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O importanţă deose-
bită în activitatea Acade-
miei se acordă relaţiilor 
de colaborare cu instituţii 
de învăţământ şi centre 
de cercetare din peste 20 
de state ale lumii, care au 
tradiţii valoroase în dome-
niul studiilor şi cercetări-
lor economice. Instituţia 
noastră este membru al 
Asociaţiei Universităţilor 
Europene, Asociaţiei Uni-
versităţilor Francofone, 
Reţelei Universităţilor din 
Bazinul Mării Negre, Reţe-
lei Universităţilor Iniţiati-
vei Central-Europene.

Ştiinţa economică şi 
pregătirea economiştilor 
trebuie privite ca pârghii 
principale ale accelerării 
realizării reformelor eco-
nomice în ţara noastră. E 
de datoria noastră comu-
nă să ne concentrăm efor-
turile, pentru ca fi ecare să-
şi obţină propriul succes şi 
pentru a constitui, astfel, 
succesul general.

CĂTRE BENEFICIARI, CORPUL PROFESORAL, 
PERSONALUL ŞI PARTENERII ASEM

Grigore Belostecinic, Rector ASEM

(din Declaraţia rectorului privind politica ASEM în domeniul calităţii)

Academia de Studii Economice din 
Moldova (ASEM) a fost înfi inţată la 25 
septembrie 1991, conform Hotărârii 
nr.537 a Guvernului Republicii Moldova. 
Astfel, s-a materializat aspiraţia multor 
generaţii din domeniul ştiinţei şi învă-
ţământului economic, care îşi doreau o 
instituţie de învăţământ superior inde-
pendentă. A devenit posibilă şi integra-
rea învăţământului superior economic cu 
procesul de cercetare ştiinţifi că, precum 
şi integrarea pe verticală a diferitelor 
nivele de învăţământ – preuniversitar, 
universitar şi postuniversitar.

ASEM îşi asumă misiunea de a pregăti 
specialişti de înaltă califi care în cele mai 
diferite domenii ale ştiinţelor economice 
şi în domenii adiacente, capabili să utili-
zeze cunoştinţele ştiinţifi ce, tehnologice 
şi cultural-umaniste valoroase în folosul 
benefi ciarilor, în conformitate cu cerinţe-
le, necesităţile şi aşteptările acestora, în 
armonie cu propria dezvoltare intelectu-
ală, spirituală şi materială.

Acest scop este realizat prin imple-
mentarea şi menţinerea la nivelul între-
gii instituţii a unui sistem de manage-
ment al calităţii, proiectat şi documentat 
în conformitate cu prevederile standar-
dului internaţional ISO 9001:2000, do-
meniul de aplicare al căruia este presta-
rea de servicii educaţionale.

ASEM tinde să se menţină, prin calitate 
și performanţă, în topul instituţiilor 
de învăţământ superior din Moldova 
prin realizarea următoarelor 
obiective strategice:

1. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educa-
ţionale și adaptarea acestora la exigenţele pieţei forţei 
de muncă, pentru a menţine un nivel înalt de satisfacţie 
a clienţilor, angajaţilor și tuturor părţilor interesate;

2. Compatibilizarea și alinierea activităţilor ASEM la 
practicile academice din ţările Uniunii Europene și alte 
state cu nivel înalt de dezvoltare;

3. Dezvoltarea continuă a competenţelor profesi-
onale ale personalului didactic și de cercetare și con-
știentizarea importanţei acestora în asigurarea calităţii 
serviciilor;

4. Îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor des-
fășurate în ASEM, considerând prioritate principalele ei 
dimensiuni: învăţământ, cercetare știinţifi că și inserţie 
socială.



Curierul Economic2 nr. 9-10 (182-183), mai 2010ADMITEREA ASEM - 2010

COLEGIUL REDACŢIONAL:
  Responsabil de ediţie:  Tatiana ROȘCA
   Redactor șef-adjunct: Liuba LUPAȘCO, Andrei PRODAN
  Secretar de redactie: Eduard ROBU 
  Reporteri: Alina CODREANU, Vladimir ŞNURENCO, 
        Svetlana SAFINA, Natalia BEJAN
  Paginare: Victor PUŞCAŞ

ADRESA REDACŢIEI: 
  str. Bănulescu-Bodoni Nr. 61, Chişinău, MD-2005
  Tel. 40-28-33, tel/fax: 40-28-37   e-mail: inform@ase.md
  www.curieruleconomic.wordpress.com 

Tipărit la tipografi a „Prag-3”    Comanda nr.  764

* În prezent, ASEM dispune de o 
bază tehnico-materială solidă, con-
stituită din 5 blocuri de studii (al șa-
selea fi ind în proces de construcţie), 
un Complex sportiv, o bibliotecă 
(depozitar al Băncii Mondiale), 5 săli 
de lectură cu un volum de 500 000 
de exemplare de cărţi, 28 de săli 
înzestrate cu cele mai performante 
calculatoare conectate la Internet 
(poștă electronică pentru fi ecare 
student), 7 cămine, o tipografi e, în-
călzire autonomă, o bază de odihnă 
la Vadul lui Vodă, cantine și bufete. 

* În ASEM, procesul de studii se 
desfășoară la secţia cu frecvenţă la zi 
și la cea cu frecvenţă redusă. De ase-
menea, în academie se organizează 
studii de masterat, la care se pot în-
scrie atât absolvenţi ai instituţiilor 
universitare de profi l economic, cât 
și absolvenţii instituţiilor de alt pro-
fi l (medici, ingineri, pedagogi, juriști, 
jurnaliști etc.). În instituţia noastră se 
organizează și studii de doctorat.

ASEM este vizitată periodic de 
personalităţi ale vieţii economice, 
politice, culturale din ţară și din străi-
nătate. Multe din ele s-au învrednicit 

de titlul onorifi c Doctor Honoris Cau-
sa al ASEM. Printre aceștia – renumi-
ţii savanţi: Del Weber, Nancy Belck și 
Waly Bacon din SUA, Mircea Ciumară, 
Nicolae Belli, Dan Popescu, Radu Mi-
halcea, Valeriu Ioan Franc, Ion Roșca, 
Ionel Bostan, din România, Alban 
Richard din Franţa, Ioachim Hentze 
din Germania, Piotr Marciniak, fost 
ambasador al Poloniei în Moldova, 
Gheorghe Duca, președinte al AȘM.

* La începutul anului de învăţă-
mânt, fi ecărui student din anul întâi 
i se înmânează „Ghidul studentului”, 
care include:

- Regulamentul de organizare și 
desfășurare a procesului didactic în 
instituţiile de învăţământ superior;

- Regulamentul privind organi-
zarea și desfășurarea procesului de 
studii în baza Sistemului European 
de Credite Academice Transferabile;

- Planul de învăţământ la speci-
alitate pentru întreaga perioadă a 
studiilor;

- Descrierea sistemului de evaluare 
a cunoștinţelor studenţilor în ASEM;

- Informaţii privind serviciile pre-
state de Biblioteca ASEM ș. a.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

19 ANI DE ACTIVITATE

Academia de Studii 
Economice din Moldova a 
fost și rămâne principala 
și cea mai prestigioasă 
instituţie de învăţământ 
superior de profi l economic 
din Republica Moldova. 
Practica acumulată pe 
parcursul celor 19 ani de 
la înfi inţarea instituţiei, 
constituirea unui potenţial 
intelectual, știinţifi c și 
material sunt un prilej 
justifi cat de mândrie 
pentru studenţi și 
profesori. Absolvenţii ASEM 
deţin funcţii importante 
atât în economia naţională, 
cât și în structurile de profi l 
cu renume mondial. 

* Centrul de Cultură Britanică a fost fondat la 16 martie 2006. Priorităţile majore ale 
Centrului sunt axate pe facilitarea accesului studenţilor și profesorilor ASEM la cultura 
britanică și valorile umane internaţionale. Totodată, se va contribui la răspândirea cât 
mai largă a limbii engleze între studenţi, profesori și toţi cei care doresc să o studieze. 
Ambasada Britanică a donat o serie de cărţi valoroase ale autorilor englezi, dicţionare în 
3 limbi, manuale de limbă engleză de afaceri și de corespondenţă comercială. Un suport 
semnifi cativ îl constituie și echipamentul tehnic cu care a fost dotat Centrul în vederea 
bunei organizări a activităţilor preconizate.

* Filiera Francofonă a ASEM, fondată în 1996, este prima fi lieră francofonă din Mol-
dova, cu o bogată bibliotecă de literatură economică în limba franceză, de care bene-
fi ciază toţi studenţii și profesorii ASEM, în special, cei care studiază sau predau cursuri 
în limba franceză. În cadrul programelor lansate și susţinute de Agenţia Universitară a 
Francofoniei, un număr considerabil de studenţi au posibilitatea să-și continue studiile, 
să participe la stagii lingvistice, de producţie sau de licenţă în Franţa, Belgia, Canada.

* Centrul de Dezvoltare Economică și Afaceri Publice (CDEAP) are ca obiective: 
promovarea noilor tehnologii informaţionale și educaţionale, dezvoltarea societăţii in-
formaţionale în Moldova, prestarea serviciilor de consultanţă.

Centrul de Instruire și Consultanţă în Afaceri (MACIP) a fost fondat în septembrie 
1993. Scopul principal este asigurarea asistenţei privind managementul afacerilor și ofe-
rirea consultanţei întreprinzătorilor particulari într-un mediu competitiv de piaţă. Printre 
obiective pot fi  menţionate: contribuţia la crearea noilor întreprinderi profi tabile; creș-
terea efi cienţei întreprinderilor existente; acordarea consultaţiilor individuale și organi-
zarea seminarelor și cursurilor în domeniul marketingului, fi nanţelor, managementului; 
dezvoltarea cooperării cu alte organizaţii naţionale și internaţionale. În 1995, MACIP a 
creat prima reţea naţională de centre de susţinere a întreprinzătorilor, desfășurîndu-și 
activitatea în Chișinău, Bălţi, Soroca, Cahul, Râbniţa, Ungheni. MACIP este membru al 
Asociaţiei Centrelor de Dezvoltare a Micului Business din SUA și întreţine relaţii strânse 
de colaborare cu centre similare din SUA, România, Rusia.

La ASEM, se organizează Olimpiadele Republicane la Informatică și Eco-
nomie. Câștigătorul Premiului Mare al Olimpiadei Republicane la Economie 
benefi ciază de dreptul de a fi  înmatriculat la studii în ASEM, la orice specia-
litate, în afara concursului de admitere, fără achitarea taxei de școlarizare.

LA ASEM ACTIVEAZĂ CÂTEVA CENTRE ȘI ORGANIZAŢII, CARE SUSŢIN TENDINŢA STUDENŢI-
LOR ȘI A PROFESORILOR DE A DIVERSIFICA ȘI DE A ÎMBUNĂTĂŢI CALITATEA PROCESULUI DE 
STUDII ȘI A ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE DIN ACADEMIE. DINTRE ACESTEA:
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Pentru că este  unica instituţie de învăţă-
mânt superior de profi l economic, de stat, din 
Moldova.

Pentru că instituţia noastră, care va deveni și  
a ta, este vizitată în permanenţă de personalităţi 
din diferite domenii, atât din Moldova, cât și din 
străinătate.

Pentru că la ASEM vei găsi cea mai bogată  
literatură în domeniul economiei (fi nanţe, con-
tabilitate, statistică, informatică, management, 
marketing, turism, administraţie publică, resur-
se umane, merceologie, reclamă și PR, ciberneti-
că, relaţii economice internaţionale, bănci etc.), 
în diferite limbi, datorită Bibliotecii Știinţifi ce 
– depozitar al Băncii Mondiale. 

Pentru că la ASEM ai posibilitatea să lucrezi  
la calculator ori de câte ori ai nevoie, acest lucru 
fi ind posibil datorită activităţii Centrului Multi-
media al ASEM, dotat cu calculatoare moderne. 
De aici, ai acces la o mulţime de surse informaţi-
onale foarte utile pentru tine ca viitor specialist 
în economie. Și nu numai.

Pentru că la ASEM se organizează, periodic,  
sondaje de opinie în rândul studenţilor, în baza 
unor chestionare anonime, cu un număr consi-
derabil de întrebări, închise sau deschise, efec-
tuate pe un eșantion reprezentativ. Acest lucru 
se face pentru a îmbunătăţi calitatea procesului 
de studii.

Pentru că ţi se oferă foarte multe informaţii  
despre posibilităţile de a obţine o bursă în stră-
inătate sau de a participa la diverse școli de 
vară, atât în Moldova, cât și peste hotare.

Pentru că, fi ind student la ASEM, ai posibi- 
litatea de a învăţa, câte un semestru, în mai 
multe universităţi de peste hotare, inclusiv: 
Bulgaria, Polonia, România, Letonia etc.

Pentru că la noi se organizează cele mai mul- 
te manifestări știinţifi ce -  conferinţe, semina-
re, simpozioane, la care ai cele mai reale șanse 
de a participa și mai ales, de a câștiga: experien-
ţă, noi cunoștinţe, noi prieteni, diplome, premii.

Pentru că la ASEM vei fi  susţinut în realizarea  
proiectelor care ţi se par interesante și utile, ţie 
și colegilor tăi.

Pentru că la ASEM se organizează foarte  
multe concursuri la care, dacă participi și câș-
tigi, îţi construiești un CV bogat, un nume și o 
experienţă de neuitat. Printre aceste concursuri: 
Miss ASEM – viitoarea femeie de afaceri; Cel mai 
bun student al ASEM; Campionatul ASEM la Box; 
Cupa ASEM la Brain Ring; Balul bobocilor; TVC, 
diferite victorine etc.

Pentru că ai posibilitatea, dacă înveţi bine, să  
primești bursă din partea statului. Totodată, pe 
lângă aceasta, mai poţi cuceri următoarele tipuri 
de burse: Bursa de Merit (acordată de Centrul de 
Informaţii Universitare și Consiliul Rectorilor din 
Moldova, în colaborare cu diferite companii și 
bănci); Bursa Moldcell; Bursa Fundaţiei „Familia 
Sturza”, Bursa Republicii; Bursa Președintelui; 
Bursa Guvernului; Bursa Senatului ASEM „Paul 
Bran”.

Pentru că la ASEM ai posibilitatea de a par- 
ticipa la numeroase traininguri, seminare, în 
care ţi se va vorbi despre: cum se elaborează un 
dosar de participare la concursurile menţionate 
și la ce se atrage atenţie deosebită din partea 
juriului; care sunt punctele forte dintr-un CV ce 
îţi vor facilita urcarea pe primele trepte ale cla-
samentului celor mai buni studenţi din ASEM și 
chiar din Moldova; cum se elaborează o teză de 
licenţă; cum se scrie un articol publicistic și ști-
inţifi c; 

Pentru că numai la ASEM ai posibilitatea să  
afl i, din prima sursă, răspunsuri la întrebările 
care te frământă și pe care ai vrea să le adresezi 
diferitor specialiști, inclusiv miniștri, directori 
de departamente, președinţi de bănci, șefi  de 
companii etc. Și aceasta, datorită, în mare par-
te, ședinţelor organizate de Clubul de Discuţii 
Economice al ASEM.

Pentru că la ASEM ai posibilitatea de a par- 
ticipa la ședinţe de dezbateri, unde se discută 
diferite probleme cu care se confruntă ASEM, 
societatea noastră în ansamblu, dar și lumea 
întreagă. Ședinţele respective se organizează în 
cadrul Clubului de Dezbateri al ASEM.

Pentru că numai la ASEM ai rara posibilitate  
de a-ţi deschide propria afacere încă din anii de 
studenţie, datorită Incubatorului de Afaceri al 
ASEM. Și să nu crezi că vei fi  lăsat unu la unu cu 
problemele cu care se confruntă, de obicei, un om 
de afaceri începător. Aici vei fi  susţinut de mai mul-
ţi specialiști în diferite domenii, care îţi vor îndru-
ma pașii spre calea cea mai corectă și mai sigură 
spre obţinerea succesului și chiar a profi tului.

Pentru că numai la ASEM îţi poţi dezvolta  
abilităţile de jurnalist și de analist economic. 
Pentru că numai la noi funcţionează un post de 
radio (cu studenţi în calitate de redactori și de 
DJ) și un ziar – „Curierul Economic”, cu care 
poate colabora orice student care dorește să 
scrie și, mai ales, are despre ce să scrie.

Pentru că la noi ai posibilitatea să te înca- 
drezi în procesul de autoguvernare studen-
ţească, să poţi schimba viaţa studenţilor în mai 
bine, datorită implicării tale în activitatea Sena-
tului Studenţesc și a Sindicatului Studenţesc. 
Totodată, poţi deveni membru al Consiliului 
Studenţesc al Facultăţii.

Pentru că ai posibilitatea de a participa la di- 
ferite emisiuni radio și TV.

Pentru că, dacă ai propriul calculator, te poţi  
conecta la internet și în cămin, și în curtea aca-
demiei, datorită existenţei zonei Wi-Fi.

În fi nal, îţi sugerăm următoarele: vino să 
înveţi la ASEM, bucură-te de toate privilegiile 
pe care le oferă academia studenţilor săi și 
participă la continuare șirului de avantaje pe 
care ţi le-am pus acum la dispoziţie. Și te in-
vităm să colaborezi cu noi, echipa Serviciului 
Relaţii cu publicul al ASEM, cei care ţi-am pus 
la dispoziţie ziarul pe care îl răsfoiești acum.

Îţi dorim succese la studii în ASEM!
Tatiana ROŞCA

DE CE E BINE 
SĂ ÎNVEŢI LA ASEM?
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- Dnă Cotelnic, profesionalis-
mul, dar și exigenţa pe potrivă 
este ceea ce vă caracterizează 
în mod deosebit, adică ceea ce 
se asociază cu numele Cotelnic 
în cadrul ASEM. Ce alte valori 
apreciaţi și promovaţi, inclusiv în 
rândul colegilor și al discipolilor 
dvs., celor care practică înaltul 
statut de PROFESOR? 

- Ce calităţi ar trebui să deţină 
un profesor? Multe. În primul rând, 
trebuie să fi e extrem de bine pregă-
tit din punct de vedere academic. 
Nu zic că trebuie sa fi e un mini-ge-
niu, dar trebuie să-și stăpânească 
materia. Trebuie să fi e inteligent, 
să  posede abilităţi pedagogice și 
rezistenţă psihică, pasiune pentru 
munca pe care o face, pasiune care, 
de altfel, nu ar trebui să lipsească 
din nici o meserie. Cred că aș mai 
adăuga o doză de umor, precum 
și inteligenţă emoţională, pentru a 
putea comunica cu studenţii. Cred 
că este foarte important ca studen-
tul să simtă că profesorul nu este un 
robot venit să bâzâie în capul lor, ci 
o fi inţă umană, o persoană cu care 
s-ar putea de discutat nu numai 
despre materia pe care o predă, dar 
și să-i ceară un sfat, să poată glu-
mi (în limitele decenţei, desigur!). 
Trebuie să nu uităm, că meseria de 
profesor este o mare și frumoasă 
profesiune, care nu seamănă cu 
nici o alta, o meserie care nu te pă-
răsește seara, o dată cu hainele de 
lucru.  

- Ce implică funcţia dvs? Cine 
are ocazia să stea mai des in anti-
camera dvs? 

- Funcţia pe care o deţin este 
una administrativă, care  presupu-
ne coordonarea tuturor activităţi-
lor didactice în ASEM, pornind de 
la elaborarea planurilor de studii, 
pregătirea dosarelor pentru obţi-
nerea autorizaţiilor pentru anumi-
te programe de masterat până la 
evidenţa, organizarea și asigurarea 
procesului de învăţământ. De ace-
ea în anticameră puteţi întâlni orice 
categorie de persoane: decani, șefi  
de catedră, profesori, dar și studenţi. 

Procesul didactic este unul în care 
sunt implicate două părţi: studenţii, 
pe de o parte, și profesorul, pe de altă 
parte. Lipsa unei părţi face imposibi-
lă decurgerea procesului menţionat. 
De aceea și puteţi întâlni în antica-
meră ambele categorii. Dar, evident, 
funcţia pe care o deţin presupune o 
colaborare mai strânsă cu decanii și 
șefi i de catedră.

- Bănuim că aveţi de furcă si 
cu unii restanţieri. De fapt, ce ati-
tudine aveţi faţă de restanţieri? 

- Restanţierii benefi ciază de o 
atenţie deosebită din partea ad-
ministraţiei ASEM-ului. Ei nici nu 
își dau seama de acest lucru. Zic 
aceasta, pentru că în nenumărate 
ședinţe ale Senatului, Consiliului 
de Administraţie, ședinţe de cate-
dră, a Consiliului facultăţilor sunt 
analizate cauzele nereușitei stu-
denţilor, se încearcă să se găsească 
anumite soluţii, inclusiv prin efec-
tuarea unor sondaje în rândul stu-
denţilor, pentru a afl a și opinia lor. 
De obicei, majoritatea studenţilor 
restanţieri nu participă la aceste 
sondaje, din simplul motiv că apar 
cam rar pe la ore. În fi ecare sesiune, 
există un număr mare de persoane 
care nu susţin în timp examenele. 
Evident că am o atitudine negativă 
faţă de aceste persoane, conside-
rându-le iresponsabile. Dar, situaţii 
sunt diferite, de aceea înainte de a 
face anumite concluzii sau de a lua 
anumite atitudini faţă de oricine, 
trebuie de văzut care este motivul. 
Sunt studenţi care nu au putut să 
achite taxa și, respectiv, nu au fost  
admiși la sesiune, sunt studenţi, 
care nu reușesc la anumite discipli-
ne, le este mai complicat să înveţe 
anumite materii. Dar, pe parcursul 
activităţii pedagogice, m-am con-
vins că, dacă există interes faţă de 
anumite probleme, acestea pot fi  
rezolvate. Dacă studentul dorește 
să însușească profesia, el trebuie 
să fi e conștient că trebuie să înve-
ţe mult, studiile trebuie să fi e con-
tinue. Dacă vine la ore peste o zi, 
deja apar careva materii care tre-
buie recuperate, apare o ruptură 

în ceea ce trebuie să cunoască și 
trebuie să depună mai mult efort 
pentru a reuși. Nu apreciez oame-
nii leneși, lipsiţi de responsabilitate, 
nedoritori de a face ceva în viaţă.

- Și dacă restanţierii sunt cei 
care „benefi ciază” de o atenţie 
deosebită, cum credeţi că ar pu-
tea fi  stimulaţi și incurajaţi cei 
din categoria opusă - eminenţii? 

- Studenţii eminenţi sunt, în 
opinia mea, cei care au o respon-
sabilitate pentru ceea ce fac și de 
aceea reușesc. Această responsabi-
litate ei o păstrează apoi și pentru 
oricare serviciu ar practica. Cum ar 
putea fi  ei stimulaţi? Desigur, bene-
fi ciază de anumite burse. Bursele 
pentru rezultate la studii se oferă în 
mod automat, în funcţie de rezul-
tatele obţinute la sesiune. Dar mai 
sunt o mulţime de alte burse, care 
necesită și un efort suplimentar din 
partea studenţilor: de a participa 
la diverse activităţi extracurricula-
re, de pregătit dosarul și de aplicat 
dosarul. Cel mai bun stimul totuși îl 
consider probabilitatea mai mare 
de a se angaja în câmpul muncii, de 
a face faţă cerinţelor pieţei muncii, 
de a fi  promovat în carieră.

- Dnă Cotelnic, în dinamică, 
generalizând, studenţii de azi 
sunt mai buni decât cei de ieri? 
Am în vedere și pregătirea de 
care dau dovadă atunci când vin 
la studii superioare? 

- Fiecare generaţie este deosebi-
tă de cea anterioară, deși s-ar părea 
că cerinţele rămân a fi  aceleași. În 
fi ecare promoţie sunt studenţi ex-
cepţionali. Anume ei sunt cei care 
creează imagine pozitivă ASEM-
ului nu numai în ţară, dar și peste 
hotarele ei. Sunt și studenţi, căro-
ra puţin le pasă de studii, au venit 
pentru a le face pe plac părinţilor 
sau din alte motive neimportante 
pentru ei. Spre regret, după ce ab-
solvesc, încercând să se angajeze în 
câmpul muncii, deseori ne creează 
o imagine nu atât de bună. 

Dacă e să vorbim despre pre-
gătirea preuniversitară cu care vin 
studenţii, ea este mult mai diver-

ALA COTELNIC:ALA COTELNIC: „ASEMUL ASIGURĂ „ASEMUL ASIGURĂ 
CONDIŢII FAVORABILE PENTRU CONDIŢII FAVORABILE PENTRU 

CEI CARE DORESC SĂ SE ADAPTEZE CEI CARE DORESC SĂ SE ADAPTEZE 
UNEI LUMI ÎN SCHIMBARE, UNEI LUMI ÎN SCHIMBARE, 

INTERDEPENDENTE”INTERDEPENDENTE”
INTERVIU CU DNA ALA COTELNIC,
PRIMPRORECTOR 
PENTRU ACTIVITATE DIDACTICĂ, ASEM

sifi cată decât anterior. Este vorba 
și despre situaţia socială din ţară, 
când în unele școli nu sunt profe-
sori sufi cienţi, de părinţii plecaţi 
peste hotare, care nu se ocupă de 
educaţia copiilor, dar sunt și conse-
cinţele unui acces mai liber la studii, 
a transformării studiilor superioare 
din cele de elită în unele de masă. 
Totuși, am o convingere, verifi cată 
în practică, că studentul care vine 
din liceu, pregătit mai slab ca alţi 
colegi, dar muncește zi de zi, reu-
șește să se afi rme și rezultatele ob-
ţinute deseori sunt mai bune.

-Vă rog să vă referiţi un pic 
la calitatea procesului de stu-
dii în ASEM. Chiar zilele acestea 
am văzut unii stâlpi “înfl oriţi” cu 
anunţuri gen “teze, lucrări, refe-
rate”. Este clar că e vorba de pur 
plagiat. Ce riscă studenţii care 
pică testul de etică la acest capi-
tol?  

- Calitatea procesului de studii 
în ASEM aș aprecia ca una înaltă, 
fapt confi rmat și de certifi catul de 
calitate ISO 9000:2008, de califi ca-
rea înaltă a profesorilor, de baza 
tehnico-materială de care dispu-
ne ASEM. Spre regret, și problema 
plagiatului există. Dar până la urmă 
cine are de pierdut? Doar cei care 
nu lucrează, nu știu cum se elabo-
rează o lucrare. Mai este pericolul 
ca teza să fi e anulată, deoarece cei 
care propun astfel de servicii, una 
și aceeași teză o propun mai multor 
persoane. Avem situaţii, când acest 
lucru s-a depistat și a avut de suferit 
studentul leneș. Apoi, e foarte ușor 
de văzut cine nu a lucrat de sine 
stătător, deoarece nu se descurcă 
și nu poate explica, la susţinere, 
lucruri elementare. De aici, și nota 
mai mică. Sau avem, ultimul timp, 
spre regret, și note insufi ciente la 
susţinerea tezelor de licenţă.

 - Altfel spus, se ia atitudine, 
careva măsuri speciale în acest 
sens? 

- Măsuri se iau. Se lucrează asu-
pra unui program care va permite 
identifi carea lucrărilor copiate. Ele 
vor fi  anulate, iar studentul va tre-
bui să repete semestrul.

- În fi ne, cum i-aţi convinge pe 
părinţii copiilor buni, dar, în mod 
special, pe copiii buni să opteze 
pentru studii la ASEM?  

- Academia de Studii Economi-
ce din Moldova este și dorește să 

rămână cea mai prestigioasă in-
stituţie de învăţământ economic 
superior din Republica Moldova și 
să se califi ce printre primele uni-
versităţi din Europa, prin conţinu-
tul și modernitatea procesului de 
învăţământ, dinamismul inovării. 
Suntem o instituţie certifi cată de 
către Compania internaţională AJA 
conform standardelor internaţi-
onale de calitate  ISO 9000:2008. 
Suntem o instituţie specializată în 
știinţe economice. Chiar mergând 
prin coridoarele ASEM, te pătrunde 
spiritul economiei.  Avem cei mai 
bine pregătiţi profesori, bază teh-
nico-materială performantă. Avem 
toate condiţiile pentru ca studenţii 
să obţină cunoștinţe temeinice în 
economie, pentru a trăi pe deplin 
viaţa de student.

ASEM-ul asigură condi-
ţii favorabile pentru cei 
care doresc să se adap-
teze la o lume în schim-
bare, interdependen-
tă, să urmeze cursurile 
unei facultăţi care să le 
asigure succes în concu-
renţa intelectuală și în 
dezvoltarea personală, 
pentru cei care doresc 
să benefi cieze de ultima 
tehnologie în domeniul 
informaţional.

Suntem cea mai importantă 
instituţie de învăţământ superior 
economic din Republica Moldo-
va, cu o bogată tradiţie, care are 
drept scop fundamental al întregii 
sale activităţi pregătirea viitorilor 
economiști și derularea progra-
melor de educaţie permanentă. 
Prin programe de învăţământ pe 
facultăţi și specialităţi, Academia 
de Studii Economice din Moldova 
nu numai asigură economiei na-
ţionale economiști, dar și asigură 
continuarea pregătirii profesiona-
le prin studii aprofundate, maste-
rat, studii de formare continuă și 
doctorat. 

- Vă mulţumim mult, dnă pro-
rector, și Vă urăm succese în con-
tinuare!

Consemnare: 
Liuba LUPAŞCO
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- Dnă Mișova, care sunt domeni-
ile de formare profesională la care 
pot aplica persoanele care doresc 
să studieze în regim cu frecvenţă 
redusă la instituţia noastră? 

- Astăzi, asigurăm studii cu frec-
venţă redusă la toate facultăţile 
ASEM. Studenţii noștri pot obţine 
califi cări la domeniile de formare 
profesională similare celor cu frec-
venţă la zi. Actualmente, la secţia cu 
frecvenţă redusă (FR) a ASEM învaţă 
circa 3.000 de studenţi, printre aceș-
tia – persoane care au absolvit liceul 
cu diploma de bacalaureat, colegiul 
sau chiar având deja studii superioa-
re. Iată de ce, în funcţie de aceasta, se 
învaţă 4 ani. 

Vin să facă studii FR diferite per-
soane: cei care au nevoie de cu-
noștinţele economice respective în 
legătură cu noile condiţii economi-
co-sociale. Or, sunt frecvente cazu-

rile când au ajuns în administraţia 
întreprinderilor persoane, care nu au 
neapărat studii economice, dar simt 
necesitatea acestora. Avem chiar 
mulţi studenţi care sunt manageri de 
diferite niveluri, avem directori de în-
treprinderi, inclusiv mixte, contabili, 
colaboratori ai secţiilor marketing. 

În plus, oferim posibilitatea celor 
mai buni studenţi ai ASEM de la sec-
ţia zi (care au media 9.00 și mai mult 
) de a studia la oricare altă facultate 
în plus. Preponderent, sunt cei care, 
din anumite motive, nu pot studia 
la zi sau pentru că au un buget mai 
restrâns destinat studiilor respective. 
Aceasta înseamnă de două ori mai 
puţin decât pentru învăţământul la 
zi. 3.000-3.500 lei este preţul anual al 
unui contract, în funcţie de speciali-
tate. De menţionat că la FR se studia-
ză doar cu achitarea taxei de studii.

- Apropo despre prestigiu, care 

REGIMUL FRECVENŢĂ REDUSĂ: 
CALITATE LA UN PREŢ ACCESIBIL 
ŞI CU ECONOMIE DE TIMP!

ANUAL, CIRCA 1.000 DE PRETENDENŢI OPTEAZĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ RE
DUSĂ LA ASEM. MOTIVELE DIN CARE O FAC SUNT DIVERSE, LA FEL CA ŞI VÂRSTA CELOR CARE 
TIND SĂŞI ÎMBUNĂTĂŢEASCĂ CALIFICAREA ŞI STATUTUL. CARE SUNT AVANTAJELE STUDIILOR 
FR LA ASEM, CÂT DE CALITATIV ESTE ACEST TIP DE INSTRUIRE ŞI CÂT VĂ POATE COSTA PLĂCEREA, 
AFLAŢI DIN INTERVIUL NOSTRU CU DNA TATIANA MIŞOVA, PRORECTOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
CU FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ AL ASEM.

Dinamica absolvenţilor ASEM.  
Învăţământul cu frecvenţă la zi, învăţământul cu frecvenţă redusă

specialităţi sunt în vogă actual-
mente la FR?

- Cel mai mare concurs este pen-
tru specialităţile Finanţe și Bănci, 
Contabilitate, Business și Adminis-
trare, Marketing și logistică, Turism, 
Economie Mondială și REI. Mulţi încă 
n-au simţit gustul unor domenii cum 
sunt asigurările. Cred că în viitor va 
crește și interesul faţă de informati-
ca economică, cibernetică, pentru 
că avem specialiști și condiţii foarte 
bune pentru instruirea în aceste do-
menii.

- Dnă prorector, există o pă-
rere precum că este mai lejer să 
studiezi la FR. Acest lejer implică 
și o imagine a calităţii pe potrivă. 
Ce argumente aveţi în defavoarea 
acestui mit? 

- Trebuie să menţionez că pla-
nurile de studii la FR sunt absolut 
identice cu cele aplicate la secţiile cu 
frecvenţa la zi. În calitate de lectori 
la învăţământul FR, sunt selectaţi, în 
special, rectorul și prorectorii, deca-
nii facultăţilor, șefi i de catedră, de-
ţinătorii titlurilor știinţifi ce, ceea ce 
denotă o atitudine serioasă faţă de 
predarea în timp restrâns a temelor, 
scopul fi ind, în acest sens, concentra-
rea forţelor celor mai buni profesori 
pentru asimilarea cât mai efi cientă a 
materialului de către studenţi.

Deosebiri esenţiale între reușita 
la FR și cea în regim normal nu sunt. 
Circa 60% din studenţi susţin exame-
nele din prima încercare. Problemele 
ce ţin de reușită și de susţinere din 
prima încercare a examenelor sunt 

diverse și nu ţin neapărat de lipsa 
de cunoștinţe: iarna pot interveni 
problemele cu transportul, pertur-
bat din cauza condiţiilor climaterice. 
Apoi, studenţii noștri sunt, după cum 
am specifi cat, oameni cu un anumit 
statut și poziţie socială. Programul 
managerilor conţine multe depla-
sări, misiuni de afaceri etc. Cred că 
sunt niște momente absolut fi rești 
pentru acest contingent de studenţi, 
dar care nu denotă o atitudine ne-
păsătoare faţă de studii. Noi suntem 
obligaţi să creăm condiţiile necesare. 
Spre exemplu, anterior, orele la FR în-
cepeau la 16.00. Acum ne-am adap-
tat la condiţiile moderne: începem la 
17.30 până la 21.50. Sâmbăta și du-
minica au loc consultaţii, întâlniri cu 
profesori și experţi străini. 

Studenţilor li se organizează toa-
te orele de laborator, în săli de calcu-
latoare și laboratoare tehnologice. 
Noi creăm condiţiile ca studenţii să 
obţină aceleași cunoștinţe ca și cei de 
la secţia zi. Dar, ca și în orice altă situ-
aţie, mult depinde de fi ecare persoa-
nă în parte. Ceea ce am observat e că 
la FR vin cei care au nevoie nu doar 
de diplomă, ci, în mod special, de 
cunoștinţe, pentru a se adapta noilor 
condiţii economice. Anul trecut, 54 % 
din studenţi au susţinut examenele 
de licenţă doar pe 8, 9 și 10. 

- Care este modalitatea, regi-
mul de studii la FR, ASEM?

- Procedura de studii are loc în 
felul următor: 3 sesiuni în anul de 
studii, adică 30 zile de studii pe an. 
Prima sesiune este de reper, la cea 

de-a doua se susţin examene în baza 
primei sesiuni și se predau ore pen-
tru sesiunea de primăvară, iar primă-
vara are loc doar o sesiune ce constă 
în susţinerea examenelor. 

- În raport cu aderarea ţării 
noastre la Procesul de la Bolog-
na, ce poate fi util pentru studen-
ţii FR?

- Utilizăm deja planuri de studii 
ce fac faţă standardelor europene. 
Programele de învăţământ la FR 
sunt identice cu cele pentru învă-
ţământul la zi, cu același număr de 
credite transferabile. Ceea ce diferă 
e numărul de ore destinate lucrului 
individual al studenţilor de la FR. 
Așteptăm modifi cări la Legea Învă-
ţământului, pentru a putea da curs 
proiectului de învăţământ la distan-
ţă. În vederea elaborării conceptului 
și pregătirii ASEM pentru implemen-
tarea învăţământului la distanţă, s-a 
constituit o comisie. Primii pași în 
acest sens s-au și făcut: în bibliote-
ca electronică a ASEM sunt vreo 50 
de manuale în versiune electronică. 
De acum încolo, toate manualele, 
indicaţiile metodice, materialele di-
dactice etc. vor fi  prezentate în mod 
obligatoriu și în versiune electroni-
că. Toate catedrele ASEM au pagină 
Web. Luând în consideraţie accesul 
limitat al populaţiei Moldovei la sur-
se electronice, se studiază posibili-
tatea creării unor reprezentanţe ale 
ASEM în teritorii, în cele mai impor-
tante raioane. 

Andrei PRODAN

DE LA 3813 STUDENŢI LA 31900 DE ABSOLVENŢI
3813. Exact atâţia tineri s-au înscris la studii în Academia de Studii Economice din Moldova în anul 1991, deci, exact atunci 
când în Moldova şi-a deschis larg uşile o universitate nouă, unică. Or, până atunci, în ţara noastră nu exista o instituţie 
universitară de profi l economic. De atunci, efectivul de studenţi al ASEM a oscilat, fi ind în ascendenţă până în anul de 
învăţământ 1998-1999 şi într-o mică scădere doi ani mai târziu. 

Cel mai mare număr de studenţi din ASEM 
a fost înregistrat în anul 2006-2007 – peste 
15 mii, când tinerii studiau conform vechilor 
planuri de studii, dar și celor adoptate după 
aderarea Moldovei la Procesul de la Bologna. 
Ceva mai târziu, când politicul a avut o infl u-
enţă semnifi cativă asupra sistemului de învă-
ţământ, numărul de studenţi a scăzut până la 
11 mii, în anul 2008-2009, când un număr im-
punător de tineri nu și-au văzut împlinit visul 
de a obţine o specialitate anume la ASEM. Și 
asta, pentru că se stabilise un plafon de înma-
triculare a tinerilor la studii universitare prin 
contract, cu achitarea taxei de școlarizare.

În prezent, efectivul de studenţi al ASEM 
este constituit din 10 711, la ciclul I, licenţă, 
dintre care 7855 de tineri studiază la învăţă-
mântul cu frecvenţă la zi și 2856 – la învăţă-
mântul cu frecvenţă redusă. Toţi acești tineri 
sunt repartizaţi în 371 de grupe academice 
(300 – la învăţământul cu frecvenţă la zi și 71 – 
la învăţământul cu frecvenţă redusă). La ciclul, 
masterat, Bologna, își fac studiile 1918 maste-
ranzi, repartizaţi în 59 de grupe academice. 

Dinamica efectivului studenţesc al ASEM. 
Învăţământul cu frecvenţă la zi, învăţământul cu frecvenţă redusă

De la înfi inţare și până în prezent, au absolvit ASEM – 31 904 absol-
venţi (18 promoţii).

Tatiana ROŞCA
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DE CE FACULTATEA
BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA
AFACERILOR?

Calitatea înaltă a studiilor. Planurile de învăţământ sunt concepu- 
te pentru a asigura absolvenţilor o mobilitate sporită în găsirea unor 
locuri de muncă adecvate.

Oferirea pregătirii pe 2 cicluri de formare: studii pentru licenţă, ce  
pot fi  urmate de studii de masterat;

Posibilitatea de a încheia ciclul de formare academică prin urma- 
rea doctoratului.

Un corp profesoral de înaltă calitate. 
Cunoștinţele obţinute le permit absolvenţilor să-și deschidă pro- 

pria afacere.
Dotarea tehnică solidă: săli de studii bine amenajate, calculatoare  

performante, proiectoare multimedia, etc.
Oportunitatea de a face parte dintr-un grup dinamic de studenţi. 
Receptivitate, promptitudine și corectitudine în soluţionarea pro- 

blemelor studenţilor.

CICLUL I. LICENŢĂ
Ciclul I, licenţă este axat pe for-

marea competenţelor-cheie generi-
ce și specifi ce domeniului. În scopul 
consolidării cunoștinţelor teoretice 
și dezvoltării abilităţilor practice, 
la anul trei de studii studenţii rea-
lizează practica de producţie și de 
licenţă.

BUSINESS 
ȘI ADMINISTRARE

Studenţii benefi ciază de o in-
struire în domeniul teoriei și prac-
ticii managementului, iniţierii și 
dezvoltării afacerii, managementu-
lui calităţii, riscurilor în afaceri etc. 
Absolvenţii specialităţii pot activa 
în calitate de:

 economist,
  manager / întreprinzător,
 coordonator de proiect,
 consultant / instructor,
 funcţionar în instituţiile publice.

MARKETING 
ȘI LOGISTICĂ

Absolvenţii specialităţii pot ocu-
pa posturi de economist, specialist 
în marketing și vânzări, specialist 
publicitate, agent comercial în:

 serviciile de marketing, aprovizionare 
sau desfacere, 

 comerţ, 
 servicii de publicitate, 

FACULTATEA BUSINESS 
ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR BAA 
a fost constituită în 2002, în bază a două facultăţi cu o bogată istorie şi tradiţii - Management şi Marketing.

Dispunând de un vast potenţial didactic şi ştiinţifi c, Faculta-
tea BAA deţine poziţia de lider în spaţiul universitar economic 
din Republica Moldova în formarea specialiştilor în următoa-
rele domenii profesionale: business şi administrare, market-
ing şi logistică, turism, merceologie şi comerţ. 

Facultatea BAA oferă pregătire la următoarele cicluri de for-
mare:

LICENŢĂ; MASTERAT; DOCTORAT.

 întreprinderi specializate în efectua-
rea cercetărilor de marketing și presta-
rea serviciilor de marketing, 

 instituţii publice. 

TURISM
Absolvenţii specialităţii obţin cu-

noștinţe teoretice și practice pentru 
a putea activa cu succes în dome-
niul turismului. Aceștia pot deţine 
funcţii de:

 director de agenţie de turism / hotel, 
 director comercial,

CICLUL II. 
MASTERAT

La ciclul II, în scopul apro-
fundării cunoștinţelor în do-
meniul economic, formării 
specialiștilor competenţi și 
dezvoltării capacităţilor de 
cercetare știinţifi că, în cadrul 
Facultăţii BAA sunt organiza-
te cursuri de masterat pentru 
următoarele specializări:

 Administrarea Afacerilor 
 Business Internaţional 
 Managementul Marketing-

ului 
 Reclama și relaţiile cu publi-

cul 
 Logistică și Supply Chain Ma-

nagement 
 Comerţ
 Comerţ și expertiza mărfuri-

lor în activitatea vamală
 Gestiunea și dezvoltarea tu-

rismului
 Gestiunea hotelieră
 Turism cultural 

Durata studiilor - 2 ani. 
Studiile fi nalizează cu 

susţinerea tezei de maste-
rat. Absolvenţilor li se con-
feră titlul de masterat și li 
se eliberează Diploma de 
masterat.

DOCTORAT
Doctoratul este o formă 

de studii postuniversitare, 
a cărei fi nalitate este dez-
voltarea cunoașterii prin 
cercetare știinţifi că și care se 
organizează în vederea pre-
gătirii cadrelor știinţifi ce.

Durata studiilor la zi este 
de 3 ani, cu frecvenţă redusă 
– de 4 ani. Studiile de docto-
rat sunt fi nalizate prin susţi-
nerea tezei de doctorat.

Facultatea BUSINESS ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR 

Decan: Angela Solcan

Catedre:
MANAGEMENT șef-catedră: Marina Belostecinic

MARKETING ȘI LOGISTICĂ șef-catedră:  Oxana Savciuc

TURISM ȘI SERVICII HOTELIERE șef-catedră: Elena Turcov

MERCEOLOGIE ȘI COMERŢ șef-catedră: Mihai Cernavca

EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT șef-catedră: Vasile Scutelnic

Adresa facultăţii: 2005, mun. Chișinău,  str. B. Bodoni 61, bl. A, 
et. 4, of. 404, tel. 402 731; 402 710
Site: www.baa.ase.md  e-mail: baa_decanat@ase.md

 șef de structuri operaţionale în hote-
luri, agenţii de turism, în companii tur- 
operatoare,

 economist, 
 ghid în agenţiile de turism. 

MERCEOLOGIE ȘI COMERŢ
Absolvenţii specialităţii obţin 

cunoștinţe profunde în diverse as-
pecte ce ţin de: verifi carea calităţii, 
activităţile de standardizare, certi-
fi care, depozitare, livrare, transpor-
tare, păstrare, comercializare etc. 
Absolvenţii pot activa în calitate de 
economist/merceolog în funcţii de 
conducere și executive în:

 unităţile comerciale, 
 serviciile vamale,
 organizaţiile de standardizare, certifi -

care, de protecţie a consumatorilor,
 organele publice locale.

Durata studiilor – 3 ani (învăţă-
mânt cu frecvenţă la zi); 4 ani (frec-
venţă redusă).

Absolvenţilor Facultăţii BAA li se 
conferă titlul de licenţiat în econo-
mie și li se eliberează Diploma de 
licenţă.  

OPINII ALE STUDENŢILOR:
NATALIA URSU, Președintele Consiliului 

Studenţesc al Facultăţii BAA, ASEM:
„Din momentul în care am ales Facultatea 

BAA, simt că am făcut alegerea corectă. Aceasta 
îmi oferă posibilitatea să mă dezvolt multilateral, 
îmbinând teoria cu practica. Specialitatea îmi ofe-
ră la absolvire o liberă alegere a viitoarei profesii 
fără careva restricţii. Domeniul businessului e unul 
ce se dezvoltă intens și există o cerere foarte mare 
de specialiști, iar la ASEM aceștia sunt crescuţi cum 
se cuvine.

SERGIU COMANDARI, anul III la Business și 
Administrare, unul dintre cei mai bini studenţi 
ai ASEM:

„ASEM este cea mai prestigioasă instituţie 
universitară în domeniul economiei, din Moldova, 
este cu adevărat un centru de formare a tânăru-
lui specialist ce transformă foștii elevi în adevăraţi 
oameni de succes. Aici procesul de studiu nu se 
limitează la orele de curs ascultate, ci este impor-
tantă dezvoltarea individuală, încurajată prin cea 
mai modernă sală de calculatoare și o bogată co-
lecţie de cărţi. Fiecare are posibilitatea de a aplica 
în practică cunoștinţele obţinute de pe băncile 
Academiei prin lansarea unei afaceri reale, cu sus-
ţinerea Incubatorului de Afaceri. Sunt o mulţime 
de oportunităţi pentru a te dezvolta drept specia-
list în domeniul ales, este important să dorești. Ca 
recompensă pentru rezultatele academice, obţii 
bursa de studii, Bursa Senatului, iar cei mai buni 
- Bursa Guvernului. Pentru activitatea desfășurată 
pe parcursul anilor de studii, poţi obţine titlul “Cel 
mai bun student”, diplome și medalii a căror valoa-
re te vor remunera pe deplin pentru efortul depus. 
La fi nele studiilor ofertele de muncă nu se vor lăsa 
mult așteptate! Perseverează, fi i activ și succesul îţi 
este garantat!”

IRINA PALADI, specialitatea Business și Ad-
ministrare, anul III, are 10 pe linie și a fondat un 
ONG încă în anul I de facultate: 

„Facultatea BAA este alegerea ideală pentru 
tinerii activi, ingenioși, cu iniţiativă, dornici de 
a avea propria afacere. Aici se îmbină cu succes 
asigurarea cunoștinţelor economice și de specia-
litate cu o serie de activităţi ce vizează pregătirea 
multilaterală și dezvoltarea personală a viitorilor 
specialiști. Ţi se oferă multe oportunităţi și ai li-
bertatea de a alege pe care dintre ele le valorifi ci. 
Un mare avantaj este colaborarea cu instituţii de 
învăţământ superior din străinătate; pentru mine, 
este o onoare să fac parte din prima promoţie a 
Institutului Moldo-Francez de Management”.  

Printre absolvenţii 
facultăţii BAA sunt:
parlamentari; miniștri, 
șefi  de departamente, 
directori de întreprinderi, 
întreprinzători, etc.

Facultatea BAA 
în cifre:

 STUDENŢI:

3288 frecvenţă la zi 

1220 frecvenţă redusă 

 MASTERANZI: 718

 DOCTORANZI: 43
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FACULTATEA FINANŢE

Ludmila COBZARI,
dr.hab., prof.univ., decanul Facultăţii Finanţe:
MISIUNEA FACULTĂŢII FINANŢE ESTE PREGĂTIREA 
CADRELOR DE ÎNALT NIVEL PROFESIONAL, CU ABI
LITĂŢI ŞI COMPETENŢE VALOROASE, PENTRU SISTE
MUL FINANCIAR ŞI ECONOMIA NAŢIONALĂ A ŢĂRII.

ADRESA:
or. Chișinău, MD  2005, 
str. Căpriana, 50, 
blocul „C”, etaj. 3, biroul 307

tel.: 402752, 402753   
E-mail: d.fi n@ase.md

CATEDRE:
BĂNCI ȘI ACTIVITATE BANCARĂ
Șef catedră  Oleg Stratulat, prof.univ., dr. 
Bloc C, et. 3, biroul 323, tel. 402767

FINANŢE ȘI ASIGURĂRI
Șef catedră Nadejda Botnari, conf.univ., dr.  
Bloc C, et. 4, biroul 416, tel. 402771

INVESTIŢII ȘI PIEŢE DE CAPITAL
Șef catedră Rodica Hîncu, prof.univ.inter., dr.hab  
Bloc C, et. 3, biroul 319, tel. 402858

FILOSOFIE ȘI POLITOLOGIE
Șef catedră Tudor Dumitraș, conf.univ., dr. 
Bloc C, et. 3, biroul 304, tel. 402773

LIMBI MODERNE APLICATE
Șef catedră Djulieta Rusu, conf.univ., dr. 
Bloc C, et. 2, biroul 225, tel. 402763

OBIECTIVELE 
PRINCIPALE 
ALE FACULTĂŢII SUNT:

 promovarea învăţământului 
economic-fi nanciar și a cerce-
tării, în funcţie de potenţialul 
naţional, exigenţele europene 
și dorinţa de integrare în cir-
cuitul universal de valori,

 implicarea activă în dezvol-
tarea naţională și regională, 
din punct de vedere econo-
mic, social și cultural,

 pregătirea specialiștilor de 
înaltă califi care în domeniul 
fi nanciar-bancar,

 pregătirea cadrelor știin-
ţifi ce și didactice prin învă-
ţământul postuniversitar 
specializat, doctorat și post-
doctorat.

Studiile universitare de li-
cenţă asigură pregătirea de bază a 
studenţilor la specialitatea Finanţe 
şi Bănci, oferind posibilitatea acu-
mulării competenţelor și abilităţilor 
pentru antrenarea acestora în diver-
se domenii ale economiei, precum 
activitatea bancară, de asigurări și 
reasigurări, burse de valori, control 
fi nanciar, expertiza fi nanciar-banca-
ră, administraţie publică, instituţiile 
fi nanciare, pieţe de capital, cercetă-
tori știinţifi ci în instituţiile cu profi l 
economico-fi nanciar. Nomenclato-
rul profesiilor conform specializării 
Finanţe și Bănci se referă la: econo-
miști, agenţi de asigurări, analiști 
fi nanciari, inspectori fi nanciari și 
agenţi de asigurări sociale, ope-
ratori în instituţii bancare, agenţi 
fi scali, specialiști în elaborarea și 
implementarea business-planurilor 
pentru proiectele de investiţii, spe-

cialiști pe piaţa fi nanciară etc.

Studiile universitare de mas-
ter – competenţele realizate în cadrul 
ciclului II sunt dezvoltate prin cursu-
rile speciale cu orientare verticală, prin 
aprofundarea cunoștinţelor obţinute și 
a cursurilor cu orientare pe orizontală, 
interdisciplinară, menite să dezvolte 
competenţele sistemice specifi ce ciclu-
lui. Astfel, la ciclul II, masteranzii Pro-Bo-
logna au patru opţiuni: Administrare 
Bancară, Investiţii şi Pieţe de Capi-
tal, Finanţe publice şi Fiscalitate, 
Finanţe Corporative; Asigurări, iar 
masteranzii Pre-Bologna – Adminis-
trare Financiar-Bancară. Absolvenţii 
pot exercita activităţi corespunzătoare 
in calitate de: dealeri și brokeri pe piaţa 
de capital, experţi în evaluarea bunuri-
lor materiale și fi nanciare, personal în 
mediul de conducere și administraţie, 
ofi ţeri de credit,  experţi fi nanciari și 
fi scali, managerii serviciilor economi-
co-fi nanciare, auditori, conducători ai 

administraţiei publice locale etc.

DE CE FINANŢE?
 Facultatea Finanţe este în prezent una din cele mai prestigioase facultăţi din cadrul ASEM, benefi ciind 

de o bună reputaţie în rândul absolvenţilor.
 Facultatea Finanţe își propune să realizeze o pregătire profesională, știinţifi că și practică de performan-

ţă a studenţilor, astfel încât aceștia să facă faţă cerinţelor tot mai ridicate ale pieţei muncii.
 Facultatea Finanţe dispune de o bibliotecă de profi l, care asigură pregătirea studenţilor cu materiale 

didactice în limbile română, rusă, engleză, franceză, indiferent de forma de învăţământ.
 Facultatea Finanţe oferă posibilitatea studierii aprofundate și la un nivel ridicat a două limbi moderne 

de afaceri, precum și predarea cursurilor în limbile: romană, engleză, rusă.

Daniela DERMENGI, 
studentă an. III, grupa FB274 (romană), 
specialitatea Finanţe şi Bănci:
„Finanţe”, „Finanţe și bănci” – acești termeni pentru un tâ-

năr de 18-19 ani nu spun prea multe pentru a ști exact dacă e 
ceea ce își dorește să facă în viaţă.

Eu personal percepeam acești termeni la nivel macro și îmi 
plăcea foarte mult ideea să devin un bun economist în con-
textul economiei naţionale.

Facultatea Finanţe a fost pentru mine, prin complexitatea 
conţinutului curricular, profesorii și oportunităţile extra-cur-
riculare, o etapă de formare a personalităţii profesionale de 
economist. Aici mi-am îmbogăţit vocabularul profesiei, prin 
terminologia de specialitate, mi-am format aptitudinile de 
cercetare și analiză, am învăţat arta cuvântului economic și 
am înţeles în mod hotărât care este domeniul și specializarea 
pe care o voi urma.

Pe parcursul celor trei ani de licenţă, am realizat cât de 
mult contează o bază informaţională bună în formarea unui 
profesionist, dar, în același timp, cât de mult contează să nu 
pierzi momentul de a „exploata” la maxim orice sursă infor-
maţională universitară – de la profesor până la carte, de la 
conferinţe știinţifi ce până la mass-media economică. Toate 
aceste surse le-am primit pe tavă – nu am făcut decât să îmi 
dau interesul să le savurez și să îmi împlinesc potenţialul de 
bun economist. 

Tatiana JURAVSCAIA, 
studentă an. II, grupa FB28G (engleză), 
specialitatea Finanţe şi Bănci:
”Back in 2007, when I applied for the Academy of Econo-

mic Studies of Moldova I did not expect that the years that I 
was going to spend as a student were going to be the most co-
lorful and exciting ones. While majoring in fi nance, I can say 
that the Department of Finance is a great place to study since 
it provides a highly qualifi ed team of professors who would 
defi nitely make you love the world of fi nance as well as a nice 
and helpful staff  who will always be there to assist you. Apart 
from this, the Department of Finance is also one of the most 
active departments in the university which would make your 
student years the best experience ever!”

Tamara COCEAREAN, 
studentă an. III, grupa FB27E (rusă), 
specialitatea Finanţe şi Bănci:
“На факультете Финансов учатся самые активные, 

творческие, развитые ребята. Преподаватели нашего 
факультета предлагают студентам не только тео-
ретические, но и практические знания во многих сферах 
одновременно. Факультет Финансов предоставляет 
своим выпускникам возможность специализации и реа-
лизации в разнообразных направлениях экономической 
деятельности! Мы престиж, мы сила, мы будущее!”

Pagină coordonată de Ecaterina DĂNILĂ

OPINIILE STUDENŢILOR:
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Facultatea 

CONTABILITATE
înfi inţată la 1 septembrie 1991
Decan: Valentina Paladi, conf. 
univ., dr.
Catedra „Contabilitate și audit”
Șef catedră - V. Ţutcanu,  prof. univ., 
dr. hab.
Catedra „Analiza activităţii eco-
nomico-fi nanciară”
Șef catedră - V. Balanuţă, 
conf. univ., dr. 
Catedra „Contabilitate”
Șef catedră - L. Grigoroi, 
conf. univ., dr. 

Adresa facultăţii
Chișinău, MD – 2005
str. Căpriana, 5  bl.C, et.2, 
biroul 206, 
tel. 402756, 402755  
e-mail: con@ase.md

 Valentina Paladi, conf. univ., dr.:
VĂ INVITĂM SĂ LUAŢI CUNOŞTINŢĂ DE OFERTELE FACULTĂŢII NOASTRE. 
SPERĂM ÎNTRUN PARTENERIAT DE DRUM LUNG ÎN PROCESUL DUMNEA
VOASTRĂ DE FORMARE PROFESIONALĂ.

Facultatea Contabilitatea îşi propune să ofere 
studenţilor cunoştinţele şi competenţele nece-
sare pentru o carieră de succes. Viaţa econo-
mico-socială ne-a demonstrat permanent că 
specializările oferite de facultatea noastră au 
o cerere din ce în ce mai mare pe piaţa muncii. 
Absolvenţii Facultăţii Contabilitate se regăsesc 
într-o gamă largă de locuri de muncă: contabili, 
auditori, lucrători ai sistemului fi scal, funcţio-
nari publici, cadre didactice  etc. Facultatea are 
ca misiune nu doar pregătirea profesională de 
un înalt nivel a studenţilor, dar şi lărgirea ori-

zonturilor cultural-ştiinţifi ce ale acestora. 
Suntem conştienţi că succesul nostru şi al absol-
venţilor noştri se bazează  pe dezvoltarea avan-
tajelor competitive. De aceea, acţiunile noastre 
vizează permanent încurajarea parteneriatului 
activ între facultate şi entităţile economice din 
ţară şi de peste hotarele ei.
În calitatea mea de Decan, voi opta în continu-
are pentru o calitate înaltă a serviciilor desfă-
şurate (prestate) de Facultatea Contabilitate. 
Vă îndemn să faceţi o alegere corectă, alegeţi 
ASEM, alegeţi Facultatea Contabilitate.

INSTRUIREA ȘI PREGĂTIREA 
SPECIALIȘTILOR LA FACULTATE

Datorită alinierii ASEM-lui la procesul de la Bologna, implicit și a 
facultăţii noastre, începând cu anul universitar 2005-2006, progra-
mul de studii se desfășoară după următoarea structură (fi gura 1).

Facultatea Contabilitate își pregătește studenţii dintr-o multi-
plă perspectivă profesională. O atenţie deosebită se acordă studie-
rii programelor informaţionale în contabilitate: „1-C–Contabilitate”, 
„Wiscount”, cea ce permite ca absolvenţii să fi e pregătiţi pentru mun-
ca practică la întreprinderi. De asemenea, în cadrul disciplinelor de 
profi l predate la facultate se utilizează diverse materiale metodico-
didactice și ilustrative, precum și documente contabile, cum ar fi : do-
cumente primare, registre contabile, rapoarte fi nanciare.

CEL MAI VALOROS ACTIV 
AL FACULTĂŢII 
CONTABILITATE  
CADRELE DIDACTICE

Facultatea Contabilitate se 
bucură de o mare popularitate. 
Acest succes se datorează, în 
primul rând, prestigiului pro-
fesiei și rolului contabilului în 
societate, precum și pregătirii 
de performanţă a specialiștilor 
la facultate. 

În cadrul facultăţii, activi-
tatea profesoral-didactică este 
desfășurată de 3 catedre: Con-
tabilitate și Audit, Analiza Acti-
vităţii Economico-Financiare și 
Contabilitate.

Profesorii catedrelor sunt 
cunoscuţi în toată ţara nu nu-
mai în calitate de cadre didacti-
ce califi cate, ci și ca profesioniști 
experimentaţi în domeniile 
contabilităţii, auditului și ana-
lizei economice. De asemenea, 
cadrele didactice ale facultăţii 
colaborează pe plan știinţifi c cu 
alte facultăţi de profi l economic 
din ţară și de peste hotare, ceea 
ce justifi că alinierea continuă a 
activităţii cadrelor didactice la 
cerinţele internaţionale.

FACULTATEA CONTABILITATE

CA
RT

E 
D

E 
VI

ZI
TĂ

RELAŢIILE DE COLABORARE ALE FACULTĂŢII CONTABILITATE
Facultatea Contabilitate și-a conturat relaţii de conlucrare la diferite nivele, ceea ce 

contribuie nemijlocit la îmbogăţirea și perfecţionarea în permanenţă a disciplinelor 
predate de către cadrele didactico-știinţifi ce. Actualmente, la nivel academic, facul-
tatea colaborează cu alte facultăţi și catedre similare din instituţii de învăţământ din 
ţară și străinătate (fi gura 2).

LA ABSOLVIREA FACULTĂŢII 
CONTABILITATE 
STUDENŢII VOR OBŢINE:

cunoștinţe profunde teoretice și practice în domeniul conta- 
bilităţii, ce pot fi  valorifi cate la diferite întreprinderi din eco-
nomia naţională, organizaţii internaţionale, companii de audit, 
instituţii publice etc.;
deprinderi de aplicare a cunoștinţelor în programe informaţio- 
nale contabile și de asigurare a calităţii informaţiei obţinute;
abilităţi de analiză aprofundată a situaţiei fi nanciare a între- 
prinderilor și de prezentare a soluţiilor de îmbunătăţire a aces-
teia;
posibilitatea obţinerii certifi catului de auditor, în urma susţine- 
rii unor examene speciale în cadrul Ministerului Finanţelor;
capacităţi de gestionare efi cientă a resurselor economice, eva- 
luării patrimoniului întreprinderii etc.

Facultatea Contabilitate a avut întotdeauna absolvenţi 
care fac parte dintr-o „elită intelectuală” care, după absolvire, 
au ştiut să-şi valorifi ce cunoştinţele obţinute, realizându-se cu 
succes pe plan profesional. Printre ei, am dori în special să–i 
menţionăm pe Victor Barbăneagră, viceministru al Finanţelor 
RM (2009 - prezent), Nicolae Platon, şef al Inspectoratului Fis-
cal Principal de Stat din RM (2009- prezent), Maria Codreanu, 
şef contabil S.A.”Ionel”, Lilia Grigoroi, şef Catedră Contabili-
tate, ASEM (2002-prezent) şi mulţi alţii.
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- Dle decan, ce reprezintă actu-
almente Facultatea Economie Ge-
nerală și Drept?

- Facultatea Economie Generală 
și Drept este una relativ nouă. A fost 
fondată o dată cu reorganizarea orga-
nigramei Academiei de Studii Econo-
mice, după anul 2001. Ideea înfi inţării 
acestei facultăţi era de a răspunde 
exigenţelor timpului prin deschiderea 
unor specialităţi interdisciplinare, de 
exemplu: drept economic, economie 
și managementul mediului, instruire 
economică și comunicare de afaceri, 
economie și managementul adminis-
traţiei publice și economie și mana-
gementul resurselor umane etc.

În prezent, facultatea noastră se 
confruntă cu anumite probleme, mai 
ales de reorientare. Ce se are în vede-
re? Dacă anterior, în cadrul acestei fa-
cultăţi, erau cele 6 specialităţi și spe-
cializări, nominalizate mai sus, acum 
vorbim doar de 3 specialităţi în ciclul I: 
drept, studii administrative, economie 
și politici economice. 

- Dle decan, vă rog să faceţi câte 
o scurtă descriere a fi ecărei speci-
alităţi.

- Absolvenţii specialităţii Drept 
obţin califi carea în jurisprudenţă. 
Prin ce se deosebește Dreptul de 

la noi de cel de la alte universităţi? 
În locul unor discipline de cultură 
generală, noi am introdus niște dis-
cipline economice. Este vorba de 
disciplinele-cheie pe care le studiază 
un viitor economist: teoria economi-
că, statistică, contabilitate, fi nanţe, 
analiză economico-fi nanciară etc. 
În plus, pe lângă disciplinele men-
ţionate, au mai fost introduse altele 
cum ar fi : management, marketing 
etc. Un jurist, dacă intenţionează să 
lucreze într-o organizaţie sau fi rmă 
ce are activităţi economice, trebu-
ie să aibă o pregătire elementară în 
domeniul economiei. Astfel, o per-
soană care a studiat dreptul la ASEM, 
are mai multe avantaje în angajarea 
în câmpul muncii, dar și în obţinerea 
studiilor de masterat în economie. În 
anul 2005, specialitatea Drept eco-
nomic a fost acreditată.

Studiile administrative de ase-
menea constituie un domeniu larg, 
care, mai departe, se concretizează 
în programul de masterat la mana-
gementul administraţiei publice. Este 
un domeniu ce ţine de știinţe politi-
ce, accentul punându-se pe partea 
legislativă, instituţională, organizaţi-
onală și politologie. În al doilea ciclu, 
studenţii învaţă managementul ad-

ministraţiei publice, managementul 
public etc.

Economie și politici economice 
este o specialitate ce oferă o pregăti-
re economică largă și concretă. Sunt 
pregătiţi economiști care pot activa 
ulterior în mai multe domenii econo-
mice, desigur, cu o specializare mai 
îngustă, pe care o oferim în cadrul 
celui de-al doilea ciclu. Studenţii de 
la economie generală pot pleca mai 
departe la economie de ramură și 
economia fi rmei, politici macroeco-
nomice, instruire economică, teorie 
economică, demografi e, economie 
și managementul resurselor umane, 
economie și managementul mediu-
lui etc.

- Dle Vaculovschi, e și fi resc ca ci-
clul II să nu fi e obligator pentru stu-
denţi. Dar avantajele acestuia sunt 
indiscutabile. Veţi încerca să-i sti-
mulaţi să opteze și pentru ciclul II?

- Nu noi, ci viaţa îi va stimula să 
meargă și în ciclul II. Orice student 
care are ambiţia de a-și face o carieră 
are nevoie de ciclul II. De ce? Pentru că 
ciclul I prevede doar pregătirea pro-
fesională pentru un anumit grad de 
califi care. Specialistul respectiv poate 
ocupa niște posturi cu exigenţe de 
studii superioare, dar aceste posturi 

ajung doar până la o anumită limită. 
Dacă cineva are niște ambiţii și doreș-
te să devină șef, să practice niște cer-
cetări știinţifi ce ori să se promoveze 
în ierarhia organizaţională, are nevo-
ie de ciclul II. Această alegere însă nu 
depinde de motivaţia noastră, ci de 
exigenţele vieţii și ambiţiile tinerilor, 
dar și de capacităţile lor intelectuale. 

- Vă rog să formulaţi câteva su-
gestii care, în opinia dvs., ar prinde 
bine viitorilor studenţi ai Facultăţii 
Economie Generală și Drept.

- Mai întâi de toate, aș vrea să le 
sugerez tuturor tinerilor că, venind 
la facultate, ei sunt deja maturi și 
responsabili. Ei vin aici nu doar pen-
tru a-și petrece timpul în distracţii și 
pentru a-și lua diploma, ci pentru a 
obţine niște cunoștinţe și deprinderi 
legate de specialitate. Totodată, îi în-
demn pe viitorii noștri studenţi să nu 
piardă timpul, pentru că anii trăiţi în 
academie trec foarte repede. Nu o 
dată s-a spus, pe bună dreptate, că 
anii de studenţie constituie cea mai 
frumoasă perioadă a vieţii. 

CARTE DE VIZITĂ
Facultatea 

ECONOMIE GENERALĂ 
ȘI DREPT
Decan: Dorin Vaculovschi
Prodecani: Aliona Ciocîrlan, 
Marina Băieșu

 Catedra - Economie și politici 
economice
șef-catedră: Aurelia Tomșa

 Catedra – Management social
șef-catedră: Alic Bîrcă

 Catedra – Drept privat
șef-catedră: Evlampie Donos

 Catedra – Drept public
șef-catedră: Alexandru Armeanic

 Catedra – Instruire economică și 
comunicare de afaceri
șef-catedră: Raisa Borcoman

 Catedra - Geografi e și economia 
mediului
șef-catedră: Constantin Matei
Adresa facultăţii:
Chișinău, MD – 2005,
str. Bănulescu-Bodoni, 61,
Bloc A, et. 6, biroul 610, 
tel. 22-44-82, 40-27-13
www.ase.md, d_egd@ase.md

De ce trebuie să optezi pentru 
ECONOMIE GENERALĂ şi DREPT (EGD)?

pentru că este cea mai „dreaptă” facultate; 
pentru că doar alegând această facultate, poţi deveni un bun  
economist sau/și jurist;
pentru că este o facultate cu specialităţi prestigioase care îţi ofe- 
ră o dezvoltare intelectual-profesională;
pentru că profesorii sunt cei mai drăguţi, inteligenţi și glumeţi; 
deoarece profesoarele sunt tinere și simpatice; 
deoarece aici se face carte; 
deoarece contractul la specialitatea de drept este mai mic decât  
cel de la alte instituţii;
deoarece ne afl ăm în blocul central; 
deoarece decanul nostru este cel mai înţelegător; 
pentru că la această facultate există un Consiliu studenţesc care  
este receptiv la doleanţele și problemele studenţilor;
pentru că, studiind aici, ești cu gândurile spre „dreapta”; 
pentru că EGD înseamnă :” Energic, Gentil și Deștept”. Pagină coordonată de Alina CODREANU

Valentin Rotaru, „Drept”, anul III:
„Nu regret nicio clipă că am optat pentru ASEM, pentru „Economie Generală și 

Drept”, pentru specialitatea Drept. Tânărul specialist de astăzi este cheia succesului de 
maîine, iar, pentru ca această cheie să poată descuia oricare lacăt, este nevoie de curaj, 
de atitudine, de responsabilitate și de dăruire de sine, ceea ce reușim să învăţăm și la 
facultate inclusiv”.

Natalia Bejan, „Economie Generală”, anul III:
„Este o onoare să fi i student ASEM și, mai cu seamă, student al Facultăţii EGD. 

Atitudinea profesorilor este deosebită, pentru că dumnealor reușesc să ne cultive valori 
ca perseverenţa, ambiţia, munca asiduă pentru obţinerea rezultatelor dorite. Capaci-

tatea acestora de a atrage studenţii la cursul de instruire trezește dorinţa de a 
avansa, de a participa la diverse discuţii și activităţi în timpul și în afara orelor”.

Cristina Ursu, „Managementul resurselor umane”, anul I, 
masterat:

„Am ales această specialitate, întrucât este una de perspectivă în ţara noas-
tră, dat fi ind faptul că tindem spre o integrare proeuropeană, ceea ce necesită 
o bună pregătire în domeniul respectiv. Este o opţiune corectă, mai ales că îmi 
face plăcere să studiez obiectele economice și cele care vizează în mod direct 
studierea administraţiei publice. ASEM-ul și îndeosebi EGD-ul trebuie să se 
mândrească cu profesorii pe care îi are, aceștia posedând cunoștinţe vaste și o 
capacitate de a explica materia cât mai accesibil studenţilor. La EGD îţi dezvolţi 
potenţialul pentru realizarea unei strălucitoare cariere profesionale”.

Ina Tihu, „Drept economic”, anul I, masterat:
„Sunt la ASEM, pentru că odată hotărâsem să încep a-mi construi viitorul. 

Pentru aceasta am nevoie de o bază bine structurată pe care am început s-o 
întăresc aici, la ASEM, încă din 2004. Profesorii sunt califi caţi, cu o atitudine 
serioasă în sensul de a ne oferi un sistem de cunoștinţe nu numai teoretice, dar 
și practice. Benefi ciem de auditorii modern amenajate, biblioteci cu un număr 
impresionant de publicaţii, săli de calculatoare – toate acestea contribuind 
la materializarea scopului propus. Pe lângă studii, avem șansa să ne formăm 
abilităţi de lucru în echipă, în cadrul Consiliului studenţesc al facultăţii, în 
Senatul studenţesc ASEM sau în Comitetul sindical al studenţilor din ASEM și în 
alte organizaţii studenţești”.

A FI STUDENT LA EGD 
ESTE CEA MAI BUNĂ ALEGERE 
PENTRU UN PROASPĂT ABSOLVENT 
AL UNEI INSTITUŢII PREUNIVERSITARE!

INVESTIŢIEI ÎN CAPITALUL UMAN 
ÎI APARŢINE VIITORUL
Interviu cu Dorin Vaculovschi, decanul Facultăţii Economie Generală şi Drept

APROPO…
La Facultatea Economie Generală și Drept nu 

doar se fac studii de calitate, semnifi cative fi ind și 
activităţile extracurriculare.

Astfel, deja de 5 ani, Catedra Drept Privat, împre-
ună cu Consiliul studenţesc al Facultăţii EGD, în co-
laborare cu decanatul facultăţii și rectoratul ASEM, 
organizează diferite victorine, serate tematice, bra-
in-ring-uri, training-uri, mese rotunde și workshop-
uri cu și pentru studenţi.

Printre cele mai importante, amintim: Victorină 
la Drept Civil, Serată tematică la Dreptul Proprie-
tăţii Intelectuale, care au devenit deja tradiţionale 
printre studenţii anilor I-III.

La fel, continuă activitatea știinţifi că a studen-
ţilor în cadrul Cercului știinţifi c Drept Penal pe lân-
gă Catedra Drept Public. În ultimii doi ani, membrii 
acestui cerc au pus accent pe organizarea unui Bra-
in-ring la Drept Penal și a unei Conferinţe știinţi-
fi ce tematice.

De asemenea, în cadrul Catedrei Managementul 
Social funcţionează un laborator de sociologie care 
efectuează cercetări și sondaje, ultimul studiu re-
alizat de profesorii acestei catedre împreună cu un 
grup de studenţi, operatori de teren, fi ind „Situaţia 
tinerilor pe piaţa muncii din R. Moldova”.
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Biroul Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică (de la stânga la dreapta):
Anatol Godonoagă, Ilie Coandă, Ion Bunu, Ion Bolun, Tudor Gâdilică, Ilie Costaş 

Prof.univ. Ion BOLUN,
Decanul facultăţii Cibernetică, 

Statistică şi Informatică

1. FACULTATEA este formată în 
1992 și este responsabilă de pregăti-
rea specialiștilor în domeniul ciberne-
ticii, informaticii, statisticii și previzi-
unii economice. În cadrul celor patru 
catedre de la facultate: „Cibernetică și 
informatică economică”, „Statistică și 
previziune economică”, „Matematică” și 
„Bazele informaticii economice” – acti-
vează 66 de cadre didactice, inclusiv 5 
doctori habilitaţi și 36 de doctori în ști-
inţe. Facultatea colaborează cu facul-
tăţi și catedre similare din SUA (Univer-
sitatea Amherst din Massachusetts), 
Franţa (Universitatea Paris-Dauphine, 
Universitatea din Nantes), România 
(ASE București, Universitatea A.I.Cuza 
Iași, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-
Napoca ș.a.), Ucraina, Rusia și Bulgaria. 
Se intensifi că colaborarea, în scopuri 
de instruire și transfer tehnologic, cu 
mediul de afaceri, inclusiv cu aseme-
nea fi rme ca: Crystal System, Endava, 
WizRom Sofware, Business Soft ș.a. 
Acum 2 ani, a fost lansat Centrul de 
Competenţă în Informatică, destinat 
cursurilor speciale în Informatică și 
reciclării în Informatică a specialiștilor 
din economia naţională.

 Catedra de profi l „Cibernetică și 
informatică economică” – șef ca-

tedră prof.univ. Ilie Costaș, este formată 
încă în 1965, din 1973 devenind catedră 
de profi l. Catedra este responsabilă de 
pregătirea tinerilor specialiști de înaltă 
califi care la specialităţile „Cibernetică 
și informatică economică” și „Informati-
că” și instruirea studenţilor de la toate 
specialităţile ASEM privind folosirea 
metodelor economico-matematice și a 
aplicaţiilor informatice economice. De 
asemenea, catedra este responsabilă de 
pregătirea specialiștilor prin masterat la 
specialităţile Tehnologii informaţionale 
în economie, Management informaţional 
și Cibernetică economică și prin doctorat 
la specialităţile 08.00.13 - Metode econo-
mico-matematice și 01.05.05 - Sisteme 
informaţionale. 

În cadrul catedrei activează 19 pro-
fesori titulari, din care 3 doctori habili-
taţi și 9 doctori în știinţe. O bună parte 
din profesorii catedrei sunt absolvenţii 
ASEM. Profesorii catedrei ţin așa cursuri 
ca: Limbaje evoluate de programare; 
Baze de date; Cibernetică economică; 
Platforma .NET; Inteligenţă artifi cială; 
Reţele informatice; Programare Web; 
Afaceri electronice; Proiectarea sisteme-
lor informatice ș.a. Circa 50% din cursuri 
sunt asigurate cu materiale didactice 
publicate de profesorii catedrei. Catedra 
a organizat mai multe conferinţe știinţi-
fi ce, inclusiv internaţionale. Profesorii 
catedrei au urmat cursuri de perfecţi-
onare în SUA, Franţa, Grecia, România, 
Rusia și Bulgaria. Pe lângă catedră func-
ţionează cercurile știinţifi ce studenţești 
„Tehnologia programării” și „Programare 
avansată”. Anual, catedra organizează 
Olimpiada la Informatică a studenţilor 
ASEM.

FACULTATEA CIBERNETICĂ, STATISTICĂ 
ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ ÎN 2010

“Împreună să edifi căm societatea informaţională – societatea cunoaşterii”

Desfăşurarea largă a lucrărilor de edifi care a societăţii informaţiona-
le şi creşterea, o dată cu concurenţa, a rolului calităţii deciziilor de ges-
tiune a activităţilor economice, impun necesitatea pregătirii specialişti-
lor de înaltă califi care în informatică, statistică şi cibernetică economică. 
Dobândind, pe parcursul instruirii, capacităţi şi competenţe privind pro-
cesele economice şi folosirea metodelor economico-matematice pentru 
efi cientizarea unor asemenea procese în îmbinare cu operarea lejeră cu 
mijloacele informatice moderne, tinerii specialişti sunt solicitaţi pe pia-
ţa muncii atât ca informaticieni, cât şi ca economişti.

 Catedra de profi l „Statistică și 
previziune economică” – șef cate-

dră prof.univ. Ion Pârţachi, este formată 
în 1994. Catedra este responsabilă de 
pregătirea tinerilor specialiști de înaltă 
califi care la specialitatea „Statistică și 
previziune economică” și instruirea în 
statistica economică a studenţilor de la 
toate specialităţile ASEM. De asemenea, 
catedra este responsabilă de pregătirea 
specialiștilor prin masterat la specia-
litatea „Analiza statistică în economie 

și business” și prin doctorat la speciali-
tatea „Statistică economică”. În cadrul 
catedrei activează 13 profesori titulari, 
din care 1 profesor universitar și 7 con-
ferenţiari universitari. Majoritatea profe-
sorilor catedrei sunt absolvenţii ASEM. 
La catedra se ţin un șir de cursuri noi, 
inclusiv: “Teoria și practica sondajelor”, 
“Sistemul conturilor naţionale”, “Econo-
metrie”, “Previziune economică”, “Statis-
tică fi nanciar-bancară” etc. O bună parte 
din cursuri sunt asigurate cu materiale 
didactice publicate de profesorii cate-
drei. Profesorii catedrei au urmat cursuri 
de perfecţionare în SUA, Franţa, Grecia, 
România și Rusia. Ei sunt implicaţi în di-
verse programe de cercetare știinţifi că. 
Catedra a organizat mai multe conferin-
ţe știinţifi ce și mese rotunde, discutând 
diverse probleme de îmbunătăţire a 
activităţilor în domeniu în republică. Pe 
lângă catedră funcţionează cercul știin-
ţifi c studenţesc „Statistică și previziune 
economică”. 

 Catedra „Matematică” – șef ca-
tedră prof.univ. Ion Bunu, este for-

mată în 1972. Catedra este responsabilă 
de instruirea în matematică a studen-
ţilor de la toate specialităţile ASEM. În 
cadrul catedrei activează 14 profesori 
titulari, din care 1 doctor habilitat și 11 
doctori în știinţe. Majoritatea cursurilor 
sunt asigurate cu materiale didactice 
publicate de profesorii catedrei. Profe-
sorii catedrei sunt implicaţi în diverse 
programe de cercetare știinţifi că. Conf.

univ., dr., Dumitru Zambiţchi a devenit, 
în 2004, laureat al Premiului Naţional 
în domeniul Știinţei și Tehnicii. Catedra 
a organizat mai multe conferinţe ști-
inţifi ce și mese rotunde. Anual catedra 
organizează Olimpiada la Matematica 
aplicată a studenţilor ASEM.

 Catedra „Bazele informaticii eco-
nomice” – șef catedră conf.univ. 

Tudor Gâdilică, este formată în 1994. 
Catedra este responsabilă de instruirea 
în informatica generală a studenţilor de 
la toate specialităţile ASEM. În cadrul 
catedrei activează 15 profesori titulari, 
din care 1 doctor habilitat și 7 doctori 
în știinţe. Majoritatea cursurilor sunt 
asigurate cu materiale didactice pu-
blicate de profesorii catedrei. Pe lângă 
catedră funcţionează cercurile știinţifi ce 
studenţești „Informatica în economie” 
și „Sisteme de informatizare a societăţii 
secolului XXI”.

2. SPECIALITĂŢI. La ciclul 1 (Li-
cenţă), în 2010, în cadrul facultăţii can-
didaţii pot alege, specialităţile:

367.1 - Statistică și previziune eco-
nomică. Titlul acordat - licenţiat în eco-
nomie;

368.1 - Cibernetică și informatică 
economică. Titlul acordat - licenţiat în 
economie;

444.1 - Informatică. Titlul acordat - 
licenţiat în informatică.

Durata studiilor: 3 ani la secţia de zi; 
4 ani – la secţia cu frecvenţa redusă. 

Specialiștii cu studii superioare pot 
obţine o califi care suplimentară în In-
formatică în cadrul studiilor de formare 
profesională continue:

specialitatea 444.1 – Informatică;
califi carea acordată – Informatici-

an;
durata studiilor – 1,5 ani la secţia 

de zi.

 Specialitatea „Informatică”. Utili-
zarea mijloacelor informatice a de-

venit de importanţă strategică pentru 
majoritatea domeniilor de activitate ale 
societăţii. Un exemplu semnifi cativ este 
Internetul, de ale cărui servicii se folo-
sesc peste 1,2 mlrd de oameni. Se lu-
crează intens asupra edifi cării societăţii 
informaţionale – societăţii cunoașterii: 
„Cine cunoaște informaţia – stăpânește 
situaţia”. Defi citul de specialiști-informati-
cieni este considerabil, îndeosebi în ţări-
le economic dezvoltate. Și în R.Moldova 
conducerea de vârf a anunţat informati-

zarea societăţii de prioritate strategică. 
Firmele ce activează în acest domeniu 
dispun de anumite privilegii, aprobate 
de către Parlament în decembrie 2004, 
inclusiv scutirea de impozitul pe venit. 
Informaticienii din Moldova au format 
fi rme mixte în domeniu, ce elaborea-
ză produse informatice pentru agenţii 
economici de peste hotare, contribuind 
astfel la exportul de mărfuri și servicii 
avansate și, respectiv, la susţinerea creș-
terii economice a republicii.

 Specialitatea „Cibernetică și infor-
matică economică”. Creșterea rolu-

lui informaticii și a activităţilor economice 
bazate pe decizii argumentate, înaintează, 
pe prim-plan, necesitatea pregătirii speci-
aliștilor de înaltă califi care în domeniu. 
Specialistul este instruit pentru calitatea 
de economist-analist în problemele de 
dirijare, luare de decizii efi ciente în sfera 
economico-socială, cu utilizarea nemij-

locită a instrumentarelor moderne, a no-
ilor tehnologii informaţionale, precum și 
pentru calitatea de specialist-manager 
în business-ul informatic, informatizarea 
unităţilor economice, activitatea unităţi-
lor economice în domeniul informaticii. 
Dispunând de cunoștinţe atât referitoare 
la procesele economice, cât și la folosirea 
metodelor economico-matematice pen-
tru modelarea și efi cientizarea unor ase-
menea procese în îmbinare cu operarea 
lejeră cu mijloacele informatice moderne, 
acești specialiști au cea mai largă arie de 
aplicare a cunoștinţelor, fi ind solicitaţi pe 
piaţa muncii atât ca informaticieni, cât și 
ca economiști. Absolvenţii specialităţii ac-
tivează la întreprinderi private și publice, 
inclusiv centre informatice, în sistemul fi -
nanciar-bancar, etc.

 Specialitatea “Statistică și previ-
ziune economică” oferă tinerilor 

posibilitatea de a deveni specialiști în 
analiza informaţiilor economice, ela-
borarea de pronosticuri economice și 
efectuarea sondajelor de opinie. În con-
diţiile economiei de piaţă, analiza in-
formaţiilor economice este solicitată în 
toate sectoarele. Aceasta servește pen-
tru fundamentarea deciziilor și elabora-
rea previziunilor economice. Pe parcur-
sul studiilor, studenţii urmează practica 
aplicativă la Biroul Naţional de Statistică 
și în fi lialele acestuia. ASEM este unica 
instituţie din republică, în cadrul căreia 
se pregătesc specialiști de înaltă califi -
care în statistica economică și socială.

La ciclul 2 (Masterat), în anul 2010 
în cadrul facultăţii candidaţii pot alege 
specializările:

Tehnologii informaţionale în eco-
nomie. Titlul acordat - master în econo-
mie;

Management informaţional (2 ani 
de studii). Titlul acordat - master în in-
formatică;

Cibernetică economică (2 ani de 
studii). Titlul acordat - master în econo-
mie;

Analiza statistică în economie și 
business (2 ani de studii). Titlul acordat 
- master în economie.

Durata studiilor: 2 ani la secţia de zi.

3. SUPORTUL ŞTIINŢIFICODI
DACTIC AL INSTRUIRII. O bună parte 
din cursuri sunt asigurate cu manualele 
elaborate de profesorii facultăţii.  Pen-
tru consolidarea cunoștinţelor teoretice, 
efectuarea lucrărilor de laborator și a ce-
lor de control, pentru perfectarea tezelor 
anuale și a celor de licenţă, la dispoziţia 
studenţilor sunt săli cu calculatoare mo-
derne interconectate în reţea cu ieșire 
la Internet. Fiecare student dispune de 
un cont propriu de poștă electronică și 
spaţiu individual de memorie-disc de 50 
megaocteţi la unul din serverele reţelei 
ASEM. Funcţionează Centrul Multime-
dia ASEM dotat cu 70 de calculatoare 
Pentium 4, Centrul de Competenţă în 
Informatică (21 calculatoare), Sala pen-
tru videoconferinţe. O parte din auditorii 
sunt dotate cu videoproiectoare. Cata-
logul electronic al Bibliotecii ASEM și 
sursele bibliografi ce, inclusiv materialele 
didactice în formă electronică, facilitează 
activităţile de autoinstruire și cercetare a 
studenţilor și profesorilor.

Acest potenţial știinţifi co-didactic 
asigură condiţiile pregătirii unor speci-
aliști de înaltă califi care în domeniul in-
formaticii, ciberneticii, statisticii și previ-
ziunii economice –  specialiști solicitaţi 
nu numai în republică, dar și în afara 
hotarelor ei.

4. ACTIVITĂŢI EXTRACURICU
LARE ALE STUDENŢILOR. Pe lângă 
studiile de bază, studenţii pot participa 
în diverse activităţi extracurriculare: cer-
curi de cercetări știinţifi ce; secţii sporti-
ve; cercuri artistice, TVC etc. Anual pen-
tru studenţi, masteranzi și doctoranzi la 
ASEM se organizează Simpozionul Inter-
naţional al Tinerilor Cercetători, în cadrul 
căruia se discută rezultatele cercetărilor 
știinţifi ce obţinute, eventual sub îndru-
marea unor profesori. În cadrul ASEM 
funcţionează Incubatorul de Afaceri, în 
cadrul căruia prin concurs studenţii pot 
participa la diverse proiecte de afaceri. 
Anual echipa ASEM participă la Olimpi-
ada la Informatică a studenţilor din ţări-
le Europei de Sud-Est.
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Elena TERZI, 
deţinătoarea 
Premiului Mare 
în cadrul concursului 
„Cel mai bun 
student ASEM”, 
ediţia 2009, în prezent 
masterandă la 
„London school 
of economics”

- Activul cel mai valoros 
al Facultăţii REI sunt oame-
nii. Atmosfera de inspiraţie 
și creativitate a fost cul-
tivată de către decanul și 
administraţia facultăţii din 
primele zile de activitate. De 
la apariţia sa, Facultatea REI 
a atras cei mai promiţători 
absolvenţi ai școlilor și licee-
lor din republică, creând un 
anturaj unic de oameni ta-
lentaţi și interesanţi. În plus, 
orientarea internaţională 
și predarea în limbi străine 
creează multiple oportuni-
tăţi de a călători și a extinde 
orizontul cunoștinţelor. 
Nu- mi pot imagina că aș 
fi  studiat la altă facultate 
decât REI. 

FACULTATEA RELAŢII ECONOMICE 
INTERNAŢIONALE

Facultatea 
Relaţii Economice Internaţionale
înfi inţată la 1 septembrie 1994

Decan: Dumitru Moldovan

Prodecani: Elena Benea-Popușoi
                       Maria Bujoreanu

Adresa facultăţii:
Chișinău, MD – 2005,
Str. Bănulescu – Bodoni, 59,
Bloc B, et. 7, biroul 705, 
tel.: 40-27-77, 40-28-77
www.rei.ase.md, rei@ase.md

CATEDRE:
RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
Șef-catedră Boris Chiștruga
Bloc B, et.7, biroul 709, tel. 40-27-83

TEORIE ECONOMICĂ ȘI DOCTRINE ECONOMICE
Șef-catedră Eugenia Feuraș
Bloc B, et.7, biroul 706, tel. 40 27 79

LIMBI MODERNE DE AFACERI
Șef-catedră Gheorghe Moldovanu
Bloc B, et.6, biroul 611, tel 40-29-44

Dumitru MOLDOVAN, dr. hab., prof. 
univ., membru corespondent al AŞM, 
decanul Facultăţii REI:STUDENŢII 

ŞI CORPUL 
PROFESORAL

Studenţii facultăţii sunt divizaţi în 
două fi liere, conform limbilor de pre-
dare: engleză și franceză.

Studenţii facultăţii editează două 
ziare în limbile franceză și engleză: „REI 
– Francophone” și „REI – Action”. 

CORPUL PROFESORAL 
SE COMPUNE DIN:
* cadre didactice de la catedrele 

ASEM și cadre didactice asociate;
* profesori invitaţi din universităţi-

partenere de peste hotare.
În anii 1994-2009, la facultate au pre-

dat cursuri de specialitate circa 90 de 
profesori din străinătate: SUA, Franţa, Ro-
mânia, Germania, Marea Britanie, Rusia, 
Polonia, Italia, Ungaria etc. 

ASEM  
REI

COOPERAREA 
INTERNAŢIONALĂ

În cadrul facultăţii, funcţionează pri-
ma fi lieră francofonă deschisă în Repu-
blica Moldova, fi lieră care benefi ciază de 
sprijinul multilateral din partea Agenţiei 
Universitare Francofone. Studenţii fi lierei 
francofone obţin și diploma de licenţă a 
universităţii din Orleans, Franţa.

Facultatea REI are semnate acorduri 
de colaborare cu Facultatea Economie 
a Universităţii Pierre Mendes – France 
din Grenoble (Franţa); Facultatea Știin-
ţe Economice și Sociale a Universităţii 
Tehnice din Braunschweig (Germa-
nia); Facultatea Relaţii Internaţionale, 
Universitatea din Nebraska, Omaha 
(SUA); Facultatea Relaţii Economice 
Internaţionale și Facultatea Studii 
Economice în limbi străine de la ASE 
București.

„FACULTATEA URMĂREŞTE NU DOAR SCOPUL 
DE A TRANSMITE VIITORILOR SPECIALIŞTI ÎN 
REI UN ANUMIT VOLUM DE CUNOŞTINŢE, 
DAR ŞI CEL DE EDUCARE A PERSONALITĂŢI
LOR CURAJOASE ŞI CREATIVE, A CETĂŢENILOR 
ACTIVI, CARE ŞTIU CUM SĂ DEVINĂ DE FOLOS 
ŢĂRII, INFLUENŢI ŞI BOGAŢI”.

Specialitatea /domeniul de formare 
profesională (ciclul I – 3 ani; licenţă) Masterat (ciclul II – 2 ani)

Economie mondiala si Relatii
economice internationale

Comert international;- 
Integrare economică europeană şi politica de - 
vecinătate

-    Economie internaţională şi     integrare europeană; 

ETAPELE CICLURILE STUDIILOR LA REI

PERSPECTIVELE 
DE ANGAJARE
 A STUDENŢILOR 
ÎN CÂMPUL MUNCII

Studenţii Facultăţii REI sunt 
pregătiţi pentru a activa:

* În ambasadele Republicii 
Moldova peste hotare;

* În ambasadele reprezentan-
ţelor altor state și ale organizaţi-
ilor internaţionale pe     teritoriul 
R.Moldova;

* În companiile transnaţiona-
le (fi lialele din străinătate și cele 
locale)

* La întreprinderile autohto-
ne și cele cu capital străin;

* În proiectele de asistenţă 
ale organismelor economice in-
ternaţionale.

OBIECTIVELE FACULTĂŢII
* Pregătirea specialiștilor de înaltă califi care în domeniul relaţiilor economice internaţionale;
* Studierea aprofundată a două limbi moderne de afaceri;
* Pregătirea cadrelor știinţifi ce și didactice prin învăţământul postuniversitar specializat, doctorat și postdoc-

torat.
În prezent, la specialitatea REI, circa 80% din toate cursurile se predau în limbile engleză sau franceză.
Din 2005, s-a trecut la învăţământul în 2 cicluri, conform prevederilor procesului de la Bologna.
Absolvenţii ciclului I, specialitatea Economie mondială și Relaţii economice internaţionale, obţin califi carea 

de: licenţiat in economie
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Biblioteca trebuie să devină un 
suport real pentru procesul de 

învăţământ, cercetare și sistemul de in-
struire continuă. Priorităţile de dezvolta-
re a Biblioteci Știinţifi ce a ASEM răspund 
explicit tendinţei de a acorda servicii de 
calitate superioară în conformitate cu 
scopul propus întru edifi carea unei e-
Europe, cu prevederile Declaraţiei de la 
Bologna, contribuind astfel la dezvolta-
rea atitudinii pozitive faţă de educaţie și 
cunoștinţe.

Colecţiile Bibliotecii Știinţifi ce a 
ASEM sunt organizate și dezvoltate în 
raport cu nevoile de informare a utili-
zatorilor prin achiziţii, donaţii, schimb 
și alte surse. Dezvoltarea colecţiilor asi-
gură creșterea numărului publicaţiilor 
și îmbogăţirea valorică și de conţinut a 
bibliotecii. 

O sursă importantă de dezvoltare a 
colecţiilor este activitatea de schimb a 
publicaţiilor. Biblioteca Știinţifi că ASEM 
întreţine relaţii de colaborare cu aseme-
nea organisme internaţionale ca Banca 
Mondială, Fondul Monetar Internaţional, 
Comisia Europeană, precum și cu 42 par-
teneri din ţară și de peste hotare. Un loc 
important în activitatea Bibliotecii ASEM 
îl ocupă relaţiile de colaborare The East 
and Central Europe Journal Donation 
Project. 

Pentru o comunicare efi cientă a 
colecţiilor de documente, Biblioteca 
Știinţifi că a ASEM a încercat să se adap-
teze următoarelor condiţii de mediu: 
diversifi carea utilizatorilor prin imple-
mentarea noilor servicii, creșterea pon-
derii studiului individual, necesitatea 
creșterii nivelului de asistenţă acordată 
utilizatorilor pentru regăsirea informa-
ţiei, promovarea unor noi tehnologii de 
căutare a informaţiilor. S-au pus accente 

pe creșterea calităţii muncii și a profesi-
onalismului, a comportamentului etic al 
bibliotecarilor antrenaţi în activitatea de 
comunicare a colecţiilor în vederea cre-
ării unei imagini adecvate a spaţiilor de 
lectură și informare. 

Biblioteca ASEM deţine în 
structura sa 5 săli de lec-

tură, un centru de împrumut şi 
un Centru Multimedia. Sălile 
de lectură au o capacitate to-
tală de 470 locuri, în care se 
pot consulta aproximativ 304 
000 de documente de toate 
tipurile, iar Centrul de Împru-
mut poate pune la dispoziţia 
utilizatorilor săi 160 000 de 
documente. 

Servirea studenţilor și doctoranzi-
lor, corpului profesoral-didactic 

și specialiștilor din sfera comercială, fi -
nanciară, bancară și din afaceri s-a reali-
zat în medie 58,2 de ore săptămânal. 

Multiplele solicitări ale cititorilor au 
fost satisfăcute și prin intermediul îm-
prumutului interbibliotecar. Împrumu-
tul naţional și internaţional sunt surse 
de completare ale nevoii de informare 
și documentare; aceste două servicii de 
bibliotecă, oferite de către „Colecţia de 
Patrimoniu” sunt promovate în rândul 
cadrelor didactice și al cercetătorilor. 

Prezenţa reţelelor de informare (In-
ternetul) infl uenţează demersul de că-
utare a informaţiei, procesul medierii 
documentare. Dar accesul la reţele de 
informare automatizate la un număr din 
ce în ce mai mare de noi resurse de in-
formare nu înseamnă automat că utiliza-
torii sunt și bine pregătiţi pentru această 
libertate de acţiune. Instrumentele pe 

care le au la dispoziţie contribuie în mod 
esenţial la scurtarea timpului consacrat 
unei cercetări, dar nu pot reduce din 
complexitatea căutării.

Informarea utilizatorilor bibliotecii 
despre colecţia ei, precum și des-

pre noutăţile editoriale are loc prin inter-
mediul mai multor forme. Activitatea de 
informare este realizată prin semnalarea 
publicului despre noutăţile editoriale 
(expoziţii on-line pe site), organizarea 
permanentă a Zilelor de Informare. Cu 
scopul sporirii efi cienţei informării pro-
fesorilor și studenţilor sunt organizate 
expoziţii de Intrări noi, expoziţii tema-
tice, expoziţii virtuale, expoziţii de foto-
grafi i, activităţi publice culturale la care 
participă numeroase personalităţi ai cul-
turii și știinţei. 

PROIECTE INTERNAŢIONALE 
ALE BIBLIOTECII ȘTIINŢIFICE:

Proiectul „The World Bank Depository 
and Regional Library Program”. În cadrul 
programului „Biblioteci depozitare și re-
gionale” Banca Mondială colaborează cu 
Biblioteca ASEM, care este un partener 
activ ai Băncii Mondiale în organizarea 
colecţiilor de publicaţii ale Băncii, în di-
seminarea informaţiilor despre aceste 
publicaţii și în promovarea accesului la 
ele pentru diferite grupuri de utilizatori. 
La 3 decembrie 2007 a fost semnat Me-
morandumul Acordului Pentru gestiona-
rea Centrului de informare publică. 

 Proiectul „Centrul European de 
Documentare” („Eui”) prin ser-

viciile sale informaţionale, asigura con-
diţii viabile și efi ciente pentru accesul 
la informaţiile și documentele Uniunii 
Europene. Centrul furnizează informa-
ţii privind integrarea europeană pentru 
procesele de instruire, formare și edu-
care, precum și activitatea de cercetare, 
prin dezvoltarea unei baze documenta-
re, destinate susţinerii programelor de 
învăţământ și cercetare ale studenţilor, 
cadrelor didactice și cercetătorilor. 

Consorţiul eIFL Direct Moldova (In-
formaţia Electronică pentru Biblioteci) 
este un proiect de colaborare, scopul că-
ruia este asigurarea accesului la o gamă 
largă de reviste electronice știinţifi ce din 
întreaga lume. Prin intermediul EBSCO 
Publishing și alte edituri știinţifi ce Bibli-
oteca ASEM  primește acces la 12 baze 
de date (20000 reviste full text, peste 
2500 cărţi, broșuri și ediţii de referinţă în 
limba engleză). 

 Proiectul Asociaţiei INTAS – PERI 
(Uniunea Europeană). Scopul 

acestui proiect este implementarea și 
dezvoltarea unui sistem electronic de 
accesare a publicaţiilor știinţifi ce pen-
tru cercetătorii din 11 ţări. În anul 2010 
Biblioteca ASEM a asigurat prin interme-
diul Programului INTAS PERI acces la 3 
baze de date: Blackwell Synergy; Oxford 
University Press; Emerald Group Publi-
shing Limited. 

 Proiectul „The East and Central 
Europe Journal Donation Pro-

ject” (SUA), prin intermediul căruia bi-
blioteca în anul 2010 a abonat 16 reviste 
academice recenzate, recunoscute pe 
plan mondial. 

 Proiectul „Casa Cunoștinţelor de 
la Chișinău”. Acest proiect de cola-

borare a Primăriei Chișinău, Francofoniei 
și organizaţiilor partenere ale societăţii 
civile ca Alianţa Franceză din Chișinău 
pune la dispoziţie pentru un public di-
vers de studenţi, profesori și cetăţeni 
echipamente moderne de comunicare, 
acces direct la mass-media audiovizuală 
și instrumente digitale, precum și resur-
se de instruire (cărţi, reviste, biblioteci 
audio și video on-line). Casa Cunoștinţe-
lor acţionează ca o interfaţă pentru co-
munitatea de profesori și studenţi, prin 
programe de training tradiţionale sau 
la distanţă. Biblioteca Știinţifi că ASEM a 
prelucrat 994 exemplare de carte care 
au fost clasifi cate, indexate și introduse 
în baza de date ASEM.  

Necesitatea implementării Interne-
tului în educaţie constituie o prioritate 
maximă, oferind noi soluţii învăţămân-
tului. Prin inaugurarea Centrului Mul-
timedia (anul 2004) serviciile și activită-
ţile bazate pe tehnologii informaţionale 
furnizate de Biblioteca ASEM vor ajută 
studenţii să-și dezvolte o atitudine pozi-
tivă faţă de educaţie și informare. Oferta 
Centrului Multimedia este caracterizată 
de următoarele aspecte: asigură un me-
diu de educaţie în reţea care stimulează 
și dezvoltă deprinderi pentru informare 
și instruire permanentă și creează faci-
lităţi pentru lucrul individual. Colecţia 
centrului include toate publicaţiile bibli-
otecii în format electronic. Centrul Mul-
timedia oferă spaţiile celor mai diverse 
forme de manifestări știinţifi ce și cultu-
rale ale comunităţii universitare. Biblio-
teca ASEM prin identifi carea, selectarea 
și organizarea resurselor informaţionale 

pe suport electronic, va contribui la cre-
area bibliotecii virtuale. Una din sarcinile 
bibliotecarului va fi  de a pune în ordine 
informaţia electronică existentă, proiec-
tând și creând servicii de bibliotecă de 
bună calitate accesibile la distanţă. 

La 23 septembrie 2005, a fost in-
augurată Sala de lectură „Paul 

Bran”, numită în cinstea primului rector 
al ASEM, profesor universitar, doctor în 
economie, care a contribuit la dezvolta-
rea învăţământului economic în Repu-
blica Moldova, la instituirea ASEM și la 
dezvoltarea patrimoniului documentar 
al Bibliotecii. La 26 martie 2010 în incinta 
Bibliotecii Știinţifi ce a avut loc inaugura-
rea ofi cială a Sălii de lectură „Eugeniu 
Hrișcev”, care a fost numită în cinstea 
academicianului, profesorului universi-
tar, doctor habilitat în economie, rector 
ASEM 1994-2001. 

În luna iunie anului 2009, o parte din 
Bibliotecă a trecut în spaţiile noi ale blo-
cului „F”. Această nouă amplasare a bi-
bliotecii are scopul de a ajuta profesorii, 
studenţii, masteranzii, doctoranzii și toţi 
utilizatorii de informaţii să se orienteze 
cu succes în patrimoniul infodocumen-
tar, să folosească efi cient resursele infor-
maţionale și să poată ușor și repede să 
găsească informaţia de care au nevoie în 
procesul de studiu și cercetare. 

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ ASEM 
ÎN SPRIJINUL INSTRUIRII ŞI CERCETĂRII ACADEMICE

Biblioteca Știinţifi că ASEM are misiunea de a 
participa la procesul de instruire, formare și 
educare, precum și la activitatea de cerceta-
re ce se desfășoară în cadrul Academiei de 
Studii Economice din Republica Moldova, 
prin dezvoltarea unei baze documentare și 
de informaţii pertinente știinţifi c, destinate 
susţinerii programelor de învăţământ și 
cercetare ale studenţilor, cadrelor didactice, 
cercetătorilor și altor categorii socio-profe-
sionale; prin facilitarea accesului la aceste 
colecţii de informaţii, conștientă fi ind de ro-
lul strategic pe care îl are biblioteca în cadrul 
societăţii informaţionale.

Silvia GHINCULOV, 
doctor în economie
Director Bibliotecii 

Ştiinţifi ce ASEM
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DEPARTAMENTUL 
DE INFORMATICĂ  

PROMOTOR AL NOILOR 
TEHNOLOGII

Departamentul de Informatică a fost 
creat în anul 1991, o dată cu fondarea 
Academiei de Studii Economice, având 
ca sarcini de bază asigurarea procesului 
de instruire, elaborarea si implementa-
rea sistemelor informatice, crearea și ex-
tinderea reţelei locale de calculatoare, 
precum și menţinerea în stare funcţio-
nală a tehnicii de calcul. Din componen-
ţa Departamentului fac parte 6 labora-
toare cu un efectiv de 54 de persoane 
care asigură zilnic funcţionarea unui 
număr impunător de unităţi de tehni-
că de calcul si utilaj auxiliar. Pentru a vă 
imagina complexitatea infrastructurii 
tehnice și logistice existente, aducem 
doar câteva date.

La începutul acestui an în ASEM 
funcţionau circa 1100 de calculatoare, 
12 servere, peste 150 de imprimante. 
Toate calculatoarele sunt conectate în 
reţea la o viteză a canalului Internet de 
100 Mbps. Reţeaua Academiei unește 
practic toate structurile existente: rec-
toratul, șase decanate, 27 de catedre, 
28 săli cu calculatoare pentru instruirea 
studenţilor, 14 săli pentru profesori, 3 
departamente, Biblioteca, sălile de lec-
tură, Centrul multimedia, Centrul de 
videoconferinţe, Centrul de cercetare 
economică, Centrul de competenţă 
în informatică, Incubatorul de afaceri, 
Complexul sportiv, 6 cămine ș.a. Toate 
blocurile de studii, inclusiv cel al Cole-
giului Naţional de Comerţ, sunt interco-
nectate prin magistrale de fi bră optică, 
fapt ce asigură fi abilitatea trafi cului și 
creșterea capacităţii reţelei interne. Lo-
caţia Web (www.ase.md) conţine diver-
se informaţii privind fondarea, evoluţia, 
gestiunea și activităţile ASEM. Profesorii 

TEHNOLOGIILE INFORMAŢIONALE 
FACTOR IMPORTANT AL PROCESULUI 
EDUCAŢIONAL MODERN
UN DOMENIU ÎN CONTINUĂ DEZVOLTARE

Informatica este, cu certitudine, unul dintre cele mai dinamice domenii 
ale activităţii umane. Suntem martorii unei evoluţii spectaculoase a calcu-
latoarelor, produselor program și serviciilor informatice. Tot mai frecvent 
se vorbește despre o cultură informaţională, o societate informaţională și 
chiar o civilizaţie informaţională. Dacă acum 8-10 ani calculatoarele perso-
nale aveau o arie de răspândire ce cuprindea, de regulă, doar statele dez-
voltate, astăzi ele se utilizează practic în toate ţările lumii.

În această privinţă nici ţara noastră nu e o excepţie. Calculatoarele per-
sonale pot fi  întâlnite astăzi pretutindeni: în universităţi, în școli, în biblio-
teci, în instituţiile de cercetare. Tot mai multe persoane își permit luxul de 
a avea un calculator la domiciliu. Desigur, utilizarea efi cientă a calculatoa-
relor presupune și o pregătire pe măsură a persoanelor care le utilizează. 
Or evoluţia vertiginoasă a soft-ului și hard-ului condiţionează o perfecţio-
nare continuă a cunoștinţelor în domeniu.

și studenţii sunt asiguraţi cu conturi de 
poștă electronică pe serverul local.

Creșterea numărului persoanelor 
care utilizează Internetul, la fel și crește-
rea continuă a volumului de informaţii, 
impun mărirea în continuare a capaci-
tăţii canalului extern. În acest an a fost 
dat în exploatare un canal de fi bră op-
tică, care permite mărirea considerabilă 
a vitezei fl uxurilor de date. Un avantaj 
în acest sens îl reprezintă calitatea de 
membru al Asociaţiei RENAM (Resserch 
and Educational Network Association 
of Moldova) pe care Academia de Stu-
dii Economice o deţine din anul 2001. 
Scopul acestei asociaţii este dezvoltarea 
reţelei de transport date pentru comu-
nitatea știinţifi co-educativă, susţinerea 
activităţilor de educaţie și cercetare, in-
tegrarea Republicii Moldova în mediul 
informaţional european și global.

SĂLILE 
CU CALCULATOARE

O bună parte din cele 1100 de cal-
culatoare sunt utilizate în procesul 
de studii și pentru lucrul individual al 
studenţilor. Ele sunt amplasate în 28 

de clase, fi ind disponibile pe durata 
întregii zile. Cartea de vizită a ASEM 
o reprezintă sălile cu calculatoare din 
blocul „B”, amenajate și dotate la nivelul 
standardelor europene. Acest lucru l-au 
confi rmat și numeroșii oaspeţi de peste 
hotare care au vizitat instituţia noastră. 
În aceste săli s-au desfășurat și ultimele 
ediţii ale Olimpiadei republicane a ele-
vilor la informatică, participanţii fi ind 
încântaţi de condiţiile oferite și modul 
de organizare.

Dat fi ind faptul că tehnica de calcul 
are un grad sporit de uzură morală, dar 
și din intenţia de a fi  în pas cu cele mai 
noi realizări în domeniu, administraţia 
ASEM și-a stabilit ca obiectiv moder-
nizarea permanentă a calculatoarelor. 
Numai în ultimii 3 ani au fost procurate 
peste 200 de calculatoare performante.

CENTRUL MULTIMEDIA
În toamna anului 2004 a fost dat în 

exploatare un edifi ciu nou în care a fost 
amplasat Centrul Multimedia al ASEM. 
Având o suprafaţă de aproape 300 m.p., 
Centrul Multimedia este dotat cu 80 de 
calculatoare performante conectate la 
Internet, imprimante rapide, scanere, 

dispozitive de înregistrare CD/DVD și 
este destinat în exclusivitate lucrului 
individual al studenţilor. Decizia de con-
struire a acestui Centru nu a fost un tri-
but modei, ci un imperativ al timpului, 
dictat de necesitatea instituirii unui me-
diu prielnic de pregătire a specialiștilor 
care vor activa într-o societate a tehno-
logiilor moderne.

CENTRUL 
DE VIDEOCONFERINŢE
În ASEM funcţionează un Centru de 

videoconferinţe, dotat cu un sistem per-
formant de comunicaţii. Acest Centru 
oferă avantaje considerabile în vederea 
participării profesorilor, doctoranzilor, 
masteranzilor și studenţilor la diferite 
manifestări știinţifi ce internaţionale în 
regim on-line.

În viitorul apropiat sistemul de vi-
deoconferinţe va fi  utilizat și în calitate 
de suport tehnic pentru implementa-
rea sistemului de instruire la distanţă, 
sistem care reprezintă o direcţie im-
portantă în dezvoltarea tehnologiilor 
educaţionale moderne. Deși în multe 
ţări acest sistem este utilizat pe larg, la 

noi în republică el se afl ă abia în proces 
de constituire. Potenţialul și experienţa 
personalului didactic, dotarea tehnică, 
precum și infrastructura reţelei ASEM 
creează condiţii reale pentru implemen-
tarea sistemului de instruire la distanţă 
în următorii 2-3 ani.

DEZVOLTAREA 
REŢELEI LOCALE

Reţeaua locală este și ea în continuă 
dezvoltare. Pentru a facilita accesul la 
informaţii, toate căminele studenţești 
au fost conectate la Internet, ASEM fi ind 
prima instituţie de învăţământ din ţară, 
căminele căreia au acces la reţeaua loca-
lă și globală. Studenţii cazaţi în cămine 
au acces la informaţiile plasate pe pagi-
nile bibliotecii, la diferite baze de date, 
manuale și enciclopedii electronice. De 
altfel, pentru a simplifi ca procedura de 
primire și expediere a mesajelor prin 
poșta electronică, în holul blocului „A” 
de studii au fost amplasate 4 calculatoa-
re conectate la Internet, cu acces liber. 

De asemenea, studenţii care posedă 
un laptop se pot conecta la reţea și prin 
intermediul tehnologiei Wi-Fi (conexiu-
ne fără fi r). Aria de acoperire a zonelor 

Wi-Fi  cuprinde holurile blocurilor de 
studii, biblioteca, sălile de lectură, spa-
ţiul din faţa blocului „B” etc.

În ASEM toate serviciile Internet 
sunt gratuite.

UTILIZAREA 
MIJLOACELOR 
MULTIMEDIA 
ÎN INSTRUIRE

Procesul educaţional  se caracte-
rizează prin schimbări substanţiale în 
cea ce privește formele și metodele de 
instruire. Se schimbă funcţiile profeso-
rului în actul educativ. Astăzi profesorul 
din comunicator de cunoștinţe se trans-
formă treptat în manager al formării 
cunoștinţelor. O dată cu dezvoltarea 
tehnicii de calcul apar condiţii favora-
bile pentru trecerea la noi forme de in-
struire în toate sferele învăţământului. 
Aceste forme presupun diversifi carea 
metodelor de instruire, pe de o parte, și 
găsirea unor noi modalităţi de verifi care 
și apreciere a cunoștinţelor pe de altă 
parte. Îmbinarea reușită a acestor ele-
mente sporește considerabil efi cienţa 
procesului didactic, iar aplicarea lor la 

toate nivelurile de învăţământ contri-
buie la ridicarea gradului de instruire a 
societăţii.

În multe centre universitare din lume 
calculatorul electronic îndeplinește cu 
succes funcţii didactice, fi ind utilizat la 
organizarea instruirii la distanţă, mode-
larea și simularea diferitelor procese sau 
activităţi, evaluarea cunoștinţelor, or-
ganizarea jocurilor didactice (jocuri de 
afaceri, jocuri de înrolare) etc. În ultimii 
ani aceste metode moderne de instrui-
re capătă o răspândire largă și la ASEM. 
După indicatorul „numărul de PC-uri la 
un student, profesor” ASEM deţine o 
poziţie dominantă între instituţiile uni-
versitare din republică. Mulţi profesori 
și studenţi posedă calculatoare porta-
tive personale pe care le utilizează în 
procesul de studii. Acum poţi vedea tot 
mai frecvent profesori care merg la ore 
cu un laptop și un proiector multimedia. 
Sunt convins că în următorii ani această 
practică va avea și mai mulţi adepţi, iar 
tablele și creta vor fi  înlocuite cu ecrane 
și proiectoare multimedia.

ELABORARE SOFT
Pe lângă activităţile de menţinere a 

funcţionalităţii tehnicii de calcul, cola-
boratorii Departamentului de informa-
tică sunt antrenaţi și în activitatea de 
elaborare și întreţinere a sistemelor in-
formatice. Este vorba, în primul rând, de 
elaborarea soft-ului aplicativ utilizat în 
serviciile administrative ale ASEM, prin-
cipalele direcţii de aplicare fi ind planifi -
carea, distribuirea și controlul resurselor 
fi nanciare, evidenţa resurselor umane 
și materiale etc. Una din elaborările re-
cente o constituie sistemul informatic 
„Evidenţa reușitei studenţilor”, care se 
utilizează la toate facultăţile.

ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
ŞI ŞTIINŢIFICĂ

Mulţi colaboratori ai Departamentu-
lui sunt încadraţi și în procesul didactic, 
transmiţând cu generozitate cunoștinţe-
le teoretice, dar mai ales practice, tinerei 
generaţii care își face studiile la ASEM. 
Colaboratorii noștri se manifestă și prin 
participarea la diferite conferinţe repu-
blicane și internaţionale, sunt autori a 8 
cărţi și a 60 de articole știinţifi ce. În fi eca-
re an la Departamentul de Informatică își 
desfășoară practica de producţie și de li-
cenţă zeci de studenţi ai ASEM și din alte 
instituţii universitare din ţară.

VIITORUL APARŢINE 
SOCIETĂŢII 

INFORMAŢIONALE
Conștientizăm cu toţii că o societate 

modernă este o societate a tehnologii-
lor informaţionale avansate și a unei cul-
turi informaţionale pe potrivă. Iată de ce 
toate eforturile depuse de administraţia 
ASEM sunt îndreptate spre edifi carea 
unui sistem contemporan de instruire, 
bazat pe cele mai noi realizări tehnolo-
gice, spre a crea studenţilor condiţii nor-
male de instruire și de agrement, spre a 
ne apropia cît mai mult de nivelul pre-
gătirii profesionale din ţările dezvoltate. 
Iar Departamentul de Informatică va ști 
să susţină și să amplifi ce aceste eforturi, 
contribuind, alături de personalul di-
dactic, la formarea unei noi generaţii de 
specialiști. 
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SPECIALITĂŢILE:
1810 “CONTABILITATE”, profi lul  „Economie”, cu lim-

ba de instruire română, în baza studiilor gimnaziale, li-
ceale şi şcoală medie

Contabilitatea este știinţa și arta stăpânirii afacerilor. O 
carieră profesională, de succes presupune responsabilitatea, 
capacitatea de a exploata propriile resurse, descoperirea ma-
nierei în care fi ecare reușește să se motiveze pe sine însuși…

Aria de angajare: casier, contabil, economist, fi nansist.

2902 “TURISM”, profi lul  „Servicii”, cu limba de in-
struire română şi rusă, în baza studiilor gimnaziale, li-
ceale şi şcoală medie

Specialistul în turism, absolventul CNC, este pre-
gătit pentru activităţi de gestionare în întreprinderile 
turistice ca manager de nivel funcţional și operaţional.
Domeniul de activitate este variat, dar predominant con-
centrat în structuri economice, culturale, sociale.

2901 „Servicii hoteliere”, profi l „Servicii”, cu limba de in-
struire română, în baza studiilor gimnaziale

În Republica Moldova, ca și-n restul ţărilor de pe întreg 
mapamondul, se constată o dezvoltare continuă a industriei 
ospitalităţii, a industriei hoteliere. Pentru aceasta, în fruntea 
hotelurilor este nevoie de un manager care își pune experien-
ţa, voinţa, responsabilitatea și eforturile sociale la dispoziţia 
întreprinderii și a personalului angajat. 

1812 “COMERŢ”, profi lul  „Economie”, cu limba de 
instruire română şi rusă, în baza studiilor gimnaziale, 
liceale şi şcoală medie

Comerţul reprezintă una dintre cele mai importante ra-
muri ale economiei naţionale. În economia de piaţă, rolul co-
merţului constă în ridicarea nivelului calităţii vieţii, lărgirea și 
modernizarea ariilor de comercializare, organizarea păstrării 
și manipulării mărfurilor, dezvoltarea proceselor de comercia-
lizare în condiţiile economiei de piaţă. Activitatea comercială 
este o verigă importantă în viaţa economică și atrage după 
sine piaţa, schimbul, producătorul, consumatorul.

1808 “MERCEOLOGIE”, profi lul  „Economie”, cu limba 
de instruire română, în baza studiilor gimnaziale, licea-
le şi şcoală medie

Merceologia ţine de domeniul știinţei merceologice și 
se ocupă cu studiul mărfurilor, a factorilor care le condiţio-
nează gradul de utilitate, cu cercetările tehnico – economice 
a produselor într-o concepţie integratoare a utilităţii, calităţii 
lor raportată la necesitatea și efi cienţa economică - socială. 
Merceologul oferă informaţii referitoare la: produs, program 
de marketing și în activitatea managerială. În activitatea co-
mercială, merceologul este și un manager, capabil să conducă 
circulaţia tehnică a mărfurilor și, totodată, să fi e expert al măr-
furilor în mișcarea lor de la producător la consumator.

2205 „ Tehn. prod. alim. publ., ”profi lul „ Tehnolo-
gie”, cu limba de instruire română, în baza studiilor gim-
naziale, liceale şi şcoală medie

Alimentaţia publică este un sector al comerţului cu 
amănuntul, având ca specifi c al activităţii transformarea unor 
materii prime alimentare într-o gamă variată de preparate cu-
linare și produse de cofetărie-patiserie, precum și alte mărfuri 
alimentare. Problema de bază a specialităţii constă în fabrica-
rea produsului cu efectuarea cercetărilor legate de obţinerea 
reţetelor alimentare, cercetărilor destinate organizării fl u-
xului tehnologic de producţie și modifi cării componentelor 
produselor, monitorizarea fl uxului tehnologic de producţie, 
elaborarea metodelor de verifi care a parametrilor procesului 
tehnologic, elaborarea metodelor noi de apreciere a calităţii 
produselor alimentare.

ADMITEREA ASEM - 2010

COLEGIUL NAŢIONAL DE  COMERŢ: 

65 ANI DE EXPERIENŢĂ COMERCIALĂ 

Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM 
VĂ INVITĂ LA „ZIUA UŞILOR DESCHISE”
ACUM ESTE MOMENTUL PENTRU A FACE ALEGEREA CORECTĂ, CEA CARE VA CONTRIBUI 
LA VIITORUL TĂU DE SUCCES. ECHIPA COLEGIULUI NOSTRU, CARE ESTE UNA FORMATĂ 
DIN PROFESORI COMPETENŢI ȘI CALIFICAŢI, ESTE ACEA INSTITUŢIE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE 
CARE AI NEVOIE, EA VA CONTRIBUI ESENŢIAL LA FORMAREA TA CA PROFESIONIST.

 NU PIERDE ACEASTĂ OCAZIE ASTĂZI ŞI MÂINE VEI AVEA UN VIITOR ASIGURAT!

DE LUAT ÎN 
CONSIDERAŢIE

 Termenul de studii pentru absolvenţii 
gimnaziilor – 4 ani.

 Termenul de studii pentru absolvenţii 
liceului și școlii medii – 2 ani. Sunt organiza-
te în bază de buget și prin contract.

 Absolvenţilor colegiului li se eliberea-
ză Diplome de studii medii de specialitate la 
una din specialităţile enunţate mai sus, cu 
califi carea  respectivă: “contabil”, agent co-
mercial”, “manager în turism”, “merceolog”, „ 
manager în servicii hoteliere”, tehnolog”

 Elevii înmatriculaţi în baza studiilor 
gimnaziale, după anul III de studii, susţin, la 
solicitare, examenele de bacalaureat.

Probele de concurs
Candidaţii sunt admiși în 
baza mediei din certifi catul 
de studii calculate conform 
formulei indicate de către 
Ministerul  Educaţiei al Re-
publicii Moldova. 

LA CNC STUDII, AFACERI, CREAŢIE 
ŞI DISTRACŢIE PE POTRIVĂ!

 
Pe lângă studiul serios al artei comerciale şi 

tot ce este legat de cartea în domeniu, tinerii de la 
Colegiul Naţional de Comerţ scriu poezii, cântă, in-
clusiv în limbi străine, dansează, fac mult sport, se 
întrec la frumuseţe, gestionează afaceri inteligen-
te şi mai fac … ziaristică. Pentru că fi ecare este în 
drept să-şi consume energia vârstei cum consideră 
mai bine şi găseşte aici condiţii de a se manifesta.

TETE-A-TETE
În cadrul Colegiului activează cu succes un cerc artistic, cu o bază 

tehnică sufi cientă, unde tinerii, alături de studenţii ASEM, își dezvoltă 
tehnicile vocale, dacă le au, dacă le place mai mult - dansează. Ansam-
blul Tete-a-Tete este deschis noilor talente, pe care le cizelează, ca apoi să 
devoreze împreună scena. Ocazii și invitaţii au foarte multe.

CHANTONS, AMIS!
Dacă sunteţi persoana îndrăgostită de cântecul francez, atunci CNC 

este locul unde acesta e ca la el acasă, pentru că aici se organizează, anual, 
Festivalul Naţional „Chantons, amis!”. Premiul mare - un sejur în Franţa.

MISS CNC. 
Așa cum fi ecare instituţie are frumuseţea ei întruchipată, și fetele de 

la Colegiu folosesc ocazia de a concura anual și a demonstra că ele sunt 
și cele mai inteligente, și îndrăzneţe, și buni oratori, pentru că asta cere 
titlul onorabil Miss CNC. Cea mai isteaţă – învinge.

CARPE DIEM
Și pentru că evenimente la Colegiu sunt multe și opiniile elevilor sunt 

diverse, Carpe Diem este sursa pe care o folosesc pentru a le face publi-
ce. Ai colaborat activ sau ţi-ai dorit să faci parte din echipa de redacţie a 
ziarului liceului sau a școlii din care vii?  Uite că ai posibilitatea să o faci la 
CNC, cu noi colegi de redacţie. 

LARISA ŞTIRBU: „CEL MAI MARE TRIBUT IMAGINII CNC 
ÎL ADUC ABSOLVENŢII!”
- Colegiul Naţional de Comerţ are o istorie bogată și tradiţii 

frumoase de peste 65 de ani. Cel mai mare tribut imaginii CNC 
îl aduc absolvenţii, cei care vorbesc bine despre Colegiu, despre 
profesionalismul și omenia, cultura cadrelor noastre didactice. 
Specialităţile noastre sunt solicitate pe piaţa muncii, absolven-
ţii se angajează sau își continuă studiile în instituţiile de învăţă-
mânt superior. Viaţa în colegiu decurge interesant și prin multi-
tudinea de activităţi extrașcolare organizate. 

Dezvoltarea profesională la CNC începe chiar din primele 
lecţii și se face nu numai în cadrul orelor, dar și în afara lecţiilor. 
Atragem o deosebită atenţie și educaţiei estetice, etice, fi zice. 
Un absolvent de colegiu trebuie să fi e un om bine pregătit pro-
fesional și un om cu o cultură generală aleasă. 

ACTELE NECESARE ȘI ADRESA
Actul de studii  (în original ); 
Certifi catul medical  - tip, forma  086-U, 086-E;
6 fotografi i 3x4;
Certifi catul de naștere sau buletinul de identitate (copia 

și originalul);
Copia buletinului de identitate al unuia din părinţi. 
Alte acte ce confi rmă posibilitatea de a concura la cate-

goria de candidaţi 15%

DEPUNEREA ACTELOR: 01 - 31 IULIE 2010. 
Adresa Colegiului Naţional de Comerţ  al ASEM: 
or. Chişinău, str. Petru Rareş, 18 

RELAŢII LA TELEFOANELE:  
402 - 791 de luni până vineri de la 0800 – 1700

402 - 983 – în luna iulie – august de la 8 30 – 17 00

PROIECTUL 
„Firma de exerciţiu”

Firma de exerciţiu este o fi rmă si-
mulată. Elevii fac practică în cadrul unei 
întreprinderi virtuale, trecând prin toate 
secţiile: contabilitate, personal, aprovi-
zionare și secretariat. Fac cercetări de 
piaţă, solicită credite de la bănci, asigură 
marfă și intră astfel în contact cu mediul 
în care vor activa ulterior, dar și cu colegi 
din alte părţi ale lumii, unde există astfel 
de fi rme simulate. Trei ani de când face 
parte din proiectul Kultur-Kontact, Aus-
tria, cu fi rmele de exerciţiu, CNC a avut 
doar de câștigat. S-a investit în pregăti-
rea profesorilor, elevi și profesori au par-
ticipat la târguri internaţionale de afaceri 
virtuale în România, Austria, Muntene-
gru, Bosnia. În anul 2009, la ASEM s-a 
organizat ediţia a II-a a târgului naţional 
al fi rmelor de exerciţiu din ţară. E foarte 
bine, căci elevii învaţă cum se creează 
o fi rmă, cum se gestionează ea. Ei sunt 
consultaţi la toate etapele de gestiune. 
Au produse (virtuale) pe care le vând, le 
promovează, le exportă chiar. Peste ho-
tare, această simulare a afacerilor este 
foarte populară. Tinerii câștigă un spirit 
antreprenorial bine conturat. Recent, 3 
elevi - Ghereg Dan, Frătescu Sergiu, Ca-
pmari Irina - și profesori lor, Cristina Bu-
durin, director adjunct dna Pleșca Lidia, 
s-au întors de la târgul internaţional de 
la Saraevo (Bosnia). În curând, va avea 
loc al III-lea târg naţional al fi rmelor de 
exerciţiu. Deci, viaţa studenţească este 
interesantă, dacă dorești acest lucru.
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Clubul de Discuţii Economice ASEM (CDE) este un proiect pilot și o 
idee inovatoare care a luat naștere în octombrie 2009, fi ind iniţiată de 
două domnișoare de la Academia de Studii Economice din Moldova: Na-
talia Bejan, de la Facultatea Economie Generală și Drept, și Dana Mun-
tean, Facultatea Relaţii Economice Internaţionale. Până în prezent, aces-
ta activează sub vizorul Centrului Naţional pentru Susţinerea Iniţiativelor 
Europene în Moldova.

Despre succesul CDE s-a putut vorbi deja după prima ședinţă ofi cia-
lă de lansare, la care au fost prezenţi mai mulţi invitaţi speciali, precum 
și cei 40 de tineri selectaţi în urma concursului de aplicaţii: viitori eco-
nomiști, juriști, jurnaliști, și chiar medici. Cu toate acestea, din rândurile 
noastre fac parte de asemenea masteranzi, doctori și absolvenţi.

Scopul cu care s-a lansat ideea a fost crearea unui grup de tineri inte-
resaţi să cunoască mai multe aspecte din economia Republicii Moldova 
prin interacţiune în discuţii cu specialiști, experţi, persoane cu studii și 
experienţă în economie. Astfel, la fi ecare sesiune organizată este prezen-
tă o personalitate interesantă, care vorbește membrilor CDE despre cum 
e și cum trebuie să fi e înţeles conceptul de economie. Printre invitaţii se-
siunilor se înscriu: Grigore Belostecinic, rector al ASEM; Valeriu Lazăr, 
ministru al Economiei; Igor Dodon, ex-ministru al Economiei; Dumitru 
Moldovan, decan al Facultăţii Relaţii Economice Internaţionale, ASEM; 
Dorin Vaculovschi, decan al Facultăţii Economie Generală și Drept, 
ASEM; Victor Parlicov, director general al ANRE; Adrian Lupușor, cerce-
tătăr economic de la Centrul analitic independent Expert Grup; Veroni-
ca Vragaleva, inspector fi scal superior de la Inspectoratul Fiscal de Stat; 
Dumitru Slonovschi, compania de consultanţă MAGENTA Consulting; 
Natan Garștea, director Estimator-VM; Veaceslav Ioniţă, președintele 
Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanţe. Lista aici nu 
se încheie, dat fi ind că proiectul CDE este unul de durată, care are încă 
multe idei pentru a fi  implementate și multe întrebări care cer răspunsuri 
din partea economiștilor moldoveni.

Clubul de Discuţii Economice ASEM invită tinerii interesaţi de econo-
mie să se alăture grupului nostru! Mai multe detalii despre noi și realiză-
rile noastre le puteţi citi pe blogul: http://clubeconomic.wordpress.com, 
tot aici veţi găsi informaţie referitor la procesul de recrutare și cum puteţi 
deveni membru al echipei noastre!

Centrul curativ-consultativ ASEM este pre-
văzut pentru tratarea gratis fi zioterapeutică 
și reabilitarea studenţilor și colaboratorilor 
instituţiei. Aici este utilizat cel mai modern 
aparataj medical și sunt folosite următoarele 
metode de tratament:

 GALVANIZAREA;

 ELECTROFOREZĂ CU ORICE FORMĂ DE CURENT;

 AMPLIPULSTERAPIA;

 TERAPIA CU CURENŢI DIADINAMICI;

 DARSONVALIZAREA LOCALĂ;

 MAGNETOTERAPIA;

 UNDE ULTARSCURTE;

 CÂMPURI ELECTROMAGNETICE;

 FOTOTERAPIA IRADIEREA CU LASER ŞI RAZE UL
TRAVIOLETE;

 TERAPIA CU ULTRASUNET;

 TERMOTERAPIA APLICAREA CU PARAFINĂ ŞI 
OZOCHERITĂ

 MASAJ CURATIV ŞI ALTELE.

CENTRUL CURATIVCENTRUL CURATIV
CONSULTATIV ASEMCONSULTATIV ASEM

Înţelegând responsabilitatea 
și importanţa sănătăţii stu-
denţilor, la începutul anului 
1999, Senatul ASEM a înfi in-
ţat un centru medical. A fost 
o decizie importantă, deoa-
rece pe atunci, un asemenea 
centru medical de combatere 
și de prevenire a bolilor nu 
exista nici într-o instituţie de 
învăţământ din ţară.  

Astfel, în decembrie 1999, a 
fost dat în folosinţă Centrul 
curativ-consultativ al ASEM, 
care își are sediul în incinta 
Complexului sportiv al ASEM 
(str. Albișoara 86/4). 

ÎN PREZENT, CENTRUL ARE 3 CABINETE DE TRATAMENT 
FIZIOTERAPEUTIC; 2 CABINETE DE ELECTROFOTOTERAPIE ȘI UN 
CABINET PENTRU MASAJ MANUAL. SUNT INSTALATE 8 LOCURI DE 
ȘEDINŢE FIZIOTERAPEUTICE ȘI UN LOC PENTRU MASAJ.

În cadrul Centrului activează un 
medic fi zioterapeut (Ludmila Hrişcev, 
care este şi şeful Centrului), două asis-
tente medicale (Ana Eşanu şi Zinaida 
Struţescu) şi o infi rmieră (Valentina 
Serbov). Toţi colaboratorii Centrului 
au categoria superioară de califi care 
şi stagiu mare de lucru.

De asemenea, Centrul curativ-consultativ ASEM colabo-
rează cu alte instituţii medicale din Chișinău. Cea mai strânsă 
colaborare este cu Instituţia medico-sanitară publică și Spitalul 
clinic al Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova.

Fiecare student ASEM are posibilitatea de a primi ajutor 
primar în policlinica acestei instituţii (str. Renașterii 22/2). 
În această instituţie medicală studenţii pot primi investiga-
ţii cu metode de laborator și instrumentar. De asemenea, ei 
pot primi consultaţii și din partea altor specialiști, iar în caz 
de necesitate și tratamentul staţionar. Toate aceste servicii se 
acordă gratis, în baza poliţei de asigurare. 

După tratamentul în condiţii de policlinică sau staţionar, 
pacientul este îndreptat la Centrul curativ-consultativ ASEM, 
pentru reabilitare fi zioterapeutică. În acest mod, este creat 
sistemul când fi ecare student al instituţiei are posibilitatea 
să primească începând cu îngrijirea medicală primară până 
la cursul de reabilitare, atât în perioada acută de îmbolnăvire, 
cât și în scopuri profi lactice.

Făcând o analiză a anilor precedenţi, s-a constatat că cele 
mai dese adresări la medici sunt cu bolile aparatului respira-
tor și sistemului osteo-articular. 

În fi ecare vară, medicii de la Centrul curativ-consultativ 
activează la baza de odihnă „Trandafi r”, unde se odihnesc 
studenţii ASEM, colaboratorii și copiii acestora. 

În anul 2007, Centrul curativ-consultativ 
ASEM a fost autorizat de către Centrul de medici-
nă preventivă a municipiului Chișinău, totodată, 
el a fost acreditat de Consiliul Naţional de Evalu-
are și Acreditare în Sănătate a Ministerului Sănă-
tăţii din Republica Moldova. 

ASTFEL, PUTEM SPUNE CĂ LA ASEM SUNT CREATE TOATE 
CONDIŢIILE NECESARE PENTRU ÎNVĂŢĂTURĂ, ODIHNĂ ȘI 
UN MOD DE VIAŢĂ SĂNĂTOS AL STUDENŢILOR. 



Curierul Economic16 nr. 9-10 (182-183), mai 2010ADMITEREA ASEM - 2010

Complexul dispune de șase 
săli sportive (de jocuri spor-

tive, de tenis de masă, de lupte, de 
dans, de gimnastică și o sală de for-
ţă) și de două terenuri în aer liber, 
unul de baschet și altul de handbal. 
Tot aici se afl ă auditorii spaţioase 
pentru lecţiile teoretice, cabinetul 
de proceduri și cabinetele pentru 
profesorii instituţiei. Pe parcur-
sul anului, la Complexul Sportiv al 
ASEM se desfășoară competiţiile din 
cadrul instituţiei și de nivel naţional. 
Astfel, aici se desfășoară meciurile 
din campionatele Republicii Moldo-
va la volei, baschet, lupte, badmin-
ton sau aerobică.

În prezent, selecţionatele ASEM-
ului practică 14 probe sportive, 
dintre care cele mai reprezentative 
sunt: baschet (masculin și feminin), 
volei (masculin și feminin), handbal, 
tenis de masă (masculin și feminin), 
aerobică, atletism, badminton, fot-
bal, lupte. 

În fi ecare an, la ASEM sunt orga-
nizate întreceri între facultăţi la cinci 
probe sportive. Conform totalurilor, 
campionii ediţiei 2009 au devenit 
studenţii de la Facultatea Finanţe, 
care au acumulat 71 de puncte. Pe 
locul doi s-au situat sportivii de la 
Facultatea Economie Generală și 
Drept, cu 59 de puncte, iar pe treap-
ta a treia s-au clasat cei de la Busi-
ness și Administrarea Afacerilor, cu 
58 de puncte la activ. Cei mai buni 
sportivi ai instituţiei sunt convocaţi 
în lotul reprezentativ care apără cu-
lorile Academiei pe arena naţională 
și internaţională. Spre exemplu, în 
anul 2002, selecţionata feminină a 
ASEM s-a clasat pe locul VI la Cam-
pionatul European Universitar de 
volei, competiţie ce a avut loc în 
Grecia. Pentru participarea la acest 
turneu, toate cheltuielile au fost 
suportate de ASEM și Federaţia de 
Volei a Republicii Moldova.

ASEM este membră a Federaţiei 
Sportului Universitar din Moldova 
(FSUM). A devenit deja o bună tra-
diţie ca la Universiada republicană, 
competiţie ce reunește instituţiile 
de învăţământ superior, selecţio-
natele ASEM să participe la toate 

LA ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE DIN MOLDOVA

VIAŢA SPORTIVĂ 

Sportul ocupă un 
loc aparte în cadrul 
activităţii ASEM. Nu 
întâmplător încă în 
anul 1998 a fost dat în 
exploatare Complexul 
Sportiv al ASEM, care 
se afl ă pe str. Albişoara 
86/4. 

probele sportive incluse în program. 
Anul trecut, în clasamentul general 
pe echipe, ASEM a ocupat un ono-
rant loc IV din 21 de participante. În 
2009, ASEM a obţinut două medalii 
de aur (volei feminin și baschet mas-
culin), trei de argint (triatlon forţă, 
lupte libere și baschet feminin) și 
două de bronz (judo și nataţie).

De menţionat că și profesorii de 
la ASEM participă cu regularitate la 
cele 14 probe ale Universiadei “Să-
nătate”.

Sportivii de la ASEM participă și 
la campionatele naţionale. În sezo-
nul 2009, cea mai reușită evoluţie a 
avut-o selecţionata feminină de vo-
lei (antrenor – Taisia Catrenco), care 
a obţinut succes în toate competiţii-
le la care a participat – campionatul 
naţional, Cupa Moldovei și universi-
ada. Merită menţionată evoluţia ur-
mătoarelor studente: Olga Lupașco, 

Diana Harcovei, Viorica Bâtcă, Elena 
Gosteva, Anastasia Burdeinaia, Ari-
ana Sorocean, Elena Caravanscaia, 
Ecaterina Lupu, Xenia Copâlova, 
Tatiana Diaconiţă, Tatiana Ceban și 
Eugenia Ceban. 

Anul trecut, Cupa Republicii 
Moldova și medaliile de argint în 
campionatul naţional le-au obţinut 
baschetbaliștii de la ASEM: Denis 
Aculov, Victor Dunaev, Veaceslav 
Doroșeco, Eugeniu Jignea, Constan-
tin Tcaci, Andrei Buga, Maxim Pe-
trenco, Alexei Onila, Eugeniu Deres-
co, Eugeniu Nartov și Vitalie Oprea. 
Antrenor – Vasile Scutelnic.

Anul acesta, în ajunul sărbăto-
rii de 8 martie, un frumos succes a 
obţinut echipa feminină de baschet 
a ASEM, câștigând prestigiosul tro-
feu Cupa Consiliului Rectorilor. Iată 
numele câștigătoarelor: Nadejda 
Gribanova, Liuba Nedranco, Adria-

na Paladi, Diana Ropot, Irina Franţ, 
Tatiana Dem, Diana Gherasimenco, 
Margarita Smirnova, Margarita Șalo-
pa, Anastasia Ghiţu.

A devenit deja o frumoasă tra-
diţie pentru ASEM de a sărbători 
în fi ecare an Ziua sportului. Astfel, 
la 25 martie, la Complexul Sportiv 
al ASEM, cei mai buni sportivi ai 
Academiei s-au întrunit la festivita-
tea de premiere, fi ind felicitaţi de 
membri ai administraţiei ASEM și de 
conducători ai federaţiilor de profi l. 
Grigore Belostecinic, rectorul ASEM, 
dr. hab., prof. univ., membru cores-
pondent al AȘM, în cuvântul său de 
salut, a menţionat că succesele stu-
denţilor ASEM pe arena naţională și 
internaţională au fost obţinute da-
torită lucrului perseverent al sporti-
vilor și antrenorilor instituţiei. El le-a 
mulţumit pentru munca depusă și a 
asigurat asistenţa că pe viitor, spor-

tivii și profesorii lor se vor bucura de 
aceeași susţinere din partea condu-
cerii ASEM. 

Cei mai buni sportivi ai ASEM-
2009 au devenit: maestru al spor-
tului Eugen Nartov (baschet) și 
maestru al sportului de categorie 
internaţională Zalina Marghiev 
(atletism). 

În fi ecare an, rândurile studen-
ţilor de la ASEM se completează cu 
sportivi de performanţă care apără 
destoinic culorile instituţiei în Re-
publica Moldova și peste hotarele 
ei. De menţionat că, în prezent, la 
ASEM își fac studiile participanţii 
la Jocurile Olimpice de la Beijing-
2008 Nicolae Ceban (lupte libere), 
surorile Zalina și Marina Marghiev 
(atletism).

O muncă enormă pentru a obţi-
ne rezultatele menţionate anterior 
depun membrii Catedrei Educaţie 
Fizică și Sport (șef-catedră Vasile 
Scutelnic, antrenor emerit al Re-
publicii Moldova). Dintre antreno-
rii-profesori cu cele mai frumoase 
rezultate evidenţiem pe Taisia Ca-
trenco (volei), Stanislav Armanov 
(lupte libere), Vladimir Gostev (tria-
tlon forţă), Daria Leviţchi (atletism și 
înot), Anatol Gorbunov (atletism). 

Succesele sportivilor și antre-
norilor sunt și succesele ASEM-ului, 
instituţie care acordă o atenţie de-
osebită sportului și știe să-și apre-
cieze campionii. Nu întâmplător la 
Adunarea Generală de dare de sea-
mă și alegeri a Federaţiei Sportului 
Universitar din Moldova, care a avut 
loc în 2003, Grigore Belostecinic, 
rectorul ASEM, s-a învrednicit de o 
distincţie specială din partea condu-
cerii FSUM pentru contribuţia adusă 
dezvoltării sportului universitar. 

Andrei PRODAN
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