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1. CADRUL ADMINISTRATIV ŞI JURIDIC AL ASEM 

La acest capitol modificări în comparație cu anii precedenți de studii nu au avut loc. 

În acest sens informația este idențică cu cea prezentată în raportul ASEM pentru anul de studii 

2010-2011. 

 

2. STRUCTURA ASEM. 

Structura ASEM în perioada analizată nu a suferit schimbări în comparație cu anul 

de studii 2010-2011. 

 

3. PROGRAME REALIZATE 

 

3.1. Studii superioare de licenţă.   

ASEM pregăteşte specialişti în 8 domenii generale de studii: ştiinţe politice, asistenţă 

socială, ştiinţe economice, drept, ştiinţe exacte, Inginerie şi activităţi inginereşti, Tehnologii de 

fabricare şi prelucrare,  servicii la 16 domenii de formare profesională (tabelul 1) pentru 21 

specialităţi. 

Nomenclatorul Specialităţilor/ domeniilor de formare profesională 

în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova 

Ciclul I , licenţă 

Tabelul 1 

 

Codul şi denumirea 

domeniului general  

de studii 

Codul şi denumirea 

domeniului de  

formare profesională  

Codul şi denumirea  specialităţii 

31. Ştiinţe politice 313 . Administraţie publică 313.1. Administraţie publică 

33. Asistenţă socială 331. Asistenţă socială 331.1. Asistenţă socială 

36. Ştiinţe 

economice 

361. Contabilitatea 361.1.Contabilitate 

362. Marketing şi logistică 362.1. Marketing şi logistică 

363. Business şi administrare 363.1. Business şi administrare 

363.2. Achiziţii 

363.3. Managementul proprietăţii 

intelectuale 

364. Finanţe 364.1. Finanţe şi bănci 

365. Economie mondială şi 

relaţii economice 

internaţionale 

365.1. Economie mondială şi relaţii 

economice internaţionale 

366. Economie generală 366.1. Economie generală 

367. Statistică şi previziune 

economică  

367.1. Statistică şi previziune 

economică 

368. Cibernetică şi 

informatică economică 

368.1. Cibernetică şi informatică 

economică 

369. Merceologie şi comerţ 369.1. Merceologie şi comerţ 

38. Drept 381. Drept 381.1.Drept 

44. Ştiinţe exacte 444. Informatică 444.1. Informatică 

444.2. Management informaţional 
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444.3. Informatică aplicată 

52. Inginerie şi 

activităţi 

inginereşti 

526  Ingineria 

sistemelor  şi  

calculatoarelor 

526.2 Tehnologii informaţionale 

 

526.5 Securitate informaţională 

54.Tehnologii de 

fabricare şi 

prelucrare 

541  Tehnologia 

produselor         alimentare 

541.1  Tehnologia şi managementul 

alimentaţiei            publice 

81. Servicii publice 812. Turism 812.1.Turism 

 
3.2. Studii superioare de masterat.  

ASEM deține autorizaţia pentru pregătirea studenţilor la ciclul II, masterat, pentru 

următoarele programe: 

Programe de masterat autorizate 

Tabelul 2  

Domeniului 

general de 

studiu 

Domeniului de 

formare 

profesională  

Denumirea programului  

pentru studii universitare de masterat 

Durata 

studiilor 

Nr. 

P.C. 

Ştiinţe 

politice 

Administraţie 

publică 

Management în administraţie publică (de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Ştiinţe 

economice 

 

Contabilitate Contabilitate şi audit (de profesionalizare, de 

cercetare) 

2 ani 120 

Audit financiar (de profesionalizare) 2 ani 120 

Contabilitate, gestiune și control (de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Contabilitate 

Finanţe  

Finanţele şi contabilitatea firmei ( de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Contabilitate și audit în instituțiile publice (de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Marketing şi 

logistică 

Managementul marketingului ( de 

profesionalizare, de cercetare) 

2 ani 120 

Reclamă şi Relaţii cu Publicul(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Logistică şi Supply Chain Management(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

 

Business şi 

Administrare 

Administrarea Afacerilor(de profesionalizare, 

de cercetare) 

2 ani 120 

Business Internaţional(de profesionalizare) 2 ani 120 

Managementul în aprovizionări şi achiziţii(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Managementul comunicării în afaceri(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Managementul calităţii(de profesionalizare) 2 ani 120 

Managementul și dezvoltarea resurselor 2 ani 120 
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umane(de profesionalizare) 

Managementul afacerilor publice (de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Economie şi management în comerţ şi 

alimentaţie publică(de profesionalizare) 

2 ani 120 

Comunicare şi jurnalism economic(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Economie şi management în turism şi servicii 

hoteliere(de profesionalizare) 

2 ani 120 

Finanţe  Finanţe publice şi Fiscalitate(de 

profesionalizare, de cercetare) 

2 ani 120 

Finanţe corporative; Asigurări(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Investiţii şi Pieţe de Capital(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Administrare bancară(de profesionalizare, de 

cercetare) 

2 ani 120 

Analize şi prognoze financiare în activitatea 

de antreprenoriat(de profesionalizare) 

2 ani 120 

Administrarea financiar-bancară (în l.engleză) 2 ani 120 

Economie 

mondială şi relaţii 

economice 

internaţionale 

Comerţ internaţional(de profesionalizare) 2 ani 120 

Economie Internaţională şi Integrare 

Europeană(de profesionalizare, de cercetare) 

2 ani 120 

Integrare Economică Europeană şi Politica de 

Vecinătate(de profesionalizare) 

2 ani 120 

Comerţ Exterior şi Activitatea Vamală(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Tranzacţii Internaţionale şi Diplomaţie 

Economică(de profesionalizare) 

2 ani 120 

Economie generală Teorie economică(de profesionalizare, de 

cercetare) 

2 ani 120 

Analize şi Politici Economice(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Economia şi Managementul mediului(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Demografie şi Economia Populaţiei(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Economia unităților economice (de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Statistica şi 

previziune 

economică  

Analiza statistică în economie şi business(de 

profesionalizare, de cercetare) 

2 ani 120 

Actuariat şi riscul în afaceri(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

 Statistică aplicată (Bănci, asigurări, comerţ, 

telecomunicaţii) 

2 ani 120 

Cibernetica şi Tehnologii informaţionale în economie(de 2 ani 120 
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Informatica 

Economică 

profesionalizare) 

Cibernetica economică(de profesionalizare, 

de cercetare) 

2 ani 120 

Merceologie şi 

comerţ 

Comerţ(de profesionalizare, de cercetare) 2 ani 120 

Comerţ şi expertiza mărfurilor în activitatea 

vamală(de profesionalizare) 

2 ani 120 

Drept Drept 

( pentru absolvenţii 

de profil juridic) 

Dreptul securităţii economice(de 

profesionalizare) 

1,5 ani 90 

Drept financiar-fiscal(de profesionalizare) 1,5 ani 90 

Drept economic(de profesionalizare) 1,5 ani 90 

Drept vamal(de profesionalizare) 1,5 ani 90 

Dreptul muncii(de profesionalizare) 1,5 ani 90 

Dreptul afacerilor publice (de 

profesionalizare) 

1,5 ani 90 

Drept ( pentru 

absolvenţii altui 

profil decât cel 

juridic) 

Drept vamal(de profesionalizare) 2 ani 120 

Drept financiar-fiscal(de profesionalizare) 2 ani 120 

Dreptul în afaceri(de profesionalizare) 2 ani 120 

Dreptul afacerilor publice(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Ştiinţe 

exacte 

Informatica Managementul informaţional(de 

profesionalizare, de cercetare) 

2 ani 120 

Servicii 

publice 

Turism Gestiunea şi dezvoltarea turismului(de 

profesionalizare, de cercetare) 

2 ani 120 

Gestiunea turismului cultural(de 

profesionalizare) 

2 ani 120 

Gestiunea hotelieră(de profesionalizare) 2 ani 120 

Progrmale de masterat evidențiate cu cursiv  sunt programme noi, autorizația fiind obținută în 

anul de studii 2012-2013. 

3.3. Studii de doctorat/postdoctorat (lista conform Nomenclatorului specialităţilor 

ştiinţifice)  

ASEM pregăteşte specialişti de înaltă calificare prin studii de doctorat la următoarele 

specialităţi ştiinţifice: 

01.05.05. “Sisteme informaţionale” 

08.00.01. “Economie politică; doctrine economice” 

08.00.05. “Economie şi management (în ramură)” 

08.00.06.“Marketing; logistică” 

08.00.10. “Finanţe; monedă; credit” 

08.00.11. “Statistică economică” 

08.00.12. “Contabilitate; audit; analiză economică” 

08.00.13. “Metode economico-matematice” 

08.00.14.“Economie mondială; relaţii economice internaţionale” 

11.00.02.“Geografia economică, socială şi politică” 
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3.4.Formare continuă. 

Academia de Studii Economice din Moldova  oferă programe de studiu de formare şi 

dezvoltare profesională continuă în strânsă legătură cu dinamica pieţei de muncă, pentru 

deprinderea competenţelor şi abilităţilor cu care universitatea contemporană este chemată să-i 

înzestreze pe indivizi. Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 

vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea unei/unor competenţe ori unităţi de 

competenţă/competenţe din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe 

standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii 

universitare. 

În cadrul ASEM au fost instituite structuri speciale menite să organizeze formarea continuă a 

celor dornici să-și dezvolte cunoștințele, să-și sporească calificarea și să-și sporească gradul de 

studii. ASEM a creat centre în cadrul cărora o atenție deosebită se acordă formării continue. 

Actualmente în cadrul ASEM funcţionează următoarele centre de instruire continuă:  

 CENTRUL DE INSTRUIRE ŞI CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI (MACIP); 

 Centrul de Dezvoltare Economică şi Afaceri Publice (CDEAP); 

 Centrul de Instruire Lingvistică (CIL); 

 Centrul de Plasament și Relații cu Agenții Economici (CPRAE) şi  Incubatorul de 

Afaceri al ASEM; 

 Centrul de Consultanţă şi Analiză Financiară şi Bugetară; 

  Şcoală Superioară de Turism şi Servicii Hoteliere; 

  Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii 

(DSDCMC). 

Fiecare din aceste centre dispune de direcţiile de dezvoltare şi de programele de activitate 

în cadrul cărora au fost organizate seminare şi cursuri pentru: 

- studenţii ASEM şi a altor instituţii de învăţământ din Republica Moldova; 

- reprezentanţii instituţiilor statale; 

- reprezentanţii business-ului mic şi mijlociu pentru perfecţionare.  

CENTRULUI DE INSTRUIRE ŞI CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI (MACIP) a 

organizat cursuri pe un spectru variat de teme, unele standarde iar altele specifice necesităților 

clienților cu care am reușit să colaborăm în acest an. Tematica și numărul de grupe/participanți 

este prezentată în tabelul 1 al prezentului raport.  

Pentru fiecare program de instruire a fost elaborată/adaptată programa după care se ţin 

lecţiile, iar la finele acestora, participanții primesc certificate de finalizare a programului. Pentru 

cursul de Contabilitate pentru începători care are o durată de 152 de ore  participanții susțin o 

testare finală, și doar celor care au susținut cu succes testul li se eliberează Certificatul de 

absolvire, fiind semnat de Rectorul ASEM.  

Pe lîngă instruirile organizate pentru persoane individuale, MACIP continuă să dezvolte 

prestarea de servicii de instruire și consultanță pentru organizații așa numitele programe 

corporative.  

În anul 2012 MACIP a semnat un contract valoros  cu B.C. Moldova Agroindbank S.A. 

de prestare a serviciilor de instruire pentru angajații băncii. Suma totală a proiectului a constituit 

249 de mii de lei, fiind realizate instruiri pentru 20 de grupe. Printre specialiștii instruiți au fost: 

casieri operatori, specialiști deservire conturi,  specialiști din departamentele de creditare din 

filiale, contabili-șefi adjuncți, specialiști creditare clienți corporativi. 

A continuat colaborarea cu  B.C. Fincombank S.A. în domeniul instruirilor specialiștilor băncii 

în programul Deservirea eficientă a clienților la ghișeu. 
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Un partener nou al MACIP pentru anul 2012 a fost B.C. Unibank S.A. pentru care au fost 

desfășurate 2 programe de instruire în domeniul Deservirii eficiente a clienților la ghișeu. 

Un alt partener nou din domeniul IMM a fost  Electromotor Service” SRL. Pentru reprezentanții 

acestei companii au fost elaborate 2 programe de instruire: Tehnici de vânzare și Managementul 

vânzării, pentru agenții de vânzări și managerii de vânzări 

Încă un partener din domeniul IMM cu care MACIP a colaborat este Orfonox SRL. 

pentru care am realizat programul de instruire Vînzări active. 

Constatăm că în anul 2012 au fost expuse tot mai multe solicitări de la reprezentanții 

IMM pentru a dezvolta competențele angajaților săi. Este o tendință firească în contextul creșterii 

proceselor de globalizare și a concurenței. 

În toate programele de instruire sunt implicați specialiști   practicieni, care realizează 

instruirile conform cerințelor actuale și la un nivel calitativ. 

Totodată în acest an MACIP a aplicat la proiectul CNFA Programul „De la Fermier la 

Fermier”, finanţat de  USAID , pentru a beneficia de servicii de consultanță pentru dezvoltarea 

centrului. 

Astfel pe parcursul anului 2012 am conlucrat cu 2 experți din SUA, Bryce A. Malsbary – 

expert în Business Management și Kenneth Hart – Farm Management Specialist, în două direcții 

importante: 

1.Elaborarea planului strategic de dezvoltare al MACIP, unde am realizat analiza SWOT 

și GAP care ne-a permis să elaborăm Misiunea, Viziunea, Valorile și direcțiile strategice de 

dezvoltare ale MACIP. În scheme de mai jos sunt identificate aceste direcții de dezvoltare. 

2. În contextul sporirii cererii la instruire la distanță am elaborat un Plan de afaceri pentru 

elaborarea și dezvoltarea a câtorva cursuri on-line care ar oferi posibilitate persoanelor ce 

locuiesc pe tot teritoriul RM să-și dezvolte cunoștințele și anumite competențe în domeniul 

antreprenoriatului. Scopul acestui plan de afaceri este de a realiza un proiect pilot în cadrul 

centrului care ar permite elaborarea cursului și oferirea lui pe platforma MOODLE al ASEM. 

În scopul determinării nivelului de  satisfacere a beneficiarilor şi îmbunătăţirii activităţii 

centrului la finele programelor de instruire participanţii completează un chestionar de evaluare. 

Majoritatea cursanţilor apreciază aceste programe cu calificativul bine şi foarte bine.  

Informaţia privind cursurile organizate  de MACIP pe perioada anului 2012 

Tabelul 3 

Cursul 

Numărul de grupe Numărul de cursanţi 

2011 2012 
Abaterea 

+/- 
2011 2012 

Abaterea 

+/- 

Bazele Antreprenoriatului 7 0  90 0 -90 

Contabilitatea asistată la 

computer 1C 
18 8  167 70 -97 

Contabilitatea pentru începători 8 6  187 124 -63 

Limba engleză începători 1 0  5 0 -5 

Limba engleză intermediari 1 0  5 0 -5 

Tehnici de deservire eficientă a 

clienţilor 
3 5  32 82 +50 

Managementul resurselor 

umane/dezvoltarea abilităților 
2 0  27 0 -27 
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de conducere 

Cercetări de marketing 0 0  0 0 0 

Sisteme internaţionale de 

raportare financiară 
0 0  0 0 0 

Abilităţi de comunicare 

eficientă şi negociere cu clienţii 

în domeniul microcreditării 

0 0  0 0 0 

Abilităţi de comunicare 

eficientă cu clienţii băncii 
0 10  0 155 +153 

Comunicare eficientă şi tehnici 

de vânzare 
2 2  22 34 +12 

Vînzări active 0 3  0 40 +40 

Managementul vînzării 1 1  7 15 +8 

Vînzări active ale produselor 

bancare 
0 10  0 153 +153 

Promovarea promoțională 1 0  11 0 -11 

Analiza activității economico 

financiare 
1 0  12 0 -12 

Întocmirea dărilor de seamă 

fiscale 
1 0  12 0 -12 

Analiza rapoartelor financiare 0 1  0 18 +18 

Follow up  0 1  0 7 +7 

Total 46 47 0 425 691 +271 

  

Din rezultatele tabelului observăm că la nivel de număr de grupe au rămas la același 

nivel, însă s-au produs modificări în structura tematicii instruirilor. Ca și mulți an la rînd se 

solicită instruirea individuală în domeniul contabilității. Chiar dacă pentru anul 2012 numărul de 

grupe s-a reduc cu 2 unități și ca număr am format grupe mai mici. 

O solicitare în creștere a fost la așa programe de instruire ca Vînzari active ale produselor 

bancare și Abilități de comunicare eficientă șa ghișeu. Această creștere s-a datorat contractelor 

încheiate între MAIP și 3 bănci din țară pentru care au și fost prestate aceste servicii de instruire.  

SERVICII DE CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI 

• În parteneriat cu ODIMM experţii MACIP au oferit în continuare instruiri 

antreprenorilor în cadrul proiectului PNAET  şi programul PARE 1+1 în domeniile 

„Planificarea afacerii” şi „Managementul Afacerii”. 

• Au fost realizate programe de instruire pe diverse tematici pentru reprezentanții B.C. 

„Moldova Agroindbank” S.A., B.C. „Fincombank „S.A., B.C.” Unibank” S.A., 

“Electromotor Service” SRL 

• Consultanţii MACIP în parteneriat cu BCI au participat la proiectul privind realizarea 

analizei diagnostic și planului de restructurare al S.A. Franzeluța. 

• În parteneriat cu compania HR Portal, experții MACIP au oferit instruire în domeniul 

utilizării programului 1C personal la calculator. 

• În parteneriat cu ANTiM experții MACIP au realizat instruiri și servicii de consultanță 

pentru participanții la Concursul Național al Planului de Afaceri, finanțat de Argidius 

Foundation. 
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• Pentru compania Maxiline Comp SRL a fost realizat un proces de mistery shopping, 

pentru a identifica trestația angajaților post instruire. 

 

PARTENERIATE STABILITE. 

În anul 2012 MACIP a stabilit un  parteneriat strategic: Cu Trimetrica SRL, MACIP a 

elaborat un proiect de creare a Incubatorului Inovaționbal ITECH, cu finanțare de la buget și 

anume Agenția de Inovare și Transfer Tehnologic(AiTT); 

Conceptul de dezvoltare a Incubatorului ITECH 

Pentru perioada August 2012 – Decembrie 2012 

1. Prima etapă 

Pentru perioada August – Decembrie 2012 incubatorul ITECH iși propune să valorifice la 

maximum activele de care dispune la momentul inițierii proiectului folosind baza materială a 

MACIP și Trimetrica. Aceasta include sălile de training cu calculatoare, spațiu de birou amenajat 

cu mese, scaune și climatizatoare.  

Obiectivele pentru prima etapă: 

a. Atragerea rezidenților – 2- 3 până la sfârșitul anului 2012 

b. Scrierea și lansarea a cel putin un proiect de transfer tehnologic pentru fiecare resident 

pentru anul 2013 

c. Petrecerea de seminare și training-uri IT – 3 

d. Atragerea altor finanțări și proiecte cu participarea rezidenților 

Domeniile prioritare pentru proiectele de transfer tehnologic și pentru atragerea rezidenților 

pentru perioada 2012-2013: 

1. Aplicații inovatoare pentru diverse sisteme inginereși (rețele inteligente, telemetrie, 

etc.) 

2. Crearea Sistemelor Geospațiale (producerea și procesarea datelor geospațiale) 

3. Aplicații mobile (pentru servicii guvernamentale, populație și business) 

4. Business soluții pentru întreprinderile mici și mijlocii 

5. Date deschise și E-Guvernare (web-aplicații utilizând date guvernamentale deschise) 

Profilul primilor rezidenți: 

a. Start-up-uri in domeniul automatizării proceselor de producție și activitate a 

întreprinderilor 

b. Grupuri de programatori (întruniți în ONG-uri sau companii) pentru dezvoltarea 

aplicațiilor cu date deschise, crowdsourcing și e-commerce, aplicații pentru diverse 

grupuri sociale. 

c. Companii în domenii IT specializate cum ar fi – telemetria, soft-uri de management 

financiar, inginerie etc.  

2. A doua etapă 

Pentru perioada Ianuarie – Decembrie 2013 se stabilesc următoarele obiective:  

1. Implementarea proiectelor de transfer tehnologic – minim 2 proiecte 

2. Atragerea de noi rezidenți – 3 companii 

3. Mărirea numărului de locuri de muncă create 

4. Atragerea de noi proiecte și mărirea volumului de finanțare atrasă de către rezidenții 

incubatorului ITECH 

5. Lansarea de noi aplicații pentru întreprinderile din Moldova și pentru uzul publicului 

larg, inclusiv aplicații mobile 

6. Stabilirea de relații internationale și participarea la conferințe specializate 
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7. Lărgirea bazei materiale a incubatorului  

8. Petrecerea de seminare specializate, instruiri cu participarea rezidenților incubatorului 

ITECH 

9. Lansarea unui laborabor de inovare IT în cadrul Incubatorului 

ALTE ACTIVITĂŢI  

Experţii MACIP au participat la: 

• În parteneriat cu Trimetrica SRL, a fost creat primul Incubator Inovațional ITECH 

specializat pe start-upuri și dezvoltare de afaceri în domeniul Tehnologiilor 

Informaționale. În luna noiembrie la ASEM în cadrul Tîrgului locurilor de muncă în 

domeniul IT organizate de către Asociația Companiilor din domeniul IT, am lansat 

Incubator Inovațional ITECH. 

• În colaborarecu Catedra fe Finanțe și Asigurări am realizat masa rotundă pe tema: 

Evaluarea patrimoniului întreprinderilor din Republica Moldova, la care au participat 

experți din mediul real și cercetători din domeniu. 

• În colaborare cu facultatea BAA am participat la 2 ediții a concursului Azi student mâine 

antreprenor, în calitate de coorganizator și membrul al juriului de evaluare. 

• Ca parteneri ai ODIMM am participat la Forumul anul al IMM, realizînd și o campanie 

de promovare  a serviciilor prestate de către MACIP. 

Participarea în acţiunile organizate de către terţi contribuie la promovarea eficientă a 

activităţii MACIP, prin informarea unui număr mai mare de potenţiali beneficiari, precum şi 

stabilirea unor relaţii de colaborarea cu diferite organizaţii şi proiecte. 

 

IMPLICAREA ANGAJAŢILOR ASEM 

Obţinerea rezultatelor menţionate a fost posibilă prin implicare activă a formatorilor şi 

experţilor calificaţii. Pe parcursul anului analizat MACIP a colaborat cu 24 de consultanţi, dintre 

care 20 persoane sunt profesori şi colaboratori de la Academia de Studii Economice. 

Personalul ASEM implicat în programele lansate de MACIP au avut  posibilitatea să-şi ridice 

performanţa sa ca experţi prin transferul de cunoştinţe, să-şi îmbogăţească cunoştinţele teoretice 

cu aspecte practice şi să-şi mărească veniturile obţinute. 

Centrul de Dezvoltare Economică şi Afaceri Publice (CDEAP) 

În cadrul Centrului de Dezvoltare Economică şi Afaceri Publice (CDEAP) au avut loc 

realaizarea următoarelor cursuri de formare continuă: 

 CDEAP propune următoarele seminare şi cursuri pentru: 

   * studenţii ASEM şi a altor instituţii de învăţământ din Republica Moldova; 

   * reprezentanţii instituţiilor statale pentru perfecţionare; 

   * reprezentanţii business-ului mic şi mijlociu. 

   * orice persoană interesată în studiul programelor şi cursurilor CDEAP. 

 

În cadru CDEAP pe parcursul perioadei 2012-2013 au fost organizate mai multe cursuri: 

Tabelul 4 

Denumirea cursului Numărul de ore 

Contabilitate pentru începători 15 

Computer (Windows, Word, Excel, Access, Internet si E-mail) 40 

Contabilitatea asistată la computer – Programa 1C  Contabilitatea 7.7 30 

Limba Italian 120 
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MS Office 2007, 2010 pentru afaceri 40 

Cursuri MS IT Academy, conform schemei Microsoft, (detalii pe 

www.msit.ase.md) 

40 

Informatica pentru începători(Pascal) 40 

Business Excel 30 

Tehnici de comunicare verbala si scrisa, unele aspecte juridice  30 

Windows 7. Examen 70-680 40 

Windows Server 2008 40 

Cursuri GMAT 80 

Microsoft Project 2007-2010 30 

   Numărul persoanelor perfecţionate în anul de studii 2012 - 2013 este aprox. 200 de 

persoane, iar pentru ultimii 7 ani cifra aceasta constituie – cca. 2000 persoane.  

2. CDEAP este finanţat din achitarea taxelor de instruire care este efectuată de către agenţii 

economici, ce deleghează la studii angajaţii, de către persoanele fizice din sursele proprii, 

grant-uri. 

3.  Studierea necesităţilor de FC se realizează prin anunţuri în mass-media, Internet, avize, 

întâlniri şi discuţii cu reprezentanţii întreprinderilor.  

- Obţinerea rezultatelor menţionate a fost posibilă prin implicare activă a profesorilor din 

ASEM (14 profesori în anul 2012 - 2013) şi a persoanelor din afară Academiei (3 instructori din 

afară ASEM).  

- La formarea grupelor de cursanţi sunt luate în consideraţie studiile lor de bază, nivelul 

de pregătire, dar şi dorinţele şi aşteptările cursanţilor. 

- Unele cursuri sunt bazate pe utilizarea TI pe baza pachetului MOODLE (free software), 

se organizează seral, dar şi nemijlocit la cererea clienţilor la întreprinderi şi organizaţii. 

- La finalizarea programelor de studii menţionate anterior, se efectuează o evaluare în 

urma căreia se eliberează un certificat autorizat şi semnat de către rectorul ASEM. 

4. CDEAP a avut statut de Microsoft IT Academy în Republica Moldova, dar în anul 

curent din cauza neachitării licenţei acest statut a fost suspendat temporar, dar după achitarea 

licenţei în cel mai apropiat timp, statutul va fi restabilit. (Acest aspect a fost discutat cu 

reprezentanţii Microsoft IT Academy). 

    Pe parcursul perioadei de raport noi ne-am continuat activitatea în cadrul proiectului (Proiect 

Nr. 3100071 realizat în colaborare cu Camera de Comerţ al Republicii Moldova şi finanţat de 

misiunea OSCE în Republica Moldova). În cadrul proiectului au fost instruite două grupe (în 

total 38 persoane) la cursuri de recalificare profesională a militarilor în rezervă pentru armata 

naţional 

5. La cererea întreprinderilor, organizaţiilor, CDEAP organizează seminare, workshop-uri 

şi training-uri specializate. 

Pe parcursul perioadei de raport noi ne-am continuat activitatea în cadrul proiectului 

(Proiect Nr. 3100071 realizat în colaborare cu Camera de Comerţ al Republicii Moldova şi 

finanţat de misiunea OSCE în Republica Moldova). În cadrul proiectului au fost instruite două 

grupe (în total 38 persoane) la cursuri de recalificare profesională a militarilor în rezervă pentru 

armata naţională şi carabinieri. Durata studiilor - 384 de ore.  

            5. Centrul a participat la conferinţa internaţională „The Power of  One” organizată în 

Cipru, unde a prezentat un raport corespunzător obiectivului conferinţei şi totodată specific 
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activităţii Centrului şi anume în vederea pregătirii profesionale la distanţă a specialiştilor în 

domeniul economiei naţionale conform cerinţelor pieţei. 

6. CDEAP este în continuare membru oficial al Platformei 2 „Integrare Economică şi 

Convergenţă cu politicile UE” a Comisiei Europene cu sediul la Bruxelles. Platforma este 

consacrată integrării economice și convergenței cu politicile UE şi susţine eforturile depuse de 

parteneri pentru apropierea reglementărilor aplicabile în domeniul comerțului și în cel al 

aspectelor legate de comerț, pentru îmbunătățirea climatului de investiții și pentru dezvoltarea 

IMM-urilor. În contextul creării unor zone de liber schimb complex și cuprinzător s-au abordat 

mai multe teme teme, în scopul sprijinirii negocierilor comerciale care au loc în cadrul 

componentei bilaterale a Parteneriatul estic. Convergența cu legislația în materie de mediu a UE, 

ecologizarea economiilor și acțiunile de combatere a schimbărilor climatice constituie temele de 

lucru centrale ale Grupului pentru mediu și schimbări climatice. În cadrul platformei de 

asemenea se analizează posibilitatea înființării unui grup pentru piața muncii și politicile sociale. 

Pentru acest domeniu suntem implicaţi în organizarea „Forumului Societăţii Civile” unde vor 

participa 15 ţări din Europa de Est. Evenimentul va avea loc în perioada 4-5 octombrie 2013 

conform unui grafic, în incinta Palatului Republican. 

Pe parcursul perioadei de raportare CDEAP, de asemenea a participat la 4 şedinţe de anvergură 

internaţională cu rapoarte corespunzătoare tematicilor abordate în cadrul acestora.  

            7. Centrul colaborează activ cu următoarele instituţii statale: 

- Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA),  

- Asociaţia Centrală a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (ACAEÎ), 

- S.A. „Corporaţia de Finanţare Rurală,  

- Ministerul Afacerilor Interne, 

- Ministerul Aparării al Republicii Moldova,  

- 1C-ACCOUNT TIMBAL S.R.L. 

           8. Aprecierea satisfacţiei aşteptărilor întreprinderilor şi altor clienţi se realizează prin 

anchetarea participanţilor în formă scrisă şi orală privind aşteptările lor şi rezultatele obţinute.                 

Procesul de Formare Continuă ca modalitate de transfer de cunoştinţe pentru CDEAP reflectă 

aşteptările privind dezvoltarea cunoştinţelor clienţilor şi dezvoltarea lor în cadrul instruirilor.  

          9. În cadrul proiectului de recalificare profesională pe baza studiilor universitare la 

specialitatea „Contabilitatea şi Finanţe Firmei” cu durata de instruire 18 luni, anul acesta vom 

avea încă o promoţie absolventă a acestei specialităţi. Diplomele de absolvire vor fi eliberate din 

numele Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova. Ele oferă dreptul la activitate profesională 

în baza calificării obţinute în câmpul muncii a Republicii Moldova. În prezent avem o grupă de 

17 participanţi cu modul de predare în limba rusă. Toate cursurile predate pe parcursul perioadei 

de studii sunt plasate online şi accesibile pentru participanţii proiectului prin intermediul 

sistemului de studii la distanţă ”MOODLE”.  

    Pe parcursul perioadei de raportare am înaintat diverse proiecte şi am încheiat mai multe 

contracte. Unul din proiectele înaintate este: 

    Proiectul Comisiei Europene pentru Dezvoltarea Administraţiei Publice în colaborare 

cu  Asociaţia Businessului Mic şi Mijlociu, preşedinte Eugen Roşcovan.   

[Contracting Authority: European Commission 

Non-State Actors and Local Authorities in Development  

(Development Cooperation Instrument) And Neighbourhood Civil Society Facility  

(European Neighbourhood and Partnership Instrument) 

         Dintre contractele încheiate de CDEAP cu alţi parteneri putem menţiona:  
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1. Contract nr.27 de valoare mică pentru achiziționarea serviciilor de instruire din 

01.03.2013 (Servicii de instruire a funcționarilor publici ai Inspecției financiare la 

însușirea temelor ”Tehnici de comunicare verbală și scrisă. Unele aspecte juridice.”) 

2. Contract nr. 3/MV pentru achiziționarea serviciilor de valoare mică, din 22.01.2012 

(Pregătirea pentru examen 70-680 (cursuri 6292 și 50322) în conformitate cu USAID 

Prime Contact No.121-C-00-11-00702-00) 

3. Contract nr. 14/MV pentru achiziționarea serviciilor de valoare mică, din 23.01.2012 

(Predarea cursului ”Contabilitatea întreprinderii I”) 

4. Contract de prestare a serviciilor de instruire nr. 118-10 din 20.03.2013 (Studierea 

MS IT Technologies în business) 

5. Contract nr. 38-A/HR din 09.04.2013 (Predarea cursului Business Excel) 

 

 
ACTIVITATEA CENTRULUI DSDCMC. 

 

Un loc aparte în învăţământul formarea continuă îl deţine Departamentul  Studii, 

Dezvoltare Curriculară  şi Management al Calităţii. În cadrul acestui departament a fost elaborat 

şi se predă cu succes cursul „Psihopedagogia”, orientat spre profesorii tineri şi masteranzi, care 

nu au o pregătire pedagogică. În cadrul acestui departament se predă doar un singur curs 

„Psihopedagogie” orientat pentru categoriile menţionate mai sus de participanţi (în total 120 de 

ore academice). Acest curs este elaborat de către şef departamentului, doctor în pedagogie S. 

Baciu. În total au primit certificate de absolvire 28 de persoane.  

 

 

4. SISTEMUL INTERN DE ASIGURARE A CALITĂŢII  

În ASEM au fost implementate mecanisme de asigurare a calităţii care au drept finalitate 

creşterea eficienţei procesului educaţional cu scopul formării unei personalităţi integre şi 

competente profesional, pentru a face faţă cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei forţei de 

muncă locale şi internaţionale. În acest scop a fost elaborat şi integrat Sistemul de Management 

al Calităţii (SMC) care se bazează pe următoarele valori: dreptatea şi echitatea, concurenţa, 

profesionalismul, respectul şi toleranţa, bunăvoinţa, responsabilitatea, transparenţa, 

confidenţialitatea.  

SMC din ASEM este axat pe satisfacerea cerinţelor clienţilor, prin asigurarea competenţei 

instituţionale, pentru a produce prin intermediul unor procese eficiente şi eficace servicii 

educaţionale şi ştiinţifice competitive. 

Din martie 2009, SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT din ASEM este certificat 

în conformitate cu Standardul Internaţional ISO 9001:2008. 

 

4.1.  ORGANE RESPONSABILE 

4.1.1 Consiliul Calităţii al ASEM 

Pentru coordonarea asigurării calităţii în ASEM, la nivelul Senatului este constituit 

Consiliul Calităţii care are un rol consultativ în fundamentarea deciziilor cu privire la politica şi 

obiectivele ASEM referitoare la calitate. Consiliul este format din şapte membri şi este coordonat 

de către Rectorul ASEM, în calitate de preşedinte. 

4.1.2 Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii  
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Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară şi Management al Calităţii al ASEM 

(DSDCMC) răspunde de implementarea politicilor şi obiectivelor referitoare la calitate în 

ASEM. 

DSDCMC este o subdiviziune administrativă a ASEM specializată în organizarea 

procesului de învăţământ, asigurarea calităţii şi acordarea de servicii educaţionale de 

perfecţionare şi recalificare profesională pentru cadrele didactice. 

Misiunea DSDCMC: asigurarea pentru beneficiarii serviciilor educaţionale oferite de 

ASEM, prin intermediul unui management performant al procesului didactic, a unei formări 

profesionale de calitate. 

Principalele obiective propuse pentru realizarea misiunii DSDCMC sunt: 

a. Instituirea şi asigurarea funcţionării unui mecanism instituţional de management al 

calităţii; 

b. Monitorizarea şi evaluarea sistematică a calităţii proceselor educaţionale; 

c. Dezvoltarea competenţelor psihopedagogice ale cadrelor didactice; 

d. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea curriculum-ului universitar al ASEM. 

e. Formarea şi evidenţa contingentului de studenţi. 

f. Aplicarea instrumentelor marketing-ului educațional. 

g. Promovarea noilor tehnologii educaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare. 

 

4.1.3 Comitetul Facultăţii pentru Asigurarea Calităţii 

În fiecare facultate este constituit un Comitet al Facultăţii pentru Asigurarea Calităţii, 

condus de decan. Comitetul este compus din cadre didactice performante şi studenţi cu rezultate 

deosebite.  

Comitetul Facultăţii pentru Asigurarea Calităţii realizează următoarele activităţi principale 

de asigurare a calităţii: elaborarea şi aplicarea planurilor de asigurare a calităţii aprobate de 

Consiliul Facultăţii; dezvoltarea culturii calităţii la facultate prin implicarea a tuturor membrilor 

comunităţii academice din facultate. 

4.1.4 Responsabil cu asigurarea calităţii pe catedră  

În fiecare catedră este desemnată o persoană responsabilă de aplicarea şi monitorizarea 

proceselor de asigurare a calităţii. 

4.2. PROCEDURI/MECANISME NOI IMPLEMENTATE/TESTATE  

LA NIVEL INSTITUŢIONAL 

Asigurarea calităţii proceselor manageriale şi educaţionale în ASEM este documentată şi 

ţinută sub control prin 18 proceduri de sistem şi de proces. 

De asemenea, pe parcursul anului universitar 2012-2013 au fost elaborate şi implementate 

următoarele documente: 

 Regulament privind prevenirea plagiatului în rândul studenţilor/masteranzilor – 

aprobat de Senat la 27.02.2013. 

 

În perioada 19 noiembrie 2012 – 28 februarie 2013, în ASEM s-a efectuat Auditul intern, 

conform Programului Auditului intern pentru anul de studii 2012-2013 (Ordin nr. 147-A din 

14.11.2012). 

La Auditul intern, au fost audiate 47 subdiviziuni din cadrul ASEM. 
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4.3. EXEMPLE/DATE STATISTICE/INDICATORI DE CREŞTERE A CALITĂŢII 

 

4.3.1 Calitatea predării 

Senatul ASEM a luat decizia (din 27.10.2004) de a organiza, în mod obligatoriu, evaluări 

anuale a calităţii predării. Obiectivele evaluării: a stabili, din perspectiva beneficiarilor instruirii 

(studenţii), calitatea predării disciplinelor, ţinându-se cont de următorii factori de calitate: 

pregătire şi organizare; interes şi stimulare intelectuală; prezentare şi abilităţi de comunicare; 

cunoaşterea materiei; interacţiune profesor-student; evaluare şi retroacţiune; apreciere 

generală. 

Metoda de evaluare: chestionare anonimă în scris. 

Mijlocul evaluării: chestionar standardizat. 

Mai jos prezentăm rezultatele chestionărilor efectuate cu studenţii: în anul universitar 2012-

2013 – au fost supuşi evaluării 55 cadre didactice din ASEM, în anul 2011-2012 – au fost supuşi 

evaluării 81 cadre didactice. Au fost chestionaţi 2436 studenţi. 
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Figura 1. Rezultatele generale pe ASEM privind evaluarea calităţii predării pentru anii 

universitari 2011-2012 şi 2012-2013 

Descifrarea itemilor chestionarului (întrebarea I): 

1. Programa cursului a fost clar prezentată 

2. Conţinutul cursului este bine structurat 

3. Noţiunile cheie sunt suficient explicate 

4. Materialul predat este de actualitate şi bine documentat 

5. Profesorul utilizează metode eficiente de predare 

6. Profesorul stăpâneşte materia predată 

7. Expunerea profesorului este clară 

8. Profesorul prezintă materia într-o manieră interesantă 

9. Profesorul satisface nevoile mele de dezvoltare personală şi formare profesională 

10. Profesorul încurajează activismul studenţilor 

11. Profesorul stimulează gândirea creativă a studenţilor 

12. Ţinuta şi manierile profesorului sunt adecvate 

13. Profesorul manifestă o atitudine pozitivă faţă de studenţi 

+ 2 → acord total 
+ 1 → acord 
   0 → nici nici 
 −1 → dezacord 
 −2 → dezacord total 
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14. Evaluarea permanentă (seminarele, testele, chestionările etc.) reflectă conţinutul tratat la curs 

15. Criteriile de evaluare folosite de profesor sunt clare 

16. Profesorul apreciază obiectiv performanţele studenţilor 

17. Profesorul posedă limbajul de specialitate 

18. Profesorul a realizat cu eficacitate conexiuni cu alte discipline 

19. Profesorul în cadrul cursului a promovat o imagine pozitivă a Academiei de Studii 

Economice din Moldova 

II. Evaluarea globală a competenţei profesorului 

III. Evaluarea globală a valorii educative a cursului 

În anul universitar 2012-2013, au fost supuşi procedurii privind evaluarea managementului 

5 manageri (şefi de catedră), iar în anul  2011-2012 – 4 manageri (şefi de catedră). 

 

4.3.2 Satisfacţia  beneficiarilor 

În fiecare an la toate facultăţile se efectuează o chestionare, care are ca scop stabilirea 

gradului de satisfacţie a studenţilor privind condiţiile şi serviciile oferite de ASEM. 
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                        Figura 2. Nivelul de satisfacție a studenților pe ani 

 

Itemii chestionării: 

1. În ASEM sunt create condiţiile necesare pentru a obţine performanţe 

2. Cursurile îmi satisfac nevoile de formare profesională 

3. Cadrele didactice au o atitudine binevoitoare faţă de studenţi 

4. Modul de organizare şi conţinutul orelor mă motivează să învăţ 

5. Evaluarea performanţelor mele este corectă 

6. Mă simt responsabil pentru formarea mea profesională 

7. Relaţiile mele cu colegii sunt constructive 

8. Decanatul are o atitudine respectuoasa faţă de mine 

9. Problemele care au apărut au fost soluţionate cu promptitudine de curatorul grupei 
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10. Orarul orelor este stabilit corect 

11. Organizarea procesului de învăţământ permite să-mi aleg disciplinele de studiu adecvate 

cerinţelor mele 

12. Resursele informaţionale (biblioteca, multimedia) din ASEM îmi satisfac nevoile de 

formare profesională 

13. Condiţiile materiale din ASEM (săli de curs, laboratoare) permit desfăşurarea adecvată a 

procesului de formare 

14. Condiţiile din căminele studenţeşti sunt acceptabile 

15. Activităţile extradidactice (secţii sportive, cercuri, divertisment) contribuie la dezvoltarea 

mea personală 

16. Sunt implicat activ în activităţile desfăşurate în ASEM 

17. Procesul educaţional din ASEM este bine organizat 

18. Cu competenţele formate în ASEM cred că o să mă angajez uşor la serviciu 

19. Competenţele formate în ASEM cred că o să contribuie la obţinerea succesului într-o 

afacere proprie 

20. Activităţile organizaţiilor studenţeşti (senatul, sindicatele, radio ASEM) sunt utile 

21. Sunt mândru că învăţ în ASEM 

 

 

SATISFACŢIA  MASTERANZILOR 

 

De asemenea, în anii 2011-2012 şi 2012-2013 s-a efectuat chestionarea masteranzilor. 

 

 
Figura 3. Rezultatele chestionării privind evaluarea satisfacţiei masteranzilor din ASEM pentru 

anii universitari 2011-2012 şi 2012-2013 

 

Itemii chestionării: 

1. În ASEM sunt create condiţiile necesare pentru a obţine performanţe 

2. Cursurile îmi satisfac nevoile de formare profesională 
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3. Cadrele didactice au o atitudine binevoitoare faţă de masteranzi 

4. Modul de organizare şi conţinutul orelor mă motivează să învăţ 

5. Evaluarea performanţelor mele este corectă 

6. Mă simt responsabil pentru formarea mea profesională 

7. Relaţiile mele cu colegii sunt constructive 

8. Administraţia Şcolii Masterale are o atitudine respectuoasa faţă de mine 

9. Problemele care au apărut au fost soluţionate cu promptitudine de Administraţia Şcolii 

Masterale 

10. Orarul orelor este stabilit corect 

11. Organizarea procesului de învăţământ permite să-mi aleg disciplinele de studiu adecvate 

cerinţelor mele 

12. Resursele informaţionale (biblioteca, multimedia) din ASEM îmi satisfac nevoile de 

formare profesională 

13. Condiţiile materiale din ASEM (săli de curs, laboratoare) permit desfăşurarea adecvată a 

procesului de formare 

14. Condiţiile din căminele studenţeşti sunt acceptabile 

15. Activităţile extradidactice (secţii sportive, cercuri, divertisment) contribuie la dezvoltarea 

mea personală 

16. Sunt implicat activ în activităţile desfăşurate în ASEM 

17. Procesul educaţional din ASEM este bine organizat 

18. Cu competenţele formate în ASEM cred că o să mă angajez uşor la serviciu 

19. Competenţele formate în ASEM cred că o să contribuie la obţinerea succesului într-o 

afacere proprie 

20. Activităţile organizaţiilor studenţeşti (senatul, sindicatele, radio ASEM) sunt utile 

21. Sunt mândru că învăţ în ASEM 

 

În noiembrie 2012 a fost efectuată o chestionare privind evaluarea nivelului de satisfacţie a 

studenţilor cu dezabilităţi din ASEM, la care au participat 41 studenţi. 

 

 

Indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii: 
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Figura 4. Rezultatele evaluării privind  nivelul de satisfacţie a studenţilor cu dezabilităţi din 

ASEM 

 

 

Descifrarea itemilor: 

 

1. Cadrele didactice au o atitudine respectuoasă faţă de studenţii cu dezabilităţi 

2. Colegii mei au o atitudine binevoitoare faţă de studenţii cu dezabilităţi 

3. Decanatul are o atitudine responsabilă faţă de studenţii cu dezabilităţi 

4. Organizarea procesului de învăţământ permite realizarea eficientă a activităţilor 

educaţionale de către studenţii cu dezabilităţi 

5. Resursele informaţionale (biblioteca, multimedia) din ASEM creează condiţiile necesare 

pentru formarea profesională a studenţilor cu dezabilităţi 

6. Condiţiile materiale din ASEM (săli de curs, laboratoare) permit desfăşurarea adecvată a 

procesului de formare pentru studenţii cu dezabilităţi 

7. Condiţiile din căminele studenţeşti sunt acceptabile pentru studenţii cu dezabilităţi 

8. În ASEM sunt create condiţiile necesare pentru a obţine performanţe de către studenţii cu 

dezabilităţi 

9. Mă simt responsabil pentru formarea mea profesională 

 

10. Indicaţi care din următoarele acţiuni le consideraţi oportune de a fi întreprinse 

urgent (subliniați doar două variante): 

 

11.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Rezultatele chsetionării 

Descifrarea itemilor: 

a). Elaborarea planurilor individuale de studii 

b). Acordarea frecvenţei libere   

c). Elaborarea programelor extradidactice de încadrare în mediul academic   

d). Acordarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psihologică   

e). Crearea condiţiilor pentru facilitarea accesului în blocurile de studii şi alte localuri   
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f). Acordarea burselor sociale şi a altor ajutoare materiale   

g). Alimentarea gratuită   

h). Scutirea de plata taxei de studii 

i). Cazarea în cămine în condiţii preferenţiale 

j). Organizarea tratamentului în Centrul curativ-consultativ al ASEM 

 

SATISFACŢIA  CADRELOR DIDACTICE 

 

 
Figura 6. Rezultatele chestionării privind evaluarea satisfacţiei cadrelor didactice din 

ASEM  pentru anul universitari 2012-2013 

 

Itemii chestionarului: 
1. Statutul meu profesional în ASEM este în conformitate cu performanţele obţinute 

2. Salariul meu este adecvat situaţiei economice din  Republica Moldova 

3. Consider importantă activitatea mea ştiinţifică  

4. Condiţiile materiale (spaţiu, mijloace didactice, etc.) asigurate permit să desfăşor eficient 

activităţile 

5. Cursurile pe care le predau sunt relevante pentru studenţi  

6. Majoritatea studenţilor doresc să înveţe 

7. Îmi sunt oferite perspective reale de dezvoltare a carierei 

8. Relaţiile mele cu colegii sunt constructive 

9. Activităţile organizate in cadrul catedrei îmi satisfac nevoile de dezvoltare profesională 

10. Sunt consultat în aprobarea deciziilor importante 

11. Sunt informat la timp privind noutăţile instituţionale 

12. Sunt implicat activ în activităţile desfăşurate în ASEM  

13. Sunt motivat să lucrez calitativ 

14. Evaluarea performanţelor mele este corectă 

15. Problemele care au apărut în activitatea mea au fost soluţionate cu promtitudine 

16. Managementul catedrei este eficace şi eficient 

17. Orarul orelor este stabilit corect  

18. Am posibilităţi sa lucrez cu persoane bine pregătite şi să învăţ de la ele 
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19. Procesul educaţional din ASEM este organizat bine 

20. Mijloacele financiare din ASEM sunt repartizate şi cheltuite corect 

21. Cultura organizaţională din ASEM corespunde cu valorile mele  

22. Îmi sunt clare perspectivele dezvoltării ASEM 

23. Sunt mândru că activez în ASEM 

24. – Media 

 

SATISFACŢIA  ANGAJAŢILOR 
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Figura 7. Rezultatele chestionării privind evaluarea satisfacţiei angajaţilor din ASEM  

pentru anul universitari 2012-2013 

 

Itemii chestionarului: 
1. Deţin suficientă informaţie şi instruire necesare pentru buna îndeplinire a obligaţiilor de 

funcţie 

2. Am nevoie de mai multă instruire pentru ridicarea nivelului meu profesional şi 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

3. Nivelul meu profesional este suficient pentru a activa în postul pe care îl ocup 

4. Modalitatea de remuneraţie existentă în ASEM corespunde cerinţelor mele 

5. Condiţiile tehnice şi ergonomice de lucru în cadrul companiei mă satisfac pe deplin 

6. Sunt motivat să lucrez calitativ 

7. Problemele care au apărut în activitatea mea au fost soluţionate cu promptitudine 

8. Am posibilităţi să lucrez cu persoane bine pregătite şi să învăţ de la ele 

9. Mijloacele financiare din ASEM sunt repartizate şi cheltuite corect 

10. Cultura organizaţională din ASEM corespunde cu valorile mele 

11. Îmi sunt clare perspectivele dezvoltării ASEM 

12. Sunt mândru că activez în ASEM 

Recentele transformări din sistemul educaţional care au drept scop sincronizarea învăţământului 

superior din Republica Moldova cu cele mai importante dezvoltări actuale şi viitoare a Spaţiului 
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European al Învăţământului Superior, ne permite considerăm că aplicarea prevederilor teoretice 

şi metodologice ale managementului calităţii în ASEM va produce excelenţă şi competivitate. 

 

 
V. INFORMAȚII DESPRE STUDENȚI 

 

5.1. Contingentul de studenţi. 

Contingentul de studenţi este prezentat în anexele 1, 2. În anul 2012-2013 în ASEM şi-au 

făcut studiile 6163  studenţi la învăţământul cu frecvenţă la zi, ciclul I, licenţă.  În anexă  este 

prezentată informaţia referitoare   la numărul de studenţi pe ani de studii şi pe specialităţi.  Din 

figura  8 se observă, că studenții de la anii de studii II și III au cam aceeași  pondere  de 33, 1%. 

Studenții de la anul I -31,7%, de la anul IV- , ponderea cea mai mică – 2,1%. Acest procent mic 

se explică prin faptul, că anul IV este doar la specialitatea „Drept”.  

 

 
Figura 8.  Structura contingentului de studenţi pe ani de studii. 

 
Pe specialităţi cei mai mulţi sunt la  Finanţe şi Bănci  - 22,2%, fiind urmată de 

specialitatea Business şi Administrare - 20,2%, - ”Contabilitate”-14,9%, Marketing și Logistică – 

8,6% din totalul studenților de la învățământul cu frecvență la zi. Ponderea de bază (81,8%) o 

reprezintă studenţii ce îşi fac studiile în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii. După 

caracteristica gen raportul este 36,5%:63,5%, respectiv pentru bărbaţi şi femei.   Procentul de 

absolvire constituie pe ASEM 87,4%, variind de la 72% pentru specialitatea ”Turism” la 99% 

pentru specialitatea Statistică și Previziune economică. 

 La învăţământul cu frecvenţă redusă îşi fac studiile 3432 studenţi la 11 specialităţi. Pe ani 

de studii informaţia este prezentată în figura 9 . Pe ani de studii ponderea mai mare de studenţi 

este la anul 2, cea mai mică la anul 4. 

 

32% 

33% 

33% 

2% 
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Figura 9. Structura studenţilor de la învăţământ cu frecvenţă redusă pe ani de studii,%. 

Pe specialităţi ponderea mai mare este la Contabilitate – 26,7%, urmată de Business şi 

Administrare  - 24,7%. Toţi studenţii îşi fac studiile în bază de contract cu achitarea taxei pentru 

studii. Preponderent îşi fac studiile femei: 69,0%.  Procentul de absolvire este de 78,6. 

  

5.2. Dinamica contingentului de studenţi 

 

Dinamica contingentului de studenţi la ciclul I, învăţământ cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă 

este prezentată în anexa 3 . 

 
 

5.3. Evaluarea studenţilor 

Reuşita studenţilor pe ani de studii este prezentată în anexele 4,5.   

Reuşita pe ASEM, în mediu, constituia 83,5%. Cea mai joasă reuşită – 72,2% este la anul I, cea 

mai înaltă – 87,4% la anul III. 

 

 
 

Figura 10 .  Structura notelor 

Astfel, ponderea de bază o reprezintă notele cuprinse între 9 şi 7  – 39,2%.  Analiza 

calităţii studiilor, conform datelor din anexa  relevă o medie mai joasă a studenţilor la prima 
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sesiune în comparaţie cu media de la admitere. Decalajul este diferit pentru diferite specialităţi. 

De asemenea diferă decalajul şi în funcţie de  baza de admitere (diplomă de colegiu, BAC, 

atestat de studii medii de cultură generală) şi mediul de trai (rural, urban). 

 

5.4. Evidenţa studenţilor orfani 

 Evidenţa studenţilor orfani: 

În baza Hotărîrii Guvernului nr.870 din 28.07.2004 „Despre aprobarea normelor provizorii 

de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă din învăţămînt”, cu 

modificările şi completările ulterioare, studenţii orfani ASEM beneficiază de : 

1. Îmbrăcăminte, încălţăminte şi inventar moale (anual): 3000 lei 

2. Materiale didactice, inventar gospodăresc şi obiecte ale igienei personale, medicamente 

(lunar): 250 lei 

3. Ajutor material la sfîrşitul anului de studiu (anual): 1000 lei 

4. Alimentaţia zilnică (pe parcursul anului calendaristic): 35 lei 

5. Indemnizaţie unică la absolvirea instituţiei: 10000 lei 

6. Indemnizaţie lunară pentru cei care nu primesc burse de studii: 300 lei 

7. Indemnizaţie unică pentru realizarea cercetărilor şi editarea tezei de licenţă în ultimul an 

de studii: 500 lei 

8. Cazare în cămin: gratuit. 

Lista studenţilor orfani este prezentată în anexa 6  .  

 

5.5. Evidenţa studenţilor din raioanele de Est 

 Contingentul  de studenţi din raioanele de Est  este prezentat în anexa 7 . În anul 2012-

2013 și-au făcut studiile în ASEM 383 studenți din raioanele de Est: 278 la învățământul cu 

frecvență la zi și 105 la învățământul cu frecvență redusă. La învăţământul cu frecvenţă la zi îşi 

fac studiile studenţii atât în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii (68,3%), cât şi de la 

bugetul de stat (31,7%).  

 

5.6. Asigurarea studenţilor cu cămin 

Academia de Studii Economice dispune de 6 blocuri de studii. Baza materială de studii se 

prezintă în felul următor: 

Tabelul 5 

 

Suprafaţa 

blocurilor 

de studii 

(m.p.) 

inclusiv Numărul 

de locuri 

de studii 

(după 

proiect) 

Cantina 

(locuri 

după 

proiect) 

Sală 

sportivă 

Sala de 

lectură 

(locuri) 
de 

studii 

de studii 

auxiliară 
auxiliară 

Total 40560 24843 10688 5029 8276 300 5 392 

 

Sălile de studii sunt dotate cu mobilier care să asigure confortul studenţilor, o mare parte din 

săli sunt dotate cu tehnică multimedia (laptop, proiector). Există, de asemenea, laboratoare în 

care este instalat mobilier special, adaptat în funcţie de tipul activităţilor desfăşurate 

(merceologie, informatică, etc.). 

Administraţia ASEM acordă atenţie sporită dotării căminelor cu cele necesare pentru a 

asigura un trai decent al studenţilor cazaţi în aceste cămine. 
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Asigurarea studenţilor cu cămin în anul de studii 2012-2013 

Tabelul 6 

Nr. 

crt. 

Numărul căminului, 

adresa, tipul 

(coridor, bloc) 

Numărul de 

studenţi care 

solicită 

cămin 

Capacitatea 

de cazare 

conform 

proiectului 

Numărul 

de 

persoane 

cazate 

Categoriile de 

locatari 
Suprafaţa 

medie de 

locuit ce 

revine unui 

locatar (m
2
) 

studenţi 

cadre 

didactice 

şi 

auxiliare 

1 
Nr. 1 (Florilor 2/2; 

coridor) 
592 251 346 345 1 4,36 

2 
Nr. 2 (Florilor 2/2; 

coridor) 
527 227 121 203 9 6,41 

3 
Nr. 3 (Florilor 4/2; 

coridor) 
558 250 307 306 1 4,89 

4 
Nr. 4 (Florilor 4/2; 

coridor) 
567 255 330 328 2 4,64 

5 
Nr. 7 (Petru Rareş, 

18; coridor) 
491 240 361 350 11 4,00 

 TOTAL 2735 1223 1527 1498 29 --- 

 

Există, totuşi, probleme în gestiunea căminelor, principalele fiind următoarele: 

a. Necesitatea modernizării condiţiilor de trai (săli de agrement moderne, mobilier 

ergonom, etc.); 

b. Efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală şi curentă în fiecare an; 

c. Reţele inginereşti învechite; 

d. Număr insuficient de locuri de cazare. 

Numărul de locuri în căminele ASEM nu sunt suficiente pentru a satisface cererile tuturor 

studenţilor care solicită cazare, de aceea conducerea ASEM întreprinde măsuri privind cazarea 

unor studenţi ai ASEM în căminele altor instituţii în limitele locurilor disponibile. Printre acestea 

sunt Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, „Constantin şi Elena” S.A. 

 

 
5.8. Activităţi extracurriculare cu studenţii 

Activitatea educativă a facultăţii a inclus: 

 organizarea şedinţelor periodice cu şefii grupelor academice privind procesul de 

studii;  

 organizarea întâlnirilor cu grupele academice;  

 vizitarea căminului studenţesc nr. 4; 

 profesorii facultăţii au activat în calitate de curatori ai grupelor academice; 

 profesorii au participat la manifestări programate în cadrul ASEM. 

Este apreciabil faptul că rezultatele academice ridicate şi activismul studenţilor au fost 

apreciate la diverse concursuri organizate la nivel universitate și la nivel de ţară.  Astfel pe 

parcursul anului universitar cca. 100 de studenţi a facultăţii Finanţe au beneficiat de burse de 

studii şi burse sociale şi 2 burse private şi anume:  
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 Bursa pentru studii şi studenţi din  familii dezavantaje -  97 burse  (10 burse 

sociale); 

 Bursa Preşedintelui  - 1 bursă; 

 Bursa Senatului ASEM – 1 bursă; 

 Bursa  Victoria Bank  - 1 bursă; 

 Bursa Orange  -   1 bursă; 
Cadrele didactice au exercitat o amplă activitate instructiv-educativă, care a vizat în mai 

multe compartimente: 

 Responsabilităţi aferente activităţii de îndrumător al grupei academice coordonare, întâlnire 

cu grupa, adunare de grupă, colaborare cu decanatul.  

 Discuţii tematice vizavi de studii, disciplină, drepturi şi obligaţii, Codul de etică, codul 

vestimentar, modul de viaţă şi timpul liber al studenţilor şi alte informaţii utile pentru 

studenţi. 

 Vizită la cămin discuţii tematice, dezbateri, asistări la evenimente. 

 Realizarea programului cultural: spectacole, concerte, filme, excursii, vizite, 

 Întâlniri cu persoane oficiale. 

 

În anul universitar 2012-2013 catedrele au organizat peste 40 de manifestări 

extracurriculare cu studenţii, şi anume: 

 

Catedra Finanţe şi Asigurări 

1. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Iniţierea în activitatea bibliotecii ASEM”, septembrie 

2012; 

2. Masa rotundă: ”Efectuarea controlului fiscal: rolul şi specificul acestuia la nivel 

microeconomic”, noiembrie 2012; 

3. Masa rotundă: ”Rolul impozitelor directe în formarea veniturilor bugetare”, decembrie 

2012;  

4. Dezbateri pe tema: ”Implementarea programelor de stabilitate macroeconomică prin 

intermediul politicii bugetar-fiscale”, martie 2013; 

5. Masa rotundă: ”Echilibru financiar al întreprinderii: probleme şi soluţii de asigurare”, 

aprilie 2013; 

6. Dezbateri pe tema „Instruirea actuarilor – o necesitate a pieţii asigurărilor din Republica 

Moldova”, mai 2013. 

În cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători au fost prezentate 33 comunicări 

ale studenţilor coordonaţi de colaboratorii catedrei Finanţe şi Asigurări. 

 

Catedra Investiţii şi Pieţe de Capital 

1. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Bursa de valori: practici autohtone şi internaţionale”, 

decembrie 2012; 

2. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Piaţa de capital – practici naţionale şi internaţionale”, 

decembrie 2012; 

3. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Activitatea investiţională pe piaţa de capital a 

Republicii Moldova: realităţi şi perspective”, decembrie 2012; 

4. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Problematica preţurilor în economia contemporană”, 

februarie 2013; 
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5. Masa rotundă „Probleme actuale privind reglementarea preţurilor în Republica Moldova”, 

martie 2013; 

6. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Инвестирование в ценные бумаги на фондовом 

рынке Республики Молдова”, aprilie 2013. 

 

 În cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători au fost prezentate 23 comunicări 

ale studenţilor coordonaţi de colaboratorii catedrei Investiţii şi Pieţe de Capital. 

 

Catedra Bănci şi Activitate Bancară 

1. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Optimizarea capitalului bancar în condiţiile crizelor 

financiare”, octombrie 2012; 

2. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Rolul băncilor centrale în asigurarea stabilităţii 

bancare”, noiembrie 2012; 

3. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Perfecţionarea sistemului de plăţi a Republicii 

Moldova prin prisma procesului inovaţional”, decembrie 2012; 

4. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Dezvoltarea pieţei valutare a Republicii Moldova în 

contextul instabilităţii Sistemului Financiar Valutar Internaţional”, februarie 2013; 

5. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Asistenţa financiară externă alocată Republicii 

Moldova în vederea susţinerii procesului de reforme economice”, martie 2013; 

6. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Asigurarea calităţii portofoliului de credite la 

băncile comerciale din Republica Moldova în condiţiile instabilităţii economice”, mai 

2013; 

7. Ediţia a VI-a a concursului studenţesc „Bancherul modern – intelect inovator şi spirit 

jovial” – 19 aprilie 2013. 

În cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători au fost prezentate 17 

comunicări ale studenţilor coordonaţi de colaboratorii catedrei Bănci şi Activitate Bancară. 

 

Catedra Filozofie şi Politologie 

1. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Fericirea din perspectivă filosofică şi economică”, 

octombrie 2012; 

2. Şedinţa cercului ştiinţific studenţesc „Libertatea şi responsabilitatea în economia de 

piaţă”, noiembrie 2012; 

3. Duelul intelectual „Minerva”, decembrie 2012; 

4. Dezbateri pe tema „Fenomenul euroscepticismului în procesul integrării europene”, 

octombrie, noiembrie 2012; 

5. Dezbateri pe tema „Competitivitatea instituţională în procesul integrării europene”, 

noiembrie 2012. 

 

Catedra Limbi Moderne Aplicate 

În cadrul catedrei „Limbi Moderne Aplicate” activează 2 cercuri studenţeşti: „La 

Francophilie” (în limba franceză) şi ,,English Club” (în limba engleză). 

Cercul studenţesc „La Francophilie” 

1. Discuţie liberă „27 august – pagini din istoria Independenţei Republicii Moldova”, 

septembrie 2012; 

2. Discuţie liberă „31 august – sărbătoarea Limbii Române”, septembrie 2012;  
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3. Discuţie liberă „Importanţa studierii limbilor străine în formarea viitorilor economişti” / 

„L’importance de l’étude des langues étrangères dans la formation des futurs 

économistes”, octombrie 2012; 

4. Masă rotundă „Azi student – mâine tînăr specialist în domeniul economic”. Cum vei 

contribui la dezvoltarea economică a ţării tale? Exemple de succes a unor tineri din 

Republica Moldova / ”Aujourd ’hui – étudiant, demain – jeune spécialiste dans le 

domaine  économique”. Comment vas – tu contribuer à l’essor de l’économie de ton 

pays? Exemples de succès des jeunes de la R.M., noiembrie 2012; 

5. Discuţie liberă „Principiile de elaborare a unei comunicări ştiinţifice. / Les principes 

d’élaboration d’une communication scientifique”, noiembrie 2012; 

6. Concurs pe tema „Cea mai reuşită prezentare a unui eseu pe tema dragostei” / La 

meilleure présentátion d’un essai sur le thème de l’amour, februarie 2013; 

7. Discuţie liberă „Dragostea afectează oare cariera profesională?”, februarie 2013; 

8. Brain-ring, martie 2013; 

9. Prezentarea comunicărilor ştiinţifice pe temă liberă din domeniul economiei (finanţe, 

bănci, fiscalitate etc.). Dezbateri pe marginea comunicărilor prezentate / Présentation des 

communications scientifiques sur des thèmes du domaine de l’économie (finances, 

banques, fiscalité etc.), aprilie 2013; 

10. Elaborarea gazetelor de perete şi a materialului demonstrativ necesare pentru şedinţele 

cercului.  

 

Cercul studenţesc ,,English Club” 

1. Discuţie liberă “Linguistic Flexibility and Bilingual Advantages” / ”Flexibilitatea 

lingvistică şi avantajele bilingvismului”, septembrie 2012; 

2. Masă rotundă “Core Values and Concepts of Modern Society” / “Valorile şi conceptele 

esenţiale ale societăţii moderne”, octombrie 2012; 

3. Discuţie liberă „Important Elements of Scientific Report Writing” / ”Elemente importante 

ale redactării comunicărilor ştiinţifice”, noiembrie 2012; 

4. Prezentarea comunicărilor la tema ”Effective Ways of Communication in Business 

Environment”/„Metode eficiente de comunicare în mediul de afaceri”, februarie, 2013; 

5. Dezbateri pe tema “Gender Differences in Management Style” /  

”Egalitatea/discriminarea de gen în management”, martie 2013; 

6. Masă rotundă „Advertising Techniques and their Effectiveness ”/”Tehnici de publicitate 

şi eficienţa lor”, aprilie 2013; 

7. Elaborarea comunicărilor, materialelor demonstrative şi prezentărilor electronice aferente 

temelor discutate; 

8. Participarea unei studente la concursul de traducători organizat de ULIM. 

Realizarea programului cultural – vizitarea împreună cu studenţii a muzeelor, 

teatrelor, expoziţiilor, etc., menţionăm că profesorii catedrei  „Limbi Moderne Aplicate” au 

organizat pe parcursul anului universitar 2012-2013 un program cultural variat atât pentru 

studenţii din grupele unde ei sunt îndrumători, cât şi în grupele în care predau. Astfel, programul 

cultural a vizat: 

1. opera „Boema” la Teatrul Naţional de Operă şi Balet (16.11.12). 

2. spectacolul  „Mrs. Cronkite” la Teatrul „Ginta Latină” (23.10.12)  

3. spectacolul  „Ţara asta a uitat de noi”  la Teatrul  „Satiricus” (16.11.12), 
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4. spectacolele  „Cabaret Gasksonvill” (21.02.13), „O istorie din cartierul de vest”  

(21.03.13) la Teatrul „Luceafărul”  

5. spectacolul „Ţara asta a uitat de noi” la Teatrul „Satiricus” (16.11.12).  

6. spectacolul „Ciuleandra” la Teatrul  „Luceafărul”  (18.04.13). 

7. spectacolul  „Собака” („Câinele”) la Teatrul Dramatic Rus de Stat  „A. P. Cehov”  

(22.11.12),  

8. filmul „Curajul” la cinematograful  „Gaudeamus” în cadrul Festivalului Filmului Polonez 

(03.11.12).  

9. filmele  „Les infidèles” („Fustangii”) (29.03.13) şi „Les Beaux gosses” („Nişte copii”) 

(31.03.13) în incinta cinematografului  „Gaudeamus” în cadrul Festivalului Filmului 

Francofon, ediţia a 13-a, 

10. filmul „Zori de zi” la cinematograful „Patria” (21.11.12),  

11. lucrările Festivalului de Animaţie la cinematograful „Odeon” (04.11.12.),  

12. excursii la Muzeul Naţional de Istorie (19.11.12, 18.05.13). 

13. excursie la mănăstirea Curchi (23.03.13) şi la Orheiul Vechi (01.05.13). 

14. excursie la Moldexpo, vizitând expoziţia cu denumirea „Beauty and Fashion” 

(Frumuseţea şi moda) (16.11.12);  

15. sărbătoarea  „Dragobete”  în scuarul Catedralei (24.02.13),  

16. vizită la Patinuar (20.10.12), 

17. Târgul de job-uri  la ASEM (04.04.13),  

18. vizită la „Târgul de cariere” (12.04.13) în incinta Centrului de cultură şi istorie militară,  

19. manifestările evenimentului „Zilele Europei în R. Moldova” ediţia a 7-a, organizat în 

centrul capitalei, pe data  de 18.05.13. 

20. întâlnirea cu ambasadorul SUA în R. Moldova, William Moser (14.12.12),  

21. Expoziţia de pictură din galeria profesorilor de artă la Centrul Expoziţional Constantin 

Brîncuşi (26.04.13). 

 

În cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători au fost prezentate 73 

comunicări ale studenţilor coordonaţi de colaboratorii catedrelor de profil al Facultăţii Finanţe. 

Examinarea activităţii cercurilor ştiinţifice studenţeşti ale catedrelor a fost realizată în 

cadrul şedinţei Consiliului Facultăţii Finanţe, P-V nr. 8 din 27 mai 2013.  

 

Catedră Contabilitate și audit coordonează activitatea cercului studenţesc  

„Contabilitatea financiară si manageriala” – conducători lectorii superiori Caraman S. şi 

Şhtelmakh A. 

       Pe parcursul anului universitar 2012-2013 au fost desfăşurate 6 şedinţe şi prezentate 13  

comunicări ştiinţifice. 

         Cercul ştiinţific are 33  membri, în special studenţi ai anului II de studii. Comparativ cu 

anul trecut, în acest an a crescut considerabil interesul studenţilor faţă de această activitate, dar şi 

calitatea şedinţelor desfăşurate: toate lucrările fiind prezentate cu ajutorul mijloacelor tehnice de 

calcul, dezbateri aprinse lansate între raportori şi membri participanţi pe marginea comunicărilor 

prezentate etc.  

       Au contribuit esenţial la desfășurarea activității  Cercului studenţesc profesorii Cotoros I., 

Cuşmăunsă R.., Zlatina N, Ţurcan V., Ratcov M., Bordeian O., Ştahovschi A., Postolachi B. şi 

alţii. 

      Unele probleme cu care se confruntă activitatea Cercului studențesc ar fi: 
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- Interesul redus al cadrelor didactice faţă de această activitate; 

- Încurajarea pasivă a studenţilor; 

- Neimplicarea masteranzilor. 

 catedra Analiza activității economico-financiare  activează Cercului Ştiinţific 

„Analitic”. În anul universitar 2012-2013 au fost petrecute 7 şedinţe ale cercului ştiinţific 

studenţesc cu participarea a peste 200 de studenţi de la facultăţile: Contabilitate, Finanţe, 

Business şi administrarea afacerilor. În cadrul şedinţelor au fost prezentate 35 de referate. 

 La catedra Contabilitate lunar se desfășoară lucrările cercului științific studențesc sub  

conducerea lectorului universitar Bajan Maia. Sunt ascultate și discutate diferite 

probleme legate de contabilitate din diferite domenii ale contabilității.  Cele mai 

interesante rapoarte prezentate de studenți în cadrul ședințelor Cercului studențesc sunt 

apoi prezentate la Simpozionul științific al tinerilor cercetători.  

În anul universitar 2012-2013 studenţii facultăţii Contabilitate s-au prezentat cu succes în 

cadrul următoarelor activităţi: 

 Participarea la Simpozionul Știinţific Internaţională al Tinerilor Cercetători, 

organizat de ASEM în perioada 25-26 aprilie 2013. 78 de studenţi și masteranzi şi-au prezentat 

cercetările sale în cadrul  a 4 secţiuni, din care 3 secțiuni  la ciclul I Licență și o secțiune la ciclul 

II Masterat. 

 Participarea la concursul TVC - Koktail, desfășurat pe data de 24 aprilie 2013  - 

echipa facultății Contabilitate ,,Etatilibatnocii” a ocupat locul 1. 

  Balul Bobocilor ASEM – 2012, organizat la data de 7 noiembrie 2012 în clubul 

Faraon. Studenții facultății Grădinari Iulian și Malcoci Ecaterina au ocupat locul III. 

 Activitatea sportivă în cadrul echipelor ASEM la diverse probe de sport, echipa 

sportivă din cadrul facultății au ocupat locul III.  

 Campania,,Hai să fim mai buni! ",  - din banii colectații studenții facultății au 

procurat produse alimentare , care au fost înmânate la 3 familii cu situații financiare destul de 

deplorabilă din satul Sadâc, r-n Cantemir. 

 Caravana de crăciun,- la orfelinatul din satul Tocuz, raionul Caușeni 

 Concursul de inteligență și cultură generală ,,Conquistador" – echipa facultății 

Contabilitate a ocupat locul III  

 Flash-mob ,,101 întrebări unei persoane de succes", - întâlnirea cu dl Rector ASEM, 

Gr. Belostecinic 

 Concursul cel mai bun student ASEM 2012. 

Pe parcursul anului universitar în cadrul facultăţii  ”Business și Administrarea 

Afacerilor” au fost realizate mai multe activităţi extracurriculare:  

• MASĂ ROTUNDĂ dedicată Zilei Mondiale a Turismului cu genericul ”TURISMUL 

– FENOMEN UNIVERSAL” (27 septembrie 2012) organizată de catedra de Turism și 

Servicii hoteliere  la care au participat   40 studenţi. (Anexa 12) 

 EXPOZIȚIA FOTO dedicată Zilei Mondiale a Turismului  - au fost expuse peste 40 de 

fotografii din   realizate de profesorii  şi  studenţii facultăţii. 

 MASĂ ROTUNDĂ "EDUCAŢIE ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI" desfășurată cu ocazia 

Zilei Internaţionale de Lupta împotriva Corupţiei, marcată in fiecare an la 9 decembrie ( 6 

decembrie 2012) – moderatori: Artur Mija MKL 106, Daniele Vlas BA 126, Zabrian Valentina 

MKL 111 – ai participat cca. 40 de studenți. 
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 Concursul economic ”AZI STUDENT, MÂINE ANTREPRENOR” ed. a IV (15 

noiembrie 2012) şi a V (25 aprilie 2013) - organizat de catedra de Management la care au 

participat 90 şi respectiv 80 studenţi.  

 CARAVANA DE CRĂCIUN 2012, împreună cu Senatul studenţesc ASEM au  fost 

colectate de fonduri  (bani, jucării, obiecte) care au fost pentru copii. 

 Lecție publică ”PUBLIC SPEAKING. CREAREA UNEI PREZENTĂRI 

EFICIENTE” (4 martie2013) - organizat de catedra de Marketing și Logistică în colaborarea 

cu SBC School of Business Communication. 

 MASĂ ROTUNDĂ ”Ce drepturi avem în calitate de consumator?” (14 martie 2013) -  

organizată  în colaborarea cu Agenția pentru protecția consumatorilor și dedicată Zilei mondiale 

a protecției consumatorilor, au participat  cca. 50 de studenţi.   

 Concursul studențesc ”CEL MAI BUN PROIECT DE MARKETING” ed. a II – a - (3 

aprilie 2012) - organizat de catedra de Marketing şi Logistică în colaborarea cu Asociația 

Națională de Marketing și compania Student Adventure. La concurs s-au înregistrat 24 de 

echipe, cca. 97  studenţi, 8 echipe au ajuns în finală unde au prezentat proiectele sale de 

marketing. Fondul de premiere a concursului a fost de 1100 dolari.  

 • Campania de colectare de fonduri DONEAZĂ pentru micuțul Sănduț - care suferă 

de o stare avansată de leucemie!   Studenţii împreună cu profesorii facultăţii au reuşit să 

colecteze 12640 lei care au fost transferaţi pe contul lui mamei lui Dănuț.  

 Vizitarea mănăstirilor „Frumoasa”, „Răciula”, „Hîrjauca”, „Hîrbovăţ”, pensiunii 

„Casa Mierii”, Muzeului „Casa Părintească” - studenţii gr. T 101, T104, T105. 

 Vizitarea mănăstirii „Curchi”, complexului vinicol „Chateau Vartely„, 

Complexului istorico-natural „Orheiul Vechi” - studenţii gr. T 101, T104, T105. 

 Vizitarea Expoziţiei Internaţionale Specializate de turism, agrement şi hoteluri  

“Tourism. Leisure. Hotels”în perioada 11 – 14 aprilie 20 13 organizată la "Moldexpo"  or. 

Chisinau – studenţii anului II. Studenţii anului III de la Specialitatea Turism au participat la 

lucrările târgului de turism ca reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale precum ANAT 

(Asociaţia  Naţională a Agenţiilor de Turism) şi a agenţiilor de turism în cadrul cărora şi-au 

petrecut stagiul de practică de producţie şi licenţă. 

În scopul dezvoltării activismului studenţesc, aprecierii meritelor absolvenţilor în 

activitatea extraacademică și promovarea  imagini pozitive a Facultăţii Business şi Administrarea 

Afacerilor în ASEM şi în exterior, la şedinţa Consiliului Facultății Business și Administrarea 

Afacerilor din 21 iunie 2013 (Proces verbal nr. 7) s-a decis să se decerneze Diplome de merit 

următorilor 8 absolvenţi, Promoţia 2013:  

1.  CHIRIAC Daniela (BA 104) - membru activ al Consiliului Studenţesc al facultăţii, şef de 

grupă, participantă activă în viaţa facultăţii 

2.  IONIŢA Cristina (BA 104) - preşedintele Consiliului Studenţesc al facultăţii, membru 

Consiliului facultăţii, implicare în activitățile extracurriculare de la facultate. 

3.  PAVALACHE Ana (BA 108) - câştigătoarea concursului  “Cel mai bun student al ASEM 

2012”, Bursa de merit 2012, şef de grupă, premiant al Simpozioanele Științifice al  Tinerilor 

Cercetători ed. 2011, 2012, 2013, publicații în tezele conferinţei ştiinţifice a studenţilor, Curierul 

economic, membru Senatului ASEM 

4.  PODUBNÎI Mihaela (T 101) promovarea imaginii pozitive a facultății în ASEM și în 

exterior, participantă activă în viaţa facultăţii, premiant al Simpozionului Științific al Tinerilor 

Cercetători ed. 2012 
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5.  ONOFRAȘ Mihaela (MERC 111) - câştigătoarea concursului  Bursa Paul Bran, Bursa de 

merit 2012, câștigătorul „Cel mai bun student al ASEM 2011”, participarea activă la conferinţe, 

simpozioane, lucrări publicate în tezele conferinţei ştiinţifice a studenţilor 

6.  BAIEȘU Victoria (MKL 106) - Participarea activă la conferințe internaționale, 

câștigătoarea concursului Bursa Moldcell 2012, Bursa Victoriabank 2012, Bursa Guvernului, 

membru Consiliului facultăţii, membru al senatului studențesc ASEM, şef de grupă. 

7.  CERESCU Nicolai (MKL 106) - câştigătorul concursului „Cel mai bun student al ASEM 

2012”, Bursa de merit 2012, participarea activă la  Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători, 

publicații  tezele conferinţei ştiinţifice a studenţilor , membru Senatului ASEM 

8.  PĂDURE Natalia (MKL 105) - câştigătoarea concursului Bursa Moldcell 2012, şef de 

grupă, participarea activă la conferinţe, simpozioane, lucrări publicate în tezele conferinţei 

ştiinţifice a studenţilor, participantă activă în viaţa facultăţii. 

9.  SOFRONI Grigore (MKL 101) - promovarea imaginii pozitive a facultății în ASEM și în 

exterior, participant activ în viaţa facultăţii 

10.  NEDRANCO Liubovi (MKL 107) - promovarea imaginii pozitive a facultății în ASEM 

și în exterior, participant activ în viaţa facultăţii, membru al echipei feminine de baschet ASEM, 

Cel mai bun sportiv ASEM 2012  

Prin decizia Consiliului Facultății din 21 iunie 2013 au fost înaintate Senatului ASEM trei 

candidaturi, din cei mai buni absolvenți ai Facultății Business și Administrarea Afacerilor, pentru 

Cartea de Aur a ASEM-ului. Astfel, Promoția 2013 va fi prezentată de: 

 BAIEȘU VICTORIA,  gr. MKL 106 – media generală 10 

 COSTIN STELA BA, gr. BA 10 G– media generală 9,93 

 EUGENIU LIVANDOVSCHI, gr. A 101 – media generală 9,89 

Facultatea Relații Economice Internaționale 

În conformitate cu Ordinul Rectorului A.S.E.M., nr. 411-ST din 25 septembrie 

2012, au fost desemnaţi în calitate de îndrumători ai grupelor academice, următorii 

profesori: Elena Sârghi, lector superior cat. Limbi moderne de afaceri (gr. EMREI 121); 

Luminiţa Diaconu, lector superior cat. Limbi moderne de afaceri (gr. EMREI 122); Maria 

Chişca, lector universitar cat. „R.E.I.” (gr. EMREI 123); Corina Ciumac, lector universitar cat. 

„R.E.I.” (gr. EMREI 124); Adrian Grozav, lector superior cat. „G.E.D.G.” (gr. EMREI 125). 

Activitatea îndrumătorilor de grupe a fost reflectată în rapoartele acestora de la finele anului 

universitar 2012-2013. 

Pe parcursul a. u. 2012-2013 studenţii facultăţii au fost reprezentaţi la şedinţele Senatului 

A.S.E.M. de către Maricica Migalatiev (gr. EMREI 101), aleasă în a. 2011 şi Ecaterina 

Bujniţa (gr. EMREI 111), aleasă în a. 2012. 

Totodată, Consiliul Studenţesc al Facultăţii R.E.I., o structură componentă a Senatului 

Studenţesc A.S.E.M., având ca preşedinte pe Cristina Jandîc (gr. EMREI 113) şi vice-

preşedinte Ecaterina Bujniţa (gr. EMREI 111), a avut multiple şedinţe pe parcursul anului. 

În a. u. 2012-2013 studenţii facultăţii R.E.I. s-au prezentat cu succes în cadrul 

următoarelor activităţi: 

 EuroClub A.S.E.M. Coordonator: dna M. Popa, lector superior cat. R.E.I.; coordonator 

asistent: studenta M. Migalatiev (gr. EMREI 101). Pe parcursul a. u. 2012-2013 au fost 

organizate următoarele activităţi: 

1. Excursie la Mănăstirea Curchi, complexul muzeal Orheiul Vechi şi Compania Château 

Vartely (30.09.2012); 

2. Şedinţă cu tematica „Moldova între polii puterii” (10.10.2012); 
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3. Întâlnire cu Domnul Tudor Darie – consilierul Primului-ministru al R. Moldova, pe 

politici de tineret şi tehnologii informaţionale (05.12.2012); 

4. Vizita la E-Government Center Moldova (14.12.2012); 

5. Şedinţa cu tema „Transumanismul. Postumanismul. Dincolo de limite” (15.02.2013); 

6. Pauza de film – prezentarea unui film documentar (27.02.2013); 

7. Prezentarea lucrării „Studiu privind modul de percepţie a cetăţenilor moldoveni a 

procesului de aderare a R. Moldova la U.E.”, în cadrul reuniunii reprezentanţilor 

Eurocluburilor din ţară. Prezenţi la reuniune au fost dl Hubert Duhot, Project Manager la 

Delegaţia U.E. în R.M. şi dl Kaido Sirel, Şeful Secţiei Operaţiuni la Delegaţia U.E. în 

R.M. (22.03.2013); 

8. „Prezentarea Misiunii OSCE în Moldova”, şedinţă la care a participat dna Paula Redondo 

Alvarez-Palencia, reprezentanta OSCE în Moldova (04.04.2013); 

 Clubul de Dezbateri Ştiinţifice Studenţeşti „Modul Economic de Gândire” a fost lansat 

la 21 februarie 2013. Coordonator: dna E. Benea-Popuşoi, conf. univ., cat. „GEDG”; 

coordonator asistent: studenta C. Jandîc (gr. EMREI 113). Pe parcursul a. u. 2012-2013, 

membrii acestui club au organizat următoarele întruniri: 

1) Şedinţa de lansare desfăşurată sub formă de dezbateri cu genericul – „Competitivitatea 

personalităţii mele în contextul globalizării: oportunităţi pierdute sau câştigate?” 

(21.II.2013); 

2) Prezentarea rezultatelor cercetării „Economia Fericirii şi Republica Moldova” de către 

Cristina Jandîc şi Ecaterina Bujniţa; prezentarea rapoartelor ”Politica economică a F.M.I. şi 

impactul acesteia asupra ţărilor lumii”, autor Cristina Beşliu şi ”Impactul investiţiilor străine 

asupra securităţii energetice a Republicii Moldova”, autor Dorin Codreanu, pentru 

participarea ulterioară la Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători (21.III.2013); 

3) Prezentarea comunicărilor: " Promovarea exporturilor Republicii Moldova prin intermediul 

investiţiilor germane", autor Emilia Guţu; " Cum Germania a devenit o naţiune exportatoare 

în perioada postbelică şi ce ar putea învăţa Moldova", prezentată de profesorul german 

Gerhard Ohrband; " The impact of financial crisis on emerging economies", autor Alexa 

Mihaela. Tema zilei „O dilemă morală în politica moldovenească” a fost prezentată de Petru 

Ciobanu (18.IV.2013); 

4) Vizita dlui Antonius Spee, antreprenor belgian de succes, Preşedintele Consiliului Director al 

reţelei de magazine Fidesco şi al unor afaceri vinicole din R. Moldova, care a vorbit despre 

business în Moldova, relatând reţeta succesului său (22.V.2013). 

 Editarea ziarelor „REI-Francophone” (franceză), redactor-şef M. Migalatiev şi „REI-Action” 

(engleză), redactor-şef C. Jandîc, cu versiuni electronice pe site-ul facultăţii; 

 Concursul „Conquiztador” organizat de Senatul Studenţesc al ASEM. Echipa facultăţii din 

care au făcut parte Bounegru Cristian, Catan Cristian, Ciobanu Petru, Placinta Diana, Ursu 

Olga, s-a plasat pe locul 2 din 6 posibile (16 noiembrie 2012). 

 Concursuri pentru obţinerea burselor de studii: „Burse de Merit 2012” – Maricica Migalatiev 

(gr. 101), Plămădeală Constantin (gr. 106); „Bursa Victoriabank” – Ursu Olga, Gori Ştefania 

(gr. 101), Rusu Ecaterina (gr. 103), Dorofeeva Lidia (gr. 104), Palade Dorina (gr. 105), 

Verejan Valentina (gr. 106); „Bursa Moldcell” – Petrachi Parascovia (gr. 106). 

 Concursul „Cel mai bun student A.S.E.M.-2012”: Migalatiev Maricica (gr. 101), locul 1; 

Bujniţa Ecaterina (gr. 111), locul 2; Plămădeală Constantin (gr. 106), locul 3. 

 Participarea la Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători, A.S.E.M. (25 aprilie 2013). 

Studenţii facultăţii R.E.I. şi-au prezentat cercetările în cadrul secţiunilor R.E.I., G.E.D.G., şi 
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în cadrul secţiunii plenare, înregistrând următoarele rezultate: la secţiunea plenară: locul 1– 

Ecaterina Bujniţa (gr. 111) şi Cristina Jandîc (gr. 113); 

la secţiunea G.E.D.G.: locul 1 – Guţu Emilia (gr. 112) şi Alexa Mihaela (gr. 122); locul 2 – 

Cumpana Maria (gr. 113); 

la secţiunea REI: locul 1 – Bounegru Cristian (gr. 111); Catan Cristian (gr. 111); locul 2 – 

Guţu Emilia (gr. 112); 

diplome de participare – Nani Alina (gr. 111), Placinta Diana (gr. 115), Beşliu Cristina (gr, 

113), Codreanu Dorin (gr. 113) ş.a. 

 Participarea la „TVC ASEM 2013”. Membrii echipei „Recreaţie” alcătuită din studenţii 

facultăţii Catan Cristian (gr. 111), Volohov Vasilii (gr. 112), Marinici Patricia (gr. 115), 

Tarlev Ilie (gr. 125), Tatiana Lungu (gr. 106) şi Andrei Gheorghelaş (gr. 103), s-au plasat pe 

locul 2 la acest concurs desfăşurat între facultăţile A.S.E.M. 

 Studenţii facultăţii au fost prezenţi pe parcursul a. u. 2012-2013 la o serie de întruniri cu 

personalităţi publice atât din R. Moldova, cât şi de peste hotare: 

1. Vizita Comisarului european pentru cooperare internaţională şi ajutor umanitar – dna 

Kristalina Georgieva (17 septembrie 2012); 

2. Vizita Ministrului Comerţului al Suediei, dr. Ewa Björling (23 octombrie 2012); 

3. Întâlnirea cu dl Grigore Belostecinic, Rectorul A.S.E.M., în cadrul proiectului „Întrebări 

unei persoane de succes”, organizat de Senatul Studenţesc ASEM (15 noiembrie 2012); 

4. Vizita dlui Vlad Filat, Prim-ministrul R. Moldova (17 ianuarie 2013); 

5. Vizita dlui Veaceslav Stăvilă de la Televiziunea Moldova 1 (22 ianuarie 2013); 

6. Vizita dlui Matthias Meyer, Ambasadorul Germaniei în R. Moldova (6 februarie 2013); 

7. Vizita dlui Valdis Dombrovskis, Prim-ministrul Letoniei (20 februarie 2013); 

8. Vizita dlui Gunther Krichbaum, Preşedintele Comisiei pentru afaceri europene, 

Bundestagul Germaniei (5 martie 2013); 

9. Întâlnirea cu dl Iurie Leancă, Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene a R. 

Moldova, ăn cadrul proiectului „101 întrebări unei persoane de succes” (8 aprilie 2013). 

 Activitatea sportivă în cadrul echipelor A.S.E.M. la diverse probe de sport: 

 Studenţii facultăţii R.E.I., Tarlev Ilie, Vrabie Iurie (gr. EMREI 125) şi Poiană Tudor (gr. 

EMREI 124), anul acesta au obţinut locul I la Universiada A.S.E.M., la proba tenis de 

masă. 

 Studentul Simonenco Vladislav (gr. 113) a ocupat locul 1 la „Campionatul de box 

A.S.E.M.”, organizat de Senatul Studenţesc ASEM în luna aprilie 2013. 

 De asemenea, avem la facultate şi studenţi ce deţin performanţe sportive la nivel 

republican şi chiar mondial: Alexa Mihaela (gr. 122) – campioana R. Moldova la 

handball în a. 2008, ulterior premiată cu medalia de bronz în Polonia (a. 2010), întitulată 

cu titlul „Cel mai bun golgheter” (aa. 2007-2009), în prezent – antrenor secund la echipa 

„Femina”; Ciobanu Ana-Maria (gr. 124) – multiplă campioană a R. Moldova la sambo 

şi judo care în a. 2012 a ocupat locul 5 la sambo în cadrul Campionatului Mondial. 

 

Organe de autoguvernare studenţeasca 

 

În anul universitar 2012-2013 şi–au continuat activitatea Consiliile Studenţești ale 

facultăţilor care activ au colaborat cu conducerea facultăţilor, realizând proiecte instructiv-

educative interesante. 
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Un alt organ de autoguvernare studenţească care activează la  nivel de facultate este 

Comitetul sindical al studenţilor. Sindicaliştii facultăţii, pe parcursul anului, au organizat o serie 

de activităţi.  

Studenţii facultăţii Finanțe au participat activ la activităţi organizate de administraţia 

facultăţii Finanţe, manifestându-se atât în domeniile ştiinţifice, cît şi în domeniile socio-culturale 

şi organizatorice. Astfel, menţionăm organizarea şi participarea lor la 10 de manifestări, 

precum: seminare informative, mese rotunde, flash-mob-uri, diverse concursuri şi dezbateri.  

În anul universitar 2012-2013 și–a continuat activitatea Consiliul studențesc al facultății 

(președinte Cristina Bârcă, gr. BA 112)  care activ a colaborat cu conducerea facultății, 

realizând proiecte ca:  

 DONEAZĂ PENTRU MICUȚUL SĂNDUȚ  

 CARAVANA DE CRĂCIUN 2012  

Un alt organ de autoguvernare studențească care activează la facultate este Comitetul 

sindical al studenților facultății BAA (președinte: Russu Cristina, gr. BA 114, 

vicepreședinte: Zamă Marina A 121).   Sindicaliștii facultății, pe parcursul anului, au 

organizat diverse activități : 

 BALUL BOBOCILOR (7 noiembrie 2012), în urma căruia facultatea BAA s-a poziționat pe 

locul II. Bobocii de anul acesta au fost Canțîr  Radu și Gorincioi Alina care s-au prezentat 

foarte bine.  

 CONCURSUL UMORISTIC TVC (24 aprilie 2013), unde locul III a fost câștigat de 

echipa formată din studenții de la facultatea noastră: Sanduța Sorin, Vataman Victor, 

Temciuc Vasile, Blîndu Marcela, Ciorescu Anatolie, Brașoveanu Mihaela, Gorincioi Alina, 

Stavinschi Vadim, Ciuloci Lavinia; 

 TÎRGUL DE JOBURI – studenții au avut posibilitatea de a căuta un job,  

 SPARTACHIADA CĂMINELOR STUDENȚEȘTI (30 aprilie-1 mai 2013), la o bază de 

odihnă din orășelul Vadul lui Vodă, unde studenții s-au întrecut la diferite probe sportive. 

 participarea la repartizarea locurilor de cazare în căminele studențești, etc. 

 Alte activități.  

 
VI. INFORMAȚII PRIVIND PERSONALUL DIDACTIC 

 

6.1. Contingentul cadrelor didactice. 

În anul de studii 2012-2013 în ASEM au activat 487 cadre didactice (anexa  9) titulari şi 

prin cumul, inclusiv 311 femei (63,9%).  Din aceștia 411 sunt titulari (84,4%). Din cadrele 

didactice titulare 57,9% deţin titluri ştiinţifice de doctor în ştiinţe sau doctor habilitat.  

 Cumularzii constituie 76 persoane sau 15,6%.  Din ei 50,0% deţin titlu ştiinţific. 

 

VII. SERVICII DE GHIDARE ȘI CONSELIERE ÎN CARIERĂ 

 

ACTIVITATEA CENTRUL DE PLASAMENT ȘI RELAȚII CU AGENȚII 

ECONOMICI (CPRAE) ŞI  INCUBATORUL DE AFACERI AL ASEM. 

Centrul de Plasament şi Relaţii cu Agenţii Economici (CPRAE) - este o subunitate 

structurală în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova şi are o subdiviziune – 

Incubatorul de Afaceri. Centrului  este de a contribui la orientarea profesională a studenţilor, la 

dezvoltarea afacerilor studenţeşti în Incubatorul de Afaceri, prin oferirea unor servicii 

profesioniste de consultanţă şi instruire în dezvoltarea personală şi profesională.   

http://www.baa.ase.md/news.php?a=53
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PROIECTUL ”VIITORUL TĂU ÎNCEPE ASTĂZI” EDIȚIA V  

 Implementator: compania Moldcell în parteneriat cu Academia de Studii Economice. 

 Perioada de implementare: 8 aprilie – 25 aprilie 2013. 

 Rezumat: Organizarea de workshopuri cu următoarele subiecte: 

1. Serviciul deservire clienți dincolo de stereotipuri. 

2. Codul de etică și conduită – parte indispensabilă a culturii organizaționale. 

3. Managementul calității – asigurarea unei dezvoltări și perfecționări continue. 

4. Evoluția ramurii telecomunicații pe piața Moldovei 

5. TeliaSonera - leagănul telefoniei mobile.Istorie și Viitor. 

6. Contabilitatea mijloacelor fixe 

7. .Profesia de manager și factorii formării managerului de succes. 

8. Planificarea unei cariere profesionale de succes la început de drum.Elemente de ghidare 

și orientare generală. 

9. B2B: Analiza concurenței și strategii competitive.Comportamentul consumatorului. 

10. Cum determini clienții loiali și neloiali și cum îi faci să îți promoveze brandul. 

În cadrul acestui proiect au participat circa 700 de studenți. 

 

PROIECTUL ”SELECTEAZĂ-ȚI  ECHIPA DE PROFESIONIȘTI” 

 Întru satisfacerea necesității businessului în specialişti tineri şi calificaţi, oferim 

informație oficială despre cei mai buni absolvenți ASEM. Această informație este destinată celor 

care doresc să-i selecteze pe cei mai buni și să-și creeze o echipă de profesioniști.  

 Pe site-ul oficial al ASEM a fost creată pagina informațională cu coordonatele, contactele 

și mediile celor mai buni absolvenți ASEM. Din promoția anului 2013 – 335 de absolvenți 

beneficiază de recomandare oficială din partea ASEM. 

 Grație acestui proiect și-au completat echipele următorii angajatorii:Eximbank, Orbico 

SRL, Cedacri International SRL, CNAS, BC ”Mobiasbanca – Group Societe Generale” SA, 

Tricon SA, Ministerul economiei, etc. 

  

ORGANIZAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ 

Stagiile de practică constituie o parte componentă a procesului educaţional care asigură 

realizarea principiilor fundamentale ale procesului de formare profesională iniţială şi dinamica 

actului de însuşire a comportamentului profesional. Ele reprezintă segmentul de interferenţă 

dintre procesul de studii şi activitatea profesională, sînt o primă probă de adaptare şi integrare în 

domeniul profesional. 

   Stagiile de practică în cadrul  ASEM se realizează în întreprinderi, organizaţii, instituţii, 

în baza acordurilor de colaborare. Prin intermediul CPRAE au fost negociate circa 30 de 

contracte de colaborare privind plasarea studenților la practică. Printre acestea pot fi menționate: 

Artima SA, Feedbak Grup SRL, BC ”Mobiasbanca – Group Societe Generale” SA, Orange 

Moldova SA, BC ”Moldova Agroindbank” SA, Centrul de Inovații și Cunoaștere în Business, 

Cedacri International SRL, Garage startup incubator, etc. 

TÎRGUL LOCURILOR DE MUNCĂ 

Centrul de Plasament și Relații cu Agenții Economici ASEM în parteneriat cu Comitetul 

Sindical ASEM  a organizat pe data de 4 aprilie 2013, în incinta Academiei de Studii Economice 

cea de a V-a ediţie a Târgului locurilor de muncă destinat tinerilor. 

La tărg au participat 8 agenți economici și peste 1100 studenți. În timpul tîrgului 

compania Feedbak Grup a organizat un Studiu de traffic. 
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INCUBATORUL DE AFACERI ASEM 

 DIRECȚIA   STRATEGICĂ: 
 Crearea noilor oportunități de afaceri și adăugarea valorii companiilor incubate prin 

metode inovative și cunoaștere în business. 

 OBIECTIVE: 
 - Stimularea inițiativelor antreprenoriale, dezvoltarea firmelor start-up,  crearea de noi 

locuri de muncă și crearea rețelei de comunicare și colaborare între studenți-antreprenori și corp 

profesoral. 

 - Valorificarea potențialului profesoral prin aplicarea în economia reală;  

 - Crearea mecanismului de colaborare economic avantajos și implementare a inovațiilor 

profesorilor în cadrul companiilor create de  către studenți;  

 - Dezvoltarea cercetării aplicative în domeniul antreprenorial cu plus valoare ridicată;  

 

ASPECTE TEHNICE ALE INCUBATORULUI DE AFACERI ASEM 

Suprafața totală a clădirii  278 m²  

• amenajări exterioare – spații verzi, aleii pietonale, parcare  

• utilități – apă, canalizare, energie termică, energie electrică, sistem de telecomunicații, 

pază.  

Infrastructura este utilizată astfel:  

• 97,1 m² spații în regim de incubare – 6 birouri  

• 45,4 m² spațiu multifuncțional: sală de conferințe, recepție  

• alte spații: spațiu destinat întîlnirilor și interacțiunilor ocazionale dintre antreprenori, grup 

sanitar, arhivă. 

SERVICIILE PRESTATE COMPANIILOR INCUBATE 

• Servicii de recepție – asigurate de un recepționist angajat al incubatorului.  

• Servicii de secretariat - presupune trimiterea de faxuri, asigurarea corespondenței etc.  

• Servicii de asigurare a securității – acest serviciu se referă la mentenanța 

echipamentelor firmelor incubate.  

• Servicii de comunicare – asigurarea infrastructurii necesare comunicației: internet, 

telefonie etc  

• Servicii de curățenie – curățarea și întreținerea sediului folosit de către firmele incubate. 

SERVICII GRATIS PENTRU REZIDENȚII INCUBATORULUI 

• Servicii de pre-incubare 

• Training pentru dezvoltarea competențelor în afacere  

• Consultanță în dezvoltarea de noi produse și servicii  

• Consultanță obținere de finanțare și granturi  

• Consultanță recrutare de personal  

• Consultanța mentorilor 

 Considerăm că orice afacere este oglinda fidelă a creatorului său. Noi investim prin acești 

tineri în felul în care va arăta mediul economic în cîțiva ani. Dacă aceștia sunt instruiți, orientați 

spre client și spre excelență în activitățile lor, vor pretinde aceleași caracteristici de la angajații și 

colaboratorii lor. In felul acesta se vor multiplica bunele practici și se vor crea afaceri 

sustenabile, creative și care răspund nevoilor pieței intr-un fel care îi onorează. 
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CONCURSUL IDEILOR DE AFACERI 

Pentru al șaptelea an Incubatorul de Afaceri al ASEM organizează Concursul Ideilor 

de Afaceri. Acest eveniment oferă oportunitatea studenţilor ce doresc să demareze o afacere să 

transforme ideile lor inovative în afaceri reale. În fiecare an participanţii dezvoltă business 

planuri, planificând să deschidă întreprinderi cu noi tipuri de activităţi ce nu sunt încă stabilite pe 

piaţa autohtonă.  

Obiectivul principal al Concursului este de  a oferi şansa participanţilor de a primi oferte 

de finanţare la proiectele elaborate din partea băncilor, fondurilor de investiţii, investitorilor 

privaţi etc. Finaliştii, de asemenea, concurează pentru premii băneşti şi obiecte de preţ. 

Concursul oferă posibilitatea tinerilor participanţi de a-şi dezvolta calităţi de antreprenor, abilităţi 

de lucru în echipă şi de conlucrare reciprocă. De asemenea participanţii au oportunitatea de a se 

informa din experienţa şi măiestria antreprenorilor cu renume şi a specialiştilor de la instituţii 

specializate din domeniul elaborării şi examinării business planurilor (instituţii de consulting, 

bănci, fonduri de investiţii etc. ). Plus la aceasta, toţi participanţii primesc un feedback la 

business planurile prezentate de la membrii juriului calificat în domeniu. 

 Concursului Ideilor de Afaceri este o iniţiativă a ASEM şi a fost organizat pentru prima 

dată în anul 2005 pentru studenţi de la Academia de Studii Economici. Concursul este organizat 

în fiecare an şi se bucură de succes în atingerea obiectivului său principal: sa susţină studenții 

ASEM cu spirit de antreprenor, să creeze afaceri şi să transforme ideile lor inovative în afaceri 

de succes. 

 PROCESUL DE DERULARE A CONCURSULUI 

 Concursul constă din două etape. Fiecare etapă se finalizează cu o selecţie. Selectarea 

participanţilor pentru etapa următoare se face conform criteriilor stabilite prin Regulamentul 

Concursului. Lansarea concursului a avut loc la data de 10 septembrie 2012 și a avut următorul 

program:  

10 septembrie 2012 - Lansarea Concursului 

10 septembrie – 30 septembrie 2012 - Înregistrarea participanţilor 

01 octombrie – 15 octombrie 2012 - Analizarea Formelor de Înregistrarea şi selectarea pentru 

Etapa 2 

16 octombrie – 05 noiembrie 2012 - Training-ul 

05 – 30 noiembrie  2012 - Ajustarea Business Planurilor de către participanţi 

01 – 14 decembrie 2012 - Evaluarea Business Planurilor şi selectarea finaliştilor 

15 – 19 decembrie 2012 - Pregătirea finaliştilor pentru partea finală 

20 decembrie 2012 - Etapa finală. Desemnarea cîştigătorului. 

 

 Pe data de 20.12.2012 a avut loc finala concursului ”Idei de afaceri ediția VIII-a” 

organizat de Incubatorul de Afaceri ASEM în colaborare cu Centrul de Inovații și Cunoaștere în 

Business și cu sprijinul companiilor ”Mobiasbanca Groupe Societe Generale” și ”Orange 

Moldova” în cadrul ASEM. 

La concurs au participat 15 echipe prezentînd business planuri în domeniul contabil, 

cercetări de marketing, agricultură, publicitate, turism, mediu virtual și educație, business planuri 

analizate și apreciate de către juriul concursului care au înaintat în finală 6 proiecte ce s-au luptat 

pentru oficii în cadrul incubatorului. 

Toate echipele participante la concurs au beneficiat de traninguri pe o perioadă de trei 

săptămîni cu specialiști în domeniul inițierii și evaluării afacerii, riscurilor antreprenoriale, 

finanțării afacerii, fiscalității, dreptului afacerii, managementului și marketingului, fiind 
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îndrumați cum să evalueze corect o ideie de afacere, cum să redacteze un business plan și 

prezentarea publică a acestuia. 

Juriul concursului a fost format din șase membri, specialiști independenți, oameni de 

afaceri și reprezentanți ai ”Mobiasbanca – Groupe Societe Generale” și Orange Moldova, care au 

ales în final trei proiecte ca fiind cele mai viabile. Pe locul I a fost clasată Elena Tuhari cu 

business planul companiei ”Simplu Invest” SRL - companie prestatoare de servicii de 

contabilitate, locul II a fost ocupat de către Denis Gurduza cu business planul companiei ”Client 

Service” SRL, companie ce prestează servicii de Mystery Shoper, iar pe locul III au fost plasați 

Daniliș Daniel și Mozan Alexandru cu business planul companiei ”Operator S&D” SRL, 

compania de selectare a operatorilor de interviu pentru companiile ce efectuează sondaje de 

opinie și au nevoie de lucrători part-time. 

Primele trei locuri s-au învrednicit de cîte un leptop și alte premii de la companiile 

”Mobiasbanca – Groupe Societe Generale” și ”Orange Moldova” și posibilitatea  de a utiliza 

oficiile puse la dispoziție de către Incubatorul de Afaceri ASEM și consultanță din partea 

mentorilor pentru o perioadă de doi ani. 

Echipele care nu au ocupat primele trei locuri au primit diplome de participare și premii 

din partea ”Orange Moldova” și ”Mobiasbanca – Groupe Societe Generale” și  fiind încurajați să 

participe și anul viitor la acest concurs, cît și accesul în Incubatorul Virtual de Afaceri, proiect 

lansat în cadrul aceleeași manifestații. 

Incubatorul Virtual care a fost lansat în cadrul concursului ”Idea de afaceri 2012” cu 

sprijinul companiilor ”Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” și ”Orange Moldova” a fost 

prezentat oficial în fața studenților, sponsorilor și reprezentanților oferind posibilitatea 

studenților ce au o ideie de afacere ce nu necesită o activitate permanentă în ofciu să o lanseze și 

să activeze beneficiind de adresă juridică și susținerea din partea mentorilor. 

Reamintim că concursul ”Ideea de afaceri” este un concurs ce se desfășoară de opt ani în 

cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei și oferă cu ajutorul partenerilor șansa de a se 

iniția în lumea afacerilor tinerilor dornici de a iniția și dezvolta propria afacere, tinerilor cu idei 

inovatorii și fiabile. 

 De la înființarea Incubatorului de Afaceri ASEM au fost incubate 23 companii și s-au 

creat circa 117 locuri de muncă. 

 Mentorii incubatorului de afaceri ASEM sunt personalități care au adus un aport 

semnificativ în dezvoltarea antreprenoriatului, sarcina mentorilor este de a face proiectul (ideia 

de afaceri) viabil și prosper. Anume mentorii se împărtășesc cu cunoștințele și experiența sa. 

Sfaturile și cunoștințele lor ajută start-upurile din Incubator să gestioneze afacerile, experții se 

intrunesc cu fiecare membru al incubatorului pentru aface schimb de opinii, pentru asugera 

soluții la problemele care apar în timpul procesului de lucru. 

 Partenerii Incubatorului de afaceri sunt Orange Moldova SA, Centrul de inovații și 

Cunoaștere în Business, BC Moldova Agroindbank SA, Mobiasbank Grupe Societe Generale, 

Unicaps SRL, etc. 

 

VIII. PARTENERIATUL SOCIAL 

ASEM are încheiate contracte de colaborrare cu mai multe organizaţii, inclusiv contractul 

de colaborare cu Primăria municipiului Chişinău şi întreprinderea de construsţii „Sevacons” SRL 

în vederea asigurării cu spaţiu locativ a angajaţilor ASEM. 
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IX. INFORMAȚII PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR ȘI 

STRATEGIILOR NAȚIONALE. 

Programul naţional de promovare a modului sănătos de viaţă 

pentru anii 2007-2015    

 

Un rol major în promovarea unui mod de viaţă sănătos, practicarea culturii fizice şi sportului 

revine Catedrei Educaţie Fizică şi Sport. Studenţii ASEM au posibilitatea să practice activităţi 

sportive, nu numai la lecţiile de Educaţie fizică, dar şi înscriind-se în secţiile sportive conduse de 

profesorii catedrei. 

Anual se organizează Spartachiada ASEM, competiţie între studenţii diferitor facultăţi. În anul 

universitar 2012-2013, echipele facultăţii Finanţe au obţinut locul I în cadrul campionatului 

ASEM.  

De asemenea, la a doua ediţie a Spartachiadei Facultăţilor şi Departamentelor ASEM, Facultatea 

Finanţe s-a plasat pe locul II. 

 

Strategia naţională antidrog pe anii 2011-2018 

Pentru a promova un mod sănătos de viaţă fără droguri şi alte vicii, curatorii grupelor 

academice au organizat o campanie de informare a studenţilor despre daunele acestui viciu, cu 

urmările maladiilor difteriei şi titanos, precum şi cu necesitatea vaccinării împotriva acestora. 

În cadrul facultăţii, de către catedra Limbi Moderne Aplicate, au fost organizate dezbateri în 

cadrul grupelor academice din anul I de studii pe următoarele 2 teme: 

 

 „Indiferenţa în societatea actuală”; 

 „Valorile şi conceptele esenţiale ale societăţi moderne”. 

 

  Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2007-2015 

 

La Facultatea Finanţe este asigurat accesul studenţilor la diferite servicii şi privilegii, inclusiv 

granturi şi burse de studii,  pe bază de egalitate, în funcţie de  rezultatele  la învăţătură, în 

activitatea de cercetare, sportivă, culturală etc.   

În cadrul facultăţii, de către catedra Limbi Moderne Aplicate, au fost organizate dezbateri în 

cadrul grupelor academice din anul I de studii pe următoarele 7 teme: 

 

 „Cultura care cultivă” (septembrie 2012 - noiembrie 2012); 

 „Combaterea şi prevenirea violenţei” 12.09.12; 

 „Xenofobia: factor psihologic sau semn de necompromis socio-cultural?” 09.11.12; 

 „Violenţa, cauzele şi măsurile de combatere” 15-19.10.12; 

 „Să învăţăm de la occidentali” 22.03.13; 

 ”Egalitatea / discriminarea de gen în management” din 28.03.13; 

 „Familia contemporană şi problemele ei” 12.04.13. 

  

Politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015 

 

 Facultatea Finanţe contribuie esenţial la dezvoltarea specialiştilor în domeniul financiar-

bancar, prin organizarea şi promovarea programelor de instruire profesională. Profesorii 
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facultăţii sunt implicaţi activ, în calitate de experţi şi consultanţi în diverse programe de instruire 

lansate de organizaţii naţionale şi internaţionale, ceea ce permite perfecţionarea continuă a 

materialelor metodico-didactice şi informarea studenţilor cu noile programe şi proiecte derulate 

în cadrul economiei naţionale, precum şi cu tendinţele pe piaţa forţei de muncă. 

Totodată, planurile de învăţământ la specialitatea “Finanţe şi bănci“ prevăd studierea 

disciplinelor care contribuie la formarea specialiştilor şi permit angajarea absolvenţilor în calitate 

de: inspector fiscal, manager financiar în cadrul agenţilor economici cu diferite forme de 

organizare, agent de asigurare, funcţionar public, analist financiar, operator în instituţiile 

bancare, analist de credit, dealer pe piaţa valutară, consilier financiar, broker sau dealer pe piaţa 

de capital, economist-casier, ofiţer de credit, etc. 

 De asemenea, în anul universitar 2012-2013, catedrele facultăţii au organizat o 3 

manifestări, de amploare, în scopul informării studenţilor cu specificul activităţilor din sfera 

financiar-bancară şi anume: 

 Concurs „Bancherul modern – cunoştinţe teoretice profunde şi deprinderi practice 

temeinice”, aprilie 2013, catedra BAB; 

 Masa rotundă cu genericul „Probleme actuale privind reglementarea preţurilor în 

Republica Moldova”, organizată de modulul „Preţuri”, (28 martie, 2013); 

 Masa rotundă cu tema ”Tehnici de publicitate şi eficienţa lor” organizată de catedra 

Limbi Moderne de Afaceri 25.04.12 

 

Profesorii  catedrei Limbi Moderne de Afaceri au realizat sistematic discuţii pe 7 teme 

actuale precum: 

-  „Igiena muncii”;  

- „Şomajul un cancer social”;  

-  „Relaţiile interpersonale în cadrul grupului”; 

-  „Fenomenul corupţiei şi contracararea acestuia”;  

- „Cultura corporativă în lumea afacerilor”; 

-  „EUROPAS – un paşaport european pentru obţinerea unui loc de muncă”; 

- „Metode eficiente de comunicare în mediul de afaceri”. 
 

Strategia naţională pentru tineret 

 

Pe lângă instruirea de specialitate un rol major, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial la 

tineri, îl are posibilitatea de a prelua experienţa oamenilor de afaceri de succes. De aceea, în 

cadrul facultăţii au fost organizate o serie de întâlniri cu specialişti din economia naţională.  

 

La nivelul  Facultăţii au fost organizate dezbateri şi mese rotunde pe următoarele 9 teme: 

1. Masa rotundă cu genericul „Azi – student, mâine tânăr specialist în domeniul economiei”. 

Cum vei contribui la dezvoltarea economică a ţării tale? Exemple de succes a unor tineri 

din R.M. Organizată de catedra LMA pe 13.11.12. 

2. Duelul intelectual „Minerva”, care este la cea de a treia ediţie. Tema generală a acestui 

concurs a fost „Libertatea”. Organizată de catedra FP pe 28 noiembrie 2012. 

3. Masa rodundă cu genericul “Etica în viaţa contemporană”. Organizată de CSFF pe 21 

septembrie 2012. 

4. Masa rodundă cu tematica ”Finanţe şi Bănci perspectiva unei cariere de succes”. 

Organizată de CSFF pe 22 noiembrie 2012. 
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5. Dezbateri „Fenomenul euroscepticismului în procesul integrării europene” - facultatea  

„CSIE”, Organizată de catedra FP în lunile octombrie, noiembrie 2012. 

6. Dezbateri „Competivitatea instituţională în procesul integrării europene” - facultatea 

„Finanţe” Organizată de catedra FP în luna noiembrie, 2012. 

7. Flash-mob cu genericul „Dragobetele, obicei al românilor”. Organizată de CSFF pe 22-

28 februarie 2013.  

8. Masă rotundă cu genericul ”21 de ani de la conflictul din Transnistria”.  Organizată de 

CSFF pe 2 martie 2013 

9. Şedinţă a cercului studenţesc din acest an de studii cu genericul „Situaţia învățământului 

în ASEM. Sugestii şi propuneri”. Organizată catedra LMA pe 22.05.13. 

 

Concomitent, în anul universitar 2012-2013, catedrele facultăţii au organizat o serie de 

manifestări cu studenţii în scopul promovării unor valori spirituale şi creşterea gradului de 

cunoştinţe generale, care au vizat următoarele 12 teme:  

- „Rolul tânărului specialist în redresarea economiei naţionale”; 

- „Fii student”, „Pregătirea către evaluările formative şi finale”;  

- „ Protecţia civilă în situaţii excepţionale” (sem. I – II);  

- „Dragostea este arhitectul universului”;  

- „A vrea înseamnă a putea”;   

- „27 august – pagini din istoria Independenţei R.M.”;  

- „31 august – sărbătoarea Limbii Române”;   

- „Introducerea Dress-codului la ASEM (schimb de opinii)”; 

- „Limbajul licenţios pe cât de frecvent, pe atât de inadmisibil”;  

- „Integrarea în viaţa studenţească a ASEM”;   

- „Activităţile economice, ştiinţifice şi tehnologice – versus – mediul ambiant”.  

 
X. ACTIVITATEA DE CERCETARE-INOVARE 

 

10.1. Numărul conducătorilor de doctorat 

 Lista  persoanelor abilitate cu drept de doctorat, , specialitatea ştiinţifică a acestora 

este prezentată în tabelul   

Tabelul 7. L I S T A 

conducătorilor (consultanţilor) ştiinţifici abilitaţi  

Nr

. 

d/o 

 

Gradul 

ştiinţific 

 

Numele, prenumele 

conducătorului  

(consultantului) 

ştiinţific 

Specialitatea la care este 

abilitat în calitate de 

conducător  

(consultant) ştiinţific 

Nr. dispoziţiei, data 

1.  D     Bajerean Eudochia 08.00.12 D nr.1221, 05.10.2011 

2.  DH Băncilă Natalia 08.00.10 D nr.1178, 05.10.2011 

3.  DH Belostecinic Grigore 08.00.06 D nr.1210, 05.10.2011 

4.  D Bilaş Ludmila 08.00.05 D 725, 25.12.2006 

5.  D Bîrca Alic 08.00.05 D nr.1207, 05.10.2011 

6.  DH Bolun Ion 08.00.13, 01.05.05 D nr.95, 28.02.2008 

7.  D Borcoman Raisa 08.00.05 D nr.1208, 05.10.2011 

8.  D Botnari Nadejda 08.00.10 D nr.1215, 05.10.2011 

9.  DH Bucur Vasile 08.00.12 D nr.1218, 05.10.2011 

http://www.cnaa.md/person/5272/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/7629/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/2986/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.06/
http://www.cnaa.md/person/2861/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/8323/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/3827/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.13/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/01.05.05/
http://www.cnaa.md/person/5655/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/2936/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/4749/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
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10.  D Buşmachiu Eugenia 08.00.10 D nr.1179, 05.10.2011 

11.  D Cara Elena 08.00.11 D 541, 10.03.2006 

12.  D Căun Victor 08.00.06 D nr.1730,9.10.2012 

13.  DH Chircă Sergiu 08.00.05, 08.00.01, 08.00.14 D nr.1126, 31.03.2011 

14.  DH Chistruga Boris 08.00.01, 08.00.14 D 715, 25.12.2006 

15.  D Ciobu Stela 08.00.10 D nr.1094, 06.10.2010 

16.  D Cîrlan Ana 08.00.10 D 793, 15.06.2007 

17.  DH Ciubotaru Maria 08.00.10 D nr.1211, 05.10.2011 

18.  DH Cobzari Ludmila 08.00.10 D nr.1212, 05.10.2011 

19.  D Cociug Victoria 08.00.10 D nr.1093, 06.10.2010 

20.  D Cojocaru Vadim 08.00.05 D nr.1203, 05.10.2011 

21.  DH Costaş Ilie 01.05.05, 08.00.13 D nr.69, 28.02.2008 

22.  DH Cotelea Vitalie 01.05.05 D nr.867, 28.02.2008 

23.  DH Cotelnic Ala 08.00.05 D nr.1204, 05.10.2011 

24.  D Covaş lilia 08.00.05 D nr.841, 20.12.2007 

25.  DH Feuraş Eugenia 08.00.01 D nr.1198, 05.10.2011 

26.  D Filip Nolea 08.00.01 D nr.1176, 05.10.2011 

27.  D Galaju Ion 08.00.14 D nr.1222, 05.10.2011 

28.  D Godonoagă Anatol 08.00.13 D nr.866, 28.02.2008 

29.  D Grabarovschi Ludmila 08.00.12 D nr.1657, 23.05.2012 

30.  DH Hîncu Rodica 08.00.10 D nr.1213, 05.10.2011 

31.  D Iovv Tatiana 08.00.10 D nr.1216, 05.10.2011 

32.  DH Lobanov Natalia 08.00.14 D nr.1223, 05.10.2011 

33.  D Lopotenco Viorica 08.00.10 D nr.1180, 05.10.2011 

34.  D Lupu Victoria 08.00.14 D nr.1224, 05.10.2011 

35.  DH Matei Constantin  11.00.02 D nr.1226, 05.10.2011 

36.  D Mâtcu Matei 11.00.02 D nr.1000,05.11.2009 

37.  D Mistrean Larisa 08.00.10 D nr.1181, 05.10.2011 

38.  DH Moldovan Dumitru 08.00.01 D nr.1197, 05.10.2011 

39.  DH Nederiţă Alexandru 08.00.12 D nr.1219, 05.10.2011 

40.  DH Ohrimenco Serghei 08.00.13, 01.05.05 D nr.96, 28.02.2008 

41.  DH Paladi Ion 08.00.05 D nr.873, 17.04.2008 

42.  D Paladi Valentina 08.00.12 D nr.148, 16.02.2012 

43.  D Parfentiev Ala 08.00.05 D nr.1041,18.03.2010 

44.  D Pârţachi Ion 08.00.11 D nr.1217, 05.10.2011 

45.  D Petroia Andrei 08.00.10. D nr.1592, 05.04.2012 

46.  D Pisaniuc Maia 08.00.14 D nr.1010, 17.12.2009 

47.  DH Pîşchina Tatiana 08.00.05, 08.00.01 D nr.1177, 05.10.2011 

48.  DH Popa Andrei 08.00.05 D nr.1006,17.12.2009 

49.  D Portărescu Serghei 08.00.05 D nr.1008,17.12.2009 

50.  D Postica Constantin 08.00.14 D nr.1225, 05.10.2011 

51.  D Prodan Natalia 08.00.12 D nr.1487, 16.02.2012 

52.  DH Sârbu Ion 08.00.05 D nr.1205, 05.10.2011 

53.  D Savciuc Oxana 08.00.06 D nr.1009,17.12.2009 

54.  D Sainsus Valeriu 11.00.02 D nr.1489, 16.02.2012 

http://www.cnaa.md/person/4446/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/8353/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.11/
http://www.cnaa.md/person/2880/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.06/
http://www.cnaa.md/person/3650/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/3660/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/16020/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/8352/
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/4809/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/17076/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/2873/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/4736/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/01.05.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.13/
http://www.cnaa.md/person/5766/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/8340/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/2854/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/8316/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/8367/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/3635/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.13/
http://www.cnaa.md/person/3826/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/5962/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/8347/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/8368/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/8348/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/8369/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/8349/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/3659/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/8358/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/8364/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.13/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/01.05.05/
http://www.cnaa.md/person/8678/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/8360/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/15592/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/4411/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.11/
http://www.cnaa.md/person/12960/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/8338/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/7310/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/15064/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/8370/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/8361/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/8321/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/7372/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.06/
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55.  DH Secrieru Angela 08.00.10 D nr.1214, 05.10.2011 

56.  D Solcan Angela 08.00.05 D nr.1209, 05.10.2011 

57.  DH Sorocean Olga 08.00.01 D nr.1201, 05.10.2011 

58.  D Stratulat Oleg 08.00.05 D 422, 05.01.2006 

59.  D Suhovici Ana 08.00.10 D nr.840, 20.12.2007 

60.  D Tostogan Pavel 08.00.12 D nr.1183, 05.10.2011 

61.  DH Turcova Elena 08.00.05 D nr.1206, 05.10.2011 

62.  DH Ustian Ion 08.00.01 D nr.1175, 05.10.2011 

63.  D Vaculovschi Dorin 08.00.05 D nr.1485, 16.02.2012 

64.  D     Verejan Oleg 08.00.11 D nr.1182, 05.10.2011 

65.  DH Zbîrciog Valeriu 08.00.01 D nr.1200, 05.10.2011 

66.  DH Şişcan Nadejda 08.00.01 D nr.1199, 05.10.2011 

67.  DH Şişcan Svetlana-Zorina 08.00.05, 08.00.14 D nr.792, 23.10.2008 

68.  D Ţiriulnicov Natalia 08.00.12 D nr.1184, 05.10.2011 

69.  D Ţurcanu Gheorghe 08.00.05 D nr.1042, 18.03.2010 

70.  DH Ţurcanu Viorel 08.00.12 D nr.1220, 05.10.2011 

71.  D Trofimov Victoria 08.00.14 D nr.1594, 05.04.2012 

 

 
10.2. Numărul doctoranzilor  

Tabelul 8.  Numărul doctoranzilor pe specialităţi la 1 septembrie 2013 

Nr. 

d/o 

Cifrul 

specialităţii 

Denumirea specialitatăţii Total  Frecvenţă  

la zi  

Frecvenţă 

redusă 

Doctoranzi 

1.  08.00.01. Economie politică; doctrine 

economice 
10 4 6 

2.  08.00.05. Economie şi management (în 

ramură) 
38 16 22 

3.  08.00.06. Marketing; logistică 13 5 8 

4.  08.00.10. Finanţe; monedă; credit 34 14 20 

5.  08.00.11. Statistică economică 9 4 5 

6.  08.00.12. Contabilitate; audit; analiză 

economică 
18 9 9 

7.  08.00.13. Metode economico-matematice 2 - 2 

8.  01.05.05 Sisteme informaţionale 8 1 7 

9.  08.00.14. Economie mondială; relaţii 

economice internaţionale 
15 8 7 

10.  11.00.02. Geografie economică, socială şi 

politică 
5 2 3 

Total 152 63 89 

Postdoctoranzi  

1. 08.00.05. Economie şi management (în 

ramură) 
1 1 - 

 

 

http://www.cnaa.md/person/6652/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/4726/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/8312/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/8339/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/8351/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/8363/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/5339/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/8359/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/2958/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/20987/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.10/
http://www.cnaa.md/person/8113/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/4641/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.01/
http://www.cnaa.md/person/8322/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.14/
http://www.cnaa.md/person/8362/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
http://www.cnaa.md/person/12179/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/person/2894/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.12/
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10.3. Numărul de teze susţinute teze susţinute (pe specialităţi)  

Lista tezelor de  doctor susţinute оn ASEM  şi confirmate de CNAA оn 

anul 2012 -2013 

Teze de doctor habilitat:  

 

1. Asigurarea securităţii economice a grupărilor regionale interstatale   

Autor:         Maiseyenka Yauhen   

Gradul:         dr. habilitat în economie  

Specialitatea:      08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale  

Teza a fost susţinută la 14 septembrie 2012 în CŞS şi confirmată de  CNAA  la 20 decembrie 

2012. 

Teze de doctor 

 

1. Aspecte financiare ale funcţionării şi corelării sistemelor asigurărilor medicale obligatorii 

şi facultative 

Autor: Miron Oxana 
Gradul: doctor în economie 

Specialitatea:  08.00.10 - Finanţe; monedă; credit 

Conducător ştiinţific: Stanislav (decedat) Fotescu 

doctor habilitat, conferenţiar universitar, ASEM 

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2012 în CSS 

şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012 

 

2. Dezvoltarea Camerelor de Comerţ şi Industrie cu impact asupra consolidării mediului de 

afaceri 

Autor: Galanton Natalia 
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură) 

Conducător ştiinţific: Sergiu Chircă, doctor habilitat, profesor universitar 

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2012 în CSS 

şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2012 

 

3. Contabilitatea reparaţiilor mijloacelor fixe 

Autor: Cotoros Inga 
Gradul: doctor în economie 

Specialitatea:  08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică 

Conducător ştiinţific: Alexandru Nederiţă, doctor habilitat, profesor universitar, ASEM 

Teza a fost susţinută pe 29 noiembrie 2012 în CSS 

şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012 

 

4. Dezvoltarea managementului afacerilor mici şi mijlocii în condiţiile economiei 

concurenţiale 

Autor: Mironov Svetlana 
Gradul: doctor în economie 

Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură) 

http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080010/
http://www.cnaa.md/person/8346/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080005/
http://www.cnaa.md/person/3650/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080012/
http://www.cnaa.md/person/8358/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080005/
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Conducător ştiinţific: Simion Certan, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova 

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2012 în CSS 

şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2012 

 

5. Dezvoltarea dialogului social şi impactul lui asupra relaţiilor industriale din Republica 

Moldova 

Autor: Lipciu Ala 
Gradul: doctor în economie 

Specialitatea:  08.00.05 - Economie şi management (în ramură) 

Conducător ştiinţific: Dorin Vaculovschi, doctor, conferenţiar universitar, ASEM 

Teza a fost susţinută pe 14 decembrie 2012 în CSS 

şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013 

 

6. Formarea unui sistem eficient de control în managementul organizaţiei comerciale 

Autor: Mammadov Safar 
Gradul: doctor în economie 

Specialitatea:  08.00.05 - Economie şi management (în ramură) 

Conducător ştiinţific: Ludmila Bilaş, doctor, conferenţiar universitar, ASEM 

Teza a fost susţinută pe 14 decembrie 2012 în CSS 

şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013 

 

7. Noi aspecte ale investiţiilor: internaţionalizarea directă şi indirectă 

Autor: Slonovschi Dumitru 
Gradul: doctor în economie 

Specialitatea:  08.00.10 - Finanţe; monedă; credit 

Conducător ştiinţific: Ludmila Cobzari, doctor habilitat, profesor universitar, ASEM 

Teza a fost susţinută pe 27 decembrie 2012 în CSS 

şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013 

 

8. Priorităţile dezvoltării sistemului statistic naţional în contextul armonizării cu standardele 

europene 

Autor: Cara Oleg 
Gradul: doctor în economie 

Specialitatea:  08.00.11 - Statistică economică 

Conducător ştiinţific: Ion Pârţachi, doctor, profesor universitar, ASEM 

Consultant ştiinţific: Vergil Voineagu, doctor în economie, profesor universitar, ASE Bucureşti, 

România 

Teza a fost susţinută pe 15 martie 2013 în CSS 

şi aprobată de CNAA pe 21 iunie 2013 

 

10.4. Programe/proiecte de cercetare 

 

În anul 2012, activitatea de cercetare ştiinţifică a fost organizată în cadrul catedrelor, 

laboratoarelor şi centrelor ASEM, conform planului de cercetări ştiinţifice, aprobat prin Decizia 

Senatului ASEM, nr. 1/6 din 23.12.2011. Pe parcursul anului 2012, activitatea de cercetare 

http://www.cnaa.md/person/2946/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080005/
http://www.cnaa.md/person/2958/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080005/
http://www.cnaa.md/person/2861/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080010/
http://www.cnaa.md/person/4809/
http://www.cnaa.md/nomenclature/economy/080011/
http://www.cnaa.md/person/4411/
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ştiinţifică executată în cadrul ASEM s-a axat pe realizarea a 5 proiecte, finanţate de la bugetul de 

stat şi a 28 teme de iniţiativă. 

În cadrul cercetărilor ştiinţifice finanţate de la bugetul de stat, s-au realizat 

următoarele proiecte: 

 „Economia bazată pe cunoaştere ca factor de creştere a competitivităţii economice a 

Republicii Moldova”, codul: 11.817.08.82 A, director de proiect: academician AŞM, prof. 

univ., dr. hab. Belostecinic Grigore. 

 „Optimizarea politicilor de creştere economică în procesul integrării Republicii Moldova în 

Uniunea Europeană”, codul: 11.817.08.81 A, director de proiect: prof. univ., dr. hab. 

Chistruga Boris. 

 „Modele de evaluare şi dezvoltare a competitivităţii Republicii Moldova în contextul 

proceselor de globalizare şi integrare europeană” codul: 12.840.18.05 A, director de 

proiect: conf. cercet. dr. Guţu Corneliu.  

 „Proiectarea întreprinderilor autohtone în lanţuri valorice globale de producere, distribuţie 

şi servicii bazate pe specializarea funcţională în condiţiile noii globalizări”, codul: 

12.840.18.02 A, director de proiect: prof. univ., dr. hab. Chistruga Boris. 

 „Fundamentarea politicii financiare privind asimilarea remitenţelor în circuitul economic al 

Republicii Moldova”, codul: 11.819.08.05 A, director de proiect: conf. univ. dr. Belobrov 

Angela. 

 

Pe parcursul anului 2012, ASEM a asigurat coordonarea cercetărilor economice din cadrul 

Programului de Stat „Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul 

economiei bazate pe cunoaştere, dezvoltării şi integrării regionale şi europene”. În calitate de 

coordonator ştiinţific al Programului de Stat, academicianul Grigore Belostecinic a coordonat cu 

succes cercetările aplicative din cadrul a 5 proiecte de cercetare efectuate de cadrele ştiinţifice şi 

universitare de la ASEM, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM, Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova, Universitate de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.  

Pe parcursul anului 2012, activitatea de cercetare ştiinţifică executată în cadrul ASEM a 

constat din 5 proiecte, finanţate de la bugetul de stat cu o sumă totală de 880 mii lei, şi 28 teme 

de iniţiativă. 

În 2012, ASEM a câştigat 4 proiecte TEMPUS IV, dintre care la 2 proiecte este 

coordonator naţional. Pe parcursul anului 2012, în ASEM, au fost implementate activităţi de 

mobilitate academică a studenţilor şi masteranzilor în cadrul a 2 Proiecte ERASMUS MUNDUS.  

1. Cercetări ştiinţifice aplicative în domeniul valorificării resurselor umane, naturale şi 

informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării” 

11.817.08.82A “Economia bazată pe cunoaştere ca factor de creştere a competitivităţii 

economice a Republicii Moldova”. Termenul realizării 2011-2014. 

Volumul total planificat al finanţării 1200 mii lei 

Ececutori: 

2. Belostecinic Grigore, academician, prof. univ., dr. hab. – director de proiect 

3. Cotelnic Ala, prof. univ., dr.hab. – cercetător şt. Principal 

4. Zaman Gheorghe, mc. al Academiei Române, prof.univ. dr. – cercetător şt. principal 

5. Feuraş Eugenia, prof. univ., dr.hab. – cercetător ştiinţific principal 

6. Guţu Corneliu, conf. cercet. dr. – cercetător ştiinţific coordonator 

7. Savciuc Oxana, conf. univ. dr. – cercetător ştiinţific coordonator 

8. Saharnean Liliana – cercetător ştiinţific 
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9. Duca Dragoş – cercetător ştiinţific stagiar 

10. Bragoi D. – cercetător ştiinţific stagiar 

11. Chicu Elena – laborant superior 

 

Activități realizate: 

- Au fost analizate conceptele teoretice de creştere a performanţei şi competitivităţii 

organizaţiilor: conceptul învăţării organizaţionale; conceptul organizaţiei bazate pe 

cunoaştere; conceptul capitalului intelectual şi al rentei intelectuale. 

- Au fost constatate particularităţile manifestării economiei cunoaşterii la nivel 

microeconomic: 

 modificarea modelului de comportament al consumatorului; 

 modificarea modelelor de comportament competitiv al producătorilor; 

 modelul pieţei în economia informaţională şi a cunoaşterii; 

 piaţa cunoştinţelor şi eşecurile ei. 

- Au fost analizate aspectele macroeconomice ale economiei cunoaşterii: modelul Romer, 

Aghion şi Howit; importanţa economiei cunoaşterii ca vector de reducere a subdezvoltării. 

- A fost argumentată necesitatea reformării şi restructurării instituţiilor de învăţământ superior 

(universităţi), reieşind din creşterea rolului acestora în economia cunoaşterii la nivel 

instituţional, organizaţional, de personal. 

Au fost stabiliţi factorii cu impact pozitiv şi negativ asupra competitivităţii Republicii 

Moldova în domeniul Tehnologiilor Informaţionale. 

2. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

„Cercetări ştiinţifice aplicative în domeniul valorificării resurselor umane, naturale şi 

informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării” 

11.817.08.81A „Optimizarea politicilor de creştere economică în procesul integrării 

Republicii Moldova în Uniunea Europeană” 

Termenul executării 2011-2014 

Volumul total planificat al finanţării – 800 mii lei 

Echipa: 

3. Chistruga Boris, prof. univ., dr.hab. – director de proiect 

4. Crudu Rodica, conf. univ., – cercetător ştiinţific coordonator 

5. Harcenco Dorina, conf. univ. – cercetător ştiinţific coordonator 

6. Braşovshi-Velenciuc Victoria, lector univ. – cercetător ştiinţific superior 

7. Popa Marina, lector superior – cercetător ştiinţific superior 

8. Aramă Raisa, asistent univ. – cercetător ştiinţific superior 

9. Rotaru Vitalie, doctorand 

 

Valoarea teoretică rezidă în evidenţierea principalelor lacune ale politicilor de creştere 

economică la nivel naţional care au făcut obiectul cercetării pentru anul curent şi fac referinţă 

la:  

• Analiza regimului comercial al RM prin prisma Indicelui de restricţionare a comerţului prin 

taxe (aprecierea – un grad înalt de liberalizare, având unul din cele mai mici tarife la nivel 

mondial, precum şi un număr relativ mic de măsuri netarifare aplicate). 

• Identificarea principalelor bariere în calea sporirii volumului exporturilor pe piaţa mondială. 

• A fost determinată contribuţia exporturilor la creşterea economică, ea fiind de cca 28%, 

puţin peste nivelul remitenţelor, dar cu mult mai mică decât potenţialul existent. 
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• Identificarea factorilor ce contribuie la sporirea productivităţii şi competitivităţii 

întreprinderilor din R. Moldova; 

• Identificarea nivelului de productivitate în diferite sectoare ale economiei naţionale; 

Relevanţa acestor rezultate este argumentată prin faptul că şi aceste cercetări vor constitui 

baza formulării unor proiecte de politici de creştere economică în contextul integrării 

Republicii Moldova în Uniunea Europeană. 

 

3. Codul şi denumirea proiectului  11.840.18.05A „Modele de evaluare şi dezvoltare a 

competitivităţii Republicii Moldova în contextul proceselor de globalizare şi integrare 

europeană” 

Termenul executării:2012-2013 

Volumul total planificat al finanţării: 300,0 (mii lei) 

 

Executorii  

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului  

1. Guţu C., dr. conf. cercet. – director de proiect 

2. Belostecinic Gr., dr.hab., prof. univ. – consultant ştiinţific 

3. Cotelnic A., dr. hab., prof. univ. – cerc.şt.coordonator 

4. Melnic I., dr. conf. univ. – cerc.şt.principal 

5. Dodu-Gugea L., dr. conf. univ. – cerc.şt.principal 

6. Hîrbu E., dr. conf. univ. – cerc.şt.principal 

7. Cara O. – cerc.şt.superior 

8. Melnic P. – cerc.şt.stagiar 

9. Grama C. – laborantă 

10.  Arlet A. – economist 

I. Sumarul activităţilor proiectului realizate în perioada evaluată  

II. A fost adaptată şi implementată metodologia modelului de evaluare a competitivităţii 

Republicii Moldova în context mondial şi regional.  

III. A fost adaptată şi testată metodologia evaluării cantitative şi calitative a exporturilor Republicii 

Moldova în anii 1995-2011 după nivelul tehnologic al produselor exportate. 

IV. A fost evaluat nivelul competitivităţii globale al Republicii Moldova, în context mondial şi 

regional pentru anul 2012; 

V. S-a efectuat chestionarea celor mai reprezentative întreprinderi şi au fost definite 

impedimentele majore de dezvoltare durabilă a sectorului real al economiei;  

A fost determinată incidenţa factorilor cu impact negativ în derularea afacerilor în 2012, 

comparativ cu anul 2011. 

4. Codul şi denumirea proiectului  

12.840.18.02A „Proiectarea întreprinderilor autohtone în lanţuri valorice globale de 

producere, distribuţie şi servicii bazate pe specializare funcţională în condiţiile noii 

globalizări” 

Termenul executării 2012-2013 

Volumul total planificat al finanţării 

300 (mii lei) 

Executorii  

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1.  Chistruga Boris, prof. univ., dr.hab., director de proiect 
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2. Pisaniuc Maia, conf. univ., colaborator ştiinţific coordonator 

3. Lopotenco Viorica, conf. univ., colaborator ştiinţific superior 

4. Braşovschi-Velenciuc Victoria, drd., colaborator ştiinţific superior 

5. Aramă Raisa, asistent univ., colaborator ştiinţific stagiar 

Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute în 2012  

Extinderea utilizării tehnologiei informaţiei şi folosirea eficientă a datelor prelucrate şi 

gestionate de sistemele informaţionale naţionale şi internaţionale. Se impune folosirea 

instrumentelor software pentru Business Engineering în industria de confecţii care oferă detalii 

despre posibilităţile tehnice şi modul de exploatare a acestora. Trebuie să se utilizeze tot mai 

mult softuri pentru promovarea la export a produselor proprii cu ajutorul pieţei electronice;  

Restructurarea şi creşterea eficienţei este singura soluţie de creştere a competitivităţii în 

sectorul de confecţii, deoarece ramura confecţiilor este un sector important al economiei şi 

poate reprezenta un motor al industriei . 

5.Proiect pentru tinerii cercetători 

I. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului  

Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a 

economiei ţării, cifrul proiectului 11.819.08.05A, Fundamentarea politicii financiare 

privind asimilarea remitenţelor în circuitul economic al Republicii Moldova 
Termenul executării Aprilie 2011- decembrie 2012 

Volumul total planificat al finanţării200,0 (mii lei) 

Executorii  

 

  

 

 

R

e

l

evanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute în 2012  

Relevanţa proiectului de cercetare „Fundamentarea politicii financiare privind asimilarea 

remitenţelor în circuitul economic al Republicii Moldova” reiese din următoarele elemente 

teoretice şi teoretico-practice: 

– Stabilirea momentelor critice ale politicii financiare pornind de la interpretarea paradigmei 

componentelor politicii financiare actule şi interpretând influenţa transformărilor economice 

actuale; 

– Identificarea mixului de factori determinanţi ai procesului migraţionist, care, în final, se 

prezintă într-un sistem unic numit climat migraţional – concept ce este utilizat pentru prima 

dată în literatura economică; 

– Identificarea ansamblului efectelor directe şi externalităţilor fenomenului migraţiei 

economice internaţionale la nivel micro-, mezo- şi macroeconomic în ţările de origine şi de 

destinaţie ale migranţilor, astfel încât s-a reuşit integrarea tuturor acestor factori într-o 

singură lucrare şi analiza acestora dintr-o perspectivă unică; 

– Precizarea efectelor financiare ale remitenţelor asupra economiei naţionale ţinând cont de 

factorul timp şi a funcţiilor economice ale remitenţelor, din perspectiva finanţelor populaţiei; 

– Identificarea corelaţiilor dintre remitenţe şi indicatorii macroeconomici în Republica 

Moldova cu evidenţierea concluziilor; 

 Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului 

1. Belobrov Angela – director de proiect, conf. univ., dr. 

2. Chicu Nadejda – cercetător ştiinţific superior, conf. univ., dr. 

3. Voistricov Denis – cercetător ştiinţific superior, lect.sup., dr. 

4. Luca Sabina – cercetător ştiinţific stagiar, lect.sup., drd. 

5. Cebotari Tatiana – cercetător ştiinţific stagiar, lect.sup., drd. 
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– Elaborarea modelului de determinare a rezultatului net al remitenţelor asupra bugetului de 

stat;  

– Estimarea rezultatului net al remitenţelor asupra cursului valutar al leului moldovenesc; 

– Elaborarea unor indicatori de analiză a fluxurilor de remitenţe, care să contribuie la 

elucidarea impactului economic. 

Considerăm important să enumerăm următoarele elemente ale aplicabilităţii practice: 

– Elaborarea tabloului asimilării influxurilor de remitenţe în circuitul financiar al unei 

economii,  

– Elaborarea propunerilor de reproiectare a politicilor macroeconomice şi politicii financiare în 

Republica Moldova în vederea corecţiei impactului negativ al emigrării în masă a populaţiei 

active din Republica Moldova. 

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, 

a rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori 

socială, recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a 

elaborărilor tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, 

economiei şi culturii naţionale a R. Moldova, beneficiarii rezultatelor. 

 

10.5. Manifestări științifice. 

Un rol important în popularizarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice le revine manifestărilor 

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

În anul 2012, cadrele didactice, doctoranzii, competitorii şi masteranzii ASEM au participat 

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

internaţionale – total 241. Totodată, ASEM a organizat, în anul 2012, o serie de manifestări 

ştiinţifice, conform Planului aprobat  de Senatul ASEM. 

Manifestări ştiinţifice organizate în ASEM pe parcursul anului 2012 

Tabelul 9 

 

Nr. 

d/o 
Termenele Statutul Denumirea  

Organizatorii / persoana 

responsabilă 

1.  

 

30 – 31 

martie 

Conferinţă 

ştiinţifică 

Strategii şi politici de 

management în 

economia 

contemporană 

Țurcanu Gh, conf. univ., dr. 

Şef-catedră „Management” 

 

2.  5 aprilie Conferinţă 

ştiinţifică 

Contabilitatea - 

provocări actuale şi 

aspiraţii pentru viitor 

Grigoroi Lilia, conf. univ., dr.,  

Şef-catedră „Contabilitate” 

 

3.  8-9 aprilie Teleconferinţă „Crearea Societăţii 

Conştiinţei” 

Todoroi Dumitru, prof.univ.dr.hab. 

m.c. ARA 

4.  13-14 

aprilie 

Simpozion 

ştiinţific 

Simpozion ştiinţific al 

tinerilor cercetători,  

ASEM 2011 

 Guţu Corneliu, conf. cercet., dr., 

 Prorector cu activitate ştiinţifică şi 

 relaţii externe, 

 Gârlă Eugeniu, dr. 

 Şef serviciul „Ştiinţă” 

5.  13-14 

aprilie 

Simpozion 

ştiinţific 

internaţional 

Securitatea 

informaţională - 2012 

 Ohrimenco Serghei,  

 prof. univ., dr.hab. 

 Catedra „Cibernetică şi Informatică 

Economică” 



54 

 

Nr. 

d/o 
Termenele Statutul Denumirea  

Organizatorii / persoana 

responsabilă 

6.  aprilie 

 

Seminar 

practico-

ştiinţific 

Optimizarea 

deciziilor de 

marketing în vederea 

penetrării pieţelor 

externe  

 Catedra “Marketing şi Logistcă”, 

Grosu Vlad, dr., asistent univ., 

 Prorector în probleme de 

administrare,  

 Savciuc Oxana, conf.univ., dr. 

 Şef-catedră „Marketing şi 

Logistică” 

7.  mai Masă rotundă Calitatea – factor 

determinant în 

competitivitatea 

mărfurilor autohtone 

 Cernavca Mihail, conf. univ., dr 

 Şef-catedră „Merceologie şi 

comerţ”  

8.  mai Lansare de carte Bazele funcţionării 

pieţei de capital 

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

Şef-catedră „Investiţii şi pieţe de 

capital” 

9.  mai Masă rotundă Raportarea financiară: 

normalizare şi 

denormalizare 

 Ţurcanu Viorel, prof. univ., dr. 

hab., 

Şef-catedră "Contabilitate şi audit" 

  

10.  11 iunie Masă rotundă Comunicarea 

didactică – intervenţie 

educaţională 

complexă 

 Rusu Djulieta, conf. univ., dr.  

 Şef catedră „Limbi moderne 

aplicate” 

11.  7 

septembrie 

2012 

Masă rotundă Competitivitatea 

Republicii Moldova 

în context global şi 

regional 

 Guţu Corneliu, conf. cercet., dr., 

 Prorector cu activitate ştiinţifică şi 

relaţii externe 

 

12.  21-22 

septembrie 

 

Conferinţă 

ştiinţifică 

internaţională  

 

Competitivitatea şi 

inovarea în economia 

cunoaşterii 

 ASEM, INCE Academia Română, 

 Guţu Corneliu, conf. cerc., dr. 

 Prorector cu activitate ştiinţifică şi 

relaţii externe, 

 Gârlă Eugeniu, dr. 

 Şef serviciul „Ştiinţă” 

13.  12 

octombrie 

Conferinţă 

ştiinţifică  

Problema omului în 

filosofie şi ştiinţa 

economică 

 

 Dumitraş Tudor, conf. univ. dr. 

 Şef-catedră „Filosofie şi 

politologie” 

 Chistrugă Il., conf. univ. dr. 

 Catedra „Filosofie şi politologie” 

14.  octombrie Masă rotundă Evaluarea 

patrimoniului 

întreprinderilor din 

Republica Moldova 

 Catedra „Finanţe şi Asigurări”, 

 MACIP 

 Botnari Nadejda, conf., univ, dr, 

 Şef-catedră „Finanţe şi Asigurări”, 

 Stihi Liudmila, conf. univ., dr., 

 Director MACIP 
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10.6. Valorificarea activităților de cercetare. 

Rezultatele activităţii ştiinţifice, obţinute în anul 2012, sunt reflectate în 593 de lucrări 

publicate, inclusiv 8 monografii, 5 manuale şi cursuri universitare, 261 de articole ştiinţifice şi 

teze la conferinţe.  

În anul 2012, s-a editat revista ştiinţifică recenzată – „Economica”, accesibilă on-line pe pagina 

web a instituţiei www.ase.md. În anul 2012, revista a apărut în 4 ediţii. 

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

revistelor ştiinţifice de profil la categoria „B”. Cea mai mare parte a autorilor o constituie profesorii 

de la ASEM, dar şi cadre didactice de la alte instituţii de învăţământ, precum şi specialişti în diverse 

domenii ale economiei: bănci, organe fiscale, societăţi de asigurare, întreprinderi de producţie etc. 

Ponderea autorilor străini constituie aproximativ 1/3 din numărul total de corespondenţi. Principalele 

rubrici ale revistei sunt: Economie generală, Business şi administrare, Management şi Marketing, 

Finanţe şi Bănci, Contabilitate şi Audit, Relaţii economice internaţionale, Informatică, Statistică şi 

Analiză economică, Aspecte didactice şi Instruire economică.  

În anul 2012, a fost editată publicaţia ştiinţifică recenzată – „Analele ASEM”, care conţine 

articole ştiinţifice ale profesorilor de la ASEM şi de la alte instituţii partenere. În anul 2011, această 

publicaţie ştiinţifică a fost reacreditată de CNAA cu categoria „C”.  

Pe parcursul anului 2012, au fost editate diverse culegeri de articole ştiinţifice şi de teze-

comunicări prezentate la diverse manifestări ştiinţifice organizate de ASEM: 

1. Conferinţa ştiinţifică internaţională (coorganizator institutul INCE al Academiei Române) care 

cuprinde peste 250 de comunicări ştiinţifice, prezentate la Conferinţă atât de cadrele didactice 

universitare din Republica Moldova (ASEM, AŞM, USM, UTM, UASM, UCCM, 

Universitatea „A. Russo” din Bălţi), cât şi din România, Ucraina, Belarus, Federaţia Rusă.  

 Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: conf. şt. intern., 28-29 sept., 

2012. Ch.: ASEM, 2012, vol.I, 2012, ISBN 978-9975-75-628-0 

 Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: conf. şt. intern., 28-29 sept., 

2012. Ch.: ASEM, 2012, vol.II, 2012, ISBN 978-9975-75-629-7 

2. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, ediţia 2012. În culegere, sunt incluse peste 

200 de teze ale referatelor prezentate la simpozion de către doctoranzii şi competitorii, 

masteranzii şi studenţii din ASEM şi alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi de peste 

hotare:  

 Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători, ediţia a X-a: simp. şt. intern., 28-29 apr., 

2012. Ch.: ASEM, 2012, ISBN 978-9975-75-618-1 

 

10.7. Volumul activităților de cercetare pe facultăți. 

 Activitatea de cercetare ştiinţifică pe facultăţi se prezintă mai jos. 

Facultatea ”Business și Administrarea Afacerilor” 

Doctorat  

În anul universitar 2011 – 2012, 13 profesori din carul facultăţii au fost abilitaţi în calitate de 

conducători (consultanţi) ştiinţifici.  
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 Tabelul 10 

Lista conducători (consultanţilor) ştiinţifici abilitaţi - 

profesori la  facultatea BAA 

Nr. 

d/o  
Numele, prenumele conducătorului 

(consultantului) ştiinţific 
Abilitare 

08.00.05 - Economie şi management (în ramură) 

1.  Bilaş Ludmila, dr., conf.univ. 25 decembrie 2006, nr.725 

2.  Cojocaru Vadim, dr., prof.univ. 5 octombrie 2011, nr.1203 

3.  Cotelnic Ala, dr. hab., prof.univ. 5 octombrie 2011, nr.1204 

4.  Covaş Lilia, dr., conf.univ. 20 decembrie 2007, nr.841 

5.  Paladi Ion, dr. Hab., prof. univ. 17 aprilie 2008, nr. 873 

6.  Parfentiev Ala, dr., conf.univ. 18 martie 2010, nr.1041 

7.  Portărescu Serghei, dr., conf.univ. 17 decembrie 2009, nr.1008 

8.  Sârbu Ion, dr. hab., prof.univ. 5 octombrie 2011, nr.1205 

9.  Solcan Angela, dr., conf.univ. 5 octombrie 2011, nr.1209 

10.  Turcova Elena, dr. hab., prof.univ. 5 octombrie 2011, nr.1206 

11.  Ţurcanu Gheorghe, dr., conf.univ. 18 martie 2010, nr.1042 

08.00.06. “Marketing; logistică” 

12.  Belostecinic Grigore, dr. hab., prof. univ. 5 octombrie 2011, nr.1210 

13.  Căun Victor, dr., prof.univ. 31 octombrie 2005, nr.98 

14.  Savciuc Oxana, dr., conf.univ. 17 decembrie 2009, nr.1009 

Conform datelor, 1  ianuarie 2013, în cadrul ASEM  îşi făceau studiile: 

- 43 doctoranzi, inclusiv 5 cetăţeni străini, și 1 post doctorand la specialitatea  08.00.05 - 

Economie şi management (în ramură); 

- 13 doctoranzi la specialitatea  08.00.06. “Marketing; logistică”.  

  

Pe parcursul anului universitar au fost susținute și confirmate 4 teze de doctor în economie la 

specialitatea  - 08.00.05 - Economie şi management (în ramură): 

 

 Perfecţionarea managementului calităţii de marketing în sectorul hotelier 

autor:  CALUGHIN Serghei, conducător științific: TURCOV Elena, dr. hab., prof. univ. 

 Evaluarea şi acreditarea organizaţiilor ştiinţifice: aspecte sinergetice (în baza 

materialelor Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare) 

autor:  PIŞCENCO Marina, conducător științific: ROTARU Anatol, dr. hab., prof. univ. 

 Femeia în afaceri: probleme şi soluţii pentru Republica Moldova  

autor:  MICOLIŞINA Anna, conducător științific: BELOSTECINIC Marina, dr. conf. 

 Dezvoltarea Camerelor de Comerţ şi Industrie cu impact asupra consolidării 

mediului de afaceri 

autor:  GALANTON Natalia , conducător științific: CHIRCĂ  Serghei, dr. hab., prof. univ. 

 

  

http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
http://www.cnaa.md/scientific-advisers/08.00.05/
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Seminarul Ştiinţific de Profil 

16 profesorii de la facultate sunt membrii al Seminarului Ştiinţific de Profil ”Managementul şi 

marketingul în economia contemporană”  din cadrul Academiei de Studii Economice din 

Moldova. Seminarul include specialitățile 08.00.05 Economie și management (în ramură) și 

08.00.06 Marketing și logistică. Președintele seminarului: Prof. univ. Ala Cotelnic, 

vicepreședinte:  conf. univ. Oxana Savciuc, secretar științific dr. conf.  Igor Melnic. 

 

Profilul Științific Business și Administrarea 

În decembrie 2012 a fost finalizată procedura de evaluare și acreditare științifică a ASEM, 

catedrele de profil economic al facultății au înainta spre acreditare profilul științific Business și 

Administrarea (coordonator: prof. univ., dr. hab. In Paladi).  

 

Programe/proiecte de cercetare 

Profesorii de la catedrele Management și Marketing și logistică participă la realizarea mai multor  

proiecte de cercetare: 

- 11.817.08.82A ”Economia bazată pe cunoaștere ca factor de creștere a 

competitivității economice a Republicii Moldova” (Direcția strategică ”Cercetări 

științifice aplicative în domeniul valorificării resurselor umane, natural și informaționale 

pentru dezvoltarea durabilă a economiei țării”) – director de proiect prof. univ. G. 

Belostecinic, prof. univ. Cotelnic Ala, Zamaru Victor, dr. Savciuc Oxana, Saharneanu 

Liliana. Proiectul finisează în 2014. 

- 11.840.18.045A ”Modele de evaluare și dezvoltare a competitivității Republicii 

Moldova în contextul proceselor de globalizare și integrare”  prof. univ. G. 

Belostecinic, prof. univ. Cotelnic Ala, Melnic Igor, dr. Proiectul finisează în  2013. 

În cadrul temelor  de cercetare  realizate de catedre: 

- ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management și sporirea competitivității 

agenților economici” - cat. Management, conducător științific dr., conf. G. Țurcanu; 

- ”Dezvoltarea intensivă a marketingului în întreprinderile comerciale și sfera non-

profit” - cat. Marketing și Logistică , conducător științific dr., conf. O. Savciuc; 

- ”Tendințe de dezvoltare a turismului balnear în Republica Moldova” - cat. Turism și 

Servicii Hoteliere, conducător științific prof. univ. E. Turcov; 

- ”Studierea aspectelor metodologie , teoretice și practico-științifice a majorării 

nivelului calității, optimizării gamei sortimentale și îmbunătățirii proprietăților 

consumiste ale mărfurilor autohtone de larg consum produse  și comercializate în 

Republica Moldova ” - cat. Merceologie și comerț, conducător științific dr., conf. M. 

Cernavca 

 au fost publicate articole științifice în reviste ”Economica”, ”Academos”, Analele ASEM, 

Review of management,  Braşov, România, etc. etc. 

Profesorii facultăţii de la catedrele facultății  au fost antrenaţi în predarea cursurilor şi 

conducerea tezelor de masterat. 

La facultate activează mai multe cercuri științifice studențești, ca: ”Marketer”, catedra de 

Marketing și Logistică, condus de conf. univ. I Macari; ”Calitatea mărfurilor”, catedra 

Merceologie și comerț,  conducător conf. univ. I. Panfil. 

 

 

 



58 

 

Tabelul 11 

Programul de activitate 

al cercului ştiinţific studenţesc ”Marketer”, (2012-2013) 

 

Nr 
Tematica 

Termenul de 

realizare 

Forma de 

organizare 

1. Publicitatea: mijloc important de poziţionare a brandului în 

mintea consumatorilor 26.10.2012 Dezbateri 

2. Strategii de creare a nişelor de piaţă pe teritoriul altor state 
15.11.2012 

Masă 

rotundă 

3. Focusarea şi diferenţierea  – factori importanţi de succes în 

activitatea de MK 
14.02.2013 Dezbateri 

4. Cheile succesului în activitatea de marketing 21.03.2013 Dezbateri 

5. Imaginea firmei şi a ţării – factori importanţi în prosperarea 

exporturilor 
18.04.2013 

Masă 

rotundă 

 

Manifestări ştiinţifice şi stagii peste hotare 

Cadrele didactice ale facultăţii sunt implicate în organizarea  numeroaselor manifestări ştiinţifice 

naţionale sau internaţionale, atât în calitate de reprezentaţi ai corpului academic al 

facultăţii/ASEM, cât şi de membri ai unor prestigioase asociaţii sau organizaţii ştiinţifice şi 

profesionale.  

În anul universitar 2012 - 2013 în cadrul facultății au fost organizate mai multe manifestări 

științifice atât cu participarea profesorilor, cât şi studenţilor. 

 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Competitivitatea și inovarea în economia 

contemporană" 

În perioada  28 - 29 septembrie 2012  la ASEM a fost organizată Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională " Competitivitatea și inovarea în economia contemporană ", în cadrul Facultăţii 

BAA şi-a desfăşurat lucrările secţiunea ”Sporirea completivității economice și promovarea 

inovațiilor în condițiile actuale”, în lucrările acesteia au participat cca. 55 profesorii facultăţii, 

invitaţii de la alte universităţi din ţară, cât şi peste hotare. 

 

Masă rotundă ”EVALUAREA PATRIMONIULUI ÎNTREPRINDERILOR DIN 

REPUBLICA MOLDOVA” 

Masa rotundă a fost organizată pe data de 9 decembrie 2012 în de facultatea Business și 

administrarea Afacerilor în colaborare cu facultatea Finanțe, Catedra Management și Finanțe și 

Asigurări și Centrul de Instruire și Consultanță în afaceri al ASEM (MACIP) (Anexa 8). 

 

Conferinţa națională cu participare internațională  

 ”STRATEGII ŞI POLITICI DE MANAGEMENT ÎN ECONOMIA 

CONTEMPORANĂ”  

Conferinţa națională cu participare internațională Ştiinţifică Internaţională ”STRATEGII ŞI 

POLITICI DE MANAGEMENT ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ” ed. a II-a)  a fost 

organizată de Facultatea de Business și Administrarea Afacerilor  și catedra Management în 

perioada 29 - 30 martie 2013. Conferința și-a propus să asigure un larg schimb de experiență 

între specialiști din diferite domenii privind elaborarea și dezvoltarea unor strategii și politici de 
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management pentru organizațiilor din Republica Moldova în contextul integrării țării noastre în 

Uniunea Europeană.  

Lucrările conferinței se vor desfășura în 2 secțiuni:  

- Strategii manageriale în economia concurențială 

- Dezvoltarea spiritului antreprenorial  

Conferința a fost inclusă în Planul manifestărilor ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice 

din Moldova preconizate pentru anul 2013.  

Comunicările științifice prezentate de participanți  au fost publicate în lucrarea: ”STRATEGII ŞI 

POLITICI DE MANAGEMENT ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ”, 29 – 30 mar. 2013 – 

Ed. a 2-a. – Chișinău: ASEM, 20013. – 244 p.  

În lucrările conferinței au fost implicate cercetători din  6 țări: 

- Republica Moldova:  ASEM, UTM, Universitatea de Stat ”B.P. Hasdeu” din or. Cahul,  

Universitatea de Stat „A. Russo” din or. Bălţi,  ULIM, US Comrat ;  

- România: Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi,  

- Belorusia: УО «Белорусский торгово-экономический университет  потребительской 

кооперации», г.Гомель și Могилевский государственный университет им. 

А.Кулешова, or Могилев;  

- Ucraina:   СФЭиИТ Симферопольского  университета экономики и управления, г. 

Севастополь și «Приазовский государственный технический университет», г. 

Мариуполь  din Ucraina,  

- Rusia: Кубанского  Государственного Университета, Краснодар,  

- Bulgaria: D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov și Angel Kanchev University 

of Ruse, Ruse, Bulgaria 

Informaţia privind conferinţa, precum şi programa acesteia se anexează (Anexa 11).  

 

Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători, Ediţia a XI-a, ASEM 

În perioada 25 - 26 aprilie 2013, a avut loc Simpozionul  Ştiinţific al  Tinerilor  Cercetători 

ASEM-2013  (Ediţia a XI-a) (simpozion anual de comunicări ştiinţifice studenţeşti). Studenţii au 

avut posibilitatea de-a se înscrie la una din următoarele  5 secţiuni: 

- Managementul în economia contemporană; 

- Noi abordări și aplicații ale marketingului; 

- Turism şi servicii hoteliere,  

- Analiza pieţei, sortimentului şi calităţii mărfurilor de larg consum, 

- Proprietatea Intelectuală – instrument pentru dezvoltarea afacerii 

 

În total la Simpozion au participat 130 de studenţi şi au fost prezentate 84 de lucrări ştiinţifice (în 

anul univ. 2011 – 2012 numărul acestora era de 117 și respectiv 75 studenți). Tuturor 

participanţilor li s-a acordat diplome de participare, studenţii cu cele mai bune lucrări au fost 

premiaţi cu cărţi şi li s-a oferit Diplome, iar tezele comunicărilor vor fi publicate în lucrarea  

”Simpozionul  științific al tinerilor cercetători ” ed. a X-a.  

 

Secţiunea Managementul în economia contemporană: 22 lucrări ştiinţifice, 45 de participanţi.  

Diplomă de Gradul I: 

1. Movileanu Ana, BA  12C, an. I,  BA 12 C ”Calitățile unui antreprenor de succes”. 

2. Bucatari Iulia, BA  10M ”Установление и поддержание взаимопонимания 

менеджемента организационной и ее обшественностью ” 
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3. Dorma Andrei, BA 10M 5 ”Система планирования на Закрыток Акционерное 

Общество Тираспольской вино – коньячный завод –Kvint ” 

 

Diplomă de Gradul II: 

1. Pavalachi Ana, BA  108 Titlu: “Evaluarea lidershipului în cadrul organizațiilor din 

Republica Moldova ” 

2. Cazacu Ludmila, A  101 “Six Sigma – un nou nivel de performate al întreprinderii” 

3. Ulinici Victoria, BA  12B  “Managementul echipei” 

4. Derejovskaia Iasmina, BA 10K ”Ключевые факторы в эффективности работы 

рестаранного бизнеса” 

 

Cele mai interesante și originale prezentări au fost apreciate și  fost dl. Ion Grajdieru, absolvent 

al ASEM, care a venit cu prime speciale pentru participanți a, director  de întreprindere.  

 

Secţiunea: Proprietatea Intelectuală – instrument pentru dezvoltarea afacerii: 10  lucrări 

ştiinţifice, 24 de participanţi. 

 

Diplomă de Gradul I: 

1. Ababii Veronica, MPI 101 „Importanţa internetului în dezvoltarea modelului inovativ al 

afacerilor” 

2. Tabarcea Doina, Ştefănucă Daniela  BA 12A „Creativitatea generator al progresului” 

3. Cuşnir Marina, MPI 101  „Prejudiciile contrafacerii în mediul de afaceri” 

 

Diplomă de Gradul II: 

1. Cazacicov Andrei, an. IV, Academia “Ştefan cel Mare” a MAI al Rep. Moldova “Apărarea 

dreptului de autor şi a drepturilor conexe prin mijloace de drept penal ” 

2. Vlas Daniel, BA -126  “Tehnici de creativitate pentru generarea de noilor idei de afaceri” 

3. Şendrea Inga, BA -10D “Strategii de promovare a produselor noi” 

 

În lucrările secțiunii au participat studenții de la Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți 

și   Academia”Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, iar în calitate de partener, care a 

venit cu premii speciale a fost AGEPI.  

 

Secţiunea Noi abordări și aplicații ale marketingului: 17 lucrări ştiinţifice, 22 participanți. 

 

Diplomă de Gradul I:  

1. Vacari Veronica, Tanas Alina, Pădure Natalia, MKL 105 “Problematica spaţiilor de 

cazare a studenţilor în oraşul Chişinău şi capacitatea de absorbţie a pieţei a unui produs 

nou - Campus”; 

2. Gedrovici Alexandru, MKL 115 “Studierea atitudinii populaţiei Republicii Moldova faţă de 

campania de promovare a brăndurilor autohtone:“ Din Inimă – Brănduri de Moldova”. 

 

Diplomă de Gradul II: 

1. Coşpormac Nicoleta, Pascari Elena,  MKL 111 “Analiza sortimentală şi estimarea calităţii 

mezelurilor semiafumate”  
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2. Teacă Alexandru, Raileanu Roman, MKL 111 “Modul de percepere a preţurilor şi calităţii 

serviciilor prestate de către companiile aeriene în rîndul consumatorilor din Republica 

Moldova”; 

 

Compania Startnet a venit cu prime pentru câștigători. 

 

Se recomandă pentru publicare comunicările: 

- Băluţel Adrian, MER 292, CNC “Merchandisingul în contextul politicilor şi strategiilor 

de marketing” 

- Marin Iurie, MKL 122 “E-marketingul ca mijloc de promovare”. 

 

Secţiunea Turism şi servicii hoteliere: 12 lucrări ştiinţifice, 14 de participanţi. 

 

Diplomă de Gradul I:  

- Roşca Mihaela, stud. an I,   Turism     

- Ceban Evghenii, stud. an II,   Turism 

 

Diplomă de Gradul II:  

- Dogot Elena, stud. an II, Turism 

- Brinzilă Cristina, Neamţu Nadejda, stud. an II , Turism 

 

Secţiunea Analiza pieţei, sortimentului şi calităţii mărfurilor de larg consum: 23 lucrări 

ştiinţifice, 25 participanți. 

 

Diplomă de Gradul I: 

1. Clopot Natalia, MerC 102 “Caracteristica merceologică a sortimentului, calităţii şi 

comercializarea vinurilor aromatizate pe piaţa RM” 

2. Tica Tatiana, MerC 112  “Importanţa alimentară, sortimentul şi calitatea zefirului”; 

3. Candja Viorica, BTI 091, UTMAnaliza microbiologică a uleiului şi şrotului de nuci”; 

4. Paiereli Ada, MerC 121, CNC “Cercetarea influenţei factorilor asupra stabilităţii 

oxidative a uleiului vegetal cu adaos din extracte naturale de ardei dulce”. 

Diplomă de Gradul II: 

1. Leca Valeria, MerC 102 “Analiza sortimentală şi estimarea calităţii mezelurilor 

semiafumate”; 

2. Curoşu Andrei, Botnari Oxana, MerC 112 “Caracteristica ceaiului “Greenfield” 

comercializate pe piaţa RM”; 

3. Calandea Ecaterina, Cozma Diana, MerC 112, ASEM- “Caracteristica cafelei solubile pe 

piaţa oraşului Chiţinău”; 

4. Cozma Diana, gr. MerC 112 “Caracteristica merceologică şi estimarea calităţii mobilei 

moale comercializate de casa de comerţ “Casa Mobilei””. 

Se recomandă pentru publicare comunicările: 

- Mogâldea Mariana, CNC  “Analiza comparativă a crupelor de hrişcă comercializate pr 

piaţa RM” 

- Leonte Cristina, UCCM  “Studierea valorii alimentare a fructelor şi legumelor proaspete 

şi a sucurilor din acestea” 
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- Costaşco Irinna, ASEM “Analiza sortimentului şi calităţii halvalei comercializate în 

RM” 

- Botnari Oxana, ASEM “Analiza gamei sortimentale şi estimarea calităţii cremelor 

pentru dame”  

- Sâli Mihaela, ASEM “Evaluarea merceologică a strugurilor de masă” 

- Furtună Mariana, ASEM “Caracteristica merceologică a subproduselor de pasăre şi 

organizarea comerţului pe piaţa de consum a mun. Chişinău”  

- Gurjui Ana, Silvestru Eugenia, UTM “Impactul nucilor asupra sănătăţii”. 

 

Salonul Studium ediția I lansarea de carte 

26 aprilie 2013 catedra de Merceologie și Comerț a organizat în cadrul primei ed. a 

Salonului Studium lansarea cărții ”Merceologia produselor gustative țio de cofetărie” autori. V. 

Calmăș, S. Fedorciucova, A. Handrabura. 

La prezentarea au participat atât profesorii facultății, cât și studenții.  

De asemenea, profesorii facultăţii au participat la o serie de manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale organizate de alte instituţii. 

Pe parcursul anului universitar 2012-2013, colaboratorii Facultăţii Business şi 

Administrarea Afacerilor  au efectuat stagii de perfecţionare, participări la conferințe după 

cum urmează: 

Tabelul 12  

 

Participarea la congrese, simpozioane,seminare științifice, mese rotunde a cadrelor 

didactice 

 Tema evenimentului  Instituția organizatore, 

orașul, țara,  

data desfășurării  

Autorul comunicării 

 ATHENA Workshop Moldova on 29 May 2013 Chișinău, 29 mai 2013 Solcan A., dr., conf. 

univ. 

 International Conference on Entrepreneurial 

Learning "Entrepreneurship Key Competence: 

Policy and Practice in the Easter Partner 

Region" 

Chișinău, ASEM – AUE, 

29 mai 2013 

Belostecinic Gr. 

Rectorului ASEM 

Prof. univ., dr. hab. 

Acad. al A.Ş.M. 

 Conferința internatională: Competitivitatea 

capitalului uman pe piața muncii în condițiile 

dezvoltării regionale și integrării europene  

Universitatea de Stat 

Alecu Russo din Bălți, 

22-23 mai 2013 

Bilaș L., dr., conf. 

univ.,Dorogaia I., dr., 

conf. univ. 

 Conferința internațională ”Competențe cheie 

ale antreprenoriatului: politici și practici în 

regiunea parteneriatului estic„ 

Chișinău, 11-12 iunie 

2013 

Belostecinic Gr. 

Rectorului ASEM 

Prof. univ., dr. hab. 

Acad. al A.Ş.M. 

Solcan A., dr. conf. 

univ. 

 Conferința internațională cu genericul –

Guvernarea corporativă - fundament pentru 

dezvoltarea durabilă a companiei. Comisia 

Națională a Pieței Financiare Financiare, 

Instrumentul pentru Cooperare Tehnică și 

Chișinău, 4-5 aprilie 

2013 

Rău A., drd. 
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Schimb de Informații al Comisiei Europene 

(TAIEX) 

 Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică  

„Конкурентная политика в условиях 

модернизации экономики” 

Ucraina, Kiev, Киевский 

национальный торгово-

экономический 

университет  

17-20 octombrie 2012 

Raischi Natalia 

Fedorciucova 

Svetlana, conf.univ.dr. 

Solcan A. 

Stihi L. 

 Conferința științifică internațională   

”Инновационные Технологии В  

Экономическом И Бизнес-Образовании” 

 

Белорусский торгово-

экономический 

университет 

потребительской 

кооперации г. Гомель 

21-24 mai 2013  

Negru I. 

Zamaru V. 

Portarescu S. 

 Conferința științifică internațională 

”Management și produse de calitate cu/prin 

oameni de calitate” 

AO Eco-Fin Consult, 

AȘM, Chișinău 

6 -7 decembrie 2012 

Cotelnic A. 

 Conferinţa ştiinţifică internaţională „Creşterea 

economică în condiţiile globalizării” 

Chişinău, 18-19 

octombrie 2012 

Sârbu I.,. dr. hab., prof. 

univ. 

 Conferința științifică internațională 

Competitivitatea și inovarea în economia 

cunoașterii 

  

ASEM, INCE, Chișinău, 

28 – 29 septembrie 2012 

Bilaș L. 

Buciușcan S. 

Călugăreanu I. 

Cotelnic A. 

Grosu V. 

Livandovschi R. etc. 

Savciuc O. , Railean E 

Sirbu I. 

Solcan A. 

Stihi L. Șavga Gh. 

Turcov E. 

 Congresul 37 al Academiei Româno-

Americane de Științe și Arte 

Chișinău, 4-9 iunie 2013 Belostecinic Gr. 

Rectorului ASEM 

Prof. univ., dr. hab. 

Acad. al A.Ş.M. 

 Globalizationh and higher education in 

economics and business administration 

Universitatea Al. Ion 

Cuza, 

 Iași, România,  

18 – 20 octombrie 2012 

Savciuc O. , Railean E. 

 Participarea în cadrul delegației moldave la cea 

de a 10 ședință a Asambleei Generale a 

platfeormei ”Dialog Eurasia”,  

Turcia, Antalya, 1-2 

decembrie 2012 

Cotelnic A., dr. hab., 

prof. univ. 

 Seminarul „Guvernarea corporativă” Comisia 

Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), Camera 

de Comerţ şi Industrie (CCI), în parteneriat cu 

Corporaţia Financiară Internaţională (CFI) 

Soroca, Republica 

Moldova, 3 aprilie 2013 

Rău A., drd. 

 Sesiune internațională Universitatea Spiru 

Haret, Institutul Național 

Grosu V.  

Sîrbu I. 
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dec  Cercetări 

Economice,  

Brașov, România,   

26 – 28 octombrie 2012 

Cotelnic A. 

 Simpozionul economic internațional ”Creșterea 

economică și stabilitatea financiară„ 

Chișinău, 27 iunie 2013 Belostecinic Gr. 

Rectorului ASEM 

Prof. univ., dr. hab. 

Acad. al A.Ş.M. 

 Simpozionul internațional ”Băncile în 

economia concurenței, incertitudinii, inovării și 

integrării„   

 

Chișinău, ASEM – 

Banca Națională, 19 

aprilie 2013 

Belostecinic Gr. 

Rectorului ASEM 

Prof. univ., dr. hab. 

Acad. al A.Ş.M. 

 Второй Международнный весенний форум 

«Инновационные технологии в 

экономическом и бизнес-образовании»,  

посвященный 30-летию создания кафедры 

информационно-вычислительных систем и 

10-летию Центра бизнес-образования БТЭУ. 

Belorusia, Gomel, 21-24 

mai 2013 

Negru I., dr., conf. 

univ., 

Portarescu S., dr., 

conf. univ., 

Zamaru V. drd., asis. 

univ.  

Tabelul 13 

Stagii peste hotare, participări la conferințe peste hotarele țării 

ale profesorilor Facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor  

 

 Scopul vizitei  Numele, 

prenumele, gradul 

şi titlul ştiinţific 

Termenul 

deplasării 

Ţara, 

denumirea 

organizaţiei 

vizitate 

1.  Participarea la Conferința dedicată 

jubileului de 75 de ani de la fondare 

Academiei de Studii Economice din 

or. Svishtov 

Belostecinic Gr. 

Rectorului ASEM 

Prof. univ., dr. hab. 

MC al A.Ş.M. 

 

06.11-

09.11.2011 

Bulgaria, 

Svishtov 

Academia de 

Studii 

Economice 

din or. 

Svishtov 

2.  Participarea în cadrul programului 

Tempus  SMGR Enhancing 

University Autonomy in Moldova 

(EUniAM) 530740-TEMPUS-1-

2012-1-DK 

Solcan Angela., dr., 

conf.univ 

23 – 29 iunie 

2013 

University of 

Glasgow, 

Marea 

Britanie 

3.  Participarea în cadrul programului 

Tempus  Création réseau universités 

thématiques en  Sciences appliquées 

et Sciences écono-miques en 

Moldavie, 516597-Tempus 1-2011-1-

FR 

Cotelnic Ala dr. 

hab., prof. univ., 

Solcan Angela 

conf.univ., dr. 

 

25 – 28 martie 

2013 

Universitatea 

din Pisa, Italia 

4.  Participare la Conferința 

”Globalization and higher education 

Savciuc Oxana, 

conf.uni.,dr., șef 

18-20 

octombrie 2012 

România, Iași 
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in economics and business 

administration”, Universitatea 

”Alexandr Ioan Cuza” din Iași, 18-20 

octombrie 2012 

catedră, 

 

5.  Participare la Sesiune internațională, 

Universitatea „Spiru Haret”, 

Perspective de dezvoltare economică 

și socială la nivel european și 

mondial în perioada postcriză 

Institutul Național de Cercetări 

Economice 

Belostecinic Gr. 

Rectorului ASEM 

Prof. univ., dr. hab. 

Acad. al A.Ş.M. 

 

26-28 

octombrie 2012. 

Romania, 

Brașov 

6.  Participare la Sesiune internațională, 

Universitatea „Spiru Haret”, 

Perspective de dezvoltare economică 

și socială la nivel european și 

mondial în perioada postcriză 

Institutul Național de Cercetări 

Economice 

Grosu Victor 

Lect.sup., dr., 

prorector, 

 

26-28 

octombrie 2012. 

Romania, 

Brașov 

7.  Vizită de documentare Belostecinic Gr. 

Rectorului ASEM 

Prof. univ., dr. hab. 

Acad. al A.Ş.M. 

11.02-

16.02.2013 

Franța 

8.  Vizită de documentare Belostecinic Gr. 

Rectorului ASEM 

Prof. univ., dr. hab. 

Acad. al A.Ş.M. 

03.02-

05.02.2013 

Romania. 

Universitatea 

”Spiru Haret”, 

Brașov 

9.  Vizită de documentare în cadrul 

proiectului Tempus ”Consolidarea 

autonomiei universitare în Moldova” 

Belostecinic Gr. 

Rectorului ASEM 

Prof. univ., dr. hab. 

Acad. al A.Ş.M. 

29.04-

03.05.2013 

Danemarca, 

Universitatea 

Aalborg 

10.  Vizită de documentare Belostecinic Gr. 

Rectorului ASEM 

Prof. univ., dr. hab. 

Acad. al A.Ş.M. 

Aprilie 2013 Brazilia 

11.  Vizită de documentare Grosu Victor 

Lect.sup., dr., 

prorector, 

 

14-15 mai 2013 

 

Ucraina, 

Universitatea 

de Stat de 

Economie și 

Comerț 

12.  Vizită de documentare Grosu Victor 

Lect.sup., dr., 

prorector, 

 

16-17 mai 3013 Belorusia, 

Universitatea 

de Stat de 

Economie 
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Facultatea ”Finanțe” 

Profesori din cadrul facultăţii în marea lor majoritate sunt abilitaţi cu dreptul de 

conducători (consultanţi) ştiinţifici. 12 profesori din cadrul Facultăţii Finanţe sunt membri a 

Seminarului Ştiinţific de Profil „Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar”. 

Conform datelor din tabel, în cadrul Facultăţii Finanţe realizează studii de doctorat la 

specialitatea 08.00.10 „Finanţe; Monedă; Credit” 40 de persoane.  

Tabelul 14 

Numărul doctoranzilor şi competitorilor la catedrele de profil pentru anul de studii 

2012-2013 

Catedra de profil Doctoranzi  Competitori  Total  

Finanţe şi Asigurări 24 - 24 

Bănci şi Activitate Bancară 11 - 11 

Investiţii şi Pieţe de Capital 5 - 5 

Total 40 - 40 

 

Cercetările doctoranzilor se efectuează în corespundere cu direcţiile strategice din 

domeniul financiar. Elaborările articolelor ştiinţifice şi publicaţiile doctoranzilor, la fel, sunt 

conforme direcţiilor strategice din domeniul financiar, precum şi temelor tezelor de doctorat. 

Participările active ale doctoranzilor la manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale 

dovedesc nivelul de responsabilitate şi creativitate ale acestora. 

 

Programe/proiecte de cercetare 

Temele de cercetare în care au fost implicate cadrele didactice din cadrul facultăţii Finanţe: 

Tabelul 15 

Catedra Tema de cercetare Perioada  

Finanţe şi 

asigurări 

Dezvoltarea sistemului financiar şi contribuţia acestuia 

la dezvoltarea economiei Republicii Moldova 

Septembrie 2012-

iunie 2013 

Investiţii şi 

Pieţe de Capital 

Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei cunoaşterii Septembrie 2012-

iunie 2013 

Filosofie şi 

Politologie 

Filosofia în contextul ştiinţei contemporane. Septembrie 2012-

februarie 2013 

Bănci şi 

Activitate 

Bancară 

Instituţiile financiare în economia concurenţei, 

incertitudinii, inovării şi integrării 

Septembrie 2012-

februarie 2013 

 

Manifestări ştiinţifice, publicaţii ştiinţifice şi metodicio-didactice, stagii peste hotare 

Cadrele didactice ale facultăţii Finanţe sunt implicate în organizarea unor numeroase 

manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, atât în calitate de reprezentaţi ai corpului 

academic al facultăţii/universităţii, cât şi de membri ai unor prestigioase asociaţii sau organizaţii 

ştiinţifice şi profesionale.  

 Cadrele didactice s-au manifestat activ, în perioada analizată, prin participarea la 

conferinţe şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale, printre care menţionăm: 

 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”,  

28-29 septembrie 2012, Chişinău, ASEM. 
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 Conferinţa ştiinţifică ,,Problema omului în filozofie şi ştiinţa economică”, 12 octombrie 

2012, Chişinău, ASEM. 

 Seminarul cu genericul „Radiografia contabilă şi fiscală a ONG-urilor pentru 2012”, 18 

octombrie, Chişinău, ASEM. 

 Masa rotundă „Evaluarea patrimoniului întreprinderilor din Republica Moldova”, 25 

octombrie 2012, Chişinău, ASEM. 

 2nd International Conference on Business Administration and Economics ”People – Ideas – 

Experience”, 25-28 octombrie 2012, Reşiţa, România. 

 Conferinţa internaţională „Politica, Economie, Educaţie şi Cultura”, 16-17 noiembrie 2012, 

Chişinău, Embassy of the Republic of Corea, Centrul de cultură şi limba coreeană SE JONG. 

  „Stiinţele de gestiune în franceză. De ce, pentru cine, cum?” (Sciences de gestion en 

français. Pour quoi, pour qui, comment ?), 27-28 noiembrie 2012, Bucureşti, România. 

 Masa rotundă „Fundamentarea politicii financiare privind asimilarea remitenţelor în circuitul 

economic al Republicii Moldova”, 24 ianuarie 2013, Chişinău, ASEM. Colegiul Doctoral, 

IFAG, 6-8 martie 2013, Sofia, Bulgaria. 

 Masa rotundă „Probleme actuale privind reglementarea preţurilor în Republica Moldova”, 

28 martie 2013, Chişinău, ASEM. 

 Conferinţa internaţională ”Guvernarea corporativă”, 4-5 aprilie 2013, Chişinău, CNPF. 

 Conferinţa Internaţională „Predarea limbajelor de specialitate în secolul al XXI-lea: 

realizări şi perspective”, 7 aprilie 2012, Chişinău, ASEM. 

 Simpozionul internaţional ştiinţifico-practic „Băncile în economia concurenţei, 

incertitudinii, inovării şi integrării”,   19 aprilie 2013, Chişinău, ASEM. 

 Conferinţa ştiinţifică internaţională “Dezvoltarea învăţămîntului superior, societăţii 

democratice şi economiei de piaţă în context european”., 25-26 aprilie 2013, Chişinău, 

Universitatea „Pespectiva-INT”. 

 Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, Ediţia X-a, 25-26 aprilie 2013, Chişinău, 

ASEM. 

 Cel de-al 4-ea Forum Moldo-German privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii 

(IMM) organizat de Ministerul Finanţelor din Germania, banca KFW (Germania) şi Institutul 

pentru Dezvoltare şi Iniţiative  Sociale „Viitorul”, 30 aprilie 2013, Universitatea de Stat din 

Comrat. 

 Мiжнородна науково-практична конференцiя «Соцiально-економiчна политiка 

держави в умовах трансформацiйних змiн», 13 березня 2013 року. 

 Al 58-lea congres al AIELF : « Le devenir de l’économie mondialisée» (Viitorul economiei 

mondializate), 19 – 22 mai 2013, Valladolid, Spania. 

 Masa rotundă „Conflictul şi comunicarea didactică”, 12 iunie 2013, Chişinău, ASEM. 

 Anniversary International Scientific Conference 2012, Crisis and Economic Growth, 

University of national and world economy, Sofia, Bulgaria. 

 Conferinţa internaţională „MACRO 2013: o privire globală asupra economiei 

Moldovei”organizată de Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP în parteneriat cu 

Friedrich-Ebert-Stiftung, 18 iunie 2013, Chişinău. 

 Simpozionul Economic Internaţional „Creşterea economică şi stabilitatea financiară” 

organizat în cadrul Şedinţei Consiliului Coordonator Internaţional al Comunităţilor Bancare 

din ţările CSI, Europei Centrale şi de EST. Chişinău, 27 iunie 2013. 

 

De asemenea, în conformitate cu Planul manifestaţiilor ştiinţifice au fost organizate: 
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 Conferinţa ştiinţifică ,,Problema omului în filozofie şi ştiinţa economică”, 12 octombrie 

2012, catedra Filozofie şi Politologie. 

 Masa rotundă „Evaluarea patrimoniului întreprinderilor din Republica Moldova”, 25 

octombrie 2012, catedra Finanţe şi Asigurări. 

 Masa rotundă „Probleme actuale privind reglementarea preţurilor în Republica Moldova”, 

28 martie 2013, catedra Investiţii şi Pieţe de Capital. 

 Simpozionul internaţional ştiinţifico-practic „Băncile în economia concurenţei, 

incertitudinii, inovării şi integrării”,   19 aprilie 2013, catedra Bănci şi Activitate Bancară. 

 Masa rotundă „Conflictul şi comunicarea didactică”, 12 iunie 2013, catedra Limbi Moderne 

Aplicate. 

 

 Drept urmare, în perioada anului universitar 2012-2013, de către colaboratorii facultăţii 

„Finanţe” au fost publicate 109 lucrări metodico-didactice şi ştiinţifice. 

Tabelul 16 

Publicaţiile profesorilor facultăţii „FINANŢE” realizate 

 în anul de studii 2012-2013 

 

Catedra Manual

e  

Monografii  Articole 

ştiinţifice 

Teze 

ştiinţifice 

Materiale 

metodico-

didactice 

Total  

Finanţe şi Asigurări 1 - 26 15 2 44 

Investiţii şi Pieţe de 

Capital 

1 - 3 10 - 14 

Bănci şi Activitate 

Bancară 

1 1 11 17 1 31 

Filozofie şi Politologie - - 7 - - 7  

Limbi Moderne 

Aplicate 

- - 13 - - 13 

Total  3 1 60 42 3 109 

Pe parcursul anului universitar 2012-2013, colaboratorii Facultăţii Finanţe au efectuat 

stagii de perfecţionare, după cum urmează: 

 

Tabelul 17 

Stagii peste hotare 

ale profesorilor Facultăţii Finanţe 

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele 

Denumirea organizaţiei vizitate, ţara, tematica Termenul 

deplasării 

1. Cobzari 

Ludmila, 

prof. Univ., dr. 

Hab. 

ACCA Regional office, Bucureşti, România, 

Instruire cu privire la adaptarea curriculei disciplinei 

„Managementul financiar la curricula ţărilor 

membre UE” 

02-08 decembrie 

2012 

2.  Petroia Andrei, 

conf.univ., dr. 

Academia Serviciului Public pe lîngă Preşedintele 

Federaţiei Ruse, or. Moscova, Instruire II cu 

tematica „Bugetele sensibile la dimensiunea de gen” 

organizată de UNWOMEN în colaborare cu Centrul 

Internaţional de Bugetare Sensibilă la Gen şi 

17–21 decembrie 

2012 
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Direcţia pentru ţările CSI 

3. Cobzari 

Ludmila, 

prof. Univ., dr. 

Hab. 

Forum ştiinţific Balcanic „Clasa de mijloc şi 

domeniul meşteşugăresc” 

06-08 mai 2013 

 

De asemenea, au participat la instruiri în ţară: 

 Casian Angela, Baurciulu Angela, Buşmachiu Eugenia, Petroia Andrei (catedra Finanţe şi 

Asigurări), Cursul de instruire extinsă la nivel central “Bugetarea bazată pe performanţă” 

organizat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova cu suportul Proiectului Slovak-

Aid în cadrul programului PNUD „Finanţele publice pentru dezvoltare” organizat de 

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, 21-23 mai 2013. 

 Petroia Andrei (catedra Finanţe şi Asigurări), Atelierul de lucru „Studiului privind analiza 

cheltuielilor sociale din bugetul educaţiei al Republicii Moldova în perioada anilor 2008-

2010 şi practicile existente în regiune pentru finanţarea costurilor conexe educaţiei” 

organizat de UNICEF Moldova şi Fundaţia de Investigaţii Sociale şi Economice - CASE 

din Moldova, 18 octombrie 2012. 

 Petroia Andrei (catedra Finanţe şi Asigurări), Atelierul de lucru „Sistemul de finanţe al 

Administraţiilor Publice Locale în Polonia” din cadrul Proiectului „Gestionarea efectivă a 

finanţelor locale în Moldova”, Congresul Autorităţilor Locale, 16 noiembrie 2012. 

 Petroia Andrei (catedra Finanţe şi Asigurări), Atelierul de lucru „Iniţierea consultărilor 

publice privind  elaborarea proiectului Planului de acţiuni 2013-2015 pentru 

implementarea Programului Naţional de Asigurare a Egalităţii de Gen”, octombrie 2012. 

organizat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al RM în comun cu 

UNWOMEN şi Ambasada Suediei 

 Darovannaia Alla (catedra Bănci şi Activitate Bancară), stagiu de perfecţionare în cadrul 

BC „Victoriabanc” SA, octombrie 2012. 

 Bantaş Natalia (catedra Investiţii şi Pieţe de Capital), Cursuri de psihopedagogie, ASEM, 

octombrie-martie 2013. 

 Ixari Aliona, Calina Olga, Bacimanova Natalia, Gariachaya Nadejda (Catedra Limbi 

Moderne Aplicate), instruirea în cadrul evenimentului aniversar organizat de Consiliile 

Americane pentru Învăţământ Internaţional din Moldova, 22.02.2013. 

 Colaboratorii catedrei Limbi Moderne Aplicate, instruirea „Accesul deschis – un element 

important de optimizare a comunicării ştiinţifice şi de instruire”, 22.01.2013. 

 

Facultatea ”Contabilitate” 

 

În anul universitar 2012-2013 7 cadre didactice din cadrul facultății de Contabilitate au 

fost abilitați cu dreptul de conducători științifici a tezelor de doctor  a 18 doctoranzi la 

specialitatea 08.00.12 Contabilitate, audit, analiza economică, din care 9 doctoranzi la 

învățământ cu frecvența la zi, și 9 – cu frecvența redusă.  În perioada raportată a fost susținută o 

singură teză de doctor (Cotoros Inga, conducător științific A. Nederița).  

13 profesori din cadrul facultății sunt membrii a Seminarului Științific de Profil, în cadrul 

căruia au fost susținute 3 teze de doctor (a dnei Țugulschi Iuliana, dnei Mihaila Svetlana și dnei 

Chirilov Nelea), toate fiind recomandate spre susținere la Consiliul Științific Specializat la 

specialitatea 08.00.12.   
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10.2 Manifestări științifice, publicații științifice și metodico-didactice, stagii peste 

hotare 

În anul universitar 2012-2013 cadrele didactice ale facultății Contabilitate au participat la 

diverse manifestări științifice, cum ar fi: 

 Congresul CECCAR ,,Corporate Governance and Accountancy Profession”, 7-8 

septembrie 2012, Sinai, Romania 

 Conferința Științifică Internațională ,,Competitivitatea și inovarea în economia 

cunoașterii”, 28-29  septembrie 2012, ASEM, Chișinău. 

 Conferința Științifică Internațională ,, Устойчевое развитие экономики: 

международные и национальные аспекты” , Universitatea Economică de Stat,  23 -28 

octombrie 2012, Poloțk, Belorusia. 

 Conferința Științifică Internațională ,,Contabilitatea și auditul în contextul integrării 

economice europene: progrese și așteptări”, 05 aprilie 2013 ASEM, Chișinău. 

 Conferința Internațională ICAEW (The Institute of  Chartered Accountants in England 

and Wales) și Institute of Certified Public Accountants în Bulgaria, ,,Education and 

training: investing for the future”,15-18 aprilie 2013, Sofia, Bulgaria.  

 Simpozionul Internațional al Tinerilor Cercetători , Ediția X-a, 25-26 aprilie 2013, 

ASEM, Chișinău 

 Conferința Internațională  ICAEW (The Institute of  Chartere Accountants in England 

and Wales), 13-18 mai 2013, Londra, Anglia.  

 Masa rotundă ,, Problemele analitice în estimarea potențialului economic”, 31 octombrie 

2012, ASEM, Chișinău 

 Comunitatea practică: REPARIS Accounting and Audit Education Community of 

Practice Workshop, 24-25 aprilie 2013, Viena, Austria. 

 Adunarea generală a organismelor profesionale membri a ECCBA, 10-15 septembrie 

2012, Taștent, Uzbekistan. 

 Reunirea celei dea 7 transfrontalieră a organismelor profesionale contabile, 12-15 iunie 

2013,  Varșovia, Polonia. 

 Masa rotundă privind discuțiile noilor proiecte SNC , 19 iunie 2013, ASEM, Chișinău 

 Congresul Naţional al Contabililor din Republica Moldova cu genericul „Rolul 

contabilului în asigurarea „sănătăţii” economiei naţionale”, 04 aprilie 2013, Chișinău. 

În anul universitar 2012-2013 cadrele didactice ale facultății Contabilitate au publicat 131 

lucrări științifice și metodico-didactice. 

Tabelul 18 

Publicațiile cadrelor didactice ale facultății Contabilitate în anul universitar 2012-2013 

Catedra Manuale Monografii Articole 

științifice 

Teze 

științifice 

Lucrări 

metodico-

didactice 

Total 

Contabilitate 

și audit 

2 1 39 50  92 

Contabilitate    20 1 21 

Analiza 

activității 

economico-

financiare 

  4 14  18 

Total 2 1 43 84 1 131 
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În anul universitar 2012-2013 cadrele didactice ale facultății Contabilitate au efectuat stagii 

de perfecționare după cum urmează: 

Tabelul 19 

Stagiile de perfecționare ale cadrelor didactice  din cadrul facultății Contabilitate în 

anul universitar 2012-2013 

Nr. Numele, prenumele Denumirea organizației vizitate, 

țara, tematica 

Termenul deplasării 

1. Grigoroi  Lilia, dr., 

conf.univ. 

Sinai, România 06-09 septembrie 

2012 

2.  Grigoroi Lilia, dr., conf. 

univ. 

ASE București, Romania , schimb 

de experiență în vederea acreditării 

specialității Contabilitate de către 

ACCA 

02-08 decembrie 

2012 

3. Paladi Valentina , dr. 

conf. univ. 

ASE București, Romania , schimb 

de experiență în vederea acreditării 

specialității Contabilitate de către 

ACCA 

02-08 decembrie 

2012 

4. Manoli Mihail, dr., conf. 

univ.  

ASE București, Romania , schimb 

de experiență în vederea acreditării 

specialității Contabilitate de către 

ACCA 

02-08 decembrie 

2012 

5. Zlatina Natalia, dr. conf. 

univ. 

ASE București, Romania , schimb 

de experiență în vederea acreditării 

specialității Contabilitate de către 

ACCA 

02-08 decembrie 

2012 

6. Nederița Alexandru, dr. 

hab., prof. univ 

ASE București, Romania , schimb 

de experiență în vederea acreditării 

specialității Contabilitate de către 

ACCA 

02-08 decembrie 

2012 

7. Grabarovschi Liudmila, 

dr. conf. univ. 

ASE București, Romania , schimb 

de experiență în vederea acreditării 

specialității Contabilitate de către 

ACCA 

02-08 decembrie 

2012 

8. Platon Svetlana, dr. 

conf. univ. 

ASE București, Romania , schimb 

de experiență în vederea acreditării 

specialității Contabilitate de către 

ACCA 

02-08 decembrie 

2012 

9. Curagău Natalia, dr., 

conf. univ. 

ASE București, Romania , schimb 

de experiență în vederea acreditării 

specialității Contabilitate de către 

ACCA 

02-08 decembrie 

2012 

10. Chirilov Nelea, lect. 

sup. 

ASE București, Romania , schimb 

de experiență în vederea acreditării 

specialității Contabilitate de către 

ACCA 

02-08 decembrie 

2012 

11.  Erhan Lica,   ASE București, Romania , schimb 02-08 decembrie 
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asis. univ. de experiență în vederea acreditării 

specialității Contabilitate de către 

ACCA 

2012 

12.  Paladi Valentina, dr. 

conf. univ. 

Facultatea de științe economice,  

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, 

România 

11-17 martie 2013 

13. Zlatina Natalia, dr. conf. 

univ.  

Facultatea de științe economice,  

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, 

România 

11-17 martie 2013 

14. Bordian Olga, lec. sup. Facultatea de științe economice,  

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, 

România 

11-17 martie 2013 

 

 

Un alt domeniu al  activității de cercetare-inovare este participarea cadrelor didactice din 

cadrul facultății în diferite structuri cu scop științific și anume: 

  Președinte al Comisiei de Experți, CNAA– Nederiță Alexandru , dr. hab, prof. univ. 

   Președinte al  Asociației Contabililor și auditorilor profesioniști din R.Moldova (ACAP)  

- Grigoroi Lilia dr., conf. univ. 

  Vice președinte al Consiliului Consultativ pe lângă Ministerul  Finanțelor  -Nederiță 

Alexandru, dr. hab., prof. univ. 

  Vice președinte  al Comisiei de Certificare a auditorilor în cadrul Ministerului Finanțelor 

-  Paladi Valentina, dr., conf. univ.  

 Membri  al Comisiei de Certificare a auditorilor în cadrul Ministerului Finanțelor -  

Gavriliuc Liudmila, dr., conf. univ., Harea Ruslan, dr., conf. univ.   

 Membri al Consiliului Consultativ pe lângă Ministerul Finanțelor  - Țurcanu Viorel, dr., 

hab., prof. univ.,  Bucur Vasile, dr., hab., prof. univ.,  Țiriulnicov Natalia , dr. conf. univ., 

Tostogan Pavel, dr.. conf. univ., Grabarovschi Liudmila, dr. conf. univ.,  Cechina 

Ecaterina, dr. conf. univ.,  Bajerean Eudochia, dr. conf. univ., Ratcov Maria, lec. sup. 

Graur Anatolii, dr. conf. univ., Zlatina Natalia, dr. conf. univ. – în anul de gestiune au 

participat la elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate. 

 Membru al Consiliului a Curții de Control - Bajerean Eudochia, dr. conf. univ. 

 Redactor-șef al revistei Contabilitate și audit  - Tostogan Pavel, dr.. conf. univ. 

 Membri ai Consiliului de Supraveghere a Activității de Audit pe lângă Ministerul 

Finanțelor  - Manoli Mihail, dr., conf.,univ., Ștahovschi Ada, dr., conf. univ. 

Președinte al Seminarului Științific 

 

Profesorii titulari ai facultății participă activ, în calitate de lectori, la diverse cursuri de 

formare continuă  a specialiştilor practicieni din domeniul  contabilitate și audit organizate de 

ACAP şi firma „Contabil Service”, Ministerul Sănătății, Ministerul educației etc. Suplimentar la 

aceasta, activează în calitate de consultanţi-experţi în cadrul  Ministerului de Finanţe. 
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Facultatea ”Relații Economice Internaționale” 

 

 Catedra „Relaţii Economice Internaţionale” 
In anul academic 2012-2013 catedra R.E.I. a continuat cercetările ştiinţifice la tema 

fundamentală „Perspectivele dezvoltării sistemului economic mondial şi naţional”, perioada 

2009-2019 (conducător ştiinţific: prof. univ. dr. hab. B. Chistruga). Tema conţine 5 direcţii de 

cercetare: 

1. Tendinţe actuale ale Economiei mondiale şi R.E.I. 

2. Economiile ţărilor lumii în contextul cooperării şi integrării economice internaţionale. 

3. Fluxurile economice mondiale şi regionale în contextul globalizării şi informatizării. 

4. Probleme globale contemporane şi căile de soluţionare a lor. 

5. Dezvoltarea mediului inovaţional şi competitiv de afaceri economice internaţionale şi 

naţionale. 

Aceste direcţii s-au reflectat în: 

 Continuarea proiectului „Optimizarea politicilor de creştere economică în procesul integrării 

R. Moldova în U.E.” al Programului de Stat, director de proiect prof.univ. B.Chistruga.  

 Lansarea noului proiect instituţional de stat cu genericul „Proiectarea întreprinderilor 

autohtone în lanţuri valorice globale de producere, distribuţie şi servicii bazate pe 

specializare funcţională în condiţiile noii globalizări”, (din martie 2013) 

 Participarea la proiecte internaţionale: 

 Şişcan Z. Expertul naţional în cadrul proiectului internaţional Bridge – Fostering mutual 

uniderstanding and cooperation of the EU with Belarus, Moldova, Russia and Ukraine 

2008-2012.  

 Şişcan Z. Expertul naţional în cadrul proiectului internaţional Green Enterprising and 

University Innovation for a Sustainable Future 2011-2012. 

 Hachi M. Coordonatorul Centrului European de integrare economică format în baza 

Platformei digitale de informare Europeană a E-Institutului European, participant la 

proiectul internaţional Edificarea capacităţii de informare şi comunicare în domeniul 

studiilor Europene în cadrul Programului Jean Monnet 2012-2015 

 Înfiinţarea Profilului ştiinţific ”Integrare europeană şi politici sociale”, care a cuprins 

catedra ”Relaţii economice Internaţionale” şi catedra ”Gândire Economică, Demografie şi 

Geoeconomie”. Pentru acreditarea profilului a fost numit un grup de lucru în următoarea 

componenţă: prof. univ., dr. hab. Boris Chistruga, şeful profilului, conf. univ., dr. hab. Zorina 

Şişcan, şef adjunct al profilului, lect.univ., drd. Corina Ciumac, secretar al profilului. 

 participarea membrilor catedrei la foruri ştiinţifice – 25 participări; 

 pregătirea doctoranzilor şi post doctoranzilor – la începutul anului 2013 la catedra au fost 

înregistraţi 15 doctoranzi. Ulterior au fost atestaţi 13 doctoranzi. 

 publicaţiile ştiinţifice ale membrilor catedrei: 

Monografii: Chistruga B., ş.a. Necesitatea reformării politicilor de creştere economică în 

Republica Moldova. Chişinău: ASEM, 2013, 255 p. 

Articole în reviste naţionale, categoria B – 2; 

Articole în reviste naţionale, categoria C – 1; 

Articole în culegeri – 6; 

Rapoarte / teze publicate ale comunicărilor la conferinţe – 8; 

Publicaţii electronice – 4. 

 Catedra „Gândire economică, demografie, geoeconomie”. 
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 Catedra desfăşoară activitate de cercetare şi pregătire a cadrelor prin doctorat. Prof. D. 

Moldovan, prof. C. Matei, conf. M. Mâtcu, conf. V. Sainsus sunt abilitaţi în calitate de 

conducători ai tezelor de doctor. În cadrul catedrei se pregătesc cadre de înaltă calificare prin 

doctorantură la două specialităţi: 

- 154.01 Geografia economică, socială; 

- 154.02 Geografia populaţiei şi aşezărilor umane 

- 521.01 Teorie economică şi politici economice 

Pe lîngă catedră funcţionează Seminarul Stiinţific pe specialitatea 154.01, preşedinte: prof. C. 

Matei, preşedinte-adjunct: prof., m. c. AŞM D. Moldovan, secretar: conf. E. Sochircă. În prezent 

cinci competitori pregătesc tezele de doctor la specialitatea154.01 şi 154.02 şi trei competitori la 

specialitatea 521.01. Paralel la studii postdoctorale sunt înscrişi trei competitori care pregătesc 

tezele de doctor habilitat. În ultimii trei ani au fost susţinute 3 teze de doctor în geografie (P. 

Bacal, E. Sochircă, A. Grozav). 

Proectele finanţate a catedrei s-au finalizat în anul 2011. Pe parcursul anului 2012-2013 se 

realizează proiectul de cercetare fără finanţare. în anul 2013 urmează a fi finisată şi prezentată 

spre publicare monografia „Evoluţia demografică a Republicii Moldova”. 

În această perioadă s-a publicat monografia ştiinţifică „Tranziţia demografică în Republica 

Moldova” autor doctor Adrian Grozav. 

Colectivul catedrei a participat activ la Conferinţa Ştiinţifică ASEM 2012, unde a prezentat 8 

rapoarte ştiinţifice. Totodată corpul didactic a organizat foarte bine secţiunea respectivă la 

Simpozionul Anual al Tinerilor Cercetători. 

Împreună cu cercetătorii Sectorului Demografic al AŞM, membrii catedrei pregătesc 

monografia comună „Dezvoltarea Socio-Economică a Republicii Moldova”. 

Pe parcursul a. u. 2012-2013 membrii catedrei au participat la trei Conferinţe Internaţionale: 

la Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi). 

 

Facultatea ”Economie Generală și Drept” 

Pe parcursul anului de studii 2012-2013 activitatea de cercetare-inovare din cadrul 

facultăţii a fost destul de fructuoasă. Cadrele didactice ale tuturor catedrelor au înregistrat mai 

multe succese în acest domeniu. Astfel, au fost publicate mai multe articole ştiinţifice, 

monografii, lucrări metodice, manuale etc.. Printre cele mai relevante publicaţii pot fi menţionate 

următoarele: 

Articole în reviste: 

Dorin Vaculovschi, Victor Gâlcă. O abordare demografică asupra sustenabilităţii 

sistemului de pensionare (din Republica Moldova). În Analele ASEM. Chişinău: ASEM, anul 

2012, ISBN: 978-9975-75-608-2, p. 25-32, 0,5 c.a. 

Dorin Vaculovschi, Ala Lipciu. Dialogul social şi anumite valenţe doctrinaire. În Analele 

ASEM. Chişinău: ASEM, anul 2012, ISBN: 978-9975-75-608-2, p. 32-35, 0,5 c.a. 

Dorin Vaculovschi. Tendinţe ale evoluţiilor demografice şi impactul lor asupra pieţei 

muncii din Republica Moldova, În buletinul “Populaţie şi dezvoltare”  Nr. 2 (10), Iunie 2012, p. 

9, 0,3 c.a. 

Bîcu Adelina. Drept procesual civil. Partea Generală , Curs universitar, ASEM, 2013. 

Alic Bârcă. Managementul recompenselor, Manual, ASEM, 2013 

Alic Bârcă. Managementul resurselor umane internaţional, Manual, ASEM, 2013. 

Tomşa Aurelia, coordonator. Teorie economică, partea doua, Macroeconomie, Manual 

ASEM. 2013  
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Au avut loc mai multe participări la diverse manifestări ştiinţifice. Majoritatea membrilor 

facultăţii „Economie Generală şi Drept” au participat activ la lucrările conferinţei internaţionale 

cu prilejul zilei ASEM.   

O serie din profesori au avut stagii de perfecţionare peste hotare precum urmează: 

1. Elena Cara, conferenţiar universitar al catedrei „Teorie şi politici Economice”, 

Universitatea Paris Daufin (Franţa), 2-30 aprilie 2013. 

 

Facultatea ”Cibernetică, Statistică și Previziune Economică” 

Unii indicatori privind activităţile de cercetare-inovare sunt prezentate în tabelul 20 

 

Tabelul 20. Unii indicatori privind activităţile de cercetare-inovare la facultate 

Indicator 

Catedra 

Total 
Cibernetica şi 

informatică 

economică 

Statistică şi 

previziune 

economică 

Matematică 
Tehnologii 

informaţionale 

Nr. conducători de 

doctorat 
5 2 - 0 8 

Nr.doctoranzi; 10 7 - - 17 

Nr. teze de doctorat 

susţinute 
1 - - - 1 

Nr.programe/proiecte de 

cercetare 
4 3 - - 7 

Volum 

activităţi 

cercetare 

Nr. cărţi 3 0 1 1 5 

Nr. articole  22 21 15 7 65 

Nr. alte 

publicaţii 
2 2 - 2 6 

Manifestări 

ştiinţifice 

organizate 

naţionale - 0 - - 0 

internaţionale 
- - - - - 

Au fost efectuate cercetări ştiinţifice  în cadrul a 6 teme de cercetare, conform Planului de 

cercetări ştiinţifice al ASEM, fără finanţare. 

În aprilie şi mai  2013 au fost organizate teleconferinţe cu participarea majoritară a tinerilor 

cercetători (moderatori  -  prof. univ. D.Todoroi, prof. univ. S.Ohrimenco). La aceste 

teleconferinţe au participat cercetători din ASEM şi alte instituţii din Republica Moldova, 

România, SUA ,Bulgaria şi Ucraina. În perioada de referinţă a fost susţinuteă 1 teză de doctor în 

economie  (Cara O.). 

 

XI. RELAȚII INTERNAȚIONALE 

 

 

I. Forme de colaborare internațională: 

  

1. Colaborare interuniversitară 

2. Mobilitate studenţească 

3. Mobilitate academică 

4. Participare la proiecte  



76 

 

5. Colaborarea cu agenţii de recrutare a studenţilor străini  

 

II. Acorduri interuniversitare 

Tabelul 21. Acorduri semnate între ASEM şi alte instituţii de învăţămînt superior din 

străinătate  ( la data de 29 mai 2013) 
Nr. Ţara Denumirea acordului Anul semnării şi 

valabilitatea 

1.   

 

 

 

 

 

 

România 

Academia de Studii Economice din 

Bucureşti 

din 29.02.2008- 

nelimitat 

2.  

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

din 08-04-2013 -

nelimitat 

3.  Centrul Regional de Formare Continuă 

pentru Administraţia Publică Locală Sibiu                               

din 05.04.2008 - 

nelimitat 

4.  

Universitatea „Valahia” din Târgovişte   

din 14.12.2000 - 

nelimitat 

5.  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi   

din 07.04.2000 - 

nelimitat 

6.  

Universitatea  Andrei Şaguna din Constanţa 

din 17-04-2013 - 

nelimitat 

7.  

Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş                                                                                               

din 14.06.2005 - 

nelimitat 

8.  

Primăria oraşului Predeal, România                                                                                                       

din 09.03.2006 – 

09.03.2014 

9.  

Universitatea „Ovidius” din Constanţa                                                                                                    

din 28.07.2006 - 

nelimitat 

10.  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,    

Universitatea „Ovidius” din Constanţa                                                                                                    

din  30.09.2008 - 

nelimitat 

11.  
Universitatea Ecologică din Bucureşti                                                                                                    

din 01.11.2007 – 

01.11.2017 

12.  Universitatea „Constantin Brâncuşi” din 

Târgu Jiu                                                                                 

din 19.11.2007 – 

19.11.2017 

13.  
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

din 17.11.2009 – 

17.11.2014 

14.  
Universitatea de Nord Baia Mare 

din 28–09-2007 - 

nelimitat 

15.  Universitatea Creştină „Dmitrie Cantemir” 

din Bucureşti 

din 06.10.2010 – 

06.10.2013 

16.   

 

Rusia 

Российская Экономическая Академия 

им.Г.В.Плеханова                                                                 

din 07.12.2007 – 

07.12.2017 

17.  Росийский Государственный  Торгово- 

экономический Университет (Воронеж)                            

din 29.09.2008 – 

29.09.2018 

18.  
Universitatea TISBI 

din 07.12.2012- 

07.12.2022 

19.  Letonia 

Şcoala Economică din Stockholm or.Riga 

din 27.04.2007 – 

nelimitat 

20.   Белорусский Экономический din 22.04.2003 – 
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Belarus Университет                                                                                         22.04.2014 

21.  
Полоцкий государственный университет 

din 10.04.2012– 

nelimitat 

22.   

 

 

 

 

Ucraina 

Донецкий Национальный Университет                                                                                               

din 26.04.2004 - 

nelimitat 

23.  Национальный университет  Водного 

Хозяйства din 23.01.13 -  nelimitat 

24.  Одесский Институт 

Предпринимательства и Права                                                                          

din 14.05.2002 - 

nelimitat 

25.  Днеппропетровский Национальный 

Горный Университет                                                                

din 01.07.2008 - 

nelimitat 

26.  Житомирский государственный 

технологический университет                                                       

din 17.12.2008 – 

17.12.2018 

27.  
Львовская коммерческая академия                                                                                                   

din 23.12.2008 – 

23.12.2013 

28.  Университет экономики и права 

«КРОК»- Киев 

din 19.06.2009 – 

19.06.2022 

29.  Киевский Национальный Торгово-

Экономический Университет 

din 18.02,2009 – 

18.02.2014 

30.  Приазовский Государственный 

Технический Университет 

din 25.02.2010 - 

nelimitat 

31.   Universitatea Naţională din Cernăuţi „Iurii 

Fedkovici” 

din 01.06.2013 – 

01.06.2023 

32.   

Franţa 

Universitatea Pierre Mendes France de 

Grenoble                                                                                 

din 21.03.2000 – 

nelimitat 

33.  
Universitatea Paris-Dauphine                                                                                                                 

din 25.03.2008 - 

nelimitat 

34.  
Universitatea Jean Moulin or.Leon; AUF                                                                                                

din 29.07.2007 – 

nelimitat 

35.  
Universitatea Rennes-2 - Haute Bretaghe                                                                                              

din 11.02.2008 – 

nelimitat 

36.  Polonia 

Academia Economică Krakovia 

din 03.03.2006 – 05-04-

2017 

37.  Bulgaria Academia Economiei Naţionale 

“D.A.Tenov” 

din 21.05.2009 – 

nelimitat 

38.  Turcia 

Universitatea Hacettepe   

din 03.06.2005 – 

nelimitat 

39.   

Italia Universitatea Degli Studi, Palermo                                                                                                         

din 29.04.2005 - 

nelimitat 

40.  
Universitatea din Bolonia                                                                                                                        

din 29.09.2010- 

29.09.2013 

41.  
Universitatea Calabria  

din 23.06.2009 – 

23.06.2014 

42.  Serbia 

Institutul de Economie Agricolă, Belgrad            

din 09.10.2007 – 

nelimitat 

43.  Austria University of IMC University oa Applied din 01.06.2012-



78 

 

sciences Krems/Austria 01.06.2014 

44.   

China Lanzhou University 

din 22.03.2010 – 

nelimitat 

45.  
Huanggang Normal University 

din 27.03.2013 - 

nelimitat 

46.  Maroc Università Chouaib Doukkali d’el jadida, 

Maroc 

din 08.06.2010 – 

08.06.2015 

47.  Grecia 

Serres Institute of Technologie 

din 17.01.2012 - 

17.01.2017 

48.  Estonia 

University of Tartu 

din 01.11.2010 – 

31.12.2013 

49.  Cehia Institutul de cercetari Stiintifice in domeniul 

Geodeziei, Topografiei si cartografiei 

din 27.09.2011- 

27.09.2021 

 

III. Programe de mobilitate 

a) studenţeasca: 

 În colaborare cu Universitatea Economică din Cracovia, Polonia este organizată anual 

mobilitatea studenţească: câte 1 student  de la ambele Instituţii de învăţământ, au făcut 

studiile pe parcursul unui semestru la institutul partener. 

 

În cadrul programului Erasmus Mundus: un student din Letonia a făcut studiile (ciclul I)la 

ASEM  pe parcursul unui semestru, trei studenți de la ASEM au facut studiile (ciclul I) la 

Universităti din Lituania (2 persoane) și Universitate din Austria ( 1 persoană la ciclul II). 

 

b) academică:   

     - 10 cadre didactice de la ASEM au participat la stagii de documentare cu durata de o lună la 

ASEB; 

     -  4 cadre didactice de la ASEM participă la stagii de documentare cu durata de  7 zile la 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 

 

IV. Studenţi străini 

     Număr total: 101 

      Inclusiv: budget  21      contract  80 

Ţările de origine: Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Tadjikistan, Lituania, 

România,  Israel, Turcia, Suedia, Nigeria, Nepal. 

 

 

XII. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

12.1.  Planificarea şi utilizarea mijloacelor publice şi speciale: 

 Planificarea şi utilizarea mijloacelor publice şi speciale: 

Academia de Studii Economice din Moldova dispune de două surse de finanţare: 

1. cheltuieli de bază; 

2. mijloace speciale. 

În anul 2012 ASEM a beneficiat de mijloace din bugetul statului total în mărime de 

32690,9 mii lei, din care valorificaţi au fost 32415,3 mii lei, ceea ce constituie 99,16%.  

Mijloacele bugetului de stat (cheltuielile de bază) au fost alocate pentru:  
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1. Pregătirea specialiştilor (ciclul 0, I, licenţă): 23280,8 mii lei, din care valorificaţi 23234,6 

mii lei, ceea ce constituie 99,8%. Mijloacele alocate au fost direcţionate pentru cheltuieli 

de personal, burse (inclusiv bursa Președintelui), și o acoperire parțială a consumului de 

resurse energetice şi altor cheltuieli strict necesare procesului de studii. 

2. Pregătirea masteranzilor (ciclul II masterat): 4192,7 mii lei, din care valorificaţi 4108,4 

mii lei, ceea ce constituie 97,99%. Mijloacele date la fel au fost direcţionate pentru 

cheltuieli de personal, burse și parțial servcii comunale. 

3. Pregătirea cadrelor ştiinţifice (ciclul III doctorat și postdoctorat): 624,0 mii, valorificaţi 

601,4 mii lei, ceea ce constituie 96,38%. 

4. Indemnizaţii pentru studenţii orfani: 1252,9 mii lei, valorificaţi 1131,5 mii lei, ceea ce 

constituie 90,31%. 

5. Întreţinerea căminelor: 2460,4 mii lei, valorificaţi au fost 2460,4 mii lei, ceea ce 

constituie 100%. 

6. Cercetări ştiinţifice: 880,1 mii lei, valorificaţi 879,0 mii lei, ceea ce constituie 99,88%. 

Ceea ce ţine de mijloace speciale, ASEM a planificat încasări de 77388,1 mii lei, din care 

au fost încasate venituri în mărime de 88674,2 mii lei, ceea ce constituie o supraexecutare de 

14,58%. 

Aceste venituri au fost planificate, încasate şi utilizate din următoarele surse: 

1. Pregătirea specialiştilor (ciclul 0, I licenţă şi ciclul II masterat): venituri planificate 

63168,4 mii lei, încasate 74766,0 mii lei; cheltuieli planificate 65205,0 mii lei, 

valorificate 62471,2 mii lei, ceea ce constituie 95,81 %. 

2. Alte servicii contra plată (cursuri de scurtă durată, cantine, activităţi sportive, 

tipografie, librării, etc.): venituri planificate 5702,3 mii lei, încasări 5588,9 mii lei; 

cheltuieli planificate 5810,1 mii lei, valorificate 5563,5 mii lei, ceea ce constituie 

95,76%. 

3. Pregătirea cadrelor ştiinţifice (ciclul III doctorat): venituri planificate 767,8 mii lei, 

încasate 770,5 mii lei; cheltuieli planificate 767,8 mii lei, valorificate 718,0 mii lei, 

ceea ce constituie 93,5%. 

4. Întreţinerea căminelor: venituri planificate 3414,6 mii lei, încasări 2830,2 mii lei; 

cheltuieli planificate 3529,3 mii lei, valorificate 35821,3 mii lei, ceea ce constituie 

99,77%. 

5. Arenda bunurilor proprietate publică: venituri planificate 4005,0 mii lei, încasate 

4427,6 mii lei; cheltuieli planificate 4655,0 mii lei, valorificate 4642,1 mii lei, ceea ce 

constituie 99,72%. 

6. Sponsorizări şi donaţii: venituri planificate 165,0 mii lei, încasate 145,5 mii lei; 

cheltuieli planificate 407,7 mii lei, valorificate 248,4 mii lei, ceea ce constituie 60,93%. 

Planificarea şi utilizarea cheltuielilor de bază cît şi a celor speciale a fost efectuată legal şi 

regulamentar, conform clasificaţiei bugetare şi Regulamentului de gestionare a mijloacelor 

speciale. 

12.2. Investiţii: 

Pe parcursul anului 2012, Academia de Studii Economice din Moldova a planificat şi 

valorificat 956,7 mii lei pentru proiectarea complexului sportiv ASEM din str. Petru Rareș.  

Cheltuieli la capitolul Investiţii au fost efectuate în exclusivitate din contul mijloacelor 

speciale.  

12.3.Taxe de studii (metodologie de calculare): 

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 196 din 22.02.2007, în următoarele mărimi: 
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Tabelul 22. Taxele de stduii pentru  Ciclul I, Licenţă: 

Nr. 

d/o 
Facultatea 

Domeniul de formare profesională 

/ specialitatea 

Taxa pentru un an de studii, 

lei 

Învăţămînt cu 

frecvenţă la zi 

Învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

1 
Business şi 

Administrarea 

Afacerilor 

Business şi administrare (rom., rus.) 6800 3400 

Marketing şi logistică (rom., rus.) 6800 3400 

Merceologie şi comerţ (rom., rus.) 6000 - 

Turism (rom-engl., rom-fr., rom.la 

f/red.,rus.- la zi, f/red.) 
7500 3750 

Tehnologia și managementul 

alimentației publice (rom., rus) 
7000 3750 

2 

 

Economie 

Generală şi 

Drept  

Economie generală (rom., rus) 6000 3000 

Drept (rom., rus) 7500 3750 

Administraţie publică (rom.) 5500 - 

Asistență socială (rom) 5500 3000 

3 
Relaţii 

Economice 

Internaţionale 

Economie mondială şi relaţii economice 

internaţionale (rom.-engl., rom-fr., rus) 
7500 3750 

4 Finanţe  
Finanţe şi bănci (rom., rus., rom-engl. la 

zi; rom., rus. – la f/red.) 
7500 3750 

5 Contabilitate  Contabilitate (rom., rus.) 7500 3750 

6 

Cibernetică, 

Statistică şi 

Informatică 

Economică 

Cibernetică şi informatică economică 

(rom., rus) 
5700 3000 

Statistică şi previziune economică  

(rom., rus.) 
5500 - 

Informatică (rom., rus.) 5700 - 

Informatica aplicata (rom., rus.) 5700 - 

Management  informaţional (rom., rus) 5700 - 

Tehnologii informaționale 5700 3000 

Securitatea informațională 5700 - 

Taxe de studii pentru ciclul II, masterat: 

Nr. 

d/o 
Facultatea Specializări 

Taxa anuală, 

lei 

1 Business şi Administrarea Afacerilor Toate specializările 8000 

2 Economie Generală şi Drept  Toate specializările 8000 

3 Finanţe Toate specializările 8000 

4 Contabilitate  Toate specializările 8000 

5 Relaţii Economice Internaţionale Toate specializările 8000 
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6 
Cibernetică, Statistică şi Informatică 

Economică 
Toate specializările 6500 

3. Ciclul III, Doctorat: toate specialităţile 8500 lei 

Pînă în prezent nu există prevederi legale ce reglementează o metodologie de calculare a 

taxelor de studii, deaceea fiecare instituţie individual îşi elaborează o metodologie. În ASEM 

taxă de studii medie se calculează în baza cheltuielilor reale suportate. 

 

 

XIII. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ 

14.1. Spaţii pentru studii. Dotare 

 

Academia de Studii Economice dispune de 6 blocuri de studii. Baza materială de studii se 

prezintă în felul următor: 

Tabelul 23. Spații pentru studii 

 

Suprafaţa 

blocurilor 

de studii 

(m.p.) 

inclusiv Numărul 

de locuri 

de studii 

(după 

proiect) 

Cantina 

(locuri 

după 

proiect) 

Sală 

sportivă 

Sala de 

lectură 

(locuri) 
de 

studii 

de studii 

auxiliară 
auxiliară 

Total 40560 24843 10688 5029 8276 300 5 392 

 

Sălile de studii sunt dotate cu mobilier care să asigure confortul studenţilor, o mare parte din 

săli sunt dotate cu tehnică multimedia (laptop, proiector). Există, de asemenea, laboratoare în 

care este instalat mobilier special, adaptat în funcţie de tipul activităţilor desfăşurate 

(merceologie, informatică, etc.). 

 

13.2.Biblioteca/mediateca. Dotare 

În anul 2012 dezvoltarea colecţiilor s-a axat pe reprezentativitate şi pe răspunderea nevoilor 

de învăţământ şi cercetare în domeniul economic. Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice ASEM sunt 

organizate şi dezvoltate în raport cu nevoile de informare ale utilizatorilor prin achiziţii, donaţii, 

schimb şi alte surse. Procesele de selecţie, achiziţie, înregistrare şi depozitare a diverselor tipuri 

de publicaţii de la cărţi până la documente multimedia s-au realizat prin următoarele activităţi: 

 

 Aplicarea principiilor de bază ale dezvoltării colecţiilor: accesul liber la informaţie, 

respectarea dreptului libertăţii intelectuale, profilarea şi echilibrul, selectivitatea, 

coordonarea şi cooperarea etc.; 

 Orientarea prioritară a structurii şi componenţei colecţiilor de documente pentru 

susţinerea procesului educaţional universitar şi a activităţii de cercetare; 

 Dezvoltarea colecţiilor prin acoperirea echilibrată a tuturor disciplinelor de studiu 

şi a ariei lingvistice de interes; 

 Dezvoltarea colecţiilor de informaţii pe suport electronic; 

 Analiza permanentă a documentaţiilor necesare selecţiei: programele de studiu, 

planurile de cercetare, bibliografiile obligatorii şi facultative, formularele de 

deziderate ale utilizatorilor, studiile de marketing, planurile editoriale pentru 

achiziţia curentă, cuantumul resurselor bugetare şi extrabugetare, mărimea 

promoţiilor universitare etc.; 
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 Crearea unui cadru de colaborare dinamică care să faciliteze participarea cadrelor 

didactice universitare la procesul de dezvoltare a colecţiilor de documente şi a bazelor de  

date; 

 Perfecţionarea activităţilor de dezvoltare a colecţiilor prin utilizarea Internet-ului ca bază 

pentru studierea ofertei pieţei editoriale, precum şi pentru realizarea comenzilor de 

publicaţii;  

 Intensificarea relaţiilor cu mediul universitar şi ştiinţific din ţară şi din străinătate în 

vederea creşterii numărului de documente achiziţionate prin donaţii şi schimb de 

publicaţii.  

 Participarea în Proiectele internaţionale (The World Bank Depository and Regional 

Library Program; Centrul European de Documentare (EUi); Consorţiul REM). 

 Activizarea fundraisingului în activitatea de dezvoltare a colecţiilor, eficientizarea 

activităţii de recepţionare a tuturor ediţiilor de profil, editate în Moldova; 

 

Colecţiile bibliotecii sunt dezvoltate pe o orientare preponderent pluridisciplinară, crearea unui 

mediu de bibliotecă electronic care să corespundă cerinţelor de studiu şi de cercetare ale 

utilizatorilor. La începutul anului 2013, colecţia Bibliotecii Ştiinţifice ASEM constituie 279677  

volume. Creşterea reală a acestei baze informaţionale constituie faţă de anul 2011 cu 3374 

unităţi.  

 

Alocaţia bugetară, un cuantum din resursele extrabugetare şi eventualele achiziţii gratuite 

prin sponsorizări şi donaţii au constituit resursele cu care a fost realizată dezvoltarea 

colecţiilor. În colecţiile bibliotecii în anul 2012 au fost adăugate şi puse la dispoziţia 

utilizatorilor 4701 volume (882 titluri), în valoare totală 487978,8 lei, dintre care 346442,5 lei 

(71%, în anul 2011 – 48,1%) au fost alocaţi din bugetul ASEM. Observăm o creştere a alocaţiilor 

din bugetul instituţiei noastre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din numărul total de intrări noi, 3518 exemplare sunt cărţi, 1007 volume publicaţii 

seriale, 78 documente audio-video şi electronice, 15 manuscrise, 83 autoreferate. Media per titlu 

constituie 5,3, ce indică o creştere în comparaţie cu anul 2011 (3,2). Am constatat însă, ca şi în 

anii precedenţi, că solicitările sunt mult mai mari şi nu putem rezolva o bună parte din cererile la 
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Figura 1. Dezvoltarea colecţiei 1992-2012



83 

 

care este supusă biblioteca, fie că ne lipsesc unele titluri, fie că nu avem suficiente exemplare 

dintr-un titlu, deşi media pe titlu este de 5,6 (total colecţie). 

 

Din cele 4701 unităţi, 57,8% (2715 unităţi) sunt publicaţii didactice, 1783 unităţi reprezintă 

literatura ştiinţifică. Informarea utilizatorilor prin periodice şi seriale s-a realizat asigurându-se 

126 abonamente (creştere cu 8 abonamente în comparaţie cu anul precedent) în valoare de 

124336,9 (87966,6 în 2011) lei la principalele publicaţii locale, româneşti, ruseşti şi străine, atât 

cu caracter de informare generală, cât şi de profil economic, conform cerinţelor înaintate de 

catedre (total intrări 1007 volume (1069 în anul 2011).  

 

Numărul documentelor pe suport modern, achiziţionate în 2012, a fost mai mic decât în anul 

precedent. S-au achiziţionat la această categorie de documente 78 unităţi (în 2011 – 91 unităţi). 

Pentru abonamente de la Compania EBSCO Publishing (Proiectul REM) s-au cheltuit 17800 lei, 

pentru actualizarea bazei de date „Juristul” – 1080 lei.  

Rata de înnoire a fondului constituie 59,5 (69,2 în 2011). Cheltuielile pentru achiziţii de 

documente per utilizator au crescut faţă de anul precedent de la 29,75 lei la 33 lei (23,4 lei din 

bugetul ASEM, în anul 2011 - 14,3 lei), intrările noi per utilizator sunt în creştere şi constituie 

0,32 (0,2 din bugetul ASEM). Total bugetul pentru achiziţii de documente: 487978,8 lei 

(346442,5 lei din bugetul ASEM). 

Biblioteca Colegiului Naţional de Comerţ a crescut cu 590 volume (58 titluri) şi 20 ediţii 

periodice (132 volume) în valoare de 22740,9 lei (8265,25 lei din buget ASEM), ceea ce 

constituie o creştere în comparaţie cu anul trecut (19128 lei, buget ASEM - 6998 lei). Din 

numărul total de intrări - 216 ediţii didactice, 264 ştiinţifice; dintre care 434 cărţi, 10 titluri ziare 

şi 10 titluri reviste. Per utilizator CNC revin 0,3 publicaţii noi. Cheltuielile de achiziţie constituie 

10 lei per utilizator, ceea ce reprezintă o creştere în comparaţie cu anul 2011 (8,59 lei).  

 

 
 

Pe parcursul anului 2012 biblioteca şi-a completat fondurile prin donaţii cu 1526 volume 

în valoare de 126679,3 lei, ceea ce reprezintă o descreştere în comparaţie cu anul 2011 (de la 
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28% până la 25%). Biblioteca Ştiinţifică ASEM a colaborat în acest context cu organizaţii 

(Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană, Camera Naţională a 

Cărţii, ASE Bucureşti) şi cu persoanele particulare. 
 

 

 
 

 
 

Figura 14. Structura după limbi 

În 2012 fondul de publicaţii al Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM s-a îmbogăţit din diverse surse:   

75% 

25% 

Figura 13. Donaţiile în structura achiziţiilor, 2012 

Total

Publicaţii 
ştiinţifice; 

1783 

Publicaţii 
didactice; 2715 

În limba 
română; 3319 

În limba rusă; 
715 

În limbi 
străine; 667 
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Pe parcursul anului 2012 din fondul Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM au fost eliminate 1327 

volume (0 titluri), ce constituie 0,6% (în anul 2011 - 0,6%) din totalul colecţiilor, normele 

internaţionale de eliminare anuală fiind 5%. La 1 ianuarie 2013 colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a 

ASEM constituie 279677 volume  (49609 titluri). Valoarea totală a fondului este de 9237378,7 

lei.   

Structura colecţiilor şi nivelul lor ştiinţific sunt elemente determinate de structura 

procesului didactic şi nivelul cercetării din universitate. Disciplinele normative predate la ASEM 

în marea majoritate sunt acoperite cu un număr suficient de manuale. Literatura didactică 

constituie 62% din numărul total al publicaţiilor, ceea ce reprezintă un indicator care corespunde 

cu normele internaţionale.  
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În anul de referinţă au fost abonate 126 ediţii periodice în valoare de 124336,9 lei, ceea 

ce a însemnat o creştere numărului de abonamente şi a cheltuielilor în comparaţie cu anul 2011.  

 

Ştiinţifică 87558 
31% 

Didactică 
174023 

62% 

Alte 18096 
7% 

Figura 17. Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM   
după genul publicaţiilor 

58% 
32% 

10% 

Figura 18. Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM  
prezentată în limbi 

limba romana - 161188 limba rusă - 90298 limbi străine - 28191
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Colecţia de ediţii periodice constituie 916 titluri, acestea fiind reflectate în baza de date de 

înregistrări bibliografice. Abonarea la ediţii periodice pentru anul 2013 a avut loc în lunile 

noiembrie-decembrie 2012 în baza de concurs. Licitaţia a fost câştigată de Moldpresa SA.  

 

 

 
 

O sursă importantă de dezvoltare a colecţiilor este activitatea de schimb a publicaţiilor. 

Biblioteca Ştiinţifică ASEM întreţine relaţii de colaborare cu asemenea organisme internaţionale 

ca Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană, cât şi cu 42 parteneri din 

ţară şi de peste hotare.                                            În colecţia bibliotecii au intrat 193 publicaţii de 

la Comisia Europeană.  

În anul 2012 Biblioteca Ştiinţifică ASEM a primit 175 cărţi (296 în anul 2011) prin 

intermediul schimbului de la diverse universităţi de peste hotare. Totodată au fost transmise 

partenerilor 130 cărţi şi 83 reviste, majoritatea fiind publicaţiile ASEM.  
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Series1; 
studenţi – 

11714; 11714; 
88% 

Series1; cadre 
didactice – 577; 

577; 4% 

Series1; 
doctoranzi – 20; 

20; 0% 

Series1; 
masteranzi – 
516; 516; 4% 

Series1; alte 
categorii – 129; 

129; 1% 

Series1; 
utilizatori 

nespecifici – 
390; 390; 3% 

Figura 21. Utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice ASEM 

studenţi – 11714 

cadre didactice – 577 

doctoranzi – 20 

masteranzi – 516 

alte categorii – 129 

utilizatori nespecifici – 
390 

Fondul de Schimb este organizat în baza publicaţiilor corpului profesoral didactic, editate la 

Centrul Poligrafic ASEM, dubletelor şi ediţiilor provenite din donaţii. Scopul acestei activităţi 

este completarea suplimentară a colecţiei bibliotecii, precum şi promovarea publicaţiilor 

cercetătorilor din ASEM. La 1 ianuarie 2013 Fondul de schimb constituie 108 volume (valoarea 

totală 14857 lei).  

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

Centru Multimedia. Sălile de lectură au o capacitate totală de 385 locuri, în care se pot 

consulta aproximativ 280000 de documente de toate tipurile, iar Centrul de Împrumut 

poate pune la dispoziţia utilizatorilor săi 180000 de documente. Servirea studenţilor şi 

doctoranzilor, corpului profesoral-didactic şi specialiştilor din sfera comercială, financiară, 

bancară şi din afaceri s-a realizat în medie 54,8 de ore săptămânal.  

De serviciile Bibliotecii în anul 2012 au beneficiat 14828 de utilizatori (din care activi 

13346). Clienţii reali ai Bibliotecii ASEM sunt următoarele categorii: studenţi – 11714; cadre 

didactice – 577; doctoranzi – 20; masteranzi – 516; alte categorii – 129; utilizatori nespecifici – 

390; utilizatori CNC – 2264.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitările mari ale acestui important serviciu în anul 2012 se concretizează în câteva date 

esenţiale:  

 14828 utilizatori persoane fizice;  

 137159 frecvenţă;   

 28000 vizite virtuale; 

 203155 documente consultate şi împrumutate.  

Aceste date, comparate cu cele planificate, ca şi cu cele ale anului anterior, adică 2011, relevă 

următoarele:  

 frecvenţa pe întregul an a crescut, faţă de anul precedent, cu 5135 unităţi;  

 numărul utilizatorilor a scăzut cu 871 persoane;  

 numărul de documente consultate a scăzut, comparativ cu anul precedent, cu 110112 

unităţi. 

Indicatorii sunt în diminuare în legătură cu micşorarea numărului de studenţi înscrişi la 

facultăţile ASEM. 
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Total; 1; 
203155 

în limba 
română; 1; 

160830 didactică; 1; 
142209 

ştiinţifică; 1; 
60946 

Figura 22. Împrumut şi consultanţă publicaţiilor  
în anul 2012 

Total în limba română didactică ştiinţifică

Un indicator important, care arată cel mai bine încărcătura de activitate cu publicul, 

frecvenţa medie zilnică ponderată care, pentru 2012, a fost de 426, în creştere cu 28 faţă de 

2011.  

Din cifre prezentate rezultă următorii indicatori de performanţă:  

 indicele de frecvenţă de 9,25 semnifică faptul că fiecare utilizator a venit la bibliotecă în 

tot parcursul anului de peste 9 ori (în anul precedent de 8,41);  

 documente eliberate zilnic – 631, cu 312 mai puţin decât în anul 2011;  

 indicele de lectură 15,2 indică o descreştere de 4 documente consultate de fiecare cititor 

faţă de anul 2011;   

 numărul de documente consultate de utilizatori, raportat la numărul de salariaţi – a scăzut 

în 2012 cu 1803 unităţi, dă valoarea de 3250 unităţi. 

Perioadele cele mai încărcate ale anului sunt primul şi ultimul trimestru, perioade 

corespunzătoare cu cele de activitate intensă din sistemul de învăţământ. 

Situaţia statistică, diferenţiată pe secţii, avându-se în vedere numărul de ore de funcţionare ca şi 

numărul de personal al serviciilor se prezintă astfel: 

Frecvenţa anuală cea mai ridicată se constată la Secţia Centrul Multimedia – 24145, fiecărui 

angajat revenindu-i o medie de 3500 utilizatori serviţi pe an; Comunicarea Colecţiilor - 61132, 

media pe angajat de 3217 cititori serviţi pe an; Sala de lectură „Paul Bran” - 7062, media pe 

angajat - 2354; Sala de lectură „Eugeniu Hrişcev” - 9498, media pe angajat - 1900; Sala de 

lectură a Colecţiei de Patrimoniu - 4686 cititori, media pe angajat - 1172; Biblioteca CNC - 

22382 cititori, media pe angajat – 5596; Sala de referinţe - 8054 utilizatori, media pe angajat – 

1342. 

Documentele consultate în 2012, în raport cu secţiile bibliotecii, sunt repartizate astfel: 

Comunicarea Colecţiilor - 110126, fiecărui angajat revenindu-i o medie de 5796 documente; 

Sala de lectură „Paul Bran” - 13291, media pe angajat - 4430; Sala de lectură „Eugeniu 

Hrişcev” - 20389, media pe angajat - 4078; Sala de lectură a  Colecţiei de Patrimoniu - 23787, 

media pe angajat - 5947; Biblioteca CNC - 34982, media pe angajat – 8746. 

După conţinut, categoria de documente cu cea mai mare solicitare o reprezintă în continuare 

literatura didactică 142209 (70%) din totalul documentelor consultate; 60946  (30%) ştiinţifică. 
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În anul 2012 numărul de utilizatori nespecifici a fost de 390, indicând o descreştere faţă 

de anul 2011 cu 311 utilizatori. Principala categorie de utilizatori sunt studenţii învăţământului 

superior din capitală. Suma încasărilor constituie 7330 lei, constituind o diminuare de 1,8 ori faţă 

de anul precedent. 

Multiplele solicitări ale cititorilor au fost satisfăcute şi prin intermediul împrumutului 

interbibliotecar. Împrumutul naţional şi internaţional sunt surse de completare ale nevoii de 

informare şi documentare; aceste două servicii de bibliotecă, oferite de către „Colecţia de 

Patrimoniu” sunt promovate în rândul cadrelor didactice şi a cercetătorilor. Pe parcursul 

anului 2012 au fost acordate 290 împrumuturi (cereri primite 300). Publicaţiile oferite de către 

alte biblioteci au constituit 260 (din 280 cereri). 

În anul 2012 prestarea serviciilor auxiliare a constituit: fotocopiere – 2100; scanare – 8000; 

listare – 16000; lucrări de legare, copertare şi restaurare - 2310. 

 

 
XIV. CONCLUZII. 

  

14.1. Dificultăţi în activitatea ASEM 

Considerăm că activitatea ASEM în anul 2012 - 2013, atât în plan metodico-didactic, cât 

şi ştiinţific, poate fi considerată ca satisfăcătoare, rămânând, totodată, unele rezerve, printre 

cele mai importante menţionăm: 

 Numărul mare de restanţieri pe parcursul anului. 

 Absenţa nemotivată de la ore a studenţilor. 

 Dificultăţi în plasarea studenţilor la practica de licenţă; 

 Numărul insuficient de locuri în căminele studenţeşti 

 

Propuneri de soluţionare: 

 Extinderea de mai departe a practicii folosirii materialelor didactice şi ştiinţifice în formă 

electronică; 

 Orientarea şi intensificarea activităţii profesorilor privind elaborarea materialelor 

didactice şi metodice, publicarea materialelor în formă electronică pe locaţia Web a 

ASEM; 

 Oportunitatea implementării învăţământului la distanţă, îndeosebi actual pentru tinerii din 

Republica Moldova plecaţi la lucru în afara hotarelor republicii;  

 Trecerea de la varianta actuală 3+2 la varianta 4+1, sau 4+1,5  pentru ciclurile I şi II la 

toate specialităţile de la facultate, argumentând Ministerului Educaţiei despre necesitatea 

acestor modificări pentru toate instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, 

care pregătesc specialişti în domenii similare ; 

 Revederea planurilor de învăţământ, în scopul distribuţiei uniforme a orelor pe parcursul 

anului universitar la disciplinele: Matematica şi Informatica Economică (la unele 

specialităţi cursurile să fie predate  în  semestrul de toamnă, iar la celelallte – în semestrul 

de primăvară). 

 Înviorarea procesului de cercetare ştiinţifică prin participarea la diverse proiecte comune 

cu alte instituţii sau grupuri de creaţie. Utilizarea cât mai activă a laboratoarelor de 

cercetare ştiinţifică create în cadrul facultăţii în atragerea proiectelor de cercetare 

ştiinţifică şi implicarea  a profesorilor din cadrul facultăţii. 
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 Eficientizarea procesului de încheiere a acordurilor cu instituţiile de stat şi cu agenţii 

economici în vederea asigurării petrecerii practicii de producţie şi a celei de licenţă, 

precum şi a organizării studiilor prin doctorat pentru cadrele didactice tinere de la 

catedrele de Drept Public şi Drept privat. 

 Continuarea procesului de actualizare a programelor analitice la disciplinele de specialitate 

în domeniul contabilității în vederea corespunderii conținutului acestora cu cerințele 

programului de certificare ACCA, în scopul obținerii acreditării facultății de către 

organismul internațional ACCA 

 Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a funcţionării SMC conform cerinţelor ISO 9001. 

 Creşterea gradului de asigurare metodico-didactică a disciplinelor de specialitate;  

extinderea numărului de materiale metodico-didactice elaborate/actualizate și publicate; 

 Intensificarea colaborării cu instituțiile superioare de învățământ din țară și de peste 

hotare. 

 Stabilirea unui număr de ore obligatorii de lucru în biblioteca ASEM cu verificarea 

lucrului efectuat de către profesor, înregistrarea studentului într-un program elaborat  în 

sălile de lectură; 

 Organizarea activităţilor interactive profesor-student prin comunicarea on-line 

(răspunsuri on-line la întrebările studenţilor). 

 Amplificarea aspectul aplicativ în formarea profesională a specialiştilor, de orientat 

procesul de studii, conţinutul disciplinelor de specialitate spre studierea şi soluţionarea 

problemelor reale ale economiei, de practicat studii de caz din practica unităţilor 

economice. 

 Intensificarea activităţii curatorilor în vederea monitorizării prezenţei şi argumentării 

absenţelor nemotivate, precum şi ridicării nivelului reuşitei studenţilor în cadrul 

evaluărilor intermediare şi a celor finale; 

 
 

XV.Rezumat privind rezultatele concrete înregistrate în anul 

universitar 2012-2013 

 

În anul de studii 2012-2013 ASEM a realizat un şir de activităţi, care se încadrează, în 

linii generale, în  activităţile planificate.  

            1. ASEM a asigurat  realizarea în condiţii eficiente a  procesului didactic atât la ciclul I, 

licenţă, cât şi la ciclul II, masterat; 

2. Pe parcursul anului au fost susţinute şi aprobate de CNAA 8 teze de doctor în ştiinţe 

şi o teză de doctor habilitat ;  

3. Pe parcursul anului 2012, activitatea de cercetare ştiinţifică executată în cadrul ASEM 

s-a axat pe realizarea a 5 proiecte, finanţate de la bugetul de stat şi a 28 teme de 

iniţiativă. 

4. La cursurile de formare continuă au studiat 919 cursanți. 

5. Auditul intern al Sistemului de Management al Calităţii, conform standardelor 

internaţionale ISO 9001/ 2008  a confirmat  funcţionarea SMC în ASEM ; 

6. În anul de studii 2012-2013 au asigurat procesul didactic 487 cadre didactice. Din 

aceștea 411 persoane sau 84,4% sunt titulari. Din cadrele didactice titulare 57,9% 

dețin titluri științifice de doctor sau doctor habilitat; 

7. În perioada de raport au fost încheiate contracte de colaborare cu:   
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 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România,  08/04/2013 

 Universitatea  Andrei Şaguna din Constanţa, România, 17/04/2013 

 Национальный университет  Водного Хозяйства, Ukraina, 23/01/2013  

 Universitatea Naţională din Cernăuţi „Iurii Fedkovici”, Ukraina, 01/06/2013  

 Huanggang Normal University, China, 27/03/2013 
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Anexa nr. 1 

Contingentul de studenţi în anul de studii 2012-2013 
 

Învăţămînt cu frecvenţă la zi 
 

N
r.

 c
rt

. 

 

 

 

 

Codul, specialitatea 

Anul de studii 

T
o
ta

l 
st

u
d
en

ţi
 

Inclusiv  

B
ăr

b
aţ

i 

F
em

ei
 

Absolvenţi 

  

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

B
u
g
et

 

C
o
n
tr

ac
t 

T
o
ta

l 

ab
so

lv
en

ţi
 

Inclusiv 

%
 a

b
s.

 d
in

 n
r.

 

ad
m

iş
i 

in
iţ

ia
l 

B
u
g
et

 

C
o
n
tr

ac
t 

1. 363.1 Business şi administrare 365 408 467  1240 146 1094 552 688 467 44 423 97 

2. 363.2 Achiziţii 21 28 21  70 62 8 13 57 21 18 3 91 

3. 363.3 Managementul proprietăţii intelectuale   15  15 14 1 2 13 15 14 1 94 

4. 362.1 Marketing şi logistică 168 168 189  525 104 421 198 327 189 43 146 92 

5. 369.1 Merceologie şi comerţ 54 51 43  148 43 105 46 102 43 12 31 79 

6. 812.1 Turism 134 128 109  371 40 331 52 319 109 11 98 72 

7. 313.1 Administraţie publică 28 22 18  68 22 46 11 57 18 6 12 85 

8. 366.1 Economie generală 45 55 43  143 53 90 47 96 43 17 26 75 

9. 381.1 Drept 151 137 144 138 570 38 532 254 316 138 12 126 86 

10. 361.1 Contabilitate  310 308 297  915 151 764 219 696 297 43 254 96 

11. 364.1 Finanţe şi bănci 384 505 477  1366 140 1226 504 862 477 54 423 98 

12. 365.1 Economie mondială şi relaţii economice 

internaţionale 
118 113 104  335 62 273 102 233 104 27 77 79 

13. 367.1 Statistică şi previziune economică 20 16 20  56 48 8 10 46 20 15 5 99 

14. 368.1 Cibernetică şi informatică economică  58 58 73  189 108 81 145 44 73 38 35 86 

15. 526.2 Tehnologii informaţionale 29    29 13 16 20 9     

16. 526.5 Securitate informaţională 12    12 7 5 11 1     

17. 444.1 Informatică 17 20 14  51 35 16 40 11 14 8 6 82 

18. 444.3 Informatică aplicată 13 20   33 25 8 19 14     

19. 541.1 Tehnologia şi managementul 

alimentaţiei publice 

20    27 14 13 9 18     

TOTAL 1954 2037 2034 138 6163 1125 5038 2254 3909 2028 362 1666 87,4 
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Anexa nr. 2 

Contingentul de studenţi în anul de studii 2012-2013 
 

Învăţămînt cu frecvenţă redusă 
 

N
r.

 c
rt

. 

 

 

 

 

Codul, specialitatea 

Anul de studii 

T
o
ta

l 
st

u
d
en

ţi
 

Inclusiv  

B
ăr

b
aţ

i 

F
em

ei
 

Absolvenţi 

  

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

V 

B
u
g
et

 

C
o
n
tr

ac
t 

T
o
ta

l 

ab
so

lv
en

ţi
 

Inclusiv 

%
 a

b
s.

 d
in

 n
r.

 

ad
m

iş
i 
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iţ

ia
l 

B
u
g
et

 

C
o
n
tr

ac
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1. 363.1 Business şi administrare 227 425 194   846  846 312 534     

2. 362.1 Marketing şi logistică 111 93 96 180  480  480 239 241 180  180 81 

3. 369.1 Merceologie şi comerţ 34     34  34 6 28     

4. 812.1 Turism 47 42 42 45  176  176 64 112 45  45 76 

5. 366.1 Economie generală 16 17 21   54  54 13 41     

6. 381.1 Drept 82 75 74   231  231 69 162     

7. 361.1 Contabilitate  230 203 241 242  916  916 198 718 242  242 79 

8. 364.1 Finanţe şi bănci 226 215 167   608  608 118 490     

9. 365.1 Economie mondială şi relaţii economice 

internaţionale 
19     19  19 2 17     

10. 368.1 Cibernetică şi informatică economică  17 18 17   52  52 41 11     

11. 541.1 Tehnologia şi managementul 

alimentaţiei publice 

16     16  16 3 13     

TOTAL 1025 1088 852 467  3432  3432 1065 2367 467  467 78,6 
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Anexa nr. 3 

Dinamica contingentului de studenţi în anul de studii 2012-2013 

 
N

r.
 c
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1 Zi, 

din ei la:  

6702 1713 18 260 

 

231 

 

 

- 

273 85  

- 

469 

 

28 2028 6163 

buget 1155 443 6 - - - 35 10 - - 5 362 1125 

contract 5547 1270 12 260 231 - 238 75 - 469 23 1666 5038 

2 Frecvenţă 

redusă, 

din ei la:  

3807 400 6 183 150  

- 

81 80  

- 

703 17 467 3432 

buget - - - - - - - - - - - - - 

contract 3807 400 6 183 150 - 81 80 - 703 17 467 3432 

TOTAL 10509 2113 24 443 381 - 354 165 - 1172 45 2495 9595 
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Anexa nr. 4 

Reuşita studenţilor pe anii de studii în anul de studii 2012-2013 

 

N
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10-9 

 

 

9-7 

 

 

7-5 

 

 

4-1 

1 Anul I 3225 2193 1032 399 2826 2886 339 105 1330 1544 246 76.2 2979 2979 

2 Anul II 3589 2219 1370 367 3222 2899 690 347 1406 1372 464 87.1 3125 3125 

3 Anul III 3009 2178 831 386 2623 2569 440 953 1125 808 123 87.4 2886 2886 

4 Anul IV 731 147 584 13 718 645 86 101 276 228 126 83.6 605 605 

TOTAL 10554 6737 3817 1165 9389 8999 1555 1506 4137 3952 959 83.5 9595 9595 
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Anexa nr. 5 

 

Calitatea studiilor în anul de studii 2012-2013 
 

 

Nr. 

crt. 

 

Indicatorii calităţii studiilor  

(pe domenii de formare profesională) 

 

BAC/ 

Colegiu 

Şcoală medie 

de cultură 

generală 

 

Rural 

 

Urban 

Forma de studii 

zi frecvenţă 

redusă 

1. 

 
Denumirea domeniului/specializarea „Business şi Administrare”       

Media la admitere 7.73 7.78 7.88 7.88 7.94 7.47 

Media la prima sesiune 6.89 6.84 6.88 6.92 6.89 6.92 

Restanţe  276 14 189 101 199 91 

Denumirea domeniului/specializarea „Achiziţii”       

Media la admitere 8.65 - 8.56 8.96 8.65 - 

Media la prima sesiune 8.26 - 8.12 8.28 8.26 - 

Restanţe 5 - 4 1 5 - 

2. Denumirea domeniului „Marketing şi Logistică”       

Media la admitere 7.90 8.6 8.07 8.04 8.11 7.60 

Media la prima sesiune 7.27 7.35 7.29 7.53 7.31 7.17 

Restanţe  97 6 75 28 54 49 

3. Denumirea domeniului „Merceologie şi Comerţ”       

Media la admitere 7.94 8.88 8.04 8.01 8.17 7.52 

Media la prima sesiune 6.13 6.78 6.11 6.74 6.49 6.13 

Restanţe  27 2 20 9 22 7 

4. Denumirea domeniului „Turism”       

Media la admitere 7.76 8.93 7.95 7.93 7.87 7.58 

Media la prima sesiune 6.64 6.14 6.58 6.62 6.64 6.56 

Restanţe  67 8 51 24 38 37 

5. Denumirea domeniului „Administraţie Publică”       

Media la admitere 8.14 - 8.19 7.60 8.14 - 

Media la prima sesiune 7.92 - 7.88 7.96 7.92 - 

Restanţe  8 - 6 2 8 - 
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6. Denumirea domeniului „Economie Generală”       

Media la admitere 8.15 9.50 8.22 8.32 8.30 7.79 

Media la prima sesiune 7.66 7.54 7.68 7.62 7.68 7.52 

Restanţe  8 3 9 2 4 7 

7. Denumirea domeniului „Drept”       

Media la admitere 7.97 8.93 7.78 7.91 7.82 7.66 

Media la prima sesiune 5.87 6.49 5.93 6.27 5.95 5.87 

Restanţe  63 9 43 29 37 35 

8. Denumirea domeniului „Contabilitate”       

Media la admitere 8.22 9.37 8.25 8.31 8.40 8.04 

Media la prima sesiune 7.32 7.12 7.24 7.28 7.34 7.22 

Restanţe  76 11 53 34 44 43 

9. Denumirea domeniului „Finanţe şi Bănci”       

Media la admitere 8.11 9.30 8.15 8.24 8.27 7.85 

Media la prima sesiune 6.70 7.10 6.78 6.66 6.74 6.72 

Restanţe  117 11 74 54 60 68 

10. Denumirea domeniului „Economie mondială şi relaţii economice 

internaţionale” 

      

Media la admitere 8.36 8.85 8.39 8.25 8.32 8.28 

Media la prima sesiune 8.33 8.42 8.44 8.28 8.31 8.27 

Restanţe  21 5 19 7 14 12 

11. Denumirea domeniului „Statistică şi Previziune Economică”       

Media la admitere 8.19 9.50 8.47 7.86 8.26 - 

Media la prima sesiune 7.68 8.36 7.64 7.72 7.68 - 

Restanţe  5 1 4 2 6 - 

12. Denumirea domeniului „Cibernetică şi Informatică Economică”       

Media la admitere 7.93 8.85 8.18 8.53 8.12 7.53 

Media la prima sesiune 7.29 7.56 7.51 7.37 7.30 7.25 

Restanţe  12 7 11 8 10 9 

13. Denumirea domeniului „Informatică”       

Media la admitere 7.57 - 7.44 8.34 7.57 - 

Media la prima sesiune 7.50 - 7.45 7.50 7.50 - 

Restanţe  7 - 4 3 7 - 
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14. Denumirea domeniului „Informatică aplicată”       

Media la admitere 8.07 - 8.05 8.23 8.07 - 

Media la prima sesiune 6.19 - 6.21 6.15 6.19 - 

Restanţe  - - - - - - 

15. Denumirea domeniului „Tehnologii Informaţionale”       

Media la admitere 8.07 - 8.18 7.76 8.07 - 

Media la prima sesiune 7.19 - 7.24 7.16 7.19 - 

Restanţe  8 - 6 2 8 - 

16. Denumirea domeniului „Securitate Informaţională”       

Media la admitere 7.36 - 6.67 7.49 7.36 - 

Media la prima sesiune 6.25 - 6.21 6.27 6.25 - 

Restanţe  7 - 5 2 7 - 

17. Denumirea domeniului „Tehnologii şi Managementul 

Alimentaţiei Publice” 

      

Media la admitere 7.97 - 7.96 8.53 8.39 7.15 

Media la prima sesiune 7.54 - 7.52 7.56 7.54 7.52 

Restanţe  9 - 7 2 5 4 
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Anexa 6 

Evidenţa studenţilor orfani şi a celor aflaţi sub tutelă în anul de studii 2012-2013 
 

Nr. 

crt. 

Anul de studii Absolvent în 

anul curent 

(da / nu ) 

Numele, prenumele studentului Specialitatea Statutul 

studentului 

(orfan/tutelă) 

Acte care confirmă statutul indicat 

1. I Nu Belostecinic Roman Andrei Cibernetică, statistică şi informatică 

economică 

orfan  

2. I Nu Covalenco Nichita Valeriu Finanţe şi bănci orfan  Certificat deces tata MP II 058812, 

certificat deces mama MP II 058803 

3. I Nu Dogot Ecaterina Valeriu Finanţe şi bănci orfan  

4. I Nu Roman Olga Simion Administraţie publică orfan  Certificat deces tata DC V 0195592, 

certificat deces mama DC-IV 0952952 

5. I Nu Titova Ecaterina Andrei Turism orfan Certificat deces tata DC IV 0410074, 

certificat deces mama DC-IV 0935934 

6. I Nu Iacovcenco Nadejda Piotr Turism orfan Certificat deces tata TP I 232008, certificat 

deces mama DC-IV 0843888 

7. I Nu Gorbaciova Alina Alexandru Business şi administrare orfan  

8. I Nu Tamazlicari Irina Iurie Achiziţii orfan  

9. I Nu Chiperi Irina Teodor Achiziţii orfan Certificat deces tata DC-V 0326798, 

certificat deces mama DC-IV 0956394 

10. I Nu Guţu Alexandru Ion Finanţe şi bănci orfan Certificat deces tata DR  093254, 

101ertificate deces mama DR 093255 

11. I Nu Limintovschi Constantin Oleg Marketing şi logistică orfan Certificat deces mama DC-V 0275672, 

hotărîrea jud. Nr.12-44 din 19.11.1998 

12. I Nu Baciu Pavel Ion Finanţe şi bănci orfan Certificat deces tata DC IV 0571357, 

101ertificate deces mama DC-V 0081124 

13. I Nu Marjina Constantin Gheorghi Tehnologii informaţionale orfan Certificat deces tata DC IV 0427174, 

101ertificate deces mama DC-IV 0599597 

14. I Nu Borodulin Andrei Iurii Finanţe şi bănci orfan Certificat deces tata AM 035242, 

101ertificate deces mama DC-IV 0866580 

15. I Nu Hlistun Natalia Ghenadie Economie mondială şi relaţii 

economice internaţionale 

orfan Certificat deces tata DC V 0250456, 

hotarîrea nr.2-2144-09 din 21.12.2009 

decaderea drepturi parintesti mama 

16. I Nu Matei Alina Veaceslav Drept orfan Certificat deces mama DC-IV 1063007, 

decizia nr.3.9 din 27.09.2002 decaderea 

drepturi părinteşti tata 

17. I Nu Ciobanu Elena Ghenadie Drept orfan Certificat deces tata DC V 0273007, 

101ertificate deces mama DC-IV 1080881 

18. I Nu Gligor Victor Ion Tehnologii informaţionale orfan Certificat deces deces mama DC-IV 

0883296, hotărirea jud. 2-707-07 din 

15.10.2007 decaderea drepturi părinteşti 

tata 
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19. I Nu Pinciuc Veaceslav Igor Business şi administrare orfan Certificat deces tata DC IV 0048030, 

certificat deces mama DC-IV 0060652 

20. II Nu Sârbu Alexandru Vasile Business şi administrare orfan Certificat deces tata DC IV 0667574, 

102ertificate deces mama DC-IV 0843265 

21. II Nu Angheluţă Vasile Gheorghe Contabilitate orfan Certificat deces mama DC IV 0393054, 

hotărirea judec. Nr.2-1258-88 din 

21.12.1988 

22. II Nu Vozian Maria Vladimir Finanţe şi bănci orfan Certificat deces tata DC IV 0346582, 

102ertificate deces mama DC-IV 0598032 

23. II Nu Ciobanu Natalia Ion Economie mondială şi relaţii 

economice internaţionale 

orfan Certificat deces tata DC IV 0742765, 

102ertificate deces mama DC-IV 0568067 

24. II Nu Moisova Victoria Victor Contabilitate orfan Certificat deces tata IV BM 379471, 

102ertificate deces mama DC-V 0201845 

25. II Nu Mîndrescu Felicia Tudor Business şi administrare orfan Certificat deces tata DM  312156, 

102ertificate deces mama DC-IV 0425729 

26. II Nu Stan Daniel Ion Business şi administrare orfan Certificat deces mama DC-V 011505, 

Decizie nr.5-9-7 din 13.03.2001 Cu privire 

la istituirea tutelei 

27. II Nu Garştea Valentina Mihail Finanţe şi bănci orfan Hotărîre în numele Legii nr.2-213-04 din 

10.03.2004 

28. II Nu Talpă Ion Ion Finanţe şi bănci orfan Certificat deces mama DM 398289, 

confirmare nr.494 din 15.07.2011 Direcţia 

Asistenţă Socială şi Protecţie a familiei 

29. II Nu Munteanu Nicolae Nicolae Finanţe şi bănci orfani Certificat deces tata DC-V  0136849, 

102ertificate deces mama DC-IV 0445784 

30. II Nu Tarcovschii Serghei Serghei Finanţe şi bănci orfan Certificat deces mama 2006-43492 din 

07.06.2007 din SUA, Dispoziţie nr.01-10-

52 din 06.03.2007 cu privire la instituirea 

curatelei 

31. II Nu Radvan Maria Marcelo Marketing şi logistică orfan Certificat deces mama DC-IV 0964379, 

certificat de divorţ EDI-I 007065 

32. II Nu Şterbeţ Irina Petru Turism orfan Certificat deces tata DC-IV  0888126, 

certificat deces mama DC-IV 0539698 

33. III Da Borta Ana Efim Business şi administrare orfan Certificat deces tata BM 037815, certificat 

deces mama AM  080961 

34. III Da Gromadscaia Eleonora Andrei Merceologie şi comerţ orfan Certificat de deces a mamei DC-V 

nr..011768, Hotărîre în numele Legii  2-

4943/07 din 15.10.2007 despre decaderea 

de drepturi părinteşti al tatălui 

35. III Da Scutari Andrei Veaceslav Merceologie şi comerţ curatelă Certificat de deces a mamei DC-V 

nr..0057315, Decizia curatela nr.14/4 din 

28.05.2008 

36. III Da Leviţcaia Irina Veaceslav Marketing şi logistică orfan Certificat deces tata BM 082190, certificat 

deces mama BM  076121 
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37. III Da Iliinscaia Inna Igor Contabilitate orfan Certificat deces mama DC IV  0773005, 

certificat de divort BM 151031 

38. III Da Colomieţ Irina Alexei Contabilitate orfan Certificat deces tata DC IV 0411286, 

certificat deces mama DC IV 0426717 

39. III Nu Gaţcan Iulian Gheorghii Drept orfan Certificat deces tata DC IV 0701907, 

certificat deces mama DC IV 0490206 

40. III Da Zavulan Iulia Victor Economie generală şi drept curatelă Certificat de deces a mamei BM 

nr..023904, Decizia curatela nr.80-d  din 

18.11.2003 

41. III Da Lemnari Tatiana Serghei Economie mondială şi relaţii 

economice internaţionale 

orfan Certificat de deces tata DC-IV nr..0823046, 

confirmarea nr. 206 din 29.06.2010 

42. III Da Marcova Anna Grigorii Finanţe orfan Certificat deces tata DC-IV 0385635, 

certificat deces mama DC-IV  0050247 

43. III Da Stoian Olga Vadim Finanţe tutelă certificat de deces mama AM 050779 din 

03.05.1993, decizie 3/9-L din 12.03.1996 

despre tutelă, tata lipsit de drepturi 

44. III Da Stratan Nicu Tudor Cibernetică, statistică şi informatică 

economică 

 Hotărîre în numele Legii din 02.09.2003 

despre decaderea de drepturi părinteşti al 

tatălui, mama plecată în direcţie 

necunoscută 

45. III Da Jurja Ecaterina Victor Marketing şi logistică tutelă mama disparută fără veste-certificat CPS 

Buiucani, decizia 10/2 din 30.10.1992 

despre tutelă 

46. III Da Eşanu Olesea Petru Economie generală orfan Adeverinta Directia Asistenta sociala si 

Protectia Familiei nr.557 din 23.06.2009, 

confirma copil orfan 

47. III Da Cambur Anna Ivan Contabilitate orfan Certificate de deces: mama – MP-II 

Nr.021917; tata – II MP  Nr.028967 

48. III Da Bologan Angelica Ilie Business şi administrare orfan Dispozitie nr.2 de la 1.03.07.Adeverinta 

nr.01/nr01/19-2007 

49. III Da Perju Maria Valeriu Finanţe şi bănci orfan Certificat deces mama DC-IV 0408942, 

deces tata dosarul nr.20002250063 din 

22.04.2002 

50. IV Da  Scripnic Victor Ion Drept orfan  
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Anexa nr. 7 

Contingentul de studenţi din raioanele de Est în anul de studii 2012-2013 

 

Nr. 

crt. 

Forma de învăţămînt Anul I Anul II Anul III Anul IV Total  

1. Învăţămînt la zi 84 92 3 99 278 

buget 27 26 - 35 88 

contract 57 66 3 64 190 

2. Învăţămînt cu frecvenţă 

redusă 

39 26 22 18 105 

buget - - - - - 

contract 39 26 22 18 105 

TOTAL  123 118 25 117 383 
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ANEXA 8. Situaţie statistică în anul 2012 
 

Nr. Indice 

 

2012 2011 

I. COLECŢII (total) 279677 276303 

1 Titluri  49609 48720 

2 Cărţi                  247960 244859 

3 Periodice volume (reviste)                        26548 26519 

3.1 Periodice (titluri) 916 920 

3.2 În limba română 163 161 

4 Ziare volume                             1148 1080 

4.1. Ziare (titluri)  43 46 

4.2        În limba română 31 33 

5 Manuscrise                            367 352 

6 Autoreferate 1471 1388 

7 Documente audiovizuale 1292 1214 

8 Ştiinţifică                                             87558 86751 

9 Didactică                                   174023 171686 

10 Alte tipuri de documente după 

conţinut 

2051 1856 

11 Beletristică 16045 16040 

12 În limba română                   161188 158405 

13 În limba rusă                      90298 90337 

14 În limbi străine                   28191 27561 

15 Valoarea totală a colecţiei (lei) 9237378,7 8792458,93 

16 Fondul de schimb 108 185 

17 Număr de metri liniari de raft 3869 3794 

 

II. INTRĂRI ÎN CURSUL ANULUI 

(total) 

4701 volume 3991 volume 

1 Titluri 882 1237 

1.1 În limba română   472 835 

2 Cărţi  3518 2572 

3 Manuscrise 15 21 

4 Autoreferate 83 89 

5 Documente audiovizuale 78 91 

6 Seriale volume          1007 1069 

6.1         Reviste volume                          939 1146 

6.2         Ziare volume                             68 72 

6.3 Număr de abonamente la ediţii 

periodice 

126 118 

6.3.1         În limba română 60 62 

6.3.2         Numărul de titluri de reviste 

curente 

97 93 

6.3.3        Numărul de titluri de ziare 

curente 

29 25 

7 Ştiinţifică                                      1783 2260 

8 Didactică                               2715 1525 

9 Ediţii de referinţă  14 

10 Altele 195 201 
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11 În limba română (ex.)            3319 2386 

12 În alte limbi (ex.)  1382 1536 

12.1          În limba rusă 715 943 

12.2          În limbi străine 667 662 

13 Din buget ASEM (ex.) 2942 1742 

14 Donaţii (ex.)                              1526 1570 

15 Valoarea totală a intrărilor (lei) 487978,8 502371,99 

16 Schimb de publicaţii 175 296 

 

III. Eliminări (ex.) 1327 1692 

1 Titluri 0 0 

2 În limba română (ex.) 536 646 

 

 

V. FRECVENŢE 137159 132024 

5.1 Vizite virtuale  28000 26018 

 

VI. ÎMPRUMUT ŞI CONSULTAREA  

DE DOCUMENTE 

203155 

 

313267 

1 În limba română 160830 236493 

            

VII. ÎMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR 2012 2011 

1 Cereri primite 300   305 

2 Împrumuturi acordate 290   290 

3 Cereri adresate altor biblioteci 280   302 

4 Împrumuturi acordate  260   244 

 

VIII. SERVICII CONTRA PLATĂ 2012 2011 

1 Suma încasată (lei) 20970  29421 

1.1 Servirea utilizatorului nespecific 7330 13620 

1.2 Servicii Multimedia 7850 10076 

1.3 Servicii xerox 5260 5000 

1.4 Alte 7850 725 

 

IX. ACTIVITĂŢI CULTURALE 2012 2011 

1 Activităţi publice                                        25 25 

2 Expoziţii informative  43 48 

3 Expoziţii tematice 87 76 

4 Expoziţii virtuale 2 2 

5 Alte expoziţii (pictură, foto)  2 5 

 

 

IV. BENEFICIARI  14828 15699 

1 Beneficiari activi  13346 12048 

2 Studenţi                                   11714 12269 

3 Cadre didactice                        577 484 

4 Doctoranzi 20 125 

5 Masteranzi 516 651 

6 Alte categorii 129 168 

7 Utilizatori nespecifici 390 701 
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X. ACTIVITATEA BIBLIOGRAFICĂ 2012 2011 

1 Frecvenţa 8054  8121 

2 Referinţe bibliografice la cerere 61  48 

3 Consultaţii 59214 84935 

3 Cursul „Cultura informaţională” pentru 

studenţii anului I 

120 grupe 270 

4 Lucrări bibliografice  - 3 

 

XI. PUBLICAŢII 24 33 

 

XII. PERSONALUL 64 62 

1 În echivalent norme întregi 62,5 60,5 

2 Studii superioare 62 59 

2.1 Studii superioare de specialitate 44 42 

3 Studii medii 2 2 

3.1 Studii medii de specialitate -  

 

XII

I. 

FACILITĂŢI 2012 2011 

1 Nr. total calculatoare 114 106 

1.1 Nr. staţiilor pentru utilizatori 82 77 

2 Nr. staţiilor cu acces la OPAC şi Internet 114 105 

3 Capacitatea de primire (nr. de locuri în sala 

de lectură) 

365  385 

4 Suprafaţa (m
2
) 1468 1478 

5 Spaţiu per utilizator 0,1 m
2
 0,1 

6 Timp mediu de funcţionare pe săptămână 

(ore) 

55 54,8 

7 Procentul înregistrărilor catalografice în 

sistem automatizat 

100 100% 

8 Nr. de înregistrări în baza de date (total) 98326 92664 

8.1 Înregistrări cărţi 50109 49085 

8.2 Înregistrări articole 45525 41230 

8.3 Înregistrări seriale 1355 1082 

8.4 Înregistrări AV 1342 1267 

9 Nr. de înregistrări în baza de date (anul 

2010) 

5702 82342 

10 Existenţa accesului liber (procente din 

fondul total de publicaţii) 

98% 98% 

11 Zile lucrătoare pe parcursul anului 322 332 

 

XIV. UTILIZAREA MIJLOACELOR 

FINANCIARE 

2012 

(lei) 

2011 

(lei) 

1 Pentru dezvoltarea colecţiei (total) 

(1.1+1.2+1.3+2) 487978,8 467012,36 

1.1 Buget ASEM 

(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+2.1) 346442,5 

 

224421,51 

1.1.1 Achiziţii carte                                       105189,2 71866,75 

1.1.2 Editura ASEM 98036,4 36960,16 
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1.1.3 Abonare 124336,9 87966,6 

1.1.4 Baza de date EBSCO 17800 16310 

1.1.5 Baza de date Juristul 1080 4320 

1.2. Donaţii                                         126679,3 206418,11 

1.3 Schimb de carte 14857 17044,73 

2 Pentru dezvoltarea colecţiei CNC (total)  22740,9 19128,01 

2.1 Achiziţie carte CNC buget, transfer 

BASEM  

8265,25 6998 

2.2 Abonare periodice CNC 7907 7166,60 

2.3 Donaţii CNC  6568,62 4963,41 

 

XV. SERVICII AUXILIARE 2012 2011 

1 Fotocopiere 2100 20000 

2 Scanare 8000 10000 

3 Listare 16000 80000 

4 Înregistrări pe СD - 100 

5 Lucrări de legare şi copertare, restaurare 2310 1780 

 

XV

I. 

INDICI MEDII 2012 2011 

1 Indice de frecvenţă (nr. vizitelor / nr. 

utilizatorilor) 

9,25 8,41 

2 Frecvenţa per zi (nr. vizitelor / nr. zilelor 

lucrate) 

426 397,6 

3 Indice de lectură (nr. împrumuturilor / nr. 

utilizatorilor) 

15,2 19,9 

4 Împrumut per zi (nr. împrumuturilor / nr. 

zilelor lucrate) 

631 943,6 

5 Circulaţia fondului (nr. împrumuturilor / nr. 

colecţiilor) 

0,73 1,13 

6 Indice de dotare (nr. colecţiilor / nr. 

utilizatorilor)  

18,9 17,6 

7 Indice de capacitate de primire (nr. 

utilizatorilor / nr. locurilor de primire) 

40,6 35,04 

8 Intrări noi per utilizator 0,32 0,25 

9 Intrări noi per utilizator (buget ASEM) 0,2 0,11 

10 Cheltuieli pentru achiziţii per utilizator 

(total, lei)    

33 29,75 

11 Cheltuieli pentru achiziţii per utilizator 

(buget ASEM, lei) 

23,4 14,3 

12 Rata de înnoire a stocului (colecţia / intrări 

noi) 

59,5 69,23 

13 Nr. de utilizatori per calculator 180,8 148,1 

14 Media per titlu (total colecţie) 5,6 5,7 

15 Media per titlu (intrări noi) 5,3 3,2 

 

XVII. NORMA UNUI SALARIAT 2012 2011 

1 Documente (nr. colecţiilor / nr. salariaţilor) 4475 4456,5 

2 Frecvenţe (nr. vizitelor / nr. salariaţilor) 2195 2129,4 

3 Împrumut (nr. împrumuturilor / nr. 3250 5052,7 
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salariaţilor) 

4 Utilizatori (nr. utilizatorilor / nr. 

salariaţilor) 

237,2 253,2 
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Anexa 9 

Informaţie cu privire la numărul cadrelor didactice în anul de studii  2012-2013 (la data de 30.06.2013) 

 

 

(sunt excluşi salariaţii cu contract individual de muncă suspendat) 

 
Nr. Sexul Nr.  total de 

cadre 

angajate  

Nr. de cadre titulari Nr. de cadre prin cumul 

Cu grade /titluri 

 ştiinţifice 

/didactice 

Cu grade 

ştiinţifice  

Cu titluri 

 didactice 

Fără grade/ titluri 

ştiinţifice 

/didactice 

Cu grade titluri 

ştiinţifice 

/didactice 

Cu grade 

ştiinţifice  

Cu titluri 

 didactice 

Fără grade / 

titluri ştiinţifice 

/didactice 

1 feminin 311 136 136 106 133 21 21 11 21 

2 masculin 176 102 102 84 40 17 17 9 17 

Total 487 238 238 190 173 38 38 20 38 

 

 

 

 

 

 

(inclusiv salariaţii cu contract individual de muncă suspendat) 

 
Nr. Sexul Nr.  total de 

cadre 

angajate  

Nr. de cadre titulari Nr. de cadre prin cumul 

Cu grade /titluri 

 ştiinţifice 

/didactice 

Cu grade 

ştiinţifice  

Cu titluri 

 didactice 

Fără grade/ titluri 

ştiinţifice 

/didactice 

Cu grade titluri 

ştiinţifice 

/didactice 

Cu grade 

ştiinţifice  

Cu titluri 

 didactice 

Fără grade / 

titluri ştiinţifice 

/didactice 

1 feminin 340 141 141 108 157 21 21 11 21 

2 masculin 177 103 103 85 40 17 17 9 17 

Total 517 244 244 193 197 38 38 20 38 
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Anexa 10. 

LISTA  

Lista publicaţiilor ştiinţifice în anul 2012 

 

1. Monografii (naţionale/ internaţionale) 

1. BĂNCILĂ, N., GANEA, V. Constrângeri şi posibilităţi de optimizare a activităţii de finanţare în 

sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii. Ch.: IEFS , 2012. 181 p. ISBN 978-9975-4326-8-9. 

2. HARCENCO, D. Rolul pieţei valorilor mobiliare în abordare investiţională prin prisma 

globalizării. Ch.: ASEM, 2012. 271 p. ISBN 978-9975-75-592-4. 

3. LOBANOV, N., DELEU, C. Diminuarea decalajelor de dezvoltare în cadrul noilor pieţe 

emergente din Europa Centrală şi de Sud-Est. Ch: ASEM, 2012. 275 p. ISBN 978-9975-75-613-

6.  

4. ŞTAHOVSCHI, A., SOLTAN, A., DIMA, G. Aspecte ale reglementării activităţii bancare. 

Bucureşti: Semne, 2012. 274 p. ISBN 978-606-15-0164-9. 

 

2. Manuale, dicţionare, lucrări didactice şi metodice (naţionale / internaţionale) 

 

1. BACAL, P., COCOŞ, I. Geografia turismului: note de curs. Ch.: ASEM, 2012. 227 p. ISBN 978-

9975-75-599-3. 

2. BAJEREAN, E., MELNIC, G., ŢUGULSCHI, I., BUGAN, C. Practicum la contabilitatea în 

comerţ. Ch.: Ericon, 2012. 142 p. ISBN 978-9975-4254-1-4. 

3. BÎRSAN, S., CEPRAGA, L. Lingua latina juridica: manual pentru studenţii facultăţilor de drept. 

Ch.: ASEM, 2012. 264 p. ISBN 978-9975-4361-2-0. 

4. CALMÂŞ, V., FEDORCIUCOVA, S., HANDRABURA, A. Merceologia produselor gustative şi 

de cofetărie. Ch.: ASEM, 2012. 330 p. ISBN 978-9975-75-617-4 

5. CALMÂŞ, V., PANFIL, I., COYMIC, V., MORARI, O. Îndrumări metodice pentru lucrări 

practice şi de laborator la disciplina „Merceologia alimentară”. Ch.: ASEM, 2012. 252 p. ISBN 

978-9975-75-620-4. 

6. CIUMAC, Gh. Bazele antreprenoriatului. Chişinău: ASEM, 2012. 173 p.ISBN 978-9975-75-621-

1 

7. CIUMAC, Gh., RĂU, A. Ghid pentru elaborarea planului de afaceri. Chişinău: ASEM, 2012. 83 

p. ISBN 978-9975-75-622-8. 

8. COBZARI, L., TIURICOV, C. SUVOROVA, IU., COMPANIEŢ, M. Sовременные 

инструменты и методы управления финансами предприятия.: учеб. пособие по курсу 

мастерата. К.: Valinex, 2012. 224 с. ISBN 978-9975-68-207-7. 

9. CRISTAFOVICI, P., MITNIŢCAIA, L., CHIRIAC, L., ROTARU, O., RAILEAN, E. Îndrumar 

metodic la disciplina „Comportamentul consumatorului”. Ch.: ASEM; 2012. 44 p. ISBN 978-

9975-75-595-5. 

10. DODU-GUGEA, L. Cursul: politica de concurenţă a Uniunii Europene: suport bibliografic 

(Reader). Ch., 2012. 117 p. 

11. DUMITRAŞ, R. Recueil de tests d’auto-évaluation des connaissances de français (profil 

économique), avec corrigés. Ch: ASEM, 2012. 183 p. ISBN 978-9975-75-605-1. 

12. FEDORCIUCOVA, S. Merceologia grăsimilor alimentare. Ch.: UCCM, 2012. 136 p. ISBN 978-

9975-114-22-6. 

13. FEURAŞ, E., CARA, E., COBAN, M., SOROCEAN, O., STRATAN, S., BARBĂNEAGRĂ., O. 

Teorie Economică. Vol.I Microeconomie. coord. A. Tomşa. Chişinău: ASEM, 2012. 408 p. ISBN 

978-9975-53-065-1. 

14. GOLOCIALOVA, I., ŢURCANU, V. Situaţii financiare consolidate. Ch.: ASEM, 2012. 190 p. 

ISBN 978-9975-75-591-7.  

15. GRIGOROI, L., LAZARI, L. Bazele contabilităţii. Ch.: Cartier, 2012. 236 p. ISBN 978-9975-79-

743-6.  
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16. HÎNCU, R., IORDACHI, V., MUNTEANU, N., ROŞCA, M., BAXAN, T., CONENCOV, O. 

Bazele funcţionării pieţei de capital: manual. Ch: ASEM, 2012. 337 p. ISBN 978-9975-75-526-9  

17. NANI, M. Contabilitatea în instituţiile publice. Ch.: CEP USM; 2012. 192 p. ISBN 978-9975-71-
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Anexa 11. Secvențe din activitatea extracuriicularră a studenților ASEM 
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