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1. CADRUL ADMINISTRATIV 
1.1. Date generale 

Facultatea Finanțe din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei este succesoarea 
catedrei de profil care a demarat formarea specialiștilor cu studii superioare pentru domeniul 
financiar-bancar în anul 1953. La moment, facultatea deține o pozițiie de lider în spațiul 
universitar în formarea specialiştilor în cele mai importante domenii ale economiei naţionale, 
precum: activitate bancară, investiţii, asigurări, finanţe publice, fiscalitate, finanțe corporative, 
pieţe de capital, relaţii valutar-financiare, etc. 

Misiunea facultăţii Finanţe constă în asigurarea instruirii studenţilor în domeniul 
financiar-bancar şi formarea specialiştilor de înaltă calificare, în condiţiile dezvoltării continue a 
competenţelor profesionale ale personalului didactic şi perfecţionării calităţii activităţilor 
ştiinţifico-didactice şi instructiv-educative. 

Obiectivele facultăţii vizează: 
 consolidarea unei culturi academice veritabile;   
 contribuţia la formarea unei şcoli ştiinţifice autohtone în domeniul financiar-bancar; 
 prestarea serviciilor educaţionale de calitate în vederea formării profesionale a studenţilor 

prin elaborarea materialelor didactice şi ştiinţifice de înalt nivel ştiinţifico-didactic;  
 armonizarea programelor analitice cu programele existente la universităţile de prestigiu 

pe plan internaţional și ajustarea acestora la cerințele pieței muncii în vederea  pregătirii 
de specialiști competenți și competitivi;  

 cooperarea cu catedre din universităţi partenere, precum şi cu diferite centre de cercetare 
cu performanţă ridicată din ţară şi de peste hotare; 

 asigurarea calităţii procesului de management al facultăţii. 
În anul universitar 2019-2020, facultatea Finanțe a activat în conformitate cu 

Regulamentul facultăţii Academiei de Studii Economice a Moldovei REG.0.F din 23.03.2018, 
precum și cu Dispozițiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ordinele Rectorului ASEM în 
contextul pandemiei COVID 19. 
 

1.2. Conducerea facultăţii Finanţe 
Organul superior de conducere al facultăţii este Consiliul facultăţii, constituit din 

reprezentanții Biroului facultății, cadre didactice şi studenţi. Conducerea operativă a facultăţii 
este asigurată de către Biroul Consiliului Facultăţii, format din decan şi 2 prodecani (începând cu 
01 ianuarie 2020 – 1 prodecan). 

În cadrul facultăţii activează 2 departamente – Investiții şi Activitate Bancară (IAB) și 
Finanţe şi Asigurări (FA) (figura 1.2.1).  

Componența Consiliului Facultății a fost aprobată la ședința din 30 august 2018, proces 
verbal nr. 1, după cum urmează: 

- Cobzari Ludmila  – preşedinte, decanul facultăţii, prof. univ., dr. hab.; 
- Gumovschi Ana – decan adjunct, conf. univ., dr.; 
- Belobrov Angela – decan adjunct, conf. univ., dr. (până la 01 ianuarie 2020); 
- Stratulat Oleg – membru, șef departament IAB, prof. univ., dr.; 

- Botnari Nadejda – membru, şef departament FA, conf. univ., dr.; 
- Gorobeț Ilinca – membru, departamentul IAB, conf. univ., dr.; 
- Mistrean Larisa - membru, departamentul IAB, conf. univ., dr.; 
- Mărgineanu Aureliu - membru, departamentul FA, conf. univ., dr.; 
- Suvorova Iulia - membru, departamentul FA, conf. univ., dr.; 
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- Șargarovschi Vlada – membru, studentă, grupa FB 183; 
- Mirca Valeria – membru, studentă, grupa FB 172, preşedintele Consiliului studenţesc a 

facultăţii; 
- Negoiță Ioan – membru, student, grupa FB 181, preşedintele comitetului sindical. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.2.1. Structura organizatorică a facultăţii Finanţe 

 
Activităţile Consiliului Facultăţii Finanțe şi a departamentelor din cadrul facultății au fost 

aliniate la prevederile Planului strategic de dezvoltare a Academiei de Studii Economice a 
Moldovei pentru perioada 2018-2022, planului de acțiuni drept rezultat al acreditării programului 
de studii superioare de licență, 364.1 Finanțe și Bănci și a Planului de acțiuni în vederea realizării 
Strategiei de dezvoltare a ASEM pentru anul 2019. 
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prof. univ., dr. habilitat 
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Metodist-laborant – Tatiana 

Burlacu 
Metodist-laborant – Anghelina 
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Şef-departament 
prof.univ., dr., Oleg Stratulat 

prof. univ., dr.  

Departamentul  
„Finanţe şi Asigurări” 

Şef-departament 
prof.univ., dr., Nadejda Botnari 

conf. univ., dr.  

Comitetul pentru 

asigurarea calităţii 
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În corespundere cu documentele de politici menționate, Planul de activitate a Consiliului 
Facultății a fost aprobat în ședința din 30.08.2019, proces verbal nr. 1 și avizat de către Rectorul 
ASEM. 

Rezultatele implementării Planului de activitate a Consiliului Facultății au fost discutate și 
aprobate la ședința din 29.06.2020, proces verbal nr. 9. 

De asemenea, în cadrul ședințelor Consiliului Facultății au fost discutate și validate lucrări 
ştiinţifice și materiale metodico-didactice aprobate de Comisia metodică a facultății. 
 

2. SISTEMUL INTERN DE ASIGURARE A CALITĂŢII 
Organul responsabil pentru asigurarea calităţii în cadrul facultăţii Finanţe este Comitetul 

pentru asigurarea calităţii, în componenţa căruia activează:  
- Cobzari Ludmila  – preşedinte, decanul facultăţii, prof. univ., dr. hab.; 
- Gumovschi Ana – vicepreşedinte, decan adjunct, conf. univ., dr.; 
- Belobrov Angela – decan adjunct, conf. univ., dr. (până la 01 ianuarie 2020); 
- Stratulat Oleg – membru, șef departament IAB, prof. univ., dr.; 
- Botnari Nadejda – membru, şef departament FA, prof. univ., dr.; 
- Burlacu Paula – membru, studentă, grupa FB 163. 

Obiectivele managementului calității a facultății Finanțe au fost aprobate în ședința 
Consiliului Facultății din 30.08.2019, proces verbal nr. 1, iar rezultatele implementării acestora – 
în ședința din 29.06.2020, proces verbal nr. 9. 

2.1. Obiectivul strategic ”Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale şi 
adecvarea acestora la exigenţele pieţei forţei de muncă pentru a menţine un nivel înalt de 
satisfacţie a clienţilor, angajaţilor şi tuturor părţilor interesate”. 

 
2.1.1. În vederea realizării obiectivelor managementului calităţii privind evaluarea 

satisfacţiei studenţilor în cadrul facultăţii „Finanţe”, în noiembrie 2019, au fost distribuite 
formulare C.S.S 8.2.1/1 către 103 studenţi, ciclul I Licenţa, ceea ce reprezintă 34% din numărul 
studenţilor ce îşi fac studiile cu frecvență. 

 În urma procesării chestionarelor, în anul 2019 s-a înregistrat respectarea, chiar depăşirea 
obiectivului, mărimea indicatorului fiind de 83,6% (față de mărimea planificată de 80%). 

Tabelul 2.1.1 
Nivelul general al satisfacţiei al studenţilor facultăţii Finanţe în anii 2014-2018 

 
  2015 2016 2017 2018 2019 

- sunt mândru că învăţ în ASEM (criteriul 21) 89,02 87,67 83,22 85,47 91,26 

- nivelul general al satisfacţiei 83,02 84,08 79,45 80,09 83,6 

Atestăm că studenţii facultăţii sunt mândri că învaţă la ASEM, criteriul respectiv având un 
trend crescător, iar nivelul general al satisfacţiei este în corespundere cu indicatorul planificat. 

În vederea îmbunătăţirii nivelului de satisfacţie a studenţilor în anul de învăţământ 2019-
2020, este necesară analiza problemelor depistate pe mai multe poziţii care se află sub nivelul 
mediu de satisfacţie şi pot fi perfecţionate. 

Tabelul 2.1.2 
Probleme identificate drept urmare a studiului nivelului de satisfacție 

Probleme Nivelul Direcţii de perfecţionare Responsabili  

condiţiile din căminele studenţeşti 59,81 Informarea Prorectorului pe Prorector cu activitate 
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sunt acceptabile (criteriul 14) probleme de administrare şi 
gospodărie prin Demersul 
Consiliului Facultăţii Finanţe 

economică şi socială 

sunt implicat activ în activităţile 
desfăşurate în ASEM (criteriul 16) 

78,45 Informarea studenţilor prin diferite 
modalităţi cu privire la 
evenimentele organizate în cadrul 
ASEM (e-mail, reţele de socializare 
etc.) 

Decanat, 
Şefii de departamente, 
Curatorii de grupe, 
Consiliul studenţesc 

organizarea procesului de 
învăţământ permite să-mi aleg 
discipline de studiu adecvate 
(criteriul 11) 

75,15 Examinarea posibilităţii de a 
permite formarea grupelor cu un 
număr mai mic de 15 studenţi în 
cazul disciplinelor opţionale şi la 
libera alegere 

Prim-prorector, 
Prorector cu activitate 
didactică 

modul de organizare şi conţinutul 
orelor mă motivează să învăţ 
(criteriul 4) 

79,03 Utilizarea metodelor interactive de 
predare-învăţare-evaluare 
Încurajarea participării cadrelor 
didactice la activităţi de instruire în 
domeniul metodologiilor 
educaţionale 

Şefii de departamente, 
Cadrele didactice 

activităţile extra-didactice 
contribuie la dezvoltarea mea 
profesională (criteriul 15) 

79,42 Axarea activităţilor extra-didactice 
pe domenii de dezvoltare 
profesională 

Decanat, 
Şefii de departamente, 
Curatorii de grupe, 
Consiliul studenţesc 

problemele care au apărut au fost 
soluţionate cu promptitudine de 
curatorul grupei (criteriul 9) 

79,61 Activizarea lucrului curatorilor de 
grupe 

Decanat, 
Şefii de departamente, 
Curatorii de grupe 

Raportul a fost discutat în cadrul şedinţelor departamentelor facultăţii Finanţe. 
 
2.1.2. Obiectivul de proces ”Asigurarea calităţii procesului de învăţământ şi a 

activităţilor didactice” a prevăzut următoarele: 
 Implementarea Planului de acţiuni pentru realizarea recomandărilor  parvenite în 

rezultatul evaluării externe a calităţii (discutat în şedinţa Consiliului Facultăţii din 
24.02.2020, proces verbal nr. 4); 

 Asistarea 100% la orele demonstrative ale profesorilor ce participă la concurs (Analiza 
lecţiilor se face în cadrul şedinţelor departamentului prin intermediul „Fişelor de Evaluare 
a Cursului” FEC 7.5.1/1. 100% de cadre didactice au fost încadrate în procesul de 
autoevaluare a cursului. În contextul participării la concurs şi a vizitelor reciproce ale 
colegilor, fişele de autoevaluare şi de evaluare au fost discutate în cadrul şedinţelor 
catedrelor/departamentelor); 

 Realizarea la nivel de 100% a orelor teoretice şi a seminarelor pentru grupele academice a 
facultăţii „Finanţe” (orarele sunt stabilite în contextul calendarului anului academic şi în 
conformitate cu orarul avizat de decanul facultăţii, Şef Secţia Studii, Dezvoltare Curriculară 
şi Management al Calităţii şi de Prim-prorector ASEM. Confirmarea realizării orelor 
teoretice şi seminarelor se efectuează de cadrele didactice prin completarea registrelor 
grupelor academice şi registrelor individuale, iar monitorizarea se desfăşoară periodic de 
angajaţii decanatului); 

  „Zero" teze de licenţă admise spre susţinere cu nivelul de plagiere prevăzut de REG.0.PPS 
(nu au fost admise la susţinere teze de licenţă cu un grad de plagiere neconform 
prevederilor Regulamentului de prevenire a plagierii în rândul studenţilor şi 
masteranzilor). 
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2.1.3. Obiectivul de proces „Dirijarea şi controlul asupra dinamicii contingentului de 

studenţi. Evaluarea respectării prevederilor Regulamentului privind promovarea anului 
de studii şi Restabilirea la studii a studenţilor exmatriculaţi” a prevăzut monitorizarea a 
100% studenţi, încadrarea şi respectarea la nivel de 100% a termenelor stabiliţi în regulamente 
pentru fiecare etapă. Toate procedurile ce vizează promovarea anului de studii şi restabilirea 
studenţilor exmatriculaţi au fost realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului 
nominalizat. 

 
2.1.4. În vederea îmbunătăţirii calităţii studiilor prin activitatea îndrumătorilor 

grupelor academice pentru luna martie a fost planificată analiza activității curatorilor, ședința  
nu a avut loc în legătură cu situația epidemiologică. Raportul privind activitatea curatorilor în 
cadrul facultății Finanțe a fost prezentat ca parte componentă a Rapoartelor anuale a 
departamentelor, aprobate la ședința online a Consiliului Facultății Finanțe din 29.06.2020, 
proces verbal nr. 9 și este reflectat în compartimentul 4.9.2 
 

2.1.5. Obiectivul de proces „Proiectarea şi realizarea activităţilor educaţionale în 
conformitate cu noile planuri de învăţământ” a vizat actualizarea Curriculumurilor unităților 
de curs de la Ciclul I, conform procedurilor sistemului managementului calităţii (aprobate în 
şedinţa Consiliului Facultăţii din 30.08.2019, proces verbal nr. 1). 

 
2.2. Obiectivul strategic „Compatibilizarea şi alinierea activităţilor ASEM la practicile 

academice din ţările Uniunii Europene şi alte state cu nivel înalt de dezvoltare” 
2.2.1. În contextul Promovării educaţiei economice în sistemul educaţional din 

Republica Moldova au fost întreprinse mai multe activităţi, şi anume:  
 a fost pregătită informaţia în limbile română și rusă despre studiile la specialitatea Finanţe 

şi bănci pentru publicare în ediţia specială a Curierului economic  
(https://ase.md/files/publicatii/curierul/2020/ce_1_2_2020.pdf); 

 cadre didactice din cadrul facultății Finanțe au participat la traning-ul organizat de Centrul 
de Marketing, parteneriate și Carieră a ASEM; 

 pe pagina de Facebook a ASEM și a facultăţii au fost plasate informaţii promoţionale 
(https://www.facebook.com/photo?fbid=695062427976522&set=pcb.695072394642192
); 

 cadre didactice din cadrul facultăţii Finanţe au participat la campania „ASEM vine în liceul 
tău”; 

 cadre didactice și studenții facultății au participat la Evenimentul online de orientare în 
carieră ”Dacă rămân acasa, merg la Finanțe și bănci”, organizat de #diez  
(https://www.privesc.eu/Arhiva/91055/Daca-raman-acasa--merg-la-Finante-si-Banci--
Eveniment-online-de-orientare-in-cariera--organizat-de--
diez?fbclid=IwAR1txQ31Lsa1lJee4C-UgboGMp-KCIE6Y6scUbb1wdGNyRBoinX0tdukNaE) 

 cadre didactice și studenții facultății au participat la evenimentul online ”Totul despre 
oferta ASEM” din 18.06.2020 
(https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/gm.889321694883276/326867180651
6942) 

 studenții din cadrul facultății s-au implicat activ în realizarea spoturilor promoționale 
privind oferta de studii la Finanțe 

https://ase.md/files/publicatii/curierul/2020/ce_1_2_2020.pdf
https://www.facebook.com/photo?fbid=695062427976522&set=pcb.695072394642192
https://www.facebook.com/photo?fbid=695062427976522&set=pcb.695072394642192
https://www.privesc.eu/Arhiva/91055/Daca-raman-acasa--merg-la-Finante-si-Banci--Eveniment-online-de-orientare-in-cariera--organizat-de--diez?fbclid=IwAR1txQ31Lsa1lJee4C-UgboGMp-KCIE6Y6scUbb1wdGNyRBoinX0tdukNaE
https://www.privesc.eu/Arhiva/91055/Daca-raman-acasa--merg-la-Finante-si-Banci--Eveniment-online-de-orientare-in-cariera--organizat-de--diez?fbclid=IwAR1txQ31Lsa1lJee4C-UgboGMp-KCIE6Y6scUbb1wdGNyRBoinX0tdukNaE
https://www.privesc.eu/Arhiva/91055/Daca-raman-acasa--merg-la-Finante-si-Banci--Eveniment-online-de-orientare-in-cariera--organizat-de--diez?fbclid=IwAR1txQ31Lsa1lJee4C-UgboGMp-KCIE6Y6scUbb1wdGNyRBoinX0tdukNaE
https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/gm.889321694883276/3268671806516942
https://www.facebook.com/ASEMoficial/photos/gm.889321694883276/3268671806516942
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(https://www.facebook.com/mirca.valeria/videos/1407055492799969 
https://www.facebook.com/ioan.negoita.90/videos/1379716675556801) 
 
2.3. Obiectivul strategic „Dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale ale 

personalului didactic şi de cercetare  şi conştientizarea importanţei acestora în asigurarea 
calităţii serviciilor” 

2.3.1. În vederea implementării strategiei de dezvoltare a personalului ASEM a fost 
planificată participarea a cel puţin 20% din personalul academic la cursuri de formare continuă. 
În ședința Consiliului facultății Finanțe din 30.08.2019, proces verbal nr. 1 au fost aprobate 
planurile de perfecționare a cadrelor didactice, Astfel, pe parcursul anului universitar: 

a) 9 cadre didactice din cadrul facultăţii au participat la programe de instruire în cadrul 
ASEM: 

 Tehnica analizei tranzacționale în comunicarea didactică – Băncilă Natalia, prof. univ., dr. 
hab., Biloocaia Svetlana, conf. univ., dr., Gorobeț Ilinca, conf. univ., dr., Gumovschi Ana, conf. 
univ., dr., Mistrean Larisa, conf. univ., dr., Petroia Andrei, conf. univ., dr., 13-17 ianuarie 
2020;  

 Aplicarea tehnologiilor informaţionale de comunicare în instruire. Sistemul Moodle – Berghe 
Nadejda, lect. univ., dr., Bulgac Corina, lect. univ., dr., Dziubețcaia Tatiana, conf. univ., dr., 
20-24 ianuarie 2020; 

b) Cadrele didactice s-au manifestat activ în realizarea stagiilor de dezvoltare profesională în 
cadrul entităţilor: 

 Procedurile de recunoaștere și echivalare a studiilor și calificărilor. Limite și oportunități. - 
Oficiul Național Erasmus+ în Moldova - Cobzari Ludmila, prof. univ., dr. hab., Casian Angela, 
conf. univ., dr., Gumovschi Ana, conf. univ., dr., Belobrov Angela, conf. univ., dr., 24 
octombrie 2019; 

 Modificările operate la SNC și alte reglementări contabile naționale. Conținutul de bază și 
modul de aplicare. – Școala de formare continuă, ASEM. – Cobzari Ludmila, prof. univ., dr. 
hab., Botnari Nadejda, prof. univ., dr., Bușmachiu Eugenia, conf. univ., dr., 21-25 noiembrie 
2019; 

 Curs de formare în domeniul Financiar-bancar ”Modul de aplicare a legislației în domeniul 
prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului în instituțiile bancare” în 
cadrul proiectului ZOOM in Banking, Stagii de practică cu remunerare de la Victoriabank – 
Cobzari Ludmila, prof. univ., dr. hab., Hîncu Rodica, prof. univ., dr. hab., Stratulat Oleg, prof. 
univ., dr., Secrieru Angela, prof. univ., dr. hab., Belobrov Angela, conf. univ., dr., Biloocaia 
Svetlana, conf. univ., dr., Bunu Mariana, conf. univ., dr., Bușmachiu Eugenia, conf. univ., dr., 
Bulgac Corina, lect. univ., dr., Casian Angela, conf. univ., dr., Ciobu Stela, conf. univ., dr., 
Mistrean Larisa, conf. univ., dr., Gorobeț Ilinca, conf. univ., dr., Gumovschi Ana, conf. univ., 
dr., Costova Natalia, lect. univ., 21 noiembrie 2019; 

 Curs de formare în domeniul Financiar-bancar ”Protecția datelor cu caracter personal în 
industria financiar-bancară” în cadrul proiectului ZOOM in Banking, Stagii de practică cu 
remunerare de la Victoriabank – Cobzari Ludmila, prof. univ., dr. hab., Hîncu Rodica, prof. 
univ., dr. hab., Stratulat Oleg, prof. univ., dr., Secrieru Angela, prof. univ., dr. hab., Belobrov 
Angela, conf. univ., dr., Biloocaia Svetlana, conf. univ., dr., Bunu Mariana, conf. univ., dr., 
Bușmachiu Eugenia, conf. univ., dr., Bulgac Corina, lect. univ., dr., Casian Angela, conf. univ., 
dr., Ciobu Stela, conf. univ., dr., Mistrean Larisa, conf. univ., dr., Gorobeț Ilinca, conf. univ., 
dr., Gumovschi Ana, conf. univ., dr., Costova Natalia, lect. univ., 05 decembrie 2019; 

https://www.facebook.com/mirca.valeria/videos/1407055492799969
https://www.facebook.com/ioan.negoita.90/videos/1379716675556801
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 Analiza impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative – Cancelaria 
de Stat, Guvernul Republicii Moldova – Cobzari Ludmila, prof. univ., dr. hab., Casian Angela, 
conf. univ., dr., Gumovschi Ana, conf. univ., dr., 16-20 decembrie 2019; 

 Curs de formare în domeniul Financiar-bancar ”Aplicarea IFRS în industria bancară” în 
cadrul proiectului ZOOM in Banking, Stagii de practică cu remunerare de la Victoriabank – 
Cobzari Ludmila, prof. univ., dr. hab., Hîncu Rodica, prof. univ., dr. hab., Stratulat Oleg, prof. 
univ., dr., Secrieru Angela, prof. univ., dr. hab., Belobrov Angela, conf. univ., dr., Biloocaia 
Svetlana, conf. univ., dr., Bunu Mariana, conf. univ., dr., Bușmachiu Eugenia, conf. univ., dr., 
Bulgac Corina, lect. univ., dr., Casian Angela, conf. univ., dr., Ciobu Stela, conf. univ., dr., 
Mistrean Larisa, conf. univ., dr., Gorobeț Ilinca, conf. univ., dr., Gumovschi Ana, conf. univ., 
dr., Costova Natalia, lect. univ., 06 februarie 2020; 

 Curs de formare în domeniul Financiar-bancar ”Deservirea calitativă a clienților în industria 
serviciilor bancare” în cadrul proiectului ZOOM in Banking, Stagii de practică cu 
remunerare de la Victoriabank – Cobzari Ludmila, prof. univ., dr. hab., Hîncu Rodica, prof. 
univ., dr. hab., Stratulat Oleg, prof. univ., dr., Secrieru Angela, prof. univ., dr. hab., Belobrov 
Angela, conf. univ., dr., Biloocaia Svetlana, conf. univ., dr., Bunu Mariana, conf. univ., dr., 
Bușmachiu Eugenia, conf. univ., dr., Bulgac Corina, lect. univ., dr., Casian Angela, conf. univ., 
dr., Ciobu Stela, conf. univ., dr., Mistrean Larisa, conf. univ., dr., Gorobeț Ilinca, conf. univ., 
dr., Gumovschi Ana, conf. univ., dr., Costova Natalia, lect. univ., 13 februarie 2020; 

 Curs de formare în domeniul Financiar-bancar ”Evaluarea riscului de credit” în cadrul 
proiectului ZOOM in Banking, Stagii de practică cu remunerare de la Victoriabank - Cobzari 
Ludmila, prof. univ., dr. hab., Hîncu Rodica, prof. univ., dr. hab., Stratulat Oleg, prof. univ., 
dr., Secrieru Angela, prof. univ., dr. hab., Belobrov Angela, conf. univ., dr., Biloocaia 
Svetlana, conf. univ., dr., Bunu Mariana, conf. univ., dr., Bușmachiu Eugenia, conf. univ., dr., 
Bulgac Corina, lect. univ., dr., Casian Angela, conf. univ., dr., Ciobu Stela, conf. univ., dr., 
Mistrean Larisa, conf. univ., dr., Gorobeț Ilinca, conf. univ., dr., Gumovschi Ana, conf. univ., 
dr., Costova Natalia, lect. univ., 26-27 februarie 2020; 

c) 4 cadre didactice au participat la 5 instruiri/traning-uri organizate peste hotare, după cum 
urmează:  

 Petroia Andrei, conf. univ., dr. - Amsterdam, Olanda University of Applied Sciences, Vizită 
de lucru în cadrul proiectului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education Project 
”Reforming Master Programmes in Finance in Armenia and Moldova” (REFINE), 17-18 
octombrie 2019;  

 Petroia Andrei, conf. univ., dr. - Universitatea de Economie de Stat din St.Petersburg, Rusia, 
Forum Internaţional de Inovaţii, 13 – 15 noiembrie 2019; 

 Bușmachiu Eugenia, conf. univ., dr. - Technical University of Košice, Slovakia, Vizită de 
lucru în cadrul proiectului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education Project 
”Reforming Master Programmes in Finance in Armenia and Moldova” (REFINE), 19 ianuarie 
– 01 februarie 2020;  

 Cociug Victoria, conf. univ., dr., Amsterdam, Olanda University of Applied Sciences, Vizită 
de lucru în cadrul proiectului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education Project 
”Reforming Master Programmes in Finance in Armenia and Moldova” (REFINE), 27 ianuarie 
– 07 februarie 2020; 

 Vostricov Denis, conf. univ., dr. - Austria, University of Applied Sciences BFI Vienna (UAS 
BFI Vienna), Vizită de lucru în cadrul proiectului Erasmus+ Capacity Building in Higher 
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Education Project ”Reforming Master Programmes in Finance in Armenia and Moldova” 
(REFINE), 19 ianuarie – 01 februarie 2020. 

 
2.3.2. Obiectivul de proces „Evaluarea periodică a calităţii activităţii personalului 

didactic şi auxiliar”. La finele anului universitar toate cadrele didactice au elaborat Raport 
privind evaluarea performanțelor cadrelor didactice în conformitate cu prevederile Regulamentul 
privind evaluarea performanţelor cadrelor ştiinţifico-didactice şi didactice REG.0.EPCD (red. 2). 
Aceste rapoarte au fost discutate în cadrul şedinţelor de departament şi aprobate de şefii 
departamentelor (anexele 2.4 și 2.5) 

2.3.3. Realizarea evaluării managementului de către personal, fiind planificată pentru 
martie-aprilie 2020, având în vedere situația epidemiologică, a fost reportată pentru anul 
universitar următor.  
 

2.4. Obiectivul strategic „Îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor desfăşurate în 
ASEM, considerând prioritare principalele ei dimensiuni: învăţământ, cercetare ştiinţifică 
şi inserţie socială”. 

Realizarea acestui obiectiv a fost preconizată prin: 
2.4.1. Îmbunătăţirea proceselor şi rezultatelor activităţii ştiinţifico-didactice care a 

prevăzut Realizarea (100%) a prevederilor Planului Strategic de dezvoltare al ASEM 
prin Implementarea Planului de acţiuni pentru anii 2018-2022 și Extinderea 
relaţiilor de parteneriate cu agenţii economici (rezultatele sunt prezentate în 
compartimentul 9 al raportului); 

2.4.2. Îmbunătăţirea activităţii ştiinţifice (rezultatele sunt prezentate în compartimentul 9 
al raportului); 

2.4.3. Creşterea participării  studenţilor facultăţii Finanţe la manifestările ştiinţifice, 
informaţionale şi instructive (rezultatele sunt prezentate în compartimentul 4.9.3. al 
raportului). 

 
2.4.4. În contextul Obiectivului de proces „Îmbunătăţirea funcţionării SMC conform 

cerinţelor ISO 9001:2015 şi ANACIP” menționăm că Auditul intern în cadrul facultăţii nu a fost 
planificat. 
 

3. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE STUDII 
Organizarea şi desfăşurarea procesului de studii în cadrul facultăţii Finanţe se efectuează 

conform Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014; Regulamentului de 
organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, 
pus în aplicare prin  ordinul Ministerului Educaţiei, etc. 

Facultatea Finanţe în anul universitar 2019-2020 a realizat programul de studii la ciclul I, 
Licenţă  la specialitatea 364.1 FINANŢE ŞI BĂNCI.  

Studiile sunt organizate prin învăţământ cu frecvenţa şi învăţământ cu frecvenţă redusă. 
Durata studiilor: 3 ani învăţământ cu frecvenţă şi 4 ani – frecvenţă redusă (începând cu 

anul universitar 2018-2019 la studii cu frecvență redusă sunt înmatriculate și grupe cu studii în 
termen redus). 

La începutul fiecărui semestru, a fost elaborat şi aprobat Orarul activităţilor didactice, care 
a fost aprobat de Prim-prorectorul ASEM, Şeful Secţiei Studii, Dezvoltare Curriculară şi 
Management al Calităţii, afişat pe panoul de Avize a facultăţii și pe site-ul ASEM.  
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În semestrul II al anului universitar 2019-2020, datorită pandemiei de COVID-19, în 
conformitate cu Ordinele Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și a Dispozițiilor Rectorului 
ASEM, calendarul universitar a suferit modificări, iar procesul educațional s-a derulat online, prin 
utilizarea TIC, fiind utilizate poștele electronice, platformele MOODLE a ASEM, ZOOM, Google 
clasroom ș.a.  

Departamentele facultăţii sunt responsabile pentru pregătirea studenţilor la ciclul II, 
Masterat la următoarele specializări: 

 Administrare bancară; 
 Administrare financiar-bancară (eng.) 
 Finanţe corporative şi Asigurări;  
 Finanţe publice şi Fiscalitate;  
 Investiţii şi Pieţe de capital;  
 Finanţe şi Contabilitatea Firmei. 

Durata studiilor: 2 ani.  
La doctorat, profesorii de la facultate sunt abilitaţi pentru conducerea tezelor la  

specialitatea ştiinţifică  522.01. FINANŢE. Durata studiilor: 3 ani cu frecvenţa și 4 ani la 
învățământul cu frecvență redusă.  
 

4. INFORMAŢII DESPRE STUDENŢI 
4.1. Contingentul de studenţi 

În anul de studii 2019-2020, la facultatea Finanţe şi-au realizat studiile 628 studenţi, 
dintre care 292 la învăţământ cu frecvenţă (45%) şi 336 la învăţământ cu frecvenţă redusă 
(55%). 

Situaţia privind numărul de studenţi la învăţământul cu frecvenţă şi frecvenţă redusă, pe 

anii de studii este prezentată în tabelele 4.1 și 4.2. 

Tabelul 4.1 
Contingentul de studenţi în anul de studii  2019-2020, învăţământ cu frecvenţă 

N
r.

 c
rt

. 

Codul, 
specialitatea 

Anul de studii1 

T
o

ta
l 

st
u

d
e

n
ţi

 Inclusiv 

b
ă

rb
a

ţi
 

fe
m

e
i 

 

Absolvenţi2 

I II III 

b
u

g
e

t 

co
n

tr
a

ct
 

to
ta

l 
a

b
so

lv
e

n
ţi

 

b
u

g
e

t 

co
n

tr
a

ct
 

%
 a

b
s.

 d
in

 
n

r.
 a

d
m

iş
i 

in
iţ

ia
l 

1 
364.1 Finanţe şi 
Bănci, 

109 79 104 292 73 219 100 192 95 30 65 - 

2 
Ponderea în 
numărul total, % 

37,33 27,05 35,62 100 25,00 75,00 34,25 65,75 100 31,58 68,42 91,35 

 
Tabelul 4.2 

Contingentul de studenţi în anul de studii  2019-2020, 
învăţământ cu frecvenţă  redusă3 

N
r.

 
cr

t.
 

Codul, specialitatea Anul de studii T
o

t
a

l 
st

u
d

e
n

ţi
 

Inclusiv b
ă

r
b

a
ţi

 

fe
m e
i 

                                                           
1 Studenți la învățământ cu frecvență, conform situației la 01.09.2019 
2 Studenți-absolvenți (învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă) conform situației la 01.06.2020 
3 Studenți la învățământ cu frecvență redusă, conform situației la 01.09.2019 



12 
 

I II III IV 

b
u

g
e

t 

co
n

tr
a

ct
 

1 364.1 Finanţe şi Bănci 119 101 
 

64 52 336 
 

0 
 

336 
 

84 
 

252 

2 
Ponderea în numărul total, 
% 35,42 30,06 

 
19,05 15,48 100 

 
0 

 
100 

 
25 

 
75 

 
4.2. Reușita studenţilor 

Datele tabelelor 4.3 şi 4.4 reflectă media reuşitei de  64% la învăţământ cu frecvenţă şi de 
36% la învăţământ cu frecvenţă redusă (tabelul 4.3 şi 4.4).  

Tabelul 4.3 
Reuşita studenţilor în anul de studii  2019-2020, 

învăţământ cu frecvenţă 

N
r.

 c
rt

. 

Codul, 
specialitatea 

Anul I Anul II Anul III Total 
*Nr. 

studenţi 
Reuşita, 

% 
*Nr. 

studenţi 
Reuşita, 

% 
*Nr. 

studenţi 
Reuşita, 

% 
*Nr. 

studenţi 
Reuşita, 

% 

1 

364.1 Finanţe 
şi Bănci, 
sesiunea de 
iarnă4 

111 49,55 80 52,5 103 53,4 294 51,7 

2 

364.1 Finanţe 
şi Bănci, 
sesiunea de 
vară5 

112 74,11 79 53,16 102 95,1 293 75,77 

*Numărul studenţilor admiși la sesiune 
Anul III – fără rezultatele la examenele de licenţă 

 
Tabelul 4.4 

Reuşita studenţilor în anul de studii  2019-2020, 
învăţământ  cu frecvenţă  redusă 

N
r.

 c
rt

. 

Codul, 
specialitate

a 

Anul I Anul II Anul III Anul IV Total 
*Nr. 

stud. 
Reuşita, 

% 
*Nr. 

Stud. 
Reuşita, 

% 
*Nr. 

stud. 
Reuşita

, % 
*Nr. 
stud

. 

Reușita, 
% 

*Nr. 
stud. 

Reuşita, 
% 

1 

364.1 
Finanţe şi 
Bănci, 
sesiunea de 
iarnă 

115 30,43 90 42,22 60 48,33 45 91,11 310 46,13 

2 

364.1 
Finanţe şi 
Bănci, 
sesiunea de 
vară 

115 20 90 11,11 60 11,67 45 93,33 310 26,45 

*Numărul studenţilor admiși la sesiune 

 

                                                           
4 Conform situației la 20.02.2020 
5 Conform situației la 10.07.2020 
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4.3. Rezultatele examenului de licenţă 
În anul universitar 2019-2020 examenul de finalizare a studiilor superioare de licență la 

facultatea Finanțe s-a desfășurat în perioada 02 iunie  - 12 iunie 2020.  
Activitatea comisiilor s-a realizat în conformitate cu Regulamentul-cadru privind organizarea 

examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă, ciclul I, aprobat prin ordinul Ministerului 

Educației nr. 1047 din 29.10.2015, Regulamentul privind organizarea examenului de finalizare a 

studiilor superioare de licență în ASEM și Ordinul Rectorului ASEM nr. 91 – ST din 24.04.2020. 

Conform ordinului menționat, în cadrul facultății Finanțe au fost formate 5 comisii, după cum 
urmează: 

Tabelul 4.5 
Componența comisiilor pentru examenul de licență  

în anul universitar 2019-2020 
Comisiile Președinte Vice-președinte Membrii comisiei Secretar 

Comisia I Negruța Neonila, director 
regional, BC „Moldova 
Agroindbank” SA 

Stratulat Oleg,  
prof. univ., dr., șef 
departament 
„Investiții și 
Activitate bancară” 

Cîrlan Ana, 
conf.univ., dr.,  
Mistrean Larisa, 
conf. univ., dr.,  

Costova Natalia, 
lector universitar, 
departamentul 
„Investiții și 
Activitate bancară” 

Comisia II Dascaliuc Daniela, Șef 
Direcție finanțarea 
Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii, ODIMM, doctor în 
economie 

Bunu Mariana, conf. 
univ., dr., 
departamentul 
„Investiții și 
Activitate bancară” 

Ciobu Stela,  
conf. univ., dr., 
Gumovschi Ana, 
conf. univ., dr. 

Chistrea Mihaela, 
laborant, 
departamentul 
„Investiții și 
Activitate bancară” 

Comisia III Griciuc Petru, șef direcție 
Deservire Fiscală Ialoveni, 
direcția generală 
Administrare Fiscală Centru, 
Serviciul Fiscal de Stat, 
doctor în economie 

Botnari  Nadejda, 
prof. univ., dr., șef 
departament 
”Finanţe şi 
Asigurări” 
 

Mărgineanu Aurel, 
conf. univ., dr., 
Berghe Nadejda, dr. 

Ivanov Tatiana, 
laborant superior, 
departamentul 
”Finanţe şi 
Asigurări” 

Comisia IV Gorea Natalia, Contabil Șef 
ICS Nobil Club SRL 

Cobzari Ludmila, 
prof univ, dr. hab., 
decanul facultății 
„Finanţe” 
 

Casian Angela, conf. 
univ., dr.,  
Bulgac Corina, lect. 
univ, dr.,  
 

Cernit Rodica, conf. 
univ., dr., 
departamentul 
„Finanţe şi 
Asigurări” 

Comisia V Cibotaru Igor, Administrator 
Principal, Zona 
Antreprenoriatului Liber, 
Parcul de Producție Otaci – 
Business, doctor în economie 
 

Bușmachiu  Eugenia, 
conf. univ., dr., 
departamentul 
”Finanţe şi 
Asigurări” 

Vostricov  Denis, 
conf. univ., dr., 
Tiuricov Constantin, 
conf. univ., dr. 

Suvorova Iulia, conf. 
univ., dr., 
departamentul 
”Finanțe și 
Asigurări” 

Numărul studenţilor admişi la examenele de licenţă în anul 2020 şi rezultatele privind 
promovabilitatea acestora sunt prezentate în  următorul tabel. 

Tabelul 4.6 
Rezultatele susţinerii tezei de licenţă 

Comisiile de 
licenţă 

Nr. de 
studenți  
admiși 

Nr. 
studenţi 
prezenţi 

Nu s-au  
prezentat 

10 9 8 7 6 5 1-4 

Comisia I 28 28 - 17 9 2 - - - - 

Comisia II 27 27 - 13 6 8 - - - - 

Comisia III 28 28 - 8 15 5 - - - - 



14 
 

Comisia IV 28 27 1 13 7 7 - - - - 

Comisia V 25 25 - 20 3 1 - 1 - - 

TOTAL 136 135 1 71 40 23 - 1 - - 

Ponderea reușitei 
în numărul 
studenților 
prezenți la 
examen,% 

100 99,27 0,73 52,6 29,6 17 - 0,74 - - 

Rezultatele totalizate a susţinerii tezei de licenţă se prezintă în modul următor:  
 1 student nu s-a prezentat la susţinerea tezei de licenţă;  
 135 de studenţi au susținut cu succes examenul de licență și au absolvit studiile; 
 majoritatea studenţilor care au fost prezenți la examene au demonstrat  cunoştinţe 

teoretice şi practice foarte bune; 
 media pe facultate constituie 9,34. 

Concluzia generală care reiese din evaluarea tezelor de licență este următoarea: teza de 
licență în calitate de lucrare cu caracter științific și aplicativ elaborată de studenții absolvenți la 
ciclul I, sub îndrumarea conducătorului științific, are un rol important în formarea specialiștilor în 
domeniu financiar – bancar. Rezultatele susţinerii tezelor de licenţă demonstrează că majoritatea 
absolvenţilor au acumulat cunoştinţe teoretice şi aplicative, care le va permite să-şi înceapă 
activitatea profesională în sectorul financiar-bancar și să-şi continue studiile la Ciclul II, Masterat. 

Este de menţionat faptul că în anul curent, în premieră, susţinerea tezelor de licenţă s-a 
efectuat online, pe platforma MOODLE, în baza Metodologiei de susținere online a tezelor de 
licență/master în ASEM în condițiile stării de urgență impuse de pandemia de COVID 19, aprobată 
de Senatul ASEM la 29 aprilie 2020. 

Tezele de licență, prezentările în Power-Point și avizul conducătorului științific au fost 
puse la dispoziția membrilor comisiei pe platforma MOODLE a ASEM. Nivelul de interacționare 
între membrii comisiei de licență și absolvenți prin intermediul susținerii tezelor on-line a fost la 
cel mai înalt nivel, iar organizarea susținerii tezelor on-line a demonstrat că potențialul 
tehnologiilor informaționale în cadrul ASEM a fost și este valorificat la maxim.  

La finalizarea activităţii,  preşedinţii Comisiilor au perfectat rapoarte asupra activităţii 
comisiilor, în care au menționat faptul că activitatea cu privire la organizarea și evaluarea tezelor 
de licență la facultatea Finanțe din cadrul ASEM în anul 2020 a fost la un nivel înalt. Un număr 

semnificativ de studenţi au demonstrat pregătire şi cunoştinţe foarte bune atât în procesul de elaborare a 

tezelor de licență, cât și la prezentarea acestora.   

Totodată, au fost formulate şi unele propuneri privind perfecţionarea procesului de 
elaborare şi de susţinere a tezelor de licenţă, dintre care pot fi menţionate următoarele: 

 De atras o atenție mai mare la concluziile formulate de către studenți, astfel încât acestea 
să rezulte integral din cercetarea efectuată; 

 Datele statistice preluate de pe site-uri oficiale să fie analizate prin prisma factorilor care 
generează evoluția lor.  

 Adaptarea temelor tezelor de licență capacității de analiză a studentului, astfel încât el să 
poate asigura din abilitățile obținute pe parcursul anilor de studii o calitate adecvată 
lucrării. (tematica la unele teze a fost complicată, nu corespundea nivelului de pregătire a 
studenților).  

 Formularea temelor tezelor de licență ținând cont de accesul la sursele de date și 
capacitățile de a obține informația statistică necesară elaborării lucrării de licență. 
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4.4. Evidenţa studenţilor orfani 
În anul universitar curent la facultatea Finanţe nu au fost înregistrați studenţi orfani.  
 

4.5. Evidenţa studenţilor din raioanele de Est 
În anul universitar 2019-2020, la facultatea Finanţe şi-au făcut studiile 35 studenţi din 

raioanele de Est, inclusiv 28 de studenţi la învățământ cu frecvenţă şi 7 studenţi la învățământ cu 

frecvenţă redusă (tabelul 4.7 şi 4.8). 

Tabelul 4.7 
Lista studenţilor din raioanele de Est  

care şi-au făcut studiile la învățământ cu frecvenţă 
Nr.  Nume, prenume Anul de studii Grupa 

1 Captar Anastasia I FB 194 
2 Melnicova Anna I FB 194 
3 Calin Alina I FB 194 
4 Balan Daria I FB 194 
5 Negrușa Alexandru I FB 193 
6 Osipova Daniela I FB 194 
7 Pervanciuc Anastasia I CON Ș1 
8 Radiole Dionis I FB 192 
9 Ojovanu Irina I CON Ș1 

10 Hariton Alina I CON Ș1 
11 Negoiţa Ioan II FB 181 
12 Ţaran Irina II FB 181 
13 Terentiev Anghelina II FB 182 
14 Iasicov Pavel II FB 184 
15 Pascari Boris II FB 184 
16 Zlobin Nikita II FB 184 
17 Cojocaru Alina III FB 172 
18 Golubenco Anastasia III FB 172 
19 Vanica Cristina III FB 172 
20 Namaşco Dmitri III FB 173 
21 Ţîgulea Daniela III FB 173 
22 Bezuşco Anghelina III FB 174 
23 Fidelschii Alexandru III FB 174 
24 Iacuşeva Reghina III FB 174 
25 Muncescul Andrei III FB 174 
26 Parhomenco Vasilii III FB 174 
27 Şalari Alexandr III FB 174 
28 Zaharova Ecaterina  III FB 174 

 
 

Tabelul 4.8 
Lista studenţilor din raioanele de Est  

care şi-au făcut studiile la învățământ cu frecvenţă redusă 
Nr.  Nume, prenume Anul de studii Grupa 

1 Bulat Anastasia I FB 193 

2 Constantinova Maria I FB 193 

3 Cosiuc Elena I FB 193 

4 Nicolaev Artiom II FB 181 

5 Batista Vlada III FB 172 

6 Condrea Dorin III FB 171 
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7 Lungu Victor IV FB 161 

 

4.6. Mobilitatea studenţilor 
În anul universitar 2019-2020 un student din cadrul facultăţii Finanţe a participat în 

programe de mobilitate (Hanganu Marcus, FB 183, ASE București). 

 
4.7. Asigurarea studenţilor cu cămin 

Reieşind din ponderea studenţilor în numărul total al studenţilor ASEM, facultăţii Finanţe 
în anul universitar 2019-2020 au fost repartizate 82 locuri în căminele studenţeşti. Cota 
studenţilor cazaţi constituie 100% dintre cei care au depus cereri de cazare. 
 

4.8. Organe de autoguvernare studenţească 
Activitatea organelor de autoguvernare studențească din cadrul facultății este ghidată de 

Regulamentul de autoguvernanță studențească REG.0.AS, aprobat de Senatul ASEM la 25.02.2015. 
Organele de autoguvernare studențească în cadrul facultății Finanțe sunt reprezentate de: 

 Consiliul studențesc al facultății - Mirca Valeria, studentă în anul III, președinte; 
 Comitetul sindical al facultății – Negoiță Ioan, student în anul II, președinte. 

Organele de autoguvernare studenţească  au colaborat activ cu conducerea facultăţii, au 
fost organizate cca 20 evenimente în domeniile ştiinţifice, cât şi în domeniile socio-culturale. 

Rapoartele privind activitatea Consiliului studențesc al facultății Finanțe și a Biroului 
Sindical al facultății sunt prezentate în anexele 4.8.1 și 4.8.2. 

 

4.9. Activităţi extra-curriculare cu studenţii 
Activitățile extra-curriculare cu studenţii din cadrul facultăţii Finanţe au vizat: 

a) Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti; 
b) Pregătirea și participarea studenţilor la Simpozionul Tinerilor Cercetători; 
c) Activitatea curatorilor de grupe academice; 
d) Participarea la manifestările programate în cadrul ASEM:  

 Discuţii tematice, dezbateri; 
 Ieşiri la spectacole, concerte, filme, excursii, muzee; 
 Întâlniri cu persoane oficiale ş.a.. 

 

4.9.1. Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti și pregătirea 
studenţilor pentru participări la simpozioane și conferinţe știinţifice 

Manifestările științifice cu studenții și activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti s-au 
desfășurat în conformitate cu planurile elaborate la începutul anului universitar la nivelul celor 2 
departamente: Investiții și Activitate bancară, Finanțe și asigurări.  

Tematica ședințelor a vizat un spectru larg de probleme actuale specifice domeniului 
financiar-bancar, având ca moderatori atât cadre didactice, cât și practicieni din domeniu. 

Tabelul 4.9.1 
Activitatea cercurilor știinţifice studenţeși în cadrul facultăţii Finanţe 

Nr. 
d/o 

Tematica discutată Data  Moderator 

Departamentul Investiţii și Activitate bancară 
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1. Transactions with securities on the 
spot market (organization of spot 
transactions on the different types of 
regulated markets, mechanism of spot 
transaction performing using modern 
trading platforms ) 

25 octombrie 2019 

 

Biloocaia Svetlana, conf. univ. dr., 
Departamentul IAB 

2. Technical analysis as a set of modern 
forecasting tools employed to make an 
investment decision in the stock 
exchange trading 

15 noiembrie 2019 

 

Biloocaia Svetlana, conf. univ. dr., 
Departamentul IAB 

3. Trading mechanisms of futures, 
forwards and option contracts on 
stock exchanges, hedging strategies 
using derivative financial instruments in 
modern financial markets 

06 decembrie 2019  

 

Biloocaia Svetlana, conf. univ. dr., 
Departamentul IAB 

4. Capacitățile și oportunitățile 
implementării tehnologiilor moderne 
în finanțe viitorul FinTech 

17 februarie 2020 

 

Cociug Victoria, conf. univ. dr., 
Departamentul IAB 

5. Pregătirea și selectarea temelor 
pentru Simpozionul Tinerilor 
Cercetători 

Online - MOODLE Cociug Victoria, conf. univ. dr., 
Departamentul IAB 

6. Prețul negativ al petrolului – un 
fenomen financiar. 

Online - MOODLE Cociug Victoria, conf. univ. dr., 
Departamentul IAB 

Departamentul Finanțe și asigurări 
7. Lecție publică  „Asigurarea riscurilor 

financiare” 
15 noiembrie 2019 Alexandru Lupușor, Director, Oficiul 

Teritorial Chișinău-Centru, Moldasig 
8. Lecție publică ”Asigurarea CASCO”  15 decembrie 2019 Alexandru Lupușor, Director, Oficiul 

Teritorial Chișinău-Centru, Moldasig 
9. Rolul Ministerului Finanţelor în 

asigurarea continuităţii parcursului 
profesional al studenţilor şi 
absolvenţilor ASEM 

08 octombrie 2019 Iuri Paşinschi, Şef Direcţia Management 
Instituţional, MF 
Ana Apostol, Consultant principal, Secţia 
Resurse Umane, MF 

10. CNPF: misiunea și rolul autorității de 
supraveghere. Activitatea sectoarelor 
pieței financiare nebancare. 

26 februarie 2020 Vladimir Rusnac, șef Direcție, 
Departamentul piața de capital, CNPF 
Veronica Cuhal, șef Direcție generală 
dezvoltare instituțională și relații 
externe, CNPF 
Daniela Guzun, specialist principal, 
Departamentul asigurări, CNPF 
Diana Lisnic, inspector 
principal,  Departamentul creditare 
nebancară, CNPF 
Violeta Pascal, inspector principal, 
Departamentul creditare nebancară, 
CNPF 

 
La 29 noiembrie 2019, în cadrul ședinței festive a cercului studențesc - Tinerii Monetariști 

(gestionat de Oleg Stratulat, prof. univ., dr., șef Departament Investiții și Activitate bancară, 
Svetlana Biloocaia, conf univ., dr., Victoria Cociug, conf. univ., dr.), studenții care au obținut 
rezultate notabile în domeniul monedei și creditului, le-au fost înmânate premii, monede 
comemorative și diplome de excelență în cercetarea științifică a pentru anul 2019. 

Premiile au fost acordate de către Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al 
BNM/absolvent ASEM (promoția 1992) și rectorul ASEM, Grigore Belostecinic. 
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Premii pentru participarea activă și rezultatele obținute în procesul studierii domeniului 
monedei și creditului au primit Anastasia Popova, Ion Varzari și Marcela Lupașcu. 

De asemenea, 10 studenți au primit diplome de excelență pentru cercetarea științifică în 
domeniul monedei și creditului: Daniela Streșnă, Vlada Șargarovschi, Cătălina Bivol, Ecaterina 
Costandoglo, Ludmila Munteanu, Cristina Buzu, Adriana Cibric, Nicolai Bahcivanji, Alexandru 
Murzac, Nicolae Tataroi. 

Evenimentul a fost organizat de ASEM, la inițiativa departamentului ”Investiții și Activitate 
bancară”, în colaborare cu Banca Națională a Moldovei, cu prilejul Zilei introducerii monedei 
naționale, Leul moldovenesc - 29 noiembrie 1993. 

Totodată, în cadrul evenimentului a avut loc expoziția: ”Itinerarul leului moldovenesc”. 
https://ase.md/evenimente/gala-premiilor-2019-pentru-cercetarea-stiintifica-a-studentilor.html 

Participanții la ședințele cercurilor științifice studențești au format anumite abilități de 
prezentare și de cercetare, fapt ce le-a permis să participe la ediția a XVIII-a a Simpozionului 
științific al tinerilor cercetători, care s-a desfășurat în iunie 2020, datorită situației epidemiologice 
din Republica Moldova, lucrările căruia au fost organizate online în cadrul a 2 secțiuni tematice, 
formate pe profilul Departamentelor: 

1. Investiții și Activitate bancară – 5 participanți cu 5 comunicări; 
2. Finanţe și asigurări – 2 participanți cu 2 comunicări. 

Lista totală a participanților a însumat 7 participanți și 7 comunicări (tabelul 4.9.2). 
Tabelul 4.9.2 

Participarea studenților facultății Finanțe la Simpozionul științific al tinerilor 
cercetători 

Nr. 
d/o 

Nume, prenume, grupa Titlul comunicării Coordonator științific 

1. Obadă Corina, FB 181 Particularitățile de finanțare a 
întreprinderilor agricole din Republica 
Moldova 

Botnari Nadejda, prof. 
univ., dr.  

2. Madan Daniel, FB 182  ÎMM-urile: atuuri, vulnerabilități și căi de 
creștere a contribuției lor la dezvoltarea 
economică a Republicii Moldova 

Botnari Nadejda, prof. 
univ., dr. 

3. Popușoi Valentina, FB 181 Dobânda negativă -  fenomen nou al 
investițiilor 

Stratulat Oleg, prof. univ., 
dr. 

4. Obadă Corina, FB 181 Unități monetare în Biblie Stratulat Oleg, prof. univ., 
dr 

5. Negoiță Ioan, FB 181 Banca – instituție financiară în continuă 
modernizare 

Stratulat Oleg, prof. univ., 
dr 

6. Barbă Ana, FB 182 Portofoliul de credit   Stratulat Oleg, prof. univ., 
dr 

7. Murzac Alexandru, FB 173 Investițiile în industria vinicolă Biloocaia Svetlana, conf. 
univ., dr. 

 

4.9.2. Activitatea îndrumătorilor grupelor academice 
Conform Dispoziţiei decanului,  pentru anul universitar 2019-2020, au fost numiţi în calitate 

de curatori 12 cadre didactice din cadrul facultății Finanțe care și-au realizat obligațiunile în 
conformitate cu un plan de activități, care au vizat următoarele. 

 Organizarea ședinţelor în vederea completării, verificării Fișelor personale ale studenţilor, 
contractelor de studii; 

 Distribuirea contractelor de studii, carnetelor de student şi Ghidului studentului; 

https://ase.md/evenimente/gala-premiilor-2019-pentru-cercetarea-stiintifica-a-studentilor.html
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 Familiarizarea studenţilor cu Regulamentul privind statutul de student, cu structurile 
ASEM, istoria, tradiţiile şi cultura ASEM; 

 Familiarizarea studenţilor cu Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul 
superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Regulamentul privind 
promovarea anului de studiu în ASEM, Procedura operaţională: restabilirea la studii a 
studenţilor exmatriculaţi, Regulamentul privind evaluarea activităţii de învăţare a 
studenţilor, Codul de Etică Universitară al  ASEM, Codul universitar al drepturilor şi 
obligaţiilor a studenţilor ASEM, etc.; 

 Analiza rezultatelor testărilor, reuşita semestrială, alegerea disciplinelor opționale și 
facultative, lichidarea restanţelor, frecvenţa, pregătirea pentru sesiuni, problemele 
existente şi soluţionarea lor; 

 Familiarizarea cu Regulamentul - cadru cu privire la mobilitatea academică în 
învăţământul superior şi Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu 
finanţare bugetară în instituţiile de învăţământ superior de stat din Republica Moldova; 

 Monitorizarea  şi analiza rezultatelor testărilor, reuşita curentă, frecvenţa, lichidarea 
restanţelor, selectarea disciplinelor opționale și facultative, pregătirea pentru sesiuni, 
pregătirea către practica de producție pentru anul II și către practica de producție și de 
licență pentru anul III, pregătirea către teza de licenţă şi evitarea plagiatului în procesul de 
elaborare a acesteia; 

 Informarea studenţilor despre Zilele Carierei la ASEM, Târgul de Cariere, Tîrgul stagiilor de 
practică.  
De asemenea, îndrumătorii grupelor au încurajat şi mobilizat studenţii să participe la 

diverse activităţi extracurriculare (concursuri, mese rotunde, conferinţe etc.), organizate în ASEM 
şi în alte instituţii (Anexa_evenimente_FIN).  

 

4.9.3. Manifestări organizate cu participarea studenţilor și cadrelor 
didactice din cadrul facultăţii Finanţe 

Pe parcursul anului universitar, de cadrele didactice din cadrul facultăţii, în colaborare cu 
parteneri din sectorul financiar-bancar din ţară şi de peste hotare au fost organizate un şir de 
manifestaţii la care au participat studenţii facultăţii Finanţe, şi nu numai. 

Tabelul 4.9.3 
Manifestări organizate cu participarea studenţilor și cadrelor didactice din cadrul 

facultăţii Finanţe6 
Nr. 
d/o 

Denumirea manifestaţiei Locaţia Perioada Participanţi 

1 Ședință festivă cu ocazia începutului 
anului universitar 

ASEM 02.09.2019 Conducerea facultății  
Cadre didactice din cadrul facultății  
Studenții anului I 

2 Teza de licență bate la ușă! ASEM 05.09.2019 Ludmila Cobzari, decan 
Studenții anului III 
Colaboratorii Bibliotecii Științifice 

3 Sfaturi pentru viitorii specialiști în 
organizarea Businessului, StartAP.  
Împărtășirea experienței de business în 
Marea Britanie, Africa, India, Europa și 
specificul în Moldova. 

ASEM 18.09.2019 Adrian Dulgher, antreprenor, Marea Britanie 
Studenții anului I 
 

4 Încheerea Acordului de colaborare cu 
Depozitarul Unic Central de Valori 

ASEM 18.09.2019 Conducerea ASEM 
Conducerea DUCVM 

                                                           
6 Retrospectiva evenimentelor este prezentată în anexa 4.9.3 
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Mobiliare Cadre didactice din cadrul facultății  
Studenții anului II 
 

5 Vocea ta contează! Eveniment dedicat 
zilei ASEM. 

ASEM 25.09.2019 Conducerea ASEM 
Consiliul studențesc al facultății 
Biroul Sindical al facultății 

6 Sesiune de informare despre 
oportunitățile oferite de Ministerul 
Finanțelor în contextul angajării la 
stagiul de practică 

ASEM 09.10.2019 Reprezentanții Ministerului Finanțelor 
Cadre didactice din cadrul facultății  
Studenții anului III 

7 Masa rotundă ”Îmbunătățirea utilizării 
instrumentelor economice pentru 
gestionarea resurselor de apă și a 
sistemelor de gestionare a apei în 
Republica Moldova și valorificarea 
potențialului local în domeniu” 

ASEM 24.10.2019 Conducerea ASEM 
Reprezentanții Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului  
Cercetătorii din cadrul proiectulului EUWI+ 
în Republica Moldova pentru țările 
Parteneriatului Estic 
Cadre didactice  

8 Concursul posterelor în contextul 
Campaniei Naționale „Săptămîna de 
luptă împotriva traficului de ființe 
umane” 

ASEM 25.10.2019 Conducerea facultății 
Curatorii de grupe 
Cadre didactice 
Studenții facultății 

9 Business Talk dis-de-dimineață ASEM 29.10.2019 Ana Chicu, specialist în marketing și 
business consulting 
Reprezentanții Centrului de Marketing, 
Parteneriate și Carieră 
Studenții anului III 

10 Masă rotundă: ”Reforma 
Managementului Finanțelor Publice: 
realizări și lecții de învățat” 

ASEM 01.11.2019 Conducerea facultății 
Reprezentanții Ministerului Finanțelor 
Reprezentanții Agenției de Achiziții Publice 
Cadre didactice din cadrul ASEM, USM, 
UASM, UTM 
Studenți, masteranzi 

11 Lansarea proiectelor Programul de 
formare profesională în domeniul 
managementului bancar „ZOOM IN 
BANKING” și Programul „Stagii de 
practică remunerate de la Victoriabank” 

ASEM 14.11.2019 Conducerea ASEM 
Conducerea Victoriabank 
Reprezentanții EBA 
Conducerea facultății 
Cadre didactice 
Studenți, masteranzi, doctoranzi 

12 Lecția publică „Probleme în comerțul 
global/ Problems in Global Trade” 

ASEM 17.11.2019 Karl VIEHE, consultant, fost profesor la 
Columbia University și George Washington 
University 
Conducerea facultății 
Studenții din grupele cu predare în limba 
engleză 

13 Vizită de studiu în cadrul Centrului de 
Formare a Mobiasbanca - OTP Group 

Mobiasbanca 
– OTP Group 

19.11.2019 Belobrov Angela, conf. univ., dr. 
Reprezentanții Mobiasbanca – OTP Group 
Studenții gr. FB 173 

14 Excursie la Digital Park Digital Park 20.11.2019 Reprezentanții Digital Park 
Cadre didactice 
Studenții anului III 

15 Lecția publică ”Experiența creării unui 
magazin eco” 

ASEM 25.11.2019 Lilu Ojovan 
Cadre didactice 
Studenții anului III 

16 Lecția publică ”Despre provocările și 
oportunitățile de carieră în profesia de 
analist financiar” 

ASEM 28.11.2019 Conducerea facultății 
Reprezentanții CFA România 

17 Masa rotundă ”Organizarea lucrului 
individual prin prisma centrării pe 
student și formării de competențe pe 
domeniul de formare profesională 
Finanțe” 

ASEM 28.11.2019 Conducerea facultății 
Cadre didactice 

18 Prelegere despre serviciile de audit de la ASEM 29.11.2019 Conducerea facultății 

https://www.facebook.com/MobiasbancaOTPGroup/?__tn__=K-R&eid=ARCytIBjoEegZGxWprHd0H-dZBen9Yx1Jg7yrhXNvh6syhF1SNHn_i7guA2NfW7CqZj_VSvHTVQcLEyL&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARDNXHYzYgpXqEXesg4DqRR35FTgctnxzR8xX_VbhxCsArbNSkHptHeZ1LW0QGOTTOm0Cgz5D13vS12HsNUI-mHV0yKcWq-BFSJEpARbkc_UbKTcT1MkThdjc1SDpJsJyiThSUuKrg0ER7aOxlcDxLVMdjn9Kb75AodNqJ-PMdX3k94ofWRPQS6ok9wFaglte8WEtkpPbdHCxizdz9nwVdcKINimR1gksLggmSDwdsX25zIxtTzDzs_HDODMO39r5IAesPS02KqwQW0GJi9_O1CHLe03Kkc9aO4-QjGbDza8luUQ-wx5vuJCcVPbwLXIUhGVMM7KawHtrjOC0qoI-0q7dlCT
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compania de audit MAZARS din 
România 

Cadre didactice 
Studenții anului III 

19 Gala Premiilor 2019 pentru cercetarea 
științifică a studenților din cadrul 
Cercului Științific ”Tinerii monetariști” 

ASEM 02.12.2019 Șef Departament Investiții și Activitate 
bancară 
Conducerea facultății 
Cadre didactice 
Studenții anilor II și III 

20 Lecție publică ”Perspectives and 
Opportunities of being part of KTN” 

ASEM 12.12.2019 Reprezentanții KTN 
Conducerea facultății 
Cadre didactice 
Studenții grupei FB 173 

21 Lecție publică ”Activitățile principale ale 
Fondului Monetar Internațional, relațiile 
cu Republica Moldova și oportunități 
pentru absolvenți” 

ASEM 13.12.2019 Volodymyr Tulin, reprezentant al FMI în 
Moldova 
Conducerea facultății 
Studenții din grupele cu predare în limba 
engleză 

22 Lecție interactivă în contextul 
Proiectului de educație financiară „Dă 
sens banilor” 

Centrul 
analitic 

Expert Grup 

14.02.2020 Dumitru Pîntea, Centrul analitic Expert Grup 
Berghe Nadejda, lect. univ., dr. 
Studenții grupei FB 191 

23 Recitalul literar-muzical „Citim VIERU”  14.02.2020 Reprezentanții Bibliotecii Științifice 
Cadre didactice 
Studenții anului II 

24 La dialog cu Guvernatorul Băncii 
Naționale a Moldovei 

BNM 18.02.2020 Octavian Armașu, Guvernator BNM 
Reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei 
Studenții anilor II și III 

25 Masă rotundă ”Actualizarea cadrului 
legislativ în domeniul financiar în 
contextul angajamentelor asumate 
conform Acordului de Asociere RM și 
UE” 

ASEM 20.02.2020 Ana Litocenco, șef Serviciul Reglementarea 
Sectorului Financiar, din cadrul Ministerului 
Finanțelor  
Cadre didactice 
Studenți, masteranzi, doctoranzi 

26 Lectie de informare dedicată modului 
responsabil de viață și sănătății femei 

ASEM 05.03.2020 Reprezentanții companiei Ghedeon Richter 
Bunu Mariana, conf. univ., dr. 
Studenții grupei FB 193 

 

5. INFORMAŢII PRIVIND PERSONALUL DIDACTIC ŞI DE CONDUCERE 
În cadrul facultăţii „Finanţe” îşi desfăşoară activitatea două departamente de specialitate: 

 Investiţii şi Activitate bancară, 
 Finanţe şi Asigurări. 

În anul universitar 2019-2020 procesul didactic la facultate a fost asigurat de 34 
persoane, dintre care: 32 – titulari şi 2 persoane angajate prin cumul extern. Cota-parte a 
cadrelor didactice titulare cu titlu ştiinţific este de 91%.  

Tabelul 5.1 

Cadrele didactice titulare ce activează în cadrul facultăţii „FINANŢE”  

 DOCTOR 
HABILITAT 

DOCTOR PROFESOR 

UNIVERSITAR 
CONFERENŢIAR 

UNIVERSITAR 
LECTOR 

SUPERIOR 
LECTOR 

UNIVERSITAR 
ASISTENT 

UNIVERSITAR 
MAGISTRU 

F B F B F B F B F B F B F B F B 
INVESTIŢII 

ŞI 

ACTIVITATE 

BANCARĂ 

2  9 1 2 1 9  -  1 - - - - - 

FINANŢE ŞI 

ASIGURĂRI 3 - 10 5 3 - 6 5 4 - - - - - - - 

TOTAL 5 - 19 6 5 1 14 5 4 - 1 - - - - - 

https://www.facebook.com/dasensbanilor/?__cft__%5b0%5d=AZVlMyQyOpvWO34cNX69dyAAOQIhEOm7nMNijX83cLNjksVZYPx46UmchAX6rR0VFAJsHszp_61MjmN1epTtxZdyDYSsmkoRCEvTNw-TRWWPSgBf2JFQL5hwTg4nFd8TRjqZdQA9X6PbnghGS2tBfs_KMsYl_J3lXebQyIPdriFsgg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/dasensbanilor/?__cft__%5b0%5d=AZVlMyQyOpvWO34cNX69dyAAOQIhEOm7nMNijX83cLNjksVZYPx46UmchAX6rR0VFAJsHszp_61MjmN1epTtxZdyDYSsmkoRCEvTNw-TRWWPSgBf2JFQL5hwTg4nFd8TRjqZdQA9X6PbnghGS2tBfs_KMsYl_J3lXebQyIPdriFsgg&__tn__=kK-R
https://ase.md/evenimente/masa-rotunda-actualizarea-cadrului-legislativ-in-domeniul-financiar.html
https://ase.md/evenimente/masa-rotunda-actualizarea-cadrului-legislativ-in-domeniul-financiar.html
https://ase.md/evenimente/masa-rotunda-actualizarea-cadrului-legislativ-in-domeniul-financiar.html
https://ase.md/evenimente/masa-rotunda-actualizarea-cadrului-legislativ-in-domeniul-financiar.html
https://ase.md/evenimente/masa-rotunda-actualizarea-cadrului-legislativ-in-domeniul-financiar.html
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TOTAL 

GENERAL 
5 25 7 19 4 1 - - 

 

În perioada raportată au trecut concursul pentru suplinirea postului vacant 2 cadre 

didactice – Mărgineanu Aureliu și Cernit Rodica, departamentul Finanţe şi asigurări, postul de 

conferențiar.  

Conducerea facultăţii Finanţe a fost asigurată de decan şi 2 prodecani, începând cu 
01.01.2020 – de 1 prodecan (vezi compartimentul 1.2). 

Personalul auxiliar antrenat în activităţile din cadrul facultăţii Finanţe în anul universitar 

2019 – 2020 a constituit 6 persoane: 

Burlacu Tatiana – metodist-laborant (1,0 norme de muncă); 

Popușoi Valentina – metodist-laborant (0,25 norme de muncă); 

Terentiev Anghelina – metodist-laborant (0,25 norme de muncă); 

Minaev Eleonora – laborant superior (0,75 norme de muncă); 

Chistrea Mihaela – laborant (0,25 norme de muncă); 

Ivanov Tatiana - laborant superior (1,0 normă de muncă).  

Din aceştia toate persoanele sunt de sex feminin. 

 

6. SERVICII DE GHIDARE ȘI CONSILIERE ÎN CARIERĂ 
6.1. Structuri funcţionale la nivel instituţional 

 
Viziunea ASEM în privința ghidării și consilierii în carieră a stidenților și absolvenților 

ASEM este una de ansamblu.  
În scopul ghidării și consilierii în carieră a stidenților Senatul ASEM, la data de 24.12.2015 

a decis fondarea Centrului de Ghidare în Carieră (CGC) [Decizia nr. 5/3]. 
Centrul de Ghidare în Carieră urmează să acorde centralizat servicii pentru studenții 

tuturor facultăților ASEM.  
În anul 2017, CGC a fost reorganizat în Centrul de Marketing, Parteneriate și Carieră al 

ASEM. Activitățile Centrului se orientează prioritar spre următoarele două direcții principale: 
I. Ghidarea în carieră în direcția asigurării angajabilității studenților și absolvenților ASEM; 
II. Ghidarea în carieră în direcția inițierii și dezvoltării afacerilor. 

 

6.2. Forme, metode de consiliere/ghidare în carieră, plasare a 
absolvenţilor în câmpul muncii, evidenţă a absolvenţilor 

Adițional la activitățile organizate de Centrul de Marketing, Parteneriate și Carieră al 
ASEM, la nivel de facultate au fost organizate un șir de activități în scopul  ghidării în carieră a 
studenților în direcția asigurării angajabilității acestora, precum: 

 întâlniri cu angajatorii,  
 plasarea ofertelor de stagii de practică și a ofertelor de muncă pe avizierele facultății și a 

departamentelor de profil,  
 distribuirea anunțurilor privind ofertele de stagii de practică și a ofertele de muncă prin 

intermediul e-mail-urilor grupelor academice a studenților din cadrul facultății,  
 distribuirea anunțurilor privind ofertele de stagii de practică și a ofertele de muncă prin 

viber către studenții facultății Finanțe, prin intermediul grupelor pe anii de studii, 
 discuții tematice organizate de curatorii grupelor academice.  
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Lista manifestărilor organizate sunt prezentate în tabelul 6.1. 
Tabelul 6.1 

Activități de orientare profesională și ghidare în carieră organizate cu participarea 
studenților de la facultatea Finanțe7 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea manifestaţiei Locaţia Perioada Participanţi 

1 Sfaturi pentru viitorii specialiști în 
organizarea Businessului, StartAP.  
Împărtășirea experienței de business în 
Marea Britanie, Africa, India, Europa și 
specificul în Moldova. 

ASEM 18.09.2019 Adrian Dulgher, antreprenor, Marea Britanie 
Studenții anului I 
 

2 Sesiune de informare despre 
oportunitățile oferite de Ministerul 
Finanțelor în contextul angajării la 
stagiul de practică 

ASEM 09.10.2019 Reprezentanții Ministerului Finanțelor 
Cadre didactice din cadrul facultății  
Studenții anului III 

3 Business Talk dis-de-dimineață ASEM 29.10.2019 Ana Chicu, specialist în marketing și 
business consulting 
Reprezentanții Centrului de Marketing, 
Parteneriate și Carieră 
Studenții anului III 

4 Vizită de studiu în cadrul Centrului de 
Formare a Mobiasbanca - OTP Group 

Mobiasbanca 
– OTP Group 

19.11.2019 Belobrov Angela, conf. univ., dr. 
Reprezentanții Mobiasbanca – OTP Group 
Studenții gr. FB 173 

5 Excursie la Digital Park Digital Park 20.11.2019 Reprezentanții Digital Park 
Cadre didactice 
Studenții anului III 

6 Lecția publică ”Experiența creării unui 
magazin eco” 

ASEM 25.11.2019 Lilu Ojovan 
Cadre didactice 
Studenții anului III 

7 Târgul stagiilor de practică ASEM 26-27.11.2019 Centrul de Marketing, Parteneriate și 
Carieră 
Reprezentanții angajatorilor 
Studenții facultății 

8 Lecția publică ”Despre provocările și 
oportunitățile de carieră în profesia de 
analist financiar” 

ASEM 28.11.2019 Conducerea facultății 
Reprezentanții CFA România 
Studenții anului III 

9 Prelegere despre serviciile de audit de la 
compania de audit MAZARS din 
România 

ASEM 29.11.2019 Conducerea facultății 
Cadre didactice 
Studenții anului III 

10 Lecție publică ”Perspectives and 
Opportunities of being part of KTN” 

ASEM 12.12.2019 Reprezentanții KTN 
Conducerea facultății 
Cadre didactice 
Studenții grupei FB 173 

11 Lecție publică ”Activitățile principale ale 
Fondului Monetar Internațional, relațiile 
cu Republica Moldova și oportunități 
pentru absolvenți” 

ASEM 13.12.2019 Volodymyr Tulin, reprezentant al FMI în 
Moldova 
Conducerea facultății 
Studenții din grupele cu predare în limba 
engleză 

12 La dialog cu Guvernatorul Băncii 
Naționale a Moldovei 

BNM 18.02.2020 Octavian Armașu, Guvernator BNM 
Reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei 
Studenții anilor II și III 

 
Cel mai semnificativ eveniment în contextul orientării profesionale și ghidării în carieră a 

studenților a avut loc pe 14 noiembrie, când s-au  lansat proiectele Programul de formare 

                                                           
7 Retrospectiva evenimentelor este prezentată în anexa 4.9.3 

https://www.facebook.com/MobiasbancaOTPGroup/?__tn__=K-R&eid=ARCytIBjoEegZGxWprHd0H-dZBen9Yx1Jg7yrhXNvh6syhF1SNHn_i7guA2NfW7CqZj_VSvHTVQcLEyL&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARDNXHYzYgpXqEXesg4DqRR35FTgctnxzR8xX_VbhxCsArbNSkHptHeZ1LW0QGOTTOm0Cgz5D13vS12HsNUI-mHV0yKcWq-BFSJEpARbkc_UbKTcT1MkThdjc1SDpJsJyiThSUuKrg0ER7aOxlcDxLVMdjn9Kb75AodNqJ-PMdX3k94ofWRPQS6ok9wFaglte8WEtkpPbdHCxizdz9nwVdcKINimR1gksLggmSDwdsX25zIxtTzDzs_HDODMO39r5IAesPS02KqwQW0GJi9_O1CHLe03Kkc9aO4-QjGbDza8luUQ-wx5vuJCcVPbwLXIUhGVMM7KawHtrjOC0qoI-0q7dlCT
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profesională în domeniul managementului bancar „Zoom In Banking” și Programul „Stagii 
de practică remunerate de la Victoriabank”8.  

Proiectul “Zoom in Banking” este implementat de către Asociația Businessului European 
din Moldova (EBA Moldova), BC Victoriabank SA, Centrul de Cercetări și Educație Financiară 
Avansată, în parteneriat cu Facultatea Finanțe din cadrul ASEM,   scopul acestuia fiind de a 
dezvolta şi livrara o curriculă comună, urmărind valorificarea potențialului de cooperare între 
mediul universitar şi mediul de afaceri. 

Totodată, în vederea susținerii studenților ASEM, care își doresc o carieră în domeniul 
bancar, Victoriabank vine cu un program de stagii cu remunerare. Programul le permite 
stagierilor aprofundarea cunoștințelor teoretice și învațarea de la cei mai experimentați 
specialiști din cadrul Victoriabank, experți naționali și internaționali ai Asociației Businessului 
European (EBA), etc. Pe durata stagiului în cadrul Victoriabank, stagiarii vor fi remunerați cu o 
plată lunară în mărime de 1.000 de lei. 

În cadrul proiectului „Zoom in Banking” studenții facultății Finanțe și absolvenții 
programelor de studii în domeniul finanțelor au posibilitatea de a-și forma și dezvolta 
competențele profesionale în aria managementului bancar.  

 
Cursul a inclus 14 teme ce abordează în mod independent cele mai provocatoare subiecte 

din aria managementului bancar la etapa actuală, care au avut în calitate de moderatori experți 
internaționali și naționali, specialiști-practicieni din cadrul BC „Victoriabank” SA și alte instituții 
financiare (tabelul 6.2). 

Tabelul 6.2 
Lista cursurilor ținute în cadrul Programului de formare profesională în domeniul 

managementului bancar „Zoom In Banking” 
Moderator Tema cursului Perioada 

Charles Vernon, expert internațional, firma 
internațională de avocatură ”Vernon David 
Law Firm”  

Organizarea și asigurarea eficienței activității 
funcției de conformitate în instituțiile 
financiare 

14.11.2019 

Diana Neagu, expert internațional, firma 
internațională de avocatură "Vernon | David 
law firm" 
 

Principiile KYC (Know Your Customer / 
Cunoaște-ți clientul) în instituțiile financiare 

14.11.2019 

Diana Neagu, expert internațional, firma 
internațională de avocatură "Vernon | David 
law firm" 
 

Modul de aplicare a legislației în domeniul 
prevenirii spălării banilor și combaterii 
finanțării terorismului (AML/CFT) în 
instituțiile bancare 

21.11.2019 

Sergiu Bozianu, Presedintele Asociatiei pentru 
Protectia Vietii Private 

Modul de aplicare a legislației privind protecția 
datelor personale și implicațiile GDPR 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) pentru bănci 

05.12.2019 

Vitalie Corniciuc, Director CFO, Direcția 
Economico- Financiară, BC „Victoriabank” SA 

Aplicarea IFRS în industria bancară 06.02.2020 

Diana  Pranițki, Director Regional, Direcția 
Rețea, BC „Victoriabank” SA 

Standardele și principiile deservirii eficiente și 
calitative a clienților în instituțiile financiare 

13.02.2020 

Margareta Bețiu, Director Regional, Direcția 
evaluarea riscului de credit, BC „Victoriabank” 
SA 

Evaluarea riscului de credit 26-27.02.2020 

                                                           
8 https://ase.md/evenimente/lansarea-proiectelor-programul-zoom-in-banking-si-programului-de-stagii-de-
practica-remunerate-de-la-victoriabank.html 
 

https://ase.md/evenimente/lansarea-proiectelor-programul-zoom-in-banking-si-programului-de-stagii-de-practica-remunerate-de-la-victoriabank.html
https://ase.md/evenimente/lansarea-proiectelor-programul-zoom-in-banking-si-programului-de-stagii-de-practica-remunerate-de-la-victoriabank.html
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La finalizarea cursului, participanții vor primi puncte credite suplimentare și diplomă de 

atestare a competențelor dobândite. 
Până la moment, începând cu 11.03.2020 cursurile au fost suspendate din cauza situației 

epidemiologice. 
 
 

7. PARTENERIATUL SOCIAL 
7.1. Forme de colaborare și activități desfășurate 

Conform Legii Republicii Moldova nr.179 din 10.07 2008 cu privire la parteneriatul public 
privat, art. 18, parteneriatul public-privat se realizează printr-un șir de forme și, din perspectiva 
legii menționate, facultatea Finanțe nu este încadrată în parteneriate public-private.  

În același timp, Facultatea Finanțe, în calitatea sa de subdiviziune a ASEM, desfășoară un șir 
de activități în cadrul contratelor de colaborare încheiate cu agenții economici și instituțiile din 
țară și din străinătate.  

În perioada de raportare au fost prelungite unele acorduri de colaborare. De asemenea, au 
fost negociate, elaborate și încheiate acorduri de colaborare următoarele instituții: 

- Depozitarul Central Unic de Valori Mobiliare, nr 1 din 18.09.2019,9 
- BC Victoriabank SA, nr. 90-VB-20 din 14.11.2019, 
- Asociația Businessului European (EBA), nr. 27/02 din 27.02.2020, 
- Programul ”Comunitatea mea” USAID10. 

Acordurile de parteneriat prevăd un șir de activități în comun, inclusiv organizarea de 
stagii de practică, stagii de documentare și stagii de specializare pentru studenți, masteranzi, 
doctoranzi și cadrele didactice; colaborare la elaborarea, coordonarea și avizarea planurilor de 
studii și a curriculelor din aria de activitate profesională a instituțiilor-partenere; participarea și 
să susținerea organizării de activități didactice, evenimente științifice, activități extracurriculare 
(concursuri, întâlniri cu personalității notorii, vizite de studiu ș.a.), evenimente științifico-practice 
tematice, ședințe de lucru, seminare și proiecte în comun ș.a. 

 

8. IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR ȘI STRATEGIILOR NAȚIONALE 
Conducerea facultății, în colaborare cu curatorii de grupe și cu partenerii din sectorul 

financiar-bancar au organizat activități, în contextul Programelor și Strategiilor Naționale, după 
cum urmează: 

 Concursul posterelor în contextul Campaniei Naționale „Săptămîna de luptă împotriva 
traficului de ființe umane” (Anexa_evenimente_FIN); 

 Elaborarea și publicarea pe rețelele de socializare a materialelor informative în cadrul 
Campaniei de educație financiară „Învață! Dă sens banilor”11; 

 Coordonarea cercetărilor științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor în 
contextul Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen, Strategiei naționale 
„Moldova digitală, 2020”, Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și 
mijlocii pentru anii 2012-2020: 

                                                           
9 https://ase.md/evenimente/acord-de-colaborare-intre-asem-si-dcu.html 
10 https://ase.md/evenimente/memorandum-de-colaborare-intre-asem-si-programul-comunitatea-mea-usaid.html 
11 https://www.facebook.com/finante.ase.md/photos/pcb.2503814093202701/2503810073203103/ 

https://ase.md/evenimente/acord-de-colaborare-intre-asem-si-dcu.html
https://ase.md/evenimente/memorandum-de-colaborare-intre-asem-si-programul-comunitatea-mea-usaid.html
https://www.facebook.com/finante.ase.md/photos/pcb.2503814093202701/2503810073203103/
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ssue_number=75&volume=8&journal_type=CMBO&function=showissue 

 

9. ACTIVITATEA DE CERCETARE-INOVARE 
9.1. Numărul conducătorilor de doctorat 

 
Cadrele  științifico-didactice  activează  în  calitate  de  conducători  de  doctorat  în Școala 

Doctorală ASEM.  

În cadrul Școlii Doctorale ASEM activează cadrele didactice din cadrul facultăţii care dețin 

titluri științifice de doctor în științe și doctor habilitat în marea lor majoritate sunt abilitate cu dreptul de 

conducători (consultanţi) ştiinţifici pentru cercetările de doctorat.  

În anul universitar 2019-2020, 11 membri ai facultății Finanțe erau abilitați cu dreptul de 

conducători (consultanţi) ştiinţifici pentru cercetările de doctorat, lista nominală fiind prezentată mai 

jos. 

Tabelul 9.1 

Numărul cadrelor didactice din cadrul facultăţii Finanțe abilitate cu dreptul de conducători 

(consultanţi) ştiinţifici pentru cercetările de doctorat în anul de studii 2019-2020 
 

Departamentul de profil   Conducători de 
doctorat 

Finanţe şi Asigurări 6 
Investiții şi Activitate Bancară 5 

Total 12 

 

 
Lista nominală a cadrelor didactice din cadrul facultăţii Finanțe abilitate cu dreptul de 

conducători (consultanţi) ştiinţifici pentru cercetările de doctorat se prezintă în tabelul 9.2. 
Tabelul 9.2 

Lista conducătorilor de doctorat abilitaţi  pe specialități 
 

Nr. 
d/
o 
 

Gradul 
ştiinţific 

 

Numele, prenumele 
conducătorului  

(consultantului) 
ştiinţific 

Specialitatea la 
care este abilitat 

în calitate de 
conducător  

(consultant) 
ştiinţific 

Nr. dispoziţiei, 
data 

Expirarea 
termenului de 

abilitare 

Domeniul - Ştiinţe sociale şi economice 

https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3458380&journalid=2136318&issue_number=57&volume=4&journal_type=CMBO&function=showissue
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3458380&journalid=2136318&issue_number=57&volume=4&journal_type=CMBO&function=showissue
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3458128&journalid=1979671&issue_number=75&volume=8&journal_type=CMBO&function=showissue
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3458128&journalid=1979671&issue_number=75&volume=8&journal_type=CMBO&function=showissue
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522.01.Finanţe  
1.  DH Cobzari Ludmila 522.01 D nr.2612, 

23.03.2017 
23.03.2023 

2.  DH Hîncu Rodica 522.01 D nr.2613, 
23.03.2017 

23.03.2023 

3.  DH Ciubotaru Maria 522.01 D nr. 2693, 
31.05.2017 

31.05.2023 

4.  DH Băncilă Natalia 522.01 D nr.2917, 
23.03.2018 

23.03.2024 

5.  DH Secrieru Angela 522.01 D nr.2808, 
23.03.2018 

23.03.2024 

6.  D Botnari Nadejda 522.01 D nr. 2694, 
31.05.2017 

31.05.2023 

7.  D Belobrov Angela 522.01 D nr.2598, 
23.03.2017 

23.03.2023 

8.  D Buşmachiu Eugenia 522.01 D nr.2918, 
23.03.2018 

23.03.2024 

9.  D Ciobu Stela 522.01 D nr.5/3010, 
11.05.2018 

11.05.2024 

10.  D Cociug Victoria 522.01 D nr.2919, 
23.03.2018 

23.03.2024 

11.  D Erhan Lica 522.01 D nr.2491, 
15.11.2016 

06.10.2022 

 
11 profesori din cadrul Facultăţii Finanţe sunt membri a Seminarului Ştiinţific de Profil 

„Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar”. 

 

9.2. Numărul doctoranzilor 
În perioada de referință în cadrul Facultăţii Finanţe 24 de persoane realizează studii de 

doctorat la specialitatea 522.01 - Finanţe.  
Tabelul 9.3 

Numărul doctoranzilor şi competitorilor la Facultatea Finanțe în anul de studii 2019-
2020 

Departamentul de profil Doctoranzi  Total  

Finanţe şi Asigurări 11 11 

Investiții şi Activitate Bancară 13 13 

Total 24 24 

Cercetările doctoranzilor se efectuează în corespundere cu direcţiile strategice din 

domeniul financiar.  

Toţi doctoranzii sunt activi şi responsabili în misiunea lor de cercetare, respectând 
prevederile Codului ştiinţei şi inovării, regulamentelor şi actelor normative privind cercetarea 
ştiinţifică. Majoritatea doctoranzilor se încadrează cu cercetările efectuate în termenii stabiliţi în 
planurile individuale ale doctoranzilor.  

 

9.3. Numărul postdoctoranzilor 
În cadrul facultății sunt încadrate în programe de cercetări de postdoctorat următoarele 

cadre didactice: 
 

http://www.cnaa.md/person/4809/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/5962/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/3337/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/7629/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/6652/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/2936/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/4446/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/17076/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
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În cadrul facultății la specialitatea științifică 522.01.Finanţe sunt încadrate în programe de 

cercetări de postdoctorat – fără finanțare - următoarele cadre didactice: 

 Tabelul 9.4 

 

Nr. d/o Numele, prenumele postdoctorandului Anul aprobării 

temei 

1.  Belobrov Angela 2017 

2.  Ciobu Stela 2017 

3.  Cociug Victoria 2009 

4.  Erhan Lica 2017 

5.  Gorobeț Ilinca 2017 

6.  Mistrean Larisa 2017 

 

9.4. Numărul tezelor susţinute 
În anul universitar 2019-2020 au fost susținute următoarele teze de doctorat: 

Tabelul 9.5 
Teze de doctorat susținute 

№ Nume, prenume ale 
doctoranzilor 

Tema tezei de doctorat Data susţinerii 

1.  Șchiopu Irina Implicațiile managementului financiar în 

realizarea obiectivelor financiare a 

întreprinderii 

23.01.2020 
(Consiliul Științific 

Specializat) 

2.  Cazac Diana Managementul datoriei publice în vederea 
asigurării echilibrului bugetar 

12.12.2019 
(SȘP ”Aspecte 

teoretice și practice 
ale domeniului 

financiar-bancar”) 
3.  Frunză Irina Modernizarea sistemului de management 

financiar-bancar din  perspectiva 
minimizării riscurilor bancare şi a costului 
finanţării entităţilor economice 

25.06.2020 
(SȘP ”Aspecte 

teoretice și practice 
ale domeniului 

financiar-bancar”)  
4.  Bejan Anastasia Perfecționarea cadrului de supraveghere 

în scopul menținerii stabilității sistemului 
bancar din Republica 
Moldova 

26.06.2020 
(SȘP ”Aspecte 

teoretice și practice 
ale domeniului 

financiar-bancar”) 

 

9.5. Programe/proiecte de cercetare (de nivel instituţional, naţional, 
internaţional, inclusiv proiecte ERASMUS+, ORIZONT-2020, cu indicarea 

titlului, cifrului, obiectivele stabilite, termenii de realizare, etc.) 
În cadrul facultăţii Finanţe, pe parcursul anului universitar 2019-2020 au fost derulate 

următoarele programe/proiecte de cercetare: 
1) Secrieru Angela, dr. hab., prof. univ., coordonator de proiect: 

 Reconfigurarea sistemului financiar din Republica Moldova prin prisma criteriilor de 
eficienţă în contextul Acordului de Asociere între Uniunea Europeană şi Republica 
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Moldova” înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării cu cifrul 
15.817.06.31A prin Hotărârea Consiliului Suprem nr. 285 din 17.12.2015; 

 Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și consolidarea prin 
gestiunea eficientă a cheltuielilor publice”, Program de stat 2020-2023; cifrul 
20.80009.0807.35; 

2) Băncilă Natalia, prof. univ., dr. hab., executor asociat: 
 Proiect institutional aplicativ 15.817.06. 02A”Elaborarea instrumentarului de măsurare a 

stabilității financiare a statului”,Etapa anului 2019: www. ince.md,  director de proiect 
Perciun Rodica, dr.hab., conf. cercet. 

3) Proiecte internaționale  
1. Denumirea 

proiectului 
Proiectul ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education „Reforming 
Masters programme in Finance in Armenia and Moldova” (REFINE) nr. 
585784-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP2017 

Tema proiectului  Reforming Masters programme in Finance in Armenia and Moldova 
Durata 15.10.2017-14.10.2020 
Bugetul total  
Cifrul  585784-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP2017 
Manager de Proiect Guțu Corneliu 
Executori Casian Angela, Cobzari Ludmila, Belobrov Angela, Gumovschi Ana, Vostricov 

Denis 
Obiectivul proiectului/ 
Abstract 

Reformarea conținutului și metodologiilor/ abordărilor pedagogice a 
programelor de studii în domeniul de specializare „Finanțe” în Armenia și 
Republica Moldova. În plus, proiectul țintește alinierea programelor de studii 
la cerințele pieței muncii, pentru a oferi economiilor armene și moldovenești 
absolvenți cu înaltă calificare în finanțe. 

Obiectivele specifice sunt: 
 

1) Reformarea a șase curriculum-uri MA existente în finanțe, în 
corespundere cu cele mai recente evoluții internaționale în domeniu (reforma 
până în 10/2018, începutul punerii în aplicare în 09/2019); 

2) Promovarea calității și relevanței programelor de masterat prin 
dezvoltarea de materiale de curs actualizate și noi (în două valuri, până în 
07/2019 și 07/2020); 

3) Dezvoltarea în continuare a competențelor și abilităților cadrelor 
didactice prin cursuri de formare în metodologii inovatoare de predare și 
subiecte actuale în finanțe (până în 07/2019); 

4) Sporirea alinierii programelor de masterat la cerințele pieței muncii. 

 

9.6. Volumul activităţilor de cercetare 
De cadrele didactice din cadrul facultății Finanțe au fost publicate: 
Monografii – 4 
Capitole din monografii – 4 
Articole în reviste, culegeri – 23 
Articole în reviste electronice - 1 
Teze la conferință - 9 
Materiale metodico-didactice -4 

 
 COBZARI, Ludmila. Monografie colectivă, Financial challenges and perspectives in the 

administration of economic entities in the Republic of Moldova. Collective monograph 
edited by iScience, Warsaw, Poland, 2019, 204 p., ISBN 978-83-66216-20-4. 

 BOTNARI, Nadejda. GRICIUC, Petru. Rolul instrumentelor fiscale în edificarea economiei 
de piața funcțională în Republica Moldova. Monografie. 2019. ISBN978-9975-75-958-8 
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 BERGHE, Nadejda. Veniturile proprii ale unităților administrativ-teritoriale din Republica 
Moldova prin prisma evaluării potențialului fiscal, Monografie, Editura TIPOMOLDOVA, 
Iași, 2020.  208 pagini, ISBN 978-606-42-0764-7 

 BULGAC, Corina. Relaționarea între presiunea fiscală și performanța financiară a 
entităților din 

 sectorul vitivinicol. Monografie. Editura TIPOMOLDOVA, Iași, 2020.  240 pagini, ISBN 978-
606-42-0763-0 

 BUȘMACHIU, Eugenia. Accounting of Reductions in Merchandise Operations, ETC 
(Economy Transdisciplinarity Cognition), Editura Universitatii George Bacovia 
www.ugb.ro/et, Vol. 21,Issue 2/201838-43, ISSN  2068 - 7389 - online edition 

 CIUBOTARU, Maria. BOTNARI, Nadejda. Abordări teoretico-metodologice referitoare la 
dezvoltarea strategică a corporațiilor. În: Dezvoltarea economico-socială durabilă a 
euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere. Vol. XXXV al ediției a XV-a, Ed.  Performantica, 
2019, Iași, Romania. ISBN: 978-606-685-687-4. Pag. 88-95, 0,7 c.a. 

 COBZARI, Ludmila. MĂRGINEANU, Aureliu. Piața de credit în Republica Moldova: 
realități și probleme. În: Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi 
zonelor transfrontaliere, volumul XXXV, Iași, 2019, pag. 111-121, ISBN ISBN 978-606-685-
687-4, 0,54 c.a. 

 BĂNCILĂ, Natalia. MĂRGINEANU, Aureliu. Investițiile și zonele de liber schimb – condiții 
primordiale ale dezvoltării relațiilor transfrontaiere În: Dezvoltarea economico-socială 
durabilă a Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere. Conferinţa ştiinţifică internaţională 
din 25 octombrie 2019.Ediția a –XX-a. Institutul de cercetări economice şi sociale ,, Gh. 
Zane”. Iaşi: Performantica, 2019, vol. XXXV,  pag. 16-21, 0,4 c.a.ISBN 978-606-685-687-4  

 BĂNCILĂ, Natalia. MĂRGINEANU, Aureliu. BOTNARI, Nadejda. Stabilitatea financiară – 
oportunitate primordială a activității economice a statului :Dezvoltarea economico-socială 
durabilă a Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere. Conferinţa ştiinţifică internaţională 
din 25 octombrie 2019.Ediția a –XX-a. Institutul de cercetări economice şi sociale ,, Gh. 
Zane”. Iaşi: Performantica, 2019, vol.XXXV,  pag. 28-40,0,7 c.a.ISBN 978-606-685-687-4 

 MĂRGINEANU, Aureliu. COBZARI, Ludmila. Piaţa de credite din Republica Moldova: 
realităţi şi probleme. În: Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a 
zonelor transfrontaliere, conf. şt. int., Iaşi: Institutul de Cercetări Economice şi Sociale ”Gh. 
Zane”, 2019, vol. XXXV, Ed. Performantica, 2019, p. 111-122, ISBN: 978-606-685-687-4, 0,7 
c.a. 

 CIUBOTARU, Maria. Abordări teoretico-metodologice referitoare la dezvoltarea strategică 
a corporațiilor. În: Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor 
transfrontaliere. Vol. XXXV. ECONOMIE. Materialele Conferinței științifice internaționale 
ediția a XV-a “Sustainable economic and social development of Euroregions and Cross-
border areas” din 25 octombrie 2019. IAȘI, Romania 2019. 

 CIUBOTARU, Maria. FRUNZĂ, Irina. Metodologia de analiză a performanței băncii 
comerciale sub impactul riscului bancar. În: Revista Ştiinţifică Economica, nr.2 (iunie), 
2020. Chişinău: ASEM, 2020, 1,0 c.a 

 CIUBOTARU, Maria. Dezvoltarea metodelor managementului financiar-bancar de 
măsurare şi analiză a performanţei băncilor comerciale din perspectiva minimizării 
riscului bancar. In: Conf. Şt. Int. "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii", 
(27-28 septembrie 2019: Materiale/teze / com. şt.: Grigore Belostecinic (preşedinte) [et 
al.].  – Chişinău : ASEM, 2019. ISBN 978-9975-75-968-7. p. 756-761. 

http://www.ugb.ro/et
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 PETROIA, Andrei. SANDU, Irina. Gender Gaps in Public Spending for Health Care in the 
Republic of Moldova. În: MEDICAL ANTHROPOLOGY eJOURNAL. [online]. Vol. 4, No. 57: Oct 
2, 2019. 0,58 c.a. Disponibil: 
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3458380&journalid=2136318&i
ssue_number=57&volume=4&journal_type=CMBO&function=showissue 

 PETROIA, Andrei. Analysis of Gender Gaps in Public Spending in the Republic of Moldova. 
În: DEVELOPMENT ECONOMICS: WOMEN, GENDER, & HUMAN DEVELOPMENT 
eJOURNAL. [online]. Vol. 8, No. 75: Oct 8, 2019. 1,06 c.a. Disponibil: 
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3458128&journalid=1979671&i
ssue_number=75&volume=8&journal_type=CMBO&function=showissue 

 PETROIA, Andrei. Риски кибербезопасности финансовых учреждений и возможные 
методы их устранения. In: ASEM, Economica, Chişinău, Revistă ştiinţifico-didactică, 
An.XXVII, nr.4(110)/ 2019, Editura ASEM, pp.156-163. ISSN 1810-9136. 0,37 c.a. 

 PETROIA, Andrei. Objectives and Instruments of Fiscal Policy to Stimulate Economic 
Growth in Developing Countries. In: Economic and Engineering Studies, The Scientific 
Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu”, №. 2 (6), 2019, pag.28–34, 
ISSN 2587-313X. 0,67 c.a. 

 PETROIA, Andrei. Sistemele fiscale din diferite ţări la etapa actuală. In: Conferinţa 
Ştiinţifică Internaţională „Paradigme moderne in dezvoltarea economiei naționale și 
mondiale”, 1-2 noiembrie 2019, USM, Chişinău, pp.290-303. ISBN 978-9975-149-73-0. 0,90 
c.a. 

 CERNIT, Rodica. CASIAN, Angela. CIOBANU, Natalia. Asigurări și protecţie socială: Note 
de curs. Chişinău, ASEM, 2019, 169 p., 7,2 c.a. ISBN 978-9975-75-960-1. 

 CERNIT, Rodica. Protecţia socială – parte integrantă a politicii social-economice ale 
statului: Lucrare metodico – didactică, Chişinău, ASEM, 2019, 32 p., 1,4 c.a. ISBN 978-9975-
80-146-1 

 BILOOCAIA, Svetlana. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen 
Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Collective monograph. (1.7 The Financial 
Integration of Bonds Markets of European Countries. pp. 62-72) Verlag SWG imex GmbH, 
Nuremberg, Germany, 2020. 714 p. ISBN 978-3-9819288-3-4.  

 BILOOCAIA, Svetlana. Perspectives of improvement of the capital market of the Republic 
of Moldova through broadening the investors’ base. În: Annals of “Dunarea de Jos” University 
of Galati Fascicle I. Economics and Applied Informatics. Years XXVI, 2019, pp. 32-43, ISSN 2344-
6315. Available: http://analefseauem.ro/upload/arhiva-
revista/2019/articole/3%20Biloocaia%20Svetlana.pdf 

 BILOOCAIA, Svetlana. The peculiarities of capital market in the Republic of Moldova and 
main directions of its development based on European Union experience. Relații 
Internaționale Plus. Revistă științifico-practică, IRIM, 2019, nr. 2 (16), pp. 117-129, 
ISSN1857-4440, categoria B.  

 BILOOCAIA, Svetlana. The particularities of integration of the stock market of the 
Republic of Moldova in the European financial market. Economica, ASEM, martie 2020, an. 
XXVIII, nr. 1 (111), pp. 82-97. ISSN 1810-9136., categoria B. 

 BILOOCAIA, Svetlana. The prospect of the capital market development through 
implementation in the Republic of Moldova the best European Union practice in the field of 
corporate governance. În: International Conference on theoretical and applied economic 
practices „Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion”. 

https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3458380&journalid=2136318&issue_number=57&volume=4&journal_type=CMBO&function=showissue
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3458380&journalid=2136318&issue_number=57&volume=4&journal_type=CMBO&function=showissue
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3458128&journalid=1979671&issue_number=75&volume=8&journal_type=CMBO&function=showissue
https://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=3458128&journalid=1979671&issue_number=75&volume=8&journal_type=CMBO&function=showissue
http://analefseauem.ro/upload/arhiva-revista/2019/articole/3%20Biloocaia%20Svetlana.pdf
http://analefseauem.ro/upload/arhiva-revista/2019/articole/3%20Biloocaia%20Svetlana.pdf
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October 10-11, 2019. Chisinau. the 14th edition. Vol. II. National institute for economic 
research. pp. 86-93. Chişinău. INCE, 2019. ISBN 978-9975-3305-4-1. 

 CIOBU, S.; IORDACHI, V.  Role of the central banks in prevention and management of bank 
frauds. În. Revista „Journal of Social Sciences”, vol. II (3). 2019, pag. 63-71. ISSN: 2587-
3490. 

 IORDACHI, V.; CIOBU, S. External debt implications on the development of national 
economy. În: Revista „ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”, nr. 2, pag. 32 – 41. ISSN: 1857-4130. 

 CIOBU, S.; EFIMENCO O. Bank reputational risk: ways of overcoming in the Republic of 
Moldova and the international practices. In: Financial challenges and perspectives in the 
administration of economic entities in the Republic of Moldova. Collective Monograph. 
Warsaw, 2019.  P. 139-174. ISBN 978-83-66216-20-4. 

 CIOBU, S.; IORDACHI, V.; EFIMENCO O. The bank’s image: formation and ways of 
improvement. Revista MEST (in process de publicare pentru numarul din iulie, articolul 
este recenzat pozitiv). 

 HINCU, R.; LITOCENCO, A. Evolutions and challenges in the development of the 
information technology sector in the Republic of Moldova. În: Annals of “Eftimie Murgu” 
University Reşiţa. Fascicle II - Economic Studies, Romania. ISSN 2344-6315, quoted “b+” by 
CNCSIS in 2011, indexed in EBSCO and index COPERNICUS. 

 COCIUG, V., POSTOLACHE, V. The Essence of Credit Policies and Methods for Perfecting 
this from the Prudential Perspective. In: Competitivitatea şi inovarea în economia 
cunoaşterii. În editie , 27 – 27 septembrie 2019. Chișinău, Republica Moldova: ASEM, 2019. 

 COCIUG, V., POSTOLACHE, V. Sistemul financiar în contextul implementării politicii 
financiare. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune 
socială. În editie, 10-11 octombrie 2019. Chișinău, Republica Moldova: INCE, 2019 

 MISTREAN, L., Review of Basel standarts on management market risk. În: The 
International Scientific and Practical Conference "Internal control in financial institutions 
in the context of thenew regulatory framework anf technology challenges": Book of 
Abstracts, 22-23 martie 2019. Chişinău: ASEM, 2019, p. 52. ISBN 978-9975-75-946-5 

 MISTREAN, L., Improving prudential supervision in order to ensure bank stability in 
Moldova. Revista tinerilor economiști. nr. 32, 2019, pp. 93-101. ISBN 1583-9982; e-ISSN 
2067-0052. 

 MISTREAN, L., Fintech impact on the banking business. In: 11th International Conference 
Competitiveness and Stability in the Knowledge-Based Economy, Book of Abstracts, 
October 25-26, 2019. Craiova, 2019, p. 29. ISBN 978-606-14-1553-3. 

 MISTREAN L., POPESCU, L., Classic and modern concepts on tax and taxation 
systems. Economica. 2019, nr. 4 (110), pp. 49-62. ISSN 1810-9136. 

 MISTREAN L., POPESCU, L., RADULESCU, M. Contemporary theories on tax and taxation 
formulated in international taxation and in Romania. Economica. 2019, nr. 4 (110), pp. 78-
97. ISSN 1810-9136. 

 MISTREAN, L., BUȘMACHIU, E., Bank credit risk management in the Republic of Moldova 
in the context of Basel III agreement. In: Globalization and Higher Education in Economics 
and Business Administration (GEBA 2019), Book of Abstracts, October 17-20, 2019. Iasi, 
2019, p. 66 

 SECRIERU, A.; LOPOTENCO, V.; PÂRȚACHI, V.; VEVERIȚĂ, I.; MIJA, S. Impactul adaptării 
sistemului financiar din Republica Moldova la standardele Uniunii Europene, Ch.: ArtPoligraf, 
2020. 198 p. ISBN 978-9975-3389-1-2. 
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 ABABII, V., SECRIERU, A. Rentabilitatea activității bancare sub impactul noilor modele de 
business bancar, Economica, 2019, 3 (109), 60-69, ISSN 1810-9136. 

 POPA, L., SECRIERU,A. Problema dimensionării structurilor de audit intern în sectorul 
public al Republicii Moldova, Economica, 2019, 3 (109), 70-80, ISSN 1810-9136. 

 STRATULAT, O., CÎRLAN A. Analiza evoluției cursului valutar al leului moldovenesc. 
Comunicare verbală la Conferinţa ştiinţifică Internaţională "Competitivitatea şi inovarea 
în economia cunoaşterii", 27-28 Septembrie 2019. 

 Indicații  metodice  privind  elaborarea  studiului analitic la  unitatea de curs Monedă și  
Credit, autori - STRATULAT Oleg, prof. univ. dr.,  CÎRLAN Ana, conf. univ. dr. 

 Методических указания для выполнения аналитического исследования по учебному 
курсу „Деньги и кредит”, авторы –СТРАТУЛАТ Олег, проф., к.э.н., КЫРЛАН Анна, 
доцент, к.э.н. 

 

9.7. Manifestări ştiinţifice organizate (la nivel naţional şi 
internaţional) 

 
În perioada de referință, în cadrul facultății Finanțe au fost organizate 3 manifestații cu 

caracter științific, și anume: 
Nr. 
d/o 

Denumirea manifestării Locația Data/perioada Participanți 

1 Masa rotundă ”Îmbunătățirea 
utilizării instrumentelor economice 
pentru gestionarea resurselor de 
apă și a sistemelor de gestionare a 
apei în Republica Moldova și 
valorificarea potențialului local în 
domeniu” 

ASEM 24.10.2019 Conducerea ASEM 
Reprezentanții Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului  
Cercetătorii din cadrul proiectulului EUWI+ în 
Republica Moldova pentru țările Parteneriatului 
Estic 
Cadre didactice  

2 Masă rotundă: ”Reforma 
Managementului Finanțelor Publice: 
realizări și lecții de învățat” 

ASEM 01.11.2019 Conducerea facultății 
Reprezentanții Ministerului Finanțelor 
Reprezentanții Agenției de Achiziții Publice 
Cadre didactice din cadrul ASEM, USM, UASM, 
UTM 
Studenți, masteranzi 

3 Masa rotundă ”Organizarea lucrului 
individual prin prisma centrării pe 
student și formării de competențe 
pe domeniul de formare 
profesională Finanțe” 

ASEM 28.11.2019 Conducerea facultății 
Cadre didactice 

 

10. RELAŢII INTERNAŢIONALE  
La momentul actual ASEM este partener în cadrul a peste 100 de acorduri de colaborare cu 

instituţii şi organizaţii naţionale şi din străinătate.  
Acordurile respective au stimulat colaborarea internaţională a facultății.  
Activitățile realizate în baza acordurilor de colaborare s-au axat prioritar pe următoarele 

activități: 
 participarea profesorilor străini la manifestările ştiinţifice organizate de ASEM și facultatea 

Finanțe;  
 participarea cadrelor didactice şi cercetătorilor din cadrul facultății la conferinţe 

internaţionale organizate de către instituţiile partenere.   
În anul universitar de referință a continuat activitatea facultăţii în cadrul Programelor de 

colaborare cu partenerii externi în baza: 
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  A fost semnat Acordul de colaborare cu Universitatea ”Alexandru Ioan-Cuza” din Iași 
privind studiile la specialitatea Finanțe și bănci cu oferirea Diplomei duble. 

Relațiile de colaborare s-a axat și pe următoarele domenii de activitate: 
 organizarea Mesei rotunde ”Îmbunătățirea utilizării instrumentelor economice 

pentru gestionarea resurselor de apă și a sistemelor de gestionare a apei în Republica 
Moldova și valorificarea potențialului local în domeniu”. 

 participarea reciprocă la evenimentele educaţionale şi ştiinţifice în cadrul 
instituţiilor; 

 includerea reprezentanţilor facultății în componenţa Consiliilor ştiinţifice, precum şi 
participarea reprezentaţilor departamentelor în calitate de recenzenţi la tezele de 
doctor şi publicaţiilor elaborate și susținute de colegii din străinătate; 

 elaborarea articolelor pentru publicarea în ediţiile periodice ale Universităţiilor-
partenere şi ASEM;  

 informarea reciprocă şi schimbul reciproc cu elaborări  ştiinţifice şi didactice;  
 familiarizarea reciprocă a doctoranzilor cu termenele şi condiţiile de participare la 

conferinţe ştiinţifice anuale din cadrul Universităţiilor-partenere şi ASEM etc. 
Facultatea Finanțe încurajează studenții să beneficieze de mobilitate academică la 

universitățile partenere în cadrul diferitor programe de mobilitate.  
Astfel, conform programului de cooperare şi asistenţă încheiat între Ministerul Educaţiei al 

Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale din România din 21 februarie 2014, care 
presupune mobilitate academică de scurtă durată pentru studenţi şi masteranzi, studenții 
facultății au avut posibilitatea să-și desfășoare studiile în universitățile din România, în rezultatul 
selectării în bază de  concurs desfășurat la nivel de ASEM. 

În anul academic curent, studentul Banu Agustin de la Academia de Studii Economice din 
București, a sosit în stagiu de mobilitate în ASEM și a susținut două cursuri ținute de profesorii din 
cadrul facultății „Finanțe”: „Management bancar” și „Prețuri și tarife”.  
 

 
11. CONCLUZII 

11.1. Dificultăţi în activitatea instituţiei de învăţământ superior 
Considerăm că activitatea facultăţii Finanţe în anul universitar 2019 - 2020, atât în plan 

metodico-didactic, cât şi ştiinţific, poate fi considerată ca satisfăcătoare, rămânând, totodată, 
unele rezerve, printre cele mai importante menţionăm: 

I. absenţa nemotivată a studenţilor la ore teoretice şi practice a studenţilor, la teste şi 
examene; 

II. elaborarea şi actualizarea continuă a  lucrărilor metodico-didactice, inclusiv 
îmbunătățirea cadrului organizării și evaluării studiului individual; 

III. dificultăți în plasarea studenților la practica de producție și de licență, precum și 
efectuarea, în unele cazuri formală a acesteia;  

IV. interesul şi contribuţia redusă a unor cadre ştiinţifico-didactice în activități de 
cercetare științifică, inclusiv în activităţi de cercetare în colaborare cu agenţii 
economici; 

V. interesul şi contribuţia redusă a unor cadre ştiinţifico-didactice în elaborarea și 
implementarea de proiecte de cercetare și proiecte internaționale. 

 

11.2. Propuneri de soluţionare 
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În vederea înlăturării dificultăților raportate propunem:   
I. Pentru perfecţionarea organizării şi desfăşurării procesului de învăţământ în cadrul 

facultăţii Finanţe: 

 monitorizarea periodică a frecvenţei studenţilor; 

 asigurarea calităţii procesului de învăţământ prin: verificări periodice a prezenţei 
profesorilor la cursuri şi seminare; monitorizarea directă şi indirectă a întârzierilor sau 
lipsei profesorilor  și studenților la ore etc.;  

 solicitarea ca SSDCMC să revizuie formularul PA 7.5.1 în vederea reflectării mai concise 
a sarcinilor individuale pretinse studenţilor, metodelor de predare-învăţare-evaluare 
utilizate la fiecare temă; 

 organizarea şi monitorizarea întrunirilor grupelor academice cu îndrumătorii de grupă; 

 uniformizarea complexităţii tematicii tezelor de licenţă şi de master propuse spre 
elaborare; 

 menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a funcţionării SMC conform cerinţelor ISO 9001. 
Responsabili: Decanul facultății, Șefii departamentelor, cadrele didactice.  

II. Pentru îmbunătăţirea activităţilor metodico - didactice şi ştiinţifice a catedrelor: 
 revizuirea programelor analitice și a conținutului cursurilor în vederea reflectării mai 

pronunțate a specificului domeniului financiar-bancar autohton, sporirii relevanţei 
lucrului individual cu studenţii, accentuării priorităţilor în formarea specialistului;  

 extinderea numărului de materiale metodico-didactice elaborate/actualizate şi 
publicate, inclusiv în varianta electronică; 

 intensificarea activităţii ştiinţifice prin elaborarea monografiilor şi publicarea 
articolelor în ediţii de peste hotare, inclusiv în cele cotate ISI;  

 iniţierea activităţii de cercetare în colaborare cu agenţii economici şi instituţiile de 
profil pe probleme aferente domeniului financiar-bancar; 

 intensificarea colaborării cu centrele de cercetare din ţară şi de peste hotare în 
vederea antrenării cadrelor didactice în programe şi proiecte instituţionale de 
cercetare ştiinţifică; 

 identificarea posibilităţilor de a efectua mai multe stagii de perfecţionare şi de 
documentare nu doar în ţară, dar şi peste hotare; 

 crearea unei platforme electronice on-line (la nivel de ASEM) pentru generarea 
informațiilor privind activitatea metodică, didactică și științifică, precum și 
performanțele cadrelor didactice pentru a putea fi completată de cadrele didactice și 
utilizată de factorii de decizie la nivel de instituție și subdiviziunile acesteia. 

o Responsabili: Decanul facultății, Șefii departamentelor, cadrele didactice, 
administratorul WEB.  

III. Pentru soluţionarea problemelor privind realizarea practicii de producţie şi licenţă: 
 consultarea permanentă cu beneficiarii (instituţiile de profil) a conţinutului 

programelor practicii de producţie şi de masterat şi semnarea acordurilor de 
accepţiune a acestora; 

 consultarea beneficiarilor, în cadrul practicii de producţie, pentru formularea 
sarcinilor individuale pe perioada derulării stagiului de practică în contextul temei 
tezei de licenţă (master) şi prezentarea acesteia ca compartiment distinct în raportul 
de practică, calificând această activitate ca lucru individual cu studenţii; 
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 diversificarea locurilor de practică propuse studenţilor şi masteranzilor în vederea 
corespunderii acestora tematicii tezelor alese. 

 Responsabili: Decanul facultății, Șefii departamentelor, cadrele didactice.  
IV. Privind sporirea interesului şi contribuţiei cadrelor ştiinţifico-didactice în activități de 
cercetare științifică, inclusiv în activităţi de cercetare în colaborare cu agenţii economici și în 
elaborarea și implementarea de proiecte de cercetare și proiecte internaționale (activitate ce 
se referă la perfecţionarea normării activităţii metodico-didactice) 

 Asigurarea unui coraport optim între activităţile didactică auditorială şi neauditorială, 
realizarea activităţii neauditoriale ce necesită mult mai mult timp decât cel programat; 

 De majorat punctajul pentru activități din compartimentul Activitatea Științifică. 
Responsabili: Decanul facultății, Șefii departamentelor, cadrele didactice.  

V. Privind dotarea sălilor de studii: 
 Schimbarea proiectoarelor uzate și montarea jaluzelelor de culoare închisă în auditoriile 

mari din blocul F (vizualizarea informațiilor pe ecran practic este imposibilă, mai ales că 
în unele auditorii jaluzelele existente nu funcționează). 
Responsabili: Prorector cu activitate economică și socială. 

 


