boris

O metodă de soluţionare
Matematica – probleme
310. a unei probleme de
actuale cu aplicaţii
extrem condiţionat.

Zambiţchi
Dumitru

Algoritmi pentru soluţionarea unor probleme de Matematica – probleme
311.
optimizare în diferite
actuale cu aplicaţii
spaţii metrice.

Tacu Mariana

312.

Zambiţchi
Marcel

Metode de evaluare a
313. riscului din activitatea
agentului economic.

Zambiţchi
Dumitru

314.

Matematica – probleme
actuale cu aplicaţii
Matematica – probleme
actuale cu aplicaţii

Despre topologii conexe Matematica – probleme
în module.
actuale cu aplicaţii

Despre extinderi ale
topologiilor inelelor.

Modele matematice în
asigurări mixte de viaţă.

Managementul
întreprinderii în mediul

Matematica – probleme
actuale cu aplicaţii
Matematica – probleme
actuale cu aplicaţii

Matematica – probleme
actuale cu aplicaţii
Matematica – probleme
actuale cu aplicaţii
Criterii de evaluare a
proiectelor investiţionale.
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Conferinţa Ştiinţifică
Republicană a
matematicienilor,
Chişinău, 8.04.2009
Conferinţa Ştiinţifică
Republicană a
matematicienilor,
Chişinău, 8.04.2009
Conferinţa Ştiinţifică
Republicană a
matematicienilor,
Chişinău, 8.04.2009
Conferinţa Ştiinţifică
Republicană a
matematicienilor,
Chişinău, 8.04.2009
Conferinţa Ştiinţifică
Republicană a
matematicienilor,
Chişinău, 8.04.2009
Conferinţa Ştiinţifică
Republicană a
matematicienilor,
Chişinău, 8.04.2009
Conferinţa Ştiinţifică
Republicană a
matematicienilor,
Chişinău, 8.04.2009
Conferinţa Ştiinţifică
Republicană a
matematicienilor,
Chişinău, 8.04.2009
Conferinţa Ştiinţifică
Republicană a
matematicienilor,
Chişinău, 8.04.2009
Conferinţa Ştiinţifică
Republicană a
matematicienilor,
Chişinău, 8.04.2009
Conferinţa
Republicană, ATIC,

Bunu Ion

Berzan Rodica

Balcan
Vladimir

Chircu Pavel

Cracilov
Constantin

Vizitiu Victor

Morcov Boris

Zambiţchi
Dumitru

Tacu Mariana

Zambiţchi
Marcel
Zambiţchi
Dumitru

Nr.
d/o
1

315.

Titlul comunicării
prezentate
2
economic contemporan.

Sisteme de transport şi
logistica

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde
3
Semidispersia ca măsură a
riscului proiectelor de
investiţii
Problema Weber în spaţiul
n
1

R şi pe reţele de transport

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
4
5
Chişinău, 25.09.2009
Conferinţa
Zambiţchi
Internaţională, ATIC,
Dumitru
Chişinău, 22.09.2009

Nr.
d/o
1

315.

Titlul comunicării
prezentate
2
economic contemporan.

Sisteme de transport şi
logistica

Biblioteca ştiinţifică
Activitatea Consorţiului
eIFL Direct Moldova:
realizări şi perspective

Masa rotundă „eIFL Direct
Moldova: bilanţul anului
2008 şi perspectivele
dezvoltării”

Statistica utilizării
bazelor de date de către
317.
bibliotecile Consorţiului
eIFL Direct Moldova

Masa rotundă „eIFL Direct
Moldova: bilanţul anului
2008 şi perspectivele
dezvoltării”

316.

318.

319.

320.

321.

322.

3
Semidispersia ca măsură a
riscului proiectelor de
investiţii
Problema Weber în spaţiul
n
1

R şi pe reţele de transport

InstituţiaAutorii
organizatoare,
comunicărilor
oraşul, ţara. Data
(numele,
desfăşurării
prenumele)
4
5
Chişinău, 25.09.2009
Conferinţa
Zambiţchi
Internaţională, ATIC,
Dumitru
Chişinău, 22.09.2009

Biblioteca ştiinţifică
Biblioteca Ştiinţifică
a Academiei de
Cheradi
Studii Economice din
Natalia
Moldova, Chişinău,
Republica Moldova,
2 aprilie
Biblioteca Ştiinţifică
a Academiei de
Studii Economice din
Railean Elena
Moldova, Chişinău,
Republica Moldova,
2 aprilie

Seminar Internaţional „Noile
Biblioteca Ştiinţifică
oportunităţi în utilizarea
a Academiei de
Funcţionarea
bazelor de date EBSCO.
Studii Economice din Dr. Ghinculov
Consorţiului eIFL Direct
Optimizarea instrumentelor
Moldova, Chişinău,
Silvia
Moldova: probleme şi
de căutare a informaţiei în
Republica Moldova,
proiecte
scopul extinderii accesului la
7-9 aprilie
baze de date”
Universitatea de Stat
din Moldova,
Masă rotundă consacrată
Facultatea Jurnalism
Săptămânii Accesului
Programul eIFL-OA în
Cheradi
şi Ştiinţe ale
Deschis şi Zilei Internaţionale
Republica Moldova:
Natalia
Comunicării,
a Accesului Deschis „Accesul
scopuri şi activităţi
Chişinău, Republica
deschis în Republica
Moldova,
Moldova”
14 octombrie
Departamentul
Informaţional
Problemele Accesului
Conferinţa Anuală a
Cheradi
Biblioteconomic,
Deschis în Republica
Asociaţiei Bibliotecarilor din
Natalia
ULIM, Chişinău,
Moldova
Republica Moldova
Republica Moldova,
15-16 octombrie
Biblioteca Centrală
Conferinţa „Bibliotecile
Identificarea
Universitară a USM,
Cheradi
universitare şi specializate:
potenţialului
Chişinău, Republica
informaţional şi tehnic al probleme, soluţii în contextul
Natalia
Moldova, 15
crizei globale”
bibliotecilor universitare
octombrie
Biblioteca Centrală
Rolul bibliotecii în
Conferinţa „Bibliotecile
formarea specialiştilor:
universitare şi specializate: Universitară a USM,
Railean Elena
reflecţii asupra
probleme, soluţii în contextul Chişinău, Republica
crizei globale”
Moldova, 15
sondajului
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Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

Activitatea Consorţiului
eIFL Direct Moldova:
realizări şi perspective

Masa rotundă „eIFL Direct
Moldova: bilanţul anului
2008 şi perspectivele
dezvoltării”

Statistica utilizării
bazelor de date de către
317.
bibliotecile Consorţiului
eIFL Direct Moldova

Masa rotundă „eIFL Direct
Moldova: bilanţul anului
2008 şi perspectivele
dezvoltării”

316.

318.

319.

320.

321.

322.

Biblioteca Ştiinţifică
a Academiei de
Cheradi
Studii Economice din
Natalia
Moldova, Chişinău,
Republica Moldova,
2 aprilie
Biblioteca Ştiinţifică
a Academiei de
Studii Economice din
Railean Elena
Moldova, Chişinău,
Republica Moldova,
2 aprilie

Seminar Internaţional „Noile
Biblioteca Ştiinţifică
oportunităţi în utilizarea
a Academiei de
Funcţionarea
bazelor de date EBSCO.
Studii Economice din Dr. Ghinculov
Consorţiului eIFL Direct
Optimizarea instrumentelor
Moldova, Chişinău,
Silvia
Moldova: probleme şi
de căutare a informaţiei în
Republica Moldova,
proiecte
scopul extinderii accesului la
7-9 aprilie
baze de date”
Universitatea de Stat
din Moldova,
Masă rotundă consacrată
Facultatea Jurnalism
Săptămânii Accesului
Programul eIFL-OA în
Cheradi
şi Ştiinţe ale
Deschis şi Zilei Internaţionale
Republica Moldova:
Natalia
Comunicării,
a Accesului Deschis „Accesul
scopuri şi activităţi
Chişinău, Republica
deschis în Republica
Moldova,
Moldova”
14 octombrie
Departamentul
Informaţional
Problemele Accesului
Conferinţa Anuală a
Cheradi
Biblioteconomic,
Deschis în Republica
Asociaţiei Bibliotecarilor din
Natalia
ULIM, Chişinău,
Moldova
Republica Moldova
Republica Moldova,
15-16 octombrie
Biblioteca Centrală
Conferinţa „Bibliotecile
Identificarea
Universitară a USM,
Cheradi
universitare şi specializate:
potenţialului
Chişinău, Republica
informaţional şi tehnic al probleme, soluţii în contextul
Natalia
Moldova, 15
crizei globale”
bibliotecilor universitare
octombrie
Biblioteca Centrală
Rolul bibliotecii în
Conferinţa „Bibliotecile
formarea specialiştilor:
universitare şi specializate: Universitară a USM,
Railean Elena
reflecţii asupra
probleme, soluţii în contextul Chişinău, Republica
crizei globale”
Moldova, 15
sondajului
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Nr.
d/o

Titlul comunicării
prezentate

Tema congresului,
simpozionului, conferinţei,
seminarului, mesei rotunde

1

2

3

Metodologia privind
evidenţa documentelor în
Conferinţa „Biblioteci de
323.
bibliotecile de colegii şi colegii şi şcoli profesionale”
şcoli profesionale
Metodologia privind
Conferinţa „Biblioteci de
evidenţa documentelor în
324.
bibliotecile de colegii şi colegii şi şcoli profesionale”
şcoli profesionale

325.

Educaţie pe parcursul
vieţii: realităţi şi tendinţe

326.

Accesul deschis în
Republica Moldova

Biblioteci universitare şi
specializate: probleme,
327.
soluţii în contextul crizei
globale
Biblioteci de colegii şi
şcoli profesionale: starea
328. actuală şi perspectivele
dezvoltării

Seminar „Biblioteca şi Acces
Deschis la Informaţie”
consacrat Săptămânii
Internaţionale a Accesului
Deschis şi Anului European
al Creativităţii şi Inovaţiei
Seminar „Biblioteca şi Acces
Deschis la Informaţie”
consacrat Săptămânii
Internaţionale a Accesului
Deschis şi Anului European
al Creativităţii şi Inovaţiei
Seminar „Biblioteca şi Acces
Deschis la Informaţie”
consacrat Săptămânii
Internaţionale a Accesului
Deschis şi Anului European
al Creativităţii şi Inovaţiei
Seminar „Biblioteca şi Acces
Deschis la Informaţie”
consacrat Săptămânii
Internaţionale a Accesului
Deschis şi Anului European
al Creativităţii şi Inovaţiei

Seminarul internaţional
Rolul bibliotecilor pentru
îmbunătăţirea Legii cu „Dreptul de autor şi libertatea
329.
privire la dreptul de autor accesului la informaţie în
biblioteci”
şi drepturi conexe

206

Instituţiaorganizatoare,
oraşul, ţara. Data
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