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EDIŢIE SPECIALĂ

CĂTRE BENEFICIARI, CORPUL PROFESORAL, 
PERSONALUL ŞI PARTENERII ASEM

Grigore BELOSTECINIC, Rector ASEM

(din Declaraţia rectorului privind politica ASEM în domeniul calităţii)

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

1. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale și adaptarea acestora la exi-
genţele pieţei forţei de muncă, pentru a menţine un nivel înalt de satisfacţie a clienţi-
lor, 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 profesionale ale personalului didactic și de cer-
cetare și conștientizarea importanţei acestora în asigurarea calităţii serviciilor;

4. Îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor desfășurate în ASEM, considerând priori-
tate principalele ei dimensiuni: învăţământ, cercetare știinţifi că și inserţie socială.
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Dincolo de stereotipurile legate 
de ASEM, precum că aici nimeni nu 
învaţă, fetele vin doar să-și găseas-
că mire, iar parcările sunt aglome-
rate cu mașini de lux, sunt studenţi 
care vor să demonstreze că pilele 
și mita sunt create doar pentru cei 
“slabi”. La 21 de ani, au planuri mă-
reţe și vise care pentru unii par….
utopice.

Cât e de greu să deschizi o 
afacere, să te promovezi și s-o 
faci singur. Întrebări care macină 
mulţi câștigători ai concursului de 
business-planuri din cadrul Incu-
batorului de Afaceri ASEM. Anul 
acesta, deţinătorii locului I - III au 
primit spaţiu pentru oficiu la un 
preţ simbolic în incinta Incuba-
torului și suma pentru capitalul 
statutar al fimei lor. Premiul III a 
fost luat de doi prieteni, parteneri 
de afaceri, Octavian Năfrămiță și 
Ion Baciu, studenţi în anul III, la 
Business și Administrare, cu firma 
“Expert Marketing Solutions” SRL, 
care s-au gândit să facă busine-
ss…“altfel”.

La început, Octavian și Ion și-
au dorit o companie de marketing 
și anume poligrafi e, după care au 
înțeles că nișa este deja ocupată, 
iar serviciile de poligrafi e necesi-
tă investiţii considerabile și s-au 
orientat spre designul web, adică 

crearea de site-uri. Dacă unul din 
ei este mai pedant și meticulos, 
celălalt - mai dezinvolt și lipsit de 
inhibiții. Doi prieteni care s-au 
gândit să facă afaceri, onest. Lucru 
mai rar pentru Moldova. 

„Ne-am axat pe un tip de busi-
ness „be to be”. Nișa noastră sunt 
persoanele juridice. Împreună 
cu Ion am facut business-planul. 
Este un punct forte că l-am creat 
singuri, pentru că îl facem pentru 
noi, nu pentru străini. Afacerea 
noastră am asociat-o cu un copac, 
care trebuie să-l uzi, să-l îngrijești. 
La scrierea business-planului am 
pus în aplicare toate cunoștinţele 
pe care le am din clasa a1-a. Cam 
două săptămâni am lucrat la el”, 
ne-a mărturisit Octavian.

Scopul nostru este 

să facem afaceri 

de care 

să fi m mândri

Momentan, pentru Octavian și 
Ion, crearea de site-uri va fi „vaca 
de muls”, ca să extragă ceva bani, 
dar cu perspectivă de creștere și 
anume să creeze pe viitor o com-
panie de consultanţă în afaceri, să 
urmeze un program de master, să 

INCUBATORUL DE AFACERI

Business pașnic: CU PICIOARELE 
PE PĂMÂNT ȘI OCHII SPRE CER

devină specialiști buni în dome-
niu, ca ulterior să ajute pe alţii în 
iniţierea unei afaceri.

Dacă tot și-au propus să lucre-
ze singuri, să înveţe meserie din 
mers și să-și îndeplinească obliga-

ţiile onest, pe toate le fac de unii 
singuri. „Cel mai greu e să faci bu-
siness, onest. Cel mai complicat 
e să nu dai cuiva șpagă, să nu fii 
un concurent neloial, să nu mergi 
pe o cale necinstită, să nu recurgi 
la metode mârșave, ăsta e scopul 
nostru, sa facem un business care 
să te facă să te simţi mândru de 
tine, că ai reușit. Starea economiei 
RM nu este atât de rea, cum este 
dipozitia populaţiei….corupţie 
mare, multe lamentări, toate ţin 
de mentalitatea omului. În com-
paraţie cu alte ţări avem goluri, 
dar lucrurile nu stau pe loc”, ne 
convinge Octavian. 

Cel mai greu este 

să fi i original

Au ales așa o cale „cea one-
stă”, fiindcă au fost inspiraţi de 

povești de succes a unor oameni 
celebri de afaceri care au demon-
strat că se poate. „Asta vrem și 
noi, să arătăm că se poate și că 
nu este imposibil”, menţionează 
Octavian Năfrămiţă.

Fiind la început de cale, pro-
movarea este un lucru important, 
ca să ai succes, oamenii trebuie 
să te cunoască, iar de vizibilitatea 
afacerii depinde și avântul tău pe 
piaţă. 

„Nu este o problemă să te pro-
movezi, problema este să faci o 
promovare de succes. O promova-
re de succes presupune că nu este 
sufi cient să-l convingi că bunul 

Incubatorul de afaceri al ASEM

 Finaliștii ediției a IX-a a Concursului de business-planuri 

 Ion Baciu și Octavian Năfrămiță, rezidenții Incubatorului de Afaceri 

ai ASEM

tău este util, dar și să menţii aten-
ţia asupra companiei tale, sa devii 
original, mai special. Acest lucru e 
greu”, adaugă tânărul antreprenor.

Alegerea profesiei – 

decizie 

grea de luat

Chiar dacă sunt la faza incipi-
entă a businessului lor, fiecare din 
ei au vise. Ce nu ţin de economie. 
De exemplu, Octavian și-a do-
rit de mic să devină pilot militar, 
soarta, însă,  l-a îndreptat spre 
ASEM, dar aproape, oarecum, de 
avioane. Octavian, de trei ani, pe 
lângă studii, activează la Aeropor-
tul Internațional Chișinău, în cali-
tate de agent de rampă.

„A fost visul vieţii mele, să devin 
pilot militar. Am pregătit dosarul cu 
acte, am fost acceptat la Academia 
Forţelor Aeriene din Brașov, am de-
pus concomitent actele și la ASEM, 
cel din urmă a fost un plan de re-
zervă. La Brașov am reușit, dar am 
afl at că am fost acceptat și la ASEM, 
la buget. Atunci eram foare stresat, 
derutat, nu știam ce să aleg, era și 
infl uenţa părinţilor, ce vrea mama, 
ce vrea tata, mă trăgeau toţi din 
toate părţile, mai era și chestia că 
„vei deveni pilot de vânătoare, vei 
„ucide” oameni”. Sunt momente în 
viaţă când trebuie să alegi, iar de-
ciziile vin greu. M-am gândit și la 
regrete, până la urmă m-am resem-
nat. Într-un fi nal am ales economia, 
ceva mai pașnic, cu picioarele pe 
pământ, dar cu ochii spre cer”, ne 
mărturisește Octavian. 

Incubatorul de Afaceri al ASEM 
organizează Concursul Ideilor de 
Afaceri. Acest eveniment oferă 
oportunitatea studenţilor care do-
resc să demareze o afacere să trans-
forme ideile lor inovative în afaceri 
reale. Concursului Ideilor de Afaceri 
este o iniţiativă a ASEM și a fost or-
ganizat pentru prima dată în anul 
2005 pentru studenţii de la Acade-
mia de Studii Economice.

Corina MOROZAN
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În cadrul Săptămînii Mondiale a Antrepre-

noriatului, dar și după parafarea acordului de la 

Vilnius, a sporit interesul pentru tot ce înseam-

nă idei de afaceri, strategii economice, integra-

re, studii în domeniu și în mod special – faţă de 

instituţiile care își asumă responsabilitatea de a 

oferi ţării o generaţie de tineri creativi și inven-

tivi, capabili să asigure creșterea economică. 

Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic, a oferit 

mai multe interviuri mass-mediei noastre, iar 

noi am preluat unele întrebări ale jurnaliștilor 

și răspunsuri ale dlui rector la probleme care 

s-ar putea să vă intereseze.  Temele sunt mereu 

actuale: cât de pregătiţi pentru viaţa reală sunt 

studenţii de azi, ce îi împiedică să-și manifeste 

talentul antreprenorial și cum ar putea între-

prinzătorii să participe la procesul educaţional. 

- Astăzi se vorbește mult despre necores-

punderea nivelului de pregătire al absolvenţilor 

universităţilor din Moldova cu necesităţile eco-

nomiei reale. În ce constă problema? Ce-ar trebui 

pentru ca absolvenţii universităţilor să-și poată 

găsi un loc de muncă conform specialităţii? 

-Această problemă există, într-adevăr. Însă nu 
știm ce este primar și ce secundar, ca în povestea 
cu oul și găina. Se vehiculează că e de vină calita-
tea educaţiei, că studenţii nu sunt gata să lucreze 
în sectorul real. Totodată, constatăm că pentru 
absolvenţi nu există sufi ciente locuri de mun-
că, iar remunerarea nu le permite să își asigure 
un trai decent. Sunt oare universităţile de vină că 
lipsa locurilor de muncă în ţară nu constituie o 
motivaţie pentru ca studenţii să aibă o atitudine 
mai serioasă faţă de studii? Deși, în universităţile 
noastre învaţă mulţi studenţi talentaţi și conști-
incioși, care, sunt convins, că se vor putea realiza. 
Cred că dezvoltarea economiei și calitatea studiilor 
trebuie examinate în complex.  Din păcate, noi nu 
înregistrăm un salt al activităţii antreprenoriale. Ti-
nerii se tem să-și asume riscuri, să iniţieze afaceri. 
Iar acest lucru este foarte important:   să mergi la 
risc fără frica unui eventual faliment. Deoarece în-
treprinzătorii din toată lumea riscă. Aceasta este re-
alitatea și trebuie să fi m pregătiţi. Acest fapt trebuie 
să devină o parte a culturii noastre antreprenoriale.

Trebuie să începem din familie, cu educaţia 
preșcolară și cea școlară. Noi demult cerem ca eco-
nomia să devină obiect obligatoriu în școli. Aceasta 
nu înseamnă că toţi absolvenţii școlilor trebuie să 
devină întreprinzători. Dar prezenţa unui aseme-
nea obiect obligatoriu ca „Economia aplicată” în 
învăţământul preuniversitar va contribui la dezvol-
tarea culturii antreprenoriale, va pregăti mai mulţi 
oameni pentru a-și putea deschide o afacere. Or, 
multe afaceri din lume au apărut datorită unei ini-
ţiative, unui joc al unor oameni obișnuiţi, care nu 
s-au temut să riște.

- Poate e timpul de a reglementa educaţia  în 

funcţie de necesităţile economiei reale de for-

ţă de muncă? Cum stabilește instituţia Dvs. cîţi 

specialiști trebuie instruiţi în acest an la o speci-

alitate sau alta? 

- Nu cred că trebuie să ne întoarcem la planifi ca-
rea dură din trecutul sovietic.  Aceasta era necesară 
într-o economie închisă, care are alte priorităţi. Iar 
acum, cînd activitatea economică, piaţa muncii a 
fost liberalizată, nu numai în Moldova, dar în toată 
lumea, este imposibil să estimezi strict doar necesi-
tăţile pentru ţara noastră. Situaţia se schimbă me-
reu – o afacere mare poate schimba radical situaţia 
pe piaţa muncii din întreaga ţară. Noi trebuie să dis-
punem de mobilitate, de capacitatea de adaptare. 

Dacă e să ne referim la reglementarea număru-
lui de specialiști, atunci această activitate trebuie 
începută din timp. Potenţialii candidați trebuie in-
formaţi despre faptul ce domenii vor fi  dezvoltate 

Grigore Belostecinic: „Este important 

să ai curajul de a-ți asuma riscuri”

în Moldova, de ce specialiști va fi  nevoie în viitor, 
pentru a-i orienta corect. Lipsa unei asemenea in-
formaţii de bază conduce la faptul că unele speciali-
tăţi sunt suprasolicitate, iar altele sunt neacoperite. 

În ultimii 10 ani se vorbea despre faptul că în 
ţară există un defi cit de pedagogi, iar universităţile 
pregătesc foarte mulţi economiști și juriști. Am direc-
ţionat toate eforturile și fi nanţele pentru pregătirea 
cadrelor pedagogice. În consecinţă, astăzi deja avem 
profesori șomeri. De exemplu, anul trecut am avut 
trei mii de tineri pedagogi. De la potenţialii angaja-
tori au fost 700 de cereri și doar 500 de persoane au 
fost angajate conform acestor cereri, iar restul 2,5 mii 
de absolvenţi și-au căutat de lucru în alte domenii.

În acest sens, specialităţile economice sunt mai 
atractiv pentru că oferă mai multe oportunităţi de 
angajare a absolvenţilor. Apropo, nu întotdeauna 
cei care absolvesc facultăţi economice devin busi-
nessmeni, poate din cauza că ei știu mai multe și 
cedează în faţa riscurilor. Iar cei care nu au cunoș-
tinţe în domeniu, merg deschis, nu se tem de nimic, 
pentru că nu știu ce îi așteaptă.

- Poate că nici nu trebuie să învăţăm? 

- Ba trebuie.

Totodată, în ultimii 5-6 ani, numărul studenţilor 
la facultăţile economice din Republica Moldova s-a 
redus cu 40%, iar la alte specialităţi s-a majorat. Dar 
s-a redus și numărul total de studenţi,  de la 120 de 
mii la 102,5 mii. Statisticile nu-s deloc îmbucurătoa-
re. Numărul lor va scădea continuu și asta trebuie 
să ne îngrijoreze.  

-  Care sunt cauzele? 

-  În primul rând, la noi se formează o atitudine 
negativă faţă de universităţile din ţară, chipurile, 
toţi profesorii sunt corupţi, nu pregătesc ceea ce 
trebuie, nu se dezvoltă. Aceasta nu corespunde 
realităţii. În ultimii ani noi am făcut un pas mare în 
dezvoltarea ASEM-lui. În al doilea rând, situaţia de-
mografi că din ţară e catastrofală. Și apoi, deschide-

rea pieţei educaţionale: tot mai mulţi tineri pleacă 
la studii peste hotare. Numai România oferă 5 mii 
de locuri pentru copiii noștri. Aceasta este o proble-
mă mare, pentru că noi am putea rămâne fără uni-
versităţi, ţinând cont de faptul că fi nanţarea de stat 
a sistemului de învăţământ este efectuată în funcţie 
de numărul studenţilor.

- Există oare o soluţie pentru exodul celor 

mai buni studenţi peste hotare? 

- Nu cred că trebuie limitat accesul la studiile 
peste hotare. Dar nici nu trebuie stimulat artifi cial.

- În unele ţări exsovietice se vorbește deja că 

procesul de la Bologna este în detrimentul uni-

versităţilor naţionale, care rămân fără studenţi. 

Ce credeţi despre aceasta? 

- Procesul de la Bologna este o schimbare ne-
cesară în învăţământul european. El este îndreptat 
spre sporirea competitivităţii sistemului european 
de învăţămînt, faţă de cel american.

- Dar cum se reduce nivelul nostru de com-

petitivitate?   

- Procesul de la Bologna prevede mobilitatea 
studenţilor, dar nu plecarea lor. Aceasta presupune 
transferul dintr-o universitate locală în una de peste 
hotare pe un an-doi, apoi revenirea în instituţia din 
ţară, unde studentul își fi nalizează studiile.

-  Mulţi studenţi nu se mai întorc? 

- Noi nu mai suntem în stare să oprim acest pro-
ces. Nu depinde de noi. Deoarece dacă studentul 
vrea, el oricum va pleca.

- În instituţia Dvs. pot fi  obţinute aceleași 

specialităţi în fi ecare an sau le adaptaţi conform 

cerinţelor economiei? 

- Ne străduim să nu schimbăm portofoliul de 
specialităţi. Acum noi avem mai multe specialităţi 
legate de tehnologiile informaţionale: informati-
ca aplicată, economia cibernetică, securitatea in-
formaţională etc. Deja al doilea an noi dezvoltăm 
specialitatea „Tehnologia și managementul în ali-
mentaţia publică”, deoarece nu avem concurenţă 
pe această piaţă educaţională. Investim foarte mult 
în acest domeniu și cred că, începînd cu anul viitor, 
despre aceasta vor ști mai mulţi. Astfel, noi dorim să 
reducem dependenţa de specialităţile pur econo-
mice, pentru care, probabil, cererea va scădea.

Dacă revenim la problema pieţei muncii, 
atunci, din păcate, în Moldova nu există o piaţă 
clar structurată. Noi nu știm cu ce nivel de studii, 
la ce funcţii se poate aspira. În special, mulţi anga-
jatori se plâng pe calitatea pregătirii tinerilor spe-
cialiști, care lasă de dorit. Însă trebuie de înţeles 
că deseori ei angajează la lucru specialiști după 
fi nalizarea primului ciclu de studii în funcţiile care 
necesită studii universitare complete, adică licen-
ţă plus masterat. 

- Problema este că noi nu știm ce prezintă 

sistemul nostru de învăţămînt și ce putem aș-

tepta de la el. Ce să facem?  

- Angajatorii trebuie să discute deschis aceste 
probleme cu mediul universitar. Deoarece ei, de re-
gulă, ne critică, dar nu ne spun ce trebuie să schim-
băm și ce să facem. 

-   Aveţi un sistem de colaborare cu între-

prinzătorii? Câte întreprinderi sunt implicate în 

aceste relaţii? 

- Avem probleme cu organizarea orelor de 
practică pentru studenţi. În mare parte, angajatorii 
refuză să colaboreze. Ei spun că acest fapt nu este 
în interesul lor. Dar dacă sunt de acord, atunci văd 
în prezenţa studenţilor la întreprindere o problemă 
suplimentară, dar nu o posibilitate de selectare a 
celor mai buni. Sunt însă și excepţii, evident. Recent 
am semnat  un contract cu Inspectoratul Fiscal Prin-
cipal de Stat, care prevede nu doar practica studen-
ţilor, dar și stagiul profesorilor. 

La ultima ședinţă a senatului am adoptat o de-
cizie foarte corectă:  

De asemenea, avem contracte de stagiu al stu-
denţilor la unele bănci comerciale, la întreprinderi 
industriale. Cu semnarea acestor contracte se ocu-
pă o subdiviziune specială a ASEM, care se numește 
Departamentul relaţii cu agenţii economici și anga-
jarea absolvenţilor.

Acum am lansat o serie de mese rotunde, în ca-
drul cărora, împreună cu angajatorii, vorbim despre 
corespunderea curriculei noastre cu cerinţele rea-
le ale patronilor. La fi ecare trei luni vom avea câte 
două mese rotunde. Noi dorim să-i întrebăm des-
chis pe angajatori ce le lipsește absolvenţilor noștri.

Apropo, în toată lumea, tinerii specialiști trec 
printr-un proces de adaptare după fi nalizarea studi-
ilor, timp de trei-patru luni. Deoarece noi îi învăţăm 
pe studenţi să obţină cunoștinţe, să înveţe toată via-
ţa, dar nu ne putem adapta la o anumită întreprinde-
re. Angajatorii trebuie să-și ia o anumită responsabi-
litate – pregătirea tinerilor specialiști după angajare.

- Statul trebuie să stimuleze întreprinderile 

să colaboreze cu sistemul de învăţământ? Sun-

teţi membru al Consiliului economic pe lângă 

guvern. Aveţi posibilitatea să înaintaţi o aseme-

nea iniţiativă.

- Eu pledez pentru adoptarea unei decizii ce i-ar 
obliga pe angajatori să primească studenţii la prac-
tică. Deoarece întreprinderile deja se confruntă cu 
problema lipsei de cadre și ele trebuie să simtă ne-
cesitatea de a colabora cu universităţile. În timpul 
practicii ei vor avea posibilitatea să-i aleagă pe cei 
mai buni studenţi. Apropo, noi am înaintat cândva 
iniţiativa să fi e interzisă, considerată discriminato-
rie  solicitarea experienței de muncă în anunţurile 
de angajare. Cum pot avea absolvenţii doi ani de 
experienţă de muncă? 

- Poate are sens să trimitem studenţii la prac-

tică în sate, unde pot acumula experienţă? 

- Nu cred că este actual astăzi. Cu atât mai mult cu 
cât majoritatea studenţilor noștri deja sunt angajaţi. 
Conform unui studiu realizat anul acesta în universi-
tăţile din Moldova, 25% dintre studenţii Academiei 
de Studii Economice, la fi nalizarea studiilor, deja erau 
angajaţi. Ceilalți tot ar fi  vrut, însă ei aspiră la locuri 
de muncă mai bine plătite. De exemplu, încercăm să 
găsim cinci studenţi care ar lucra în cantina noastră 
și nu putem. Este o mare problemă: studenţii nu vor 
să-și facă carieră treptat, ei vor să obţină totul dintr-
odată – un post înalt și un salariu mare. Absolvenţii 
noștri se orientează spre un început de carieră cu un 
salariu de cinci mii de lei, adică de două ori mai mult 
decât salariul mediu pe economie. De aceea, dese-
ori, după terminarea studiilor, absolvenţii își aleg un 
loc de muncă care nu corespunde specialității lor.

- Există o pregătire specială a studenţilor 

înainte de a începe lucrul ? 

- Sunt foarte multe traininguri organizate, dar și 
obiecte speciale privind piaţa muncii  - la toate speci-
alităţile. La noi vin absolvenţii de succes, în cadrul în-
tâlnirilor cu studenţii ei explică cum are loc procesul 
de angajare, cum să poarte negocieri cu potenţialul 
angajator. E nevoie doar de o motivaţie puternică.

A dialogat: Irina ASTAHOVA, 

noi.md

„ „Fiecare profesor tre-
buie să facă, cel puţin 
o dată la cinci ani, un 
stagiu în sectorul real 
al economiei şi să par-
ticipe la cel puţin două 
traininguri

„
„

Cred că dacă persoana 
are calităţi antrepre-
noriale înnăscute, va 
face business şi cu 
studii, şi fără. Studiile, 
însă, vor ajuta s-o facă 
mai corect şi cu econo-
mie de timp din contul 
erorilor.  
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ASEM organizează 
ADMITEREA 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014  2015

Ciclul II, Masterat 
PROGRAME:
PENTRU ABSOLVENŢII PRO-BOLOGNA, 
durata studiilor 2 ani

Executiv  MBA (nou) - diplomă dublă 
cu Keiser University din Florida, SUA

  Business internaţional și Managementul  
     proiectelor europene (nou)

  Politici economice și dezvoltare internaţională (nou)
  EBusiness (nou)
  Agrobusiness (nou)
  Educaţie economică (nou)
  Economia unităţilor economice
  Economie și management în comerţ și alimentaţie publică
  Economie și management în turism și servicii hoteliere
  Administrarea afacerilor
  Managementul și dezvoltarea resurselor umane
  Managementul calităţii
  Managementul marketingului
  Reclamă şi relaţii cu publicul
  Logistică şi Supply Chain Management
  Comerţ exterior și activitate vamală
  Gestiunea şi dezvoltarea turismului
  Gestiunea hotilieră
  Managementul în administraţia publică
  Administrare bancară
  Investiţii şi Pieţe de capital
  Finanţele şi contabilitatea fi rmei
  Finanţe corporative, Asigurări
  Finanţe publice şi Fiscalitate
  Analize şi prognoze fi nanciare  în activitatea de antrepre-

noriat
  Contabilitate şi audit
  Contabilitate, gestiune și control 
  Contabilitatea și gestiunea afacerilor 
  Contabilitate şi audit în instituţiile publice 
  Actuariat și riscul în afaceri
  Statistică și actuariat în asigurări, economie şi business
  Statistica aplicată. Bănci, asigurări, comerţ, 

     telecomunicaţii
  Comerţ și expertiza mărfurilor în activitatea vamală
  Audit fi nanciar
  Tehnologii informaţionale în economie
  Demografi e şi economia populaţiei
  Economia și managementul mediului
  Comunicare și jurnalism economic
  Managementul afacerilor publice
  Managementul inovaţional și al proprietăţii intelectuale
  Administrare Financiar – bancară (engl.)
  Demografi e și politici publice
  Tranzacţii internationale și diplomaţie economică
  Analiza, monitorizarea și evaluarea politicilor economice
  Management informaţional

PENTRU ABSOLVENŢII PRO-BOLOGNA, 
PRE-BOLOGNA, PROFIL JURIDIC
durata studiilor 1,5 ani

  Drept economic
  Drept vamal
  Drept fi nanciar-fi scal
  Dreptul afacerilor publice

PENTRU ABSOLVENŢII ALTUI PROFIL 
DECÂT CEL JURIDIC
durata studiilor 2 ani

  Drept vamal
  Drept fi nanciar-fi scal
  Dreptul în afaceri 
  Dreptul afacerilor publice

Tel de contact: 402 831, 402 939

ASEM  TREBUIE SĂ-ȘI CUNOASCĂ EROII!!!

Festivitatea de premiere a celor mai buni studenți ASEM în 2013

14 dintre cei 50 de beneficiari ai Burselor de Merit 2013, sunt studenți ASEM 

Cei mai buni studenți ai ASEM reușesc să se manifeste peste 
tot. Ei muncesc din primul an pentru a-și asigura note maxime în 
matricolă, dar și în afara orelor se implică în activități. Or, ceea 
ce obțin din activități extracurriculare, științifi ce sau sociale, 
contează în egală măsură atunci când studenții aplică la diverse 
burse oferite prin concurs de către Centre Universitare precum 
CIU, Agenții sau Companii, în cadrul programelor de responsa-
bilitate socială. Faptul că studenților ASEM le reușește să îmbine 

studiile cu cercetarea științifi că și viața extracurriculară tumul-
toasă este incontestabil. Un argument în plus este ponderea 
studenților noștri în listele câștigătorilor de burse prestigioase. 
Așa cum ei sunt cea mai evidentă dovadă că la ASEM se fac studii 
de calitate, dar și pentru că ei sunt, an de an, creatori ai imaginii 
Academiei, e bine să-i cunoaștem pe cei care ne-au proslăvit în 
anul de studii 2013, chiar dacă tot ei sunt cei cu timpul cronome-
trat până la limite de secunde în agendă.

Burse câștigate de studenții ASEM în primul semestru al anului 

de studii 2013 - 2014

15 000 de lei pentru cel mai bun student 

la Finanţe și Bănci
În cadrul festivității dedicate Zilei Economistului și Zilei ASEM, 

BC “UNIBANK” S.A. a înmânat premiul pentru cel mai bun stu-
dent de la specialitatea Finanţe și Bănci. Acesta a revenit Cristinei 
Cernit, studentă în  anul II, grupa FB-23, ASEM. Câștigătoarea a 
primit din partea băncii o bursă în valoare de 15.000 lei.

ASEM a premiat cei mai buni 10 studenţi 

ai anului 2013
Pe 25 noiembrie Academia de Studii Economice din Moldova 

a premiat cei mai buni 10 studenţi ai anului 2013. În competiţie 
s-au înscris 41 de tineri,  iar criteriul de apreciere a fost nu doar 
performanţa academică, dar și nivelul de implicare a studenţilor 
în activităţile extracurriculare. 

Daniela Moisei, Alexandru Ghedrovici,  Cristina Gumaniuc,  
Cristina Russu,  Ecaterina Bujniţa, Liubovi Bojii,  Lilian Golban, 
Ana Castraveţ,  Tinca Bîlici și Ludmila Roșca sunt cei mai buni 
studenți ai ASEM – 2013. 

Dosarele au fost jurizate de Ludmila Cobzari, decan Finanțe, 
Anatol Godonoagă, decan CSIE și Radu Artin, Cel mai bun stu-
dent al ASEM 2012.

Dezavantaje transformate în avantaje în 

competiţia special pentru ei
Greutățile la care i-a supus viața nu le este piedică în ca-

lea cunoașterii. 45 din 66 de studenți de la 12 universități din 

țară și-au ridicat bursele suplimentare pentru tinerii din fa-
milii dezavantajate. Bursele variază de la 6 la 18 mii de lei. 
11 bursiere sunt de la ASEM:  Irina Ursu, Xenia Andriuța, Irina 
Șterbet; Ana Castraveț; Anastasia Gonța; Andriana Ciobanu; 
Daria Marian; Mariana Damaschin; Valentina Garștea; Sofia 
Cebanu;  Natalia Șoimu.

Burse de Merit 2013
Miercuri, pe 12 februarie 2014, 50 de studenţi, de la 11 insti-

tuţii de învăţământ superior din ţară au intrat în posesia Bursei 
de Merit 2013, oferită în cadrul unei ceremonii festive organiza-
te de către Centrul de Informaţii Universitare. Cea de-a  XVIII-ea 
ediţie a concursului s-a desfășurat, sub egida Consiliului Rectori-
lor din Republica Moldova, cu suportul fi nanciar al BC Moldova 
Agroindbank SA și al Companiei Orange Moldova.

FINALIȘTII concursului 

„BURSE DE MERIT 2013”, 

studenți ai ASEM 

Ciclul I, Licenţă

Daniela Papuc, Liubovi Bojii, Eugenia Oaieneagră, Ecaterina 
Barda, Cristian Bounegru, Cristina Carauș, Alexandru Ghedrovici, 
Cristina Russu, Mircea Gutium, Mihaela Nicorici, Nina Bletea, Ion 
Popovici

Ciclul II, Masterat

Corina Oprea și Galina Ostapenco
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Școala Masterală de Excelenţă în 
Economie și Business este creată în 
cadrul uneia dintre cele mai faimoase 
universităţi din Moldova Academia 
de Studii Economice, plasată într-un 
mediu academic cu tradiţii de instruire 
și cercetare în domeniul știinţelor 
socio - umaniste. În acord cu scopul 
ASEM, Școala Masterală promovează  
politica de ameliorare continuă 
a procesului de instruire oferind 
programe de masterat și de cercetare 
în corespundere cu standardele 
internaţionale de excelenţă. 

Obiectivul fundamental al școlii 
este formarea conducătorilor de 
întreprinderi și instituţii publice, 
managerilor și specialiștilor în 
administrare înalt califi caţi, capabili de 
a evolua în mediu economic complex. 

Şcoala Masterală de Excelenţă 
în Economie şi Business

În toate programele de masterat, școala 
vine să transmită tuturor masteranzilor valo-
rile sale care sunt: dezvoltarea durabilă, etica 
și diversitatea, pentru ai pregăti pentru  acti-
vitatea în cadrul instituţiilor și organizaţiilor 
de mâine.

Pentru atingerea acestor obiective 
ȘMEEB vine cu:

programe de formare ce contribuie 
la dezvoltarea economiei locale, regiona-
le, naţionale și internaţionale, ce răspund 
necesităţilor unei lumi contemporane în 
evoluţie;

corp profesoral academic califi cat ce 
aplică metode pedagogice inovative, la fel 
și o reţea importantă de parteneri profesio-
niști și întreprinderi;

promovează o politică riguroasă de re-
crutare în acord cu valorile sale.

Școala Masterală s-a angajat să creeze 
și să disemineze/difuzeze cunoștinţe noi 
în domeniile de știinţă economică și de 

management. Corpul său profesoral be-
neficiază de un mediu academic stimu-
lator și de resurse necesare pentru dez-
voltarea experienţei sale, pentru crearea 
și producerea de contribuţii intelectuale 
originale. Cercetările realizate în cadrul 
ASEM vizează diversificarea formării mas-
teranzilor și elaborarea de noi idei și so-
luţii pentru întreprinderile și instituţiile 
partenere. 

 Activitatea de bază a Școlii Masterale 
este diseminarea de cunoștinţe, know - 
how și gestionarea cunoștinţelor. Această 
transmisie are loc prin diverse canale din 
ce în ce mai diversificate, însă principala 
rămâne instruirea primară, oferită de că-
tre cadrul profesoral - academic expert în 
domeniu.

Pentru a atinge cel mai înalt nivel de ca-
litate conform standardelor internaţionale, 
Școala Masterală oferă această transmitere 
de cunoștinţe în domeniul administrării ur-
mărind trei obiective:

Producerea de cunoștinţe originale, 
punctate, recunoscute în domenii impor-
tante de instruire a masteranzilor;

Dotarea managerilor și viitorilor ma-
nageri cu instrumentele și metodele nece-
sare pentru management de performanţă

Asistenţa companiilor și organizaţiilor 
în analiza politicilor și activităţii lor cu sco-

pul de a identifi ca și dezvolta cele mai bune 
practici, vitale pentru activitatea manageri-
ală de performanţă.

Scopul Școlii Masterale este de a ajuta 
fi ecare masterand să dezvolte o bază so-
lidă și tehnici comportamentale pentru a 
crea un profesionist competent, cunoscă-
tor de specialitate, știind cum să împăr-
tășească experienţa sa și să se încadreze 
într-un mediu globalizat și digital. Ea for-
mează manageri responsabili și dezvoltă 
spiritul antreprenorial și de inovare a mas-
teranzilor pentru a contribui la dezvolta-
rea afacerilor.

 Școala Masterală propune o vastă ale-
gere a programelor de master pentru ca fi -
ecare masterand să-și poată forma propriul 
drum/parcur în funcţie de proiectul său 
profesional și ambiţiile sale.

I an: trunchiul comun, dobăndirea 

cunoștinţelor, metodelor și tehnicilor de 

bază indispensabile pentru managerul 

de oricare nivel de conducere

II an: aprofundarea cunoștinţelor în 

domeniul la care s-a făcut înscrierea. Ba-

zată pe principiul de alternanţă această 

perioadă prevede nu doar instruirea în 

cadrul Școlii, dar și stagierea în cadrul 

instituţiilor și organizaţiilor de profi l, iar 

ca fi nalitate elaborarea și susţinerea Te-

zei  de Master

Studiile superioare de masterat asigură: 
a) aprofundarea/specializarea într-un 

domeniu de formare; 
b) formarea specialiștilor performanţi; 
c) dezvoltarea capacităţilor de cercetare 

știinţifi că, ca o etapă premergătoare obli-
gatorie pentru studiile de doctorat. 

 Orientarea studiilor de masterat poate fi : 
a) de cercetare, în scopul aprofundării 

într-un domeniu știinţifi c; 
b) de profesionalizare, în scopul formă-

rii/consolidării competenţelor profesionale 
într-un domeniu specializat. 

Studiile de masterat de cercetare și pro-
fesionalizare pot avea caracter de comple-
mentarietate, în scopul aprofundării inter-
disciplinare a unui domeniu de studiu. 

Studiile de masterat se organizează pe 

principii de interdisciplinaritate. Speciali-
zările programelor de masterat se stabilesc 
în limitele domeniilor generale de studiu 
aprobate pentru ciclul I, conform Nomen-
clatorului domeniilor de formare profesio-
nală și al specialităţilor pentru pregătirea 
cadrelor în instituţiile de învăţămînt supe-
rior, ciclul I, aprobat prin Legea nr.142-XVI 
din 7 iulie 2005 și se organizează în cadrul 
ȘMEEB al ASEM pe următoarele domenii de 
formare profesională:

 Director Angela Casian, conf. univ., dr.

 Colectivul şcolii masterale

Director: Angela Casian

Directori adjuncți: Viorica Moldovan,  

        Lilia Covaș

Dispeceri superiori: Cristina Gumaniuc 

      Silvia Barbulis

      Olga Morarenco

       Svetlana Tăbăcaru

2005, Chișinău, 
str. Bănulescu Bodoni 59, 

bl.F, et.2, of. 206
Tel. 402-831, 402 – 895, 402 – 939

www.masterat.ase.md

Masteranzi la moment: 
2218 

la 28 programe 
de masterat.
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FACULTATEA BUSINESS 
ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR BAA 

DECAN, dr., conf. univ. 
Angela SOLCAN

CICLUL I. LICENŢĂ

Ciclul I, licenţă este axat pe for-
marea competenţelor-cheie ge-
nerice și specifi ce domeniului. În 
scopul consolidării cunoștinţelor 
teoretice și dezvoltării abilităţilor 
practice, la anul trei de studii stu-
denţii realizează practica de pro-
ducţie și de licenţă.

BUSINESS 
ȘI ADMINISTRARE

Studenţii benefi ciază de o instrui-
re în domeniul teoriei și practicii ma-

nagementului, iniţierii și dezvoltării 
afacerii, managementului calităţii, 
riscurilor în afaceri etc. Absolvenţii 
specialităţii pot activa în calitate de:
economist,
manager/întreprinzător,
coordonator de proiect,
consultant/instructor,
funcţionar în instituţiile publice.

ACHIZIŢII

Studenţii sunt familiarizaţi cu 
aspectele teoretice și practice ale  
managementului, fi ind acordată o 
atenţie specială domeniului achizi-

ţiilor, negocierilor în afaceri, mana-
gementului proiectelor, riscurilor în 
afaceri etc. Absolvenţii specialităţii 
pot activa  în calitate de:
economist,
agent comercial,
agent achiziţii,
coordonator de proiect,
funcţionar în instituţiile publice. 

MANAGEMENTUL 
PROPRIETĂŢII 
INTELECTUALE 

Studenţii benefi ciază de o in-
struire în domeniul teoriei și practi-
cii managementului inovaţional, a 
activităţii de cercetare-dezvoltare, 
evaluării și comercializării obiectelor 
proprietăţii intelectuale etc. Absol-
venţii specialităţii pot activa  în ca-
litate de:
economist,
specialist în domeniul protecţiei 

și comercializării obiectelor proprietă-
ţii intelectuale,
funcţionar în instituţiile publice.

MARKETING 
ȘI LOGISTICĂ

Absolvenţii specialităţii pot 
ocupa posturi de economist, spe-
cialist în marketing și vânzări, 
specialist publicitate, agent co-
mercial în:
serviciile de marketing, aprovizi-

onare sau desfacere, 
comerţ, 
servicii de publicitate, 
întreprinderi specializate în efec-

tuarea cercetărilor de marketing și 
prestarea serviciilor de marketing, 
instituţii publice. 

TURISM

Absolvenţii specialităţii obţin 
cunoștinţe teoretice și practice 
pentru a putea activa cu succes în 
domeniul turismului. Aceștia pot 
deţine funcţii wde:

director de agenţie de turism/
hotel, 
director comercial,
șef de structuri operaţionale în 

hoteluri, agenţii de turism, în com-
panii tur-operatoare,
economist, 
ghid în agenţiile de turism. 

MERCEOLOGIE 
ȘI COMERŢ

Absolvenţii specialităţii obţin cu-
noștinţe profunde în diverse aspecte 
ce ţin de: verifi carea calităţii, activi-
tăţile de standardizare, certifi care, 
depozitare, livrare, transportare, păs-
trare, 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 consuma-
torilor,
organele publice locale.

 TEHNOLOGIE 
ȘI MANAGEMENTUL 
ALIMENTAŢIEI PUBLICE

Absolvenţii specialităţii „Teh-
nologie și managementul alimen-
taţiei publice” vor avea pregătirea 
necesară pentru a elabora proiecte 
pentru toate unităţile alimentaţiei 

Facultatea BAA în cifre:
STUDENŢI:  
2400 frecvenţă la zi 
1680 frecvenţă redusă 

DE CE FACULTATEA BAA?
 Calitatea înaltă a studiilor. Planurile  de învăţământ sunt concepute 

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 urmarea 
doctoratului.

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

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

formante, proiectoare multimedia etc.
 Oportunitatea de a face parte dintr-un grup dinamic de studenţi.
 Receptivitate, promptitudine și corec-titudine în soluţionarea proble-

melor studenţilor.
 Oportunitatea de a participa la zeci de concursuri, precum: „Azi 

student, mâine antreprenor”, „Cel mai bun proiect de marketing”, 
Concursul “Business model&start-up”, conferinţe știinţifi ce ș.a.

 Întîlniri cu întreprinzătorii de succes în cadrul „Academiei Start-up”.

Facultatea BAA
Decan: Angela SOLCAN

Catedre:
MANAGEMENT

Şef-catedră: Gheorghe Ţurcanu

MARKETING ŞI LOGISTICĂ
Şef-catedră:  Oxana Savciuc

TURISM 
ŞI SERVICII HOTELIERE

Şef-catedră: Elena Turcov

MERCEOLOGIE, COMERŢ
ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

Şef-catedră: Mihai Cernavca

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
Şef-catedră: Vasile Scutelnic

Adresa facultăţii:
2005, mun. Chişinău, 

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

FACULTATEA DE BUSINESS ȘI 

ADMINISTRAREA AFACERILOR (BAA) a fost 
constituită în 2002, prin decizia Senatului 
ASEM, în baza a două facultăţii cu istorie 
și tradiţie Facultatea de Management și 

Facultatea de Marketing.

Misiunea facultăţii este formarea specialiştilor de 

performanţă şi dezvoltarea cercetării ştiinţifi ce 

în domeniul administrării afacerilor, contribuind 

la promovarea spiritului antreprenorial şi la 

dezvoltarea mediului economic.

Facultatea de Business şi Administrarea 

Afacerilor este o alegere ideală pentru tinerii 

activi, ingenioşi, cu iniţiativă, dornici de a avea 

propria afacere şi/sau de a conduce efi cient o 

organizaţie în condiţiile economiei bazate pe 

cunoaştere. 

CICLUL I. LICENŢA

SPECIALITATEA
 Business şi Administrare 
 Achiziţii 
 Managementul proprietăţii 

intelectuale 
 Marketing şi Logistică 
 Turism 
 Merceologie şi Comerţ 
  Tehnologie şi managementul 

alimentaţiei publice

 DURATA, FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 
3-4 ani – la zi, 

4-5 ani – cu frecvenţă redusă

Concursul “Business model&start-up”

publice, vor fi capabili să elaboreze 
meniuri, programe de producere 
pentru fiecare secţie și tip de între-
prindere, să asigure calitatea produ-
selor culinare din punct de vedere 
tehnologic, să efectueze la un ni-
vel înalt organizarea deservirii a 
banchetelor de protocol și celor 
neoficiale, vor avea pregătirea ne-
cesară pentru prepararea, decora-
rea (ornarea) și servirea preparate-
lor culinare.

Locurile de muncă ce pot fi  ocu-
pate cu precădere, sunt: 

 Tehnolog , bucătar, în toate ti-
purile de întreprinderile alimentaţiei 
publice,

 Tehnolog în departamentele 
alimentaţiei publice,

 Șef de producere,
 Inginer tehnolog la instituţiile, 

fi rmele de proiectare,
 Laborant tehnolog în cadrul la-

boratoarelor tehnologice, 
 Asistent de cercetare în dome-

niul alimentaţiei publice.

Absolvenţilor Facultăţii 
BAA li se conferă titlul 
de licenţiat în știinţe 

economice și li se 
eliberează Diploma de 

licenţă.  
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FACULTATEA ECONOMIE GENERALĂ ŞI DREPT

CARTE DE VIZITĂ
Facultatea 

ECONOMIE GENERALĂ 

ȘI DREPT

Decan: Dorin Vaculovschi
Prodecani: Alexandra Tighineanu, 
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

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

Mihaela Nucă, anul II, Drept:

„După fi nisarea liceului, știam exact că 
voi veni la ASEM, în special la Economie Ge-
nerală și Drept. Aceasta deoarece am îndră-
git materia dreptului, educaţia civică încă 
din adolescenţă. ASEM este o instituţie de 
elită – m-a convins deja! Profesorii sunt spe-
cialiști în domeniu, iar activităţile curriculare 
mă dezvoltă continuu”.

Ana Crainic, anul II, Drept:

„Normele juridice sunt concepute pen-
tru a maximiza eficienţa economică”, a 
afirmat un mare filosof. Într-adevăr, studi-
ile în cadrul facultăţii EGD deschid larg ori-
zonturile de a acumula cunoștinţe atît din 
domeniul economiei, cît și al dreptului. Mă 
consider o norocoasă fiind studentă ASEM, 
studentă EGD” !

Vasile Șaran, anul II, Drept:

„Când am optat pentru EGD, am fost ten-
tat de sintagma ”Drept economic” pe care 
am citit-o pe www.ase.md. Am mai mulţi pri-
eteni care învaţă la ASEM, în special la EGD. 
Nu regret o clipă alegerea făcută, aici se face 
carte, e un mediu sănătos, condiţii foarte 
bune, ceea ce motivează și mai mult”.

Alexandra Larion, anul III, Administra-

ţie Publică:

”Sunt deja aproape absolventă EGD și 
mîndră de a fi  studentă ASEM. Pe parcursul 
celor trei ani de studii, am cunoscut profesori 
extraordinari, mi-am făcut colegi și prieteni 
de nădejde, am benefi ciat de oportunităţile 
oferite în cadrul facultăţii. Dacă voi alege pîi-
nea funcţionarului public, atunci voi fi  unul 
demn și competent, deoarece specialitatea 
mi-a oferit tot – cunoștinţe, deprinderi practi-
ce, abilităţi de comunicare și lucru în echipă”.

A fi  student la EGD este cea mai bună alegere 
pentru un proaspăt absolvent 
al unei instituţii preuniversitare!

- Ce reprezintă actualmente 
Facultatea Economice Generală și 
Drept în contextul aderării Republi-
cii Moldova la Procesul de la Bolog-
na?

- Facultatea Economie Generală 
și Drept este una relativ nouă. A fost 
fondată o dată cu reorganizarea Aca-
demiei de Studii Economice, după anul 
2001. Ideea înfi inţării acestei facultăţi 
era de a răspunde exigenţelor timpu-
lui prin deschiderea unor specialităţi 
interdisciplinare la ciclul 2, ca de exem-
plu: drept economic, managementul în 
administraţia publică, instruire econo-
mică și comunicare de afaceri, mana-
gementul resurselor umane etc.

În prezent, facultatea noastră este 
orientată pe diversifi carea ofertei edu-
caţionale, precum și pe consolidarea 
poziţiilor în domeniul știinţelor econo-
mice sociale și juridice prin perfecţio-
narea continuă a procesului didactic, 
și prin atragerea noilor specialiști de 
performanţă din domeniu.

În prezent facultatea noastră pro-
pune studenţilor următoarele speciali-
tăţi la ciclul 1: drept, studii administra-
tive, asistenţă socială, economie gene-
rală și managementul resurselor uma-
ne. Aceste domenii mari de pregătire, 
specifi ce primului ciclu, formează baza 
pentru unele specializări mai înguste - 
programe de masterat la ciclul 2. Astfel, 
pentru anul de studii 2013-2014 în ca-
drul facultăţii vor fi  oferite următoarele 
programe de masterat: drept fi nanci-
ar-fi scal, dreptul afacerilor (inclusiv și 
pentru nejuriști), drept vamal, analize și 
politici economice, teorie economică, 
managementul administraţiei publice, 
managementul și dezvoltarea resurse-
lor umane etc. 

De asemenea, în perspectivă inten-
ţionăm să deschidem și alte 2 domenii 
pentru ciclul I: sociologie și studii ale 
comunicării. Avem două catedre care 
sunt în stare să pregătească specialiști 
în domeniile nominalizate. De aseme-
nea, avem un laborator de sociologie 

care efectuează cercetări serioase și se 
afi rmă tot mai mult pe piaţa serviciilor 
de cercetare sociologică. Catedra spe-
cializată în domeniul comunicării este 
la fel de puternică. Deocamdată pentru 
anul de studii 2013-2014 se preconi-
zează deschiderea unui program de 
masterat la managementul comunică-
rii de afaceri.

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

- Absolvenţii specialităţii Drept ob-
ţin califi carea în jurisprudenţă. Prin ce se 
deosebește Dreptul de la noi de cel de la 
alte universităţi? Prin prezenţa în planul 
de studii mai multor discipline econo-
mice. Este vorba de disciplinele-cheie 
pe care le studiază un viitor economist: 
teorie economică, statistică, contabili-
tate, fi nanţe, analiză economico-fi nan-
ciară etc. În plus, pe lângă disciplinele 
menţionate, sunt introduse altele cum 
ar fi : management, marketing etc. Un 
jurist, dacă intenţionează să lucreze într-
o organizaţie sau fi rmă, trebuie să aibă o 
pregătire elementară în domeniul eco-
nomiei. Astfel, o persoană care a studiat 
dreptul la ASEM, are mai multe oportu-
nităţi în angajarea sa în câmpul muncii, 
dar și în obţinerea studiilor de masterat 
în domeniul economic. Trebuie menţio-
nat faptul că specialitatea Drept a fost 
acreditată în 2005.

Studiile administrative de aseme-
nea constituie un domeniu larg, care, în 
continuare, se concretizează în progra-
mul de masterat la managementul ad-
ministraţiei publice. Este un domeniu 
ce ţine de știinţe politice, accentul pu-
nându-se pe partea economică, legis-
lativă, instituţională, organizaţională și 
politologie. În al doilea ciclu, studenţii 
învaţă managementul administraţiei 
publice, etc.

Economie generală este o speci-
alitate ce oferă o pregătire economică 
largă și concretă. Sunt pregătiţi eco-
nomiști care pot activa ulterior în mai 
multe domenii economice, desigur, cu 

o specializare mai îngustă, pe care o 
oferim în cadrul celui de-al doilea ci-
clu. Studenţii de la economie generală 
pot continua studiile la programele de 
masterat de analize și politici economi-
ce, de teorie economică, etc.

Absolvenţii specialității de Asisten-
ţa socială vor avea pregătirea profesi-
onală necesară pentru: administrarea 
efi cientă a diferitor activităţi din do-
meniul asistenţei sociale, elaborarea 
diferitor proiecte aferente sferei socia-
le, evaluarea programelor de asistenţă 
socială, dezvoltarea parteneriatelor în 
domeniul asistenţei sociale etc.

Managementul resurselor uma-
ne. ASEM este unica instituţie de învă-
ţământ superior din Republica Moldo-
va care a pregătit, de-a lungul timpului, 
specialiști în domeniul managementu-
lui resurselor umane. Această tradiţie 
este păstrată în timp și continuă să pre-
gătească specialiști în domeniul ma-
nagementului resurselor umane care 
sunt tot mai mult solicitaţi pe piaţa 
muncii. Absolvenţii acestei specialităţi 
vor avea pregătirea profesională ne-
cesară pentru administrarea efi cientă 
a diferitor activităţi specifi ce manage-
mentului resurselor umane și anume: 
elaborarea și implementarea strategii-
lor și politicilor de resurse umane, ana-
liza și evaluarea posturilor de muncă, 
recrutarea și selecţia resurselor umane, 
salarizarea angajaţilor 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 stimu-
laţi să opteze și pentru ciclul II?

- Nu noi, ci viaţa îi va motiva pe stu-
denţi să-și continue studiile la ciclul II. 
Orice student care are ambiţia de a-și 
face o carieră de succes are nevoie de 
ciclul II. De ce? Pentru că ciclul I pre-
vede doar pregătirea profesională 
pentru un anumit grad de califi care. 
Specialistul respectiv poate ocupa 
doar posturi cu exigenţe de studii 
superioare doar până la o anumită li-

mită. Dacă cineva își dorește o carieră 
profesională mai ambiţioasă, să ocupe 
posturi de conducere, să practice în 
activităţi de cercetare știinţifi că sau 
să se promoveze în ierarhia organiza-
ţională, are nevoie studiile la ciclul II. 
Această alegere depinde în special, de 
exigenţele carierei profesionale și am-
biţiile 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 
amintesc tuturor tinerilor că, venind la 
facultate, ei sunt deja maturi și respon-
sabili. Ei vin aici nu doar pentru a-și pe-
trece timpul în distracţii și pentru a-și 
lua diploma, ci pentru a obţine niște 
cunoștinţe și deprinderi legate de vii-
toarea carieră profesională. Totodată, 
îi îndemn 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. 

Investiţiei în capitalul uman îi aparţine viitorul
Interviu cu Dorin Vaculovschi, decanul Facultăţii Economie Generală și Drept

DECAN, dr., conf. univ. 
Dorin VACULOVSCHI

Studenții EGD în cadrul Simpozionului Tinerilor Cercetători, ediția 2013

Training ”Metodologia scrierii unui articol științifi c” cu participarea studenților EGD Pagină coordonată de Alina CODREANU
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FACULTATEA FINANŢE
OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE FACULTĂȚII SUNT:
 Promovarea învățământului economic-fi nanciar și a cercetării în corelare cu potențialul 

național, exigențele europene și integrarea în circuitul de valori universale;
 Pregătirea specialiștilor de înaltă califi care în domeniul fi nanciar-bancar;
 Pregătirea cadrelor științifi ce și didactice prin învățământul postuniversitar specializat, 

doctorat și postdoctorat; 
 Racordarea sistemului de învăţământ autohton la standardele europene și internaționale;
 Asigurarea continuității procesului de restructurare curriculară, logistică și umană. 

Studiile universitare de licență asigură pregătirea de bază a studenților la speci-
alitatea Finanțe și Bănci, oferind posibilitatea acumulării competențelor și abilităților 
pentru angajarea acestora în diverse domenii ale economiei, precum activitatea ban-
cară, activitatea de asigurări și reasigurări, burse de valori, control fi nanciar, expertiză 
fi nanciar-bancară, administrație publică, instituții fi nanciare, piețe de capital, cercetă-
tori științifi ci în instituțiile cu profi l economico-fi nanciar. 

Nomenclatorul profesiilor conform specializării Finanțe și Bănci se referă la: economiști, 
agenți de asigurări, analiști fi nanciari, inspectori fi nanciari și agenți de asigurări sociale, 
operatori în instituțiile bancare, agenți fi scali, specialiști în elaborarea și implementarea bu-
siness-planurilor pentru proiectele de investiții, specialiști pe piața fi nanciară etc.

Studiile universitare de master - competențele realizate în cadrul ciclului II (mas-

terat) sunt dezvoltate prin cursuri speciale cu orientare verticală, prin aprofundarea 
cunoștințelor obținute și a cursurilor cu orientare pe orizontală, interdisciplinară, me-
nite să dezvolte competențele sistemice specifi ce ciclului. Astfel, la ciclul II masteran-
zilor Pro-Bologna oferim cinci opțiuni: Administrare Bancară, Investiții și Piețe de 

Capital, Finanțe Publice și Fiscalitate, Finanțe Corporative și Asigurări, Finanțele 

și Contabilitatea Firmei, Administrare Financiar-Bancară (cu predare în limba en-
gleză). Absolvenții pot exercita activități corespunzătoare în calitate de: dealeri și bro-
keri pe piața de capital, experți în evaluarea bunurilor materiale și fi nanciare, personal 
în mediul de conducere și administrație, ofi țeri de credit, experți fi nanciari și fi scali, 
manageri ai serviciilor economico-fi nanciare, auditori, conducători ai administrației 
publice locale, etc.

Ludmila COBZARI,
Dr. hab., prof.univ., decanul facultății ,,Finanțe”
Misiunea facultății Finanțe este asigurarea instruirii studenţilor în domeniul 
fi nanciar-bancar și formarea specialiștilor de înaltă califi care, în condiţiile 
dezvoltării continue a competenţelor profesionale ale personalului didactic și 
perfecţionării calităţii activităţilor știinţifi co-didactice și instructiv-educative.

Adresa facultăţii: or. Chișinău, MD  2005
str. Bănulescu Bodoni, 59, blocul „F”, etaj. 1, biroul 106
tel.: 402752, 402753           E-mail: d.fi n@ase.md

CATEDRE:

BĂNCI ȘI ACTIVITATE BANCARĂ

Șef catedră Oleg Stratulat, prof.
univ., dr.
Bloc F, et. 3, biroul 308, tel. 402767

INVESTIȚII ȘI PIEȚE DE CAPITAL

Șef catedră Rodica Hîncu, prof.univ., 
dr.hab.
Bloc F, et. 4, biroul 407, tel. 402858

FINANȚE ȘI ASIGURĂRI

Șef catedră Nadejda Botnari, conf.
univ., dr.
Bloc F, et. 5, biroul 507, tel. 402771

LIMBI MODERNE APLICATE

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

De ce Finanţe?
 Facultatea Finanțe este în prezent una din cele mai prestigioa-

se facultăți din cadrul ASEM, benefi ciind de o bună reputație în 
rîndul absolvenților.

 Facultatea Finanțe realizează o pregătire profesională, 
științifi că și practică de performanță a studenților în condiții 
de perfecționare continue, astfel încît aceștia să facă față 
cerințelor tot mai ridicate ale pieței muncii.

 Facultatea Finanțe dispune de o bibliotecă academică de pro-
fi l, care asigură pregătirea studenților cu materiale didactice în 
limbile română, rusă, engleză, franceză.

 Facultatea Finanțe oferă posibilitatea studierii aprofundate și 
la un nivel ridicat a două limbi moderne de afaceri, precum și 
predarea cursurilor în limbile: română, engleză, rusă.
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Nistor LAZAR, student anul I, grupa FB-131, 
specialitatea Finanţe și Bănci:

Cu siguranţă că fi ecare dintre noi, de-a lungul micii sale experi-
enţe de viaţă a fost pus în situaţia în care trebuia să-și aleagă viitorul 
său domeniu de activitate profesională. Lucru fi resc, roadele căreia 
se vor ivi peste ceva ani. 

Iată că analizând cu prudenţă ce îmi poate oferi fi ecare facul-
tate din ASEM, am ales să cunosc economia anume la Facultatea 
Finanţe, pe motiv că aici este locul care îmi poate oferi studii temei-
nice de calitate. Toate acestea fi ind urmate de o potenţială profesie 
multilaterală și posibilităţi de dezvoltare în domeniul fi nanciar-eco-
nomic foarte largi. 

Un factor decisiv a fost, desigur, imaginea acestei facultăţi pe 
plan naţional, manifestându-se atât prin succesele înregistrate de 
absolvenţii acestei facultăţi cât și prin atitudinea specială și profesi-
onală de nivel a cadrelor didactice. 

De obicei se spune că monotonia și lenea sunt cei mai mari 
dușmani ai studentului. Spre marea mea uimire și fericire, în cadrul 
Facultăţii Finanţe acest fenomen este perceput mai mult la nivel 
teoretic, decât la unul practic. Aceasta se datorează conlucrării ac-
tive dintre student și profesor, cel din urmă reușind atât să capteze 
atenţia studentului în timpul orelor prin diferite metode și tehnici 
de predare, cât și să zămislească un interes în ceea ce privește ac-
tivităţile extra-curriculare, prin organizarea diverselor conferinţe, 
prezentări și concursuri.

 Și acum, fi ind aici, o spun ferm: Nu am rămas dezamăgit de 
alegerea făcută, ba chiar mai mult, sunt foarte mulţumit de faptul 
că fac parte din această familie – Familia Facultăţii Finanţe.

Daniela MOISEI, studentă anul II, grupa FB-121, 
specialitatea Finanţe şi Bănci:

Învăţătura trebuie să fie uneori un drum, întotdeuna un 
orizont”, afirma Nicolae Iorga. Educaţia este iniţierea sufletului 
uman în căutarea adevărului și a virtuţii, or educaţia este cea mai 
puternică armă pe care o putem folosi pentru a schimba lumea. 
Doar o școală bună te învaţă să studiezi cu răbdare, să însușești 
cunoștinţe și deprinderi, să colaborezi cu alţii. O astfel de institu-
ţie de învăţământ superior este Academia de Studii Economice 
a Moldovei, iar un adevărat lăcaș al cunoștinţelor este facultatea 
Finanţe din cadrul acesteia. Această facultate se impune nu doar 
prin prestigiul său în școala economică superioară, ci și prin ca-
drele didactice înalt calificate, ce reprezintă adevărate surse de 
vocaţie.  

Specialitatea „Finanţe și Bănci”, pe care am decis s-o urmez în 
cadrul facultăţii Finanţe, are drept obiectiv fundamental pregătirea 
viitorilor specialiști în sfera fi nanciară, bancară și investiţională. De-
cizia de a studia anume acest domeniu derivă din necesităţile so-
cietăţii  contemporane în dezvoltarea economiei naţionale, în care 
compartimentul  „Finanţe” deţine un loc deosebit, direcţiile priori-
tare de pregătire ale specialiștilor fi ind multilaterale: activitate ban-
cară, asigurări, activitate investiţională, fi nanţe publice, fi scalitate, 
fi nanţe ale întreprinderii și pieţe de capital.

La fi nele primului an de studiu pot afi rma, cu certitudine, că 
facultatea Finanţe a devenit o componentă prioritară în dezvol-
tarea mea profesională, dar și personală. Aici am întâlnit colegi 
extraordinari, profesori competenţi și receptivi și un mediu de 
învăţământ armonios. Pe lângă orele de curs, studenţii au posibi-
litatea de a se implica în cadrul activităţilor extracurriculare, pre-

cum: conferinţe știinţifi ce, mese rotunde, discuţii, dezbateri, astfel 
acumulând experienţă și abilităţi. De asemenea, comunităţile stu-
denţilor, precum Consiliul Studenţesc al Facultăţii Finanţe, oferă 
posibilitate de implicare activă, de dezvoltare a competenţelor 
personale și profesionale.

Este esenţial ca studentul să dobândească o înţelegere și un 
sentiment viu al valorilor, posedând o cunoaștere specializată, iar 
eu am descoperit toate acestea în cadrul minunatei facultăţi în 
care studiez. 

Alexandru POPOVICI, student anul III, grupa FB 114, 
specialitatea Finanţe și Bănci:

Cel mai important pentru un student în alegerea facultății pe 
care o va urma este perspectiva de viitor a domeniului ales. Acesta 
și este motivul de ce am luat decizia în favoarea facultății ,,Finanțe”.

Prestigiul de care dă dovadă această facultate cu siguranță pre-
zintă un punct forte pentru studenții care tind să facă față atmosfe-
rei tot mai severe create pe piața muncii.

Studenții facultății ,,Finanțe” sunt bine stimulați și motivați 
atât de colectivul administrativ, cât și de cel profesoral, atât de 
condițiile mai mult decât favorabile, create pentru o studiere 
efi cientă, cât și de multitudinea de activități extra-curriculare 
desfășurate în cadrul facultății, cum ar fi : Dezbateri, Mese rotun-
de, Conferințe științifi ce care cu siguranță ajută mult la formarea 
și dezvoltarea capacității profesionale.

În concluzie, pot afi rma că facultatea ,,Finanțe” oferă studenților 
toate oportunitățile pentru un studiu de performanță în dome-
niul economic, posibilitate de organizare și participare la diferite 
activități și, de ce nu, crearea unui viitor de succes la noi în țară.
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FACULTATEA CONTABILITATE
Facultatea CONTABILITATE

înfi inţată la 1 septembrie 1991

Decan: Valentina Paladi, conf. univ., dr.

Catedra  „CONTABILITATE ȘI AUDIT”

Șef catedră Mihail Manoli conf. univ., dr.

Catedra „ANALIZA ACTIVITĂȚII 

ECONOMICO-FINANCIARE”

          Responsabil de gestiunea catedrei  
Valentina Paladi, conf. univ., dr. 

Catedra „CONTABILITATE”

Șef catedră Lilia Grigoroi, conf. univ., dr. 

Adresa facultăţii

Chișinău, MD – 2005, str. Căpriana, 5  bl. C, 
et. 3, biroul 307, tel. 402-756, 402-755 
e-mail: d.con@ase.md

MESAJUL DECANULUI
Vă invităm sa faceți cunoștință cu 

ofertele facultății noastre. Sperăm 

într-un parteneriat de drum lung în 

procesul Dumneavoastră de formare 

profesionala.

Facultatea de Contabilitate își propune să 
ofere studenţilor cunoștinţele și compe-

tenţele necesare pentru o carieră  de  succes. 
Viaţa economico-socială ne-a  demonstrat 
permanent că specializările oferite de faculta-
tea noastră au o cerere din ce în ce mai mare 
pe piaţa muncii. Absolvenţii  facultăţii de 
Contabilitate se regăsesc într-o gamă largă de 
locuri de muncă:  contabili, auditori, lucrători a 
sistemului fi scal, funcţionari publici, cadre di-
dactice etc. Facultatea are ca misiune nu doar 
pregătirea profesională de un înalt nivel al stu-
denţilor, dar și lărgirea orizonturilor cultural-
știinţifi ce al acestora.

Vă îndemn să faceţi o alegere 
corectă , alegeţi ASEM, 

alegeţi facultatea 
de Contabilitate

RELAŢIILE FACULTĂŢII 
CONTABILITATE

Facultatea de Contabilitate pe parcurs tu-
turor anilor de activitate 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, facultatea colaborează cu alte 
facultăţi și catedre similare din instituţii de în-
văţământ din ţară și străinătate (fi gura 2).

INSTRUIREA 

ȘI PREGĂTIREA 

SPECIALIȘTILOR 

LA FACULTATE

Figura 2. Relaţiile facultăţii Contabilitate

Datorită alinierii ASEM-lui la 
procesul Bologna, implicit și a 
facultăţii noastre, începând cu 
anul universitar 2005-2006, pro-
gramul se desfășoară după urmă-
toarea structură (fi gura 1).

Facultatea de Contabilitate își 
pregătește studenţii dintr-o mul-
tiplă perspectivă profesională. O 
atenţie deosebită se acordă studi-
erii programelor informaţionale în 
contabilitate: „1-c –Contabilitate”, 
„Wiscount”, cea ce permite ca ab-
solvenţii să fi e pregătiţi pentru 
munca practică la întreprinderi. 
De asemenea în cadrul discipline-
lor de profi l ţinute la facultate se 
utilizează diverse materiale meto-
dico-didactice și ilustrative, cât și 
documente contabile, cum ar fi : 
documente primare, registre con-
tabile, rapoarte fi nanciare.
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CEL MAI VALOROS 

ACTIV AL FACULTĂŢII 

DE CONTABILITATE – 

CADRELE DIDACTICE

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

În cadrul facultăţii, activitatea 
profesoral-didactică este desfășu-
rată de 3 catedre: Contabilitate și 
Audit, Analiza Activităţii Economico-
fi nanciare și Contabilitate.

Profesorii catedrelor sunt cunos-
cuţi în toată ţara nu numai în cali-
tate de cadre didactice califi cate, ci 
și ca profesioniști experimentaţi în 
domeniile contabilităţii, auditului și 
analizei economice. De asemenea, 
cadrele didactice ale facultăţii în 
permanenţă colaborează pe plan 
știinţifi c cu alte facultăţi de profi l 
economic din ţară și de peste hota-
re, ceea ce justifi că alinierea conti-
nuă a activităţii catedrelor didactice 
la cerinţele internaţionale.

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 cunoș-
tinţelor în programe informaţi-
onale contabile și de asigurare 
a calităţii informaţiei obţinute;

 abilităţi de analiză aprofun-
dată a situaţiei fi nanciare a în-
treprinderilor și de prezentare 
a soluţiilor de îmbunătăţire a 
acesteia;

 posibilitatea obţinerii certifi ca-
tului de auditor, în urma susţi-
nerii unor examene speciale în 
cadrul Ministerului Finanţelor;

 capacităţi de gestionare efi ci-
entă a resurselor economice, 
evaluării patrimoniului între-
prinderii etc.

Facultatea de Contabilitate în-
totdeauna a avut absolvenţi 
ce fac parte dintr-o „elită inte-
lectuală”, care după absolvirea 
facultăţii au știut să-și valorifi ce 
cunoștinţele obţinute realizân-
du-se cu succes pe plan profesi-
onal. Printre ei am dori în speci-
al să–i menţionăm pe Dl Victor 
Barbăneagră, - vice-ministru 
Finanţelor R. Moldova, Dna 
Maria Codreanu – contabil șef 
la fabrica de confecţie „Ionel” 
S.A., Dna Maria Caraman  - di-
rector fi nanciar întreprinderea 
„First-line”, Dl Roman Roman  - 
contabil șef la editura „Cartier” 
și mulţi alţii.
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FACULTATEA CIBERNETICĂ, STATISTICĂ 
ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ2014

DECAN

Conf.univ. 

Anatol GODONOAGĂ

Desfășurarea lucrărilor de edifi care a socie-
tăţii informaţionale și creșterea, odată cu concu-
renţa, a rolului calităţii deciziilor de gestiune a 
activităţilor economice, impun necesitatea pre-
gătirii specialiștilor de înaltă califi care în infor-
matică, statistică și cibernetică economică. Sta-
tistica este preocupată de aspectele de conţinut 
și de producţie a informaţiei, informatica – de 
aspectele de operare efi cientă cu informaţia, iar 
cibernetica economică – de aspectele de luare 
a deciziilor rezonabile în activităţile economice, 
stăpânind astfel diversele situaţii economice în 
baza informaţiei și a instrumentarelor informa-
tice respective. 

Dobândind, pe parcursul instruirii, capacităţi 
și competenţe privind procesele economice și 
folosirea metodelor economico-matematice 
pentru efi cientizarea unor asemenea procese în 
îmbinare cu operarea lejeră cu mijloacele infor-
matice moderne, tinerii specialiști sunt solicitaţi 
pe piaţa muncii în calitate de informaticieni, dar 
și în calitate de economiști.

1. Facultatea a fost înfi inţată în 1993. În 
cadrul celor patru catedre de la facultate: Ci-
bernetică și informatică economică, Statistică și 
previziune economică, Matematică și Tehmologii 
informaționale – activează 55 de cadre didactice, 
inclusiv 6 profesori universitari și 32 conferenţiari 
universitari. Facultatea colaborează cu facultăţi și 
catedre similare din SUA (Universitatea Amherst 
din Massachusetts), Franţa (Universitatea Paris-
Dauphine, Universitatea din Nantes), România 
(ASE București, Universitatea A.I.Cuza Iași, Univer-
sitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca ș.a.), Bulgaria 
(Universitatea Economică din Sviștov),  Ucraina, 
Rusia,Polonia ș.a. Se intensifi că colaborarea, în 
scopuri de instruire și transfer tehnologic, cu 
mediul de afaceri, îndeosebi cu asemenea fi rme 
ca: Crystal System, Endava, WizRom Sofware, Est 
Computer ș.a. Deja de cinci ani este lansat Cen-
trul de Competenţă în Informatică cu 21 PC, vide-
oproiector și tablă inteligentă, destinat cursurilor 
speciale în Informatică.

Catedra  CIBERNETICĂ ŞI INFORMATI
CĂ ECONOMICĂ – șef catedră prof.univ. Ion 
Bolun, fondată în 1965 în cadrul Institutului Po-
litehnic din Chișinău, din 1973 devenind catedră 
de profi l. Catedra activează în direcţia pregătirii 
tinerilor specialiști de înaltă califi care la specia-
lităţile Cibernetică și informatică economică, In-
formatică, Informatica aplicată  și Management 
informaţional la ciclul I (Licenţă) și instruirea stu-
denţilor de la toate specialităţile ASEM privind 
folosirea metodelor cantitative și a instrumen-
tarelor informatice în activităţile economice. De 
asemenea, catedra este responsabilă de pregă-
tirea specialiștilor la ciclul II (Masterat) la spe-
cialităţile Cibernetică economică, Management 
informaţional și Tehnologii informaţionale în 

“Împreună să edifi căm societatea informaţională –  societatea cunoașterii”
economie și la ciclul III (Doctorat) la  specialitățile 
Sisteme informatice și Cibernetică și informatică 
economică. 

În cadrul catedrei activează 18 profesori ti-
tulari, dintre care 4 doctori habilitaţi și 9 doctori 
în știinţe. O bună parte dintre profesorii catedrei 
sunt absolvenţi ai ASEM. Profesorii catedrei pre-
dau cursurile: Limbaje evoluate de programare; 
Baze de date; Cercetări operaţionale; Platforma 
.NET; Programarea aplicaţiilor Windows; Reţele 
informatice; Programare Web; Modelarea proce-
selor microeconomice, Bazele ciberneticii econo-
mice; Inteligenţa artifi cială; Afaceri electronice; 
Proiectarea sistemelor informatice ș.a.. Catedra a 
organizat pe parcurs diverse conferinţe știinţifi ce, 
inclusiv, internaţionale. Profesorii catedrei au ur-
mat cursuri de perfecţionare în SUA, Franţa, Gre-
cia, România, Rusia, Ucraina și Bulgaria. Pe lângă 
catedră funcţionează cercurile știinţifi ce studen-
ţești „Tehnologia programării” și „Programare 
avansată”. Anual catedra organizează Olimpiada 
la Informatică a studenţilor ASEM. Detalii se pot 
afl a pe adresa web www.cie.ase.md.

Catedra MATEMATICĂ ȘI STATISTICĂ 
ECONOMICĂ – șef catedră prof.univ. Ion Pâr-
ţachi. Catedra este responsabilă de pregătirea 
tinerilor specialiști de înaltă califi care la specia-
litatea Statistică și previziune economică la ciclul I 
(Licenţă) și instruirea în matematici economice, 
statistica economică, econometrie și previziune 
a studenţilor de la toate specialităţile ASEM. De 
asemenea, catedra   pregătește specialiști la ci-
clul II (Masterat) – specialitatea Statistică și actu-
ariat în asigurări, economie și business și la ciclul 
III (Doctorat) - specialitatea  Statistică economică. 
În cadrul catedrei activează 22 profesori titulari, 
inclusiv 2 profesori universitari și 15 conferenţi-
ari universitari. O bună parte din profesorii ca-
tedrei sunt absolvenţii ASEM. Profesorii catedrei 
predau asemenea disciplini ca: Teoria și practica 
sondajelor, Statistică descriptivă și inferenţială, 
Sistemul conturilor naţionale, Econometrie apli-
cată, Previziune economică, Statistică fi nanci-
ar-bancară, Analiza și predicţia seriilor de timp, 
Actuariat ș.a. Profesorii catedrei au urmat cursuri 

de perfecţionare în SUA, Franţa, Grecia, România 
și Rusia. Ei sunt implicaţi în diverse programe și 
proiecte de cercetare știinţifi că. Colectivul cate-
drei a organizat un șir de conferinţe știinţifi ce și 
mese rotunde, discutând diverse probleme de 
îmbunătăţire a activităţilor în domeniu în Re-
publica Moldova. Pe lângă catedră funcţionea-
ză cercurile știinţifi ce studenţești „Statistică și 
previziune economică” și „Matematica aplicată”. 
Anual catedra organizează Olimpiada la Mate-
matica aplicată a studenţilor ASEM. ”.  Detalii pot 
fi  regăsite la adresa web www.cspe.ase.md

Catedra TEHNOLOGII INFORMAŢIONA
LE – șef catedră conf.univ. Anatol Prisacaru, este 
responsabilă de pregătirea tinerilor specialiști de 
înaltă califi care la specialităţile Tehnologii infor-
maţionale și Securitatea informaţională, precum și 
de instruirea în informatica generală a studenţilor 
de la toate specialităţile ASEM. În colectivul ca-
tedrei activează 13 profesori titulari, printre care 
1 doctor habilitat și 7 doctori în știinţe. Catedra 

gestionează cercurile știinţifi ce studenţești „Infor-
matica în economie” și „Sisteme de informatizare 
a societăţii secolului XXI”. Anual, sub conducerea 
profesorului universitar, Cavaler al Ordinului Re-
publicii, Dumitru Todoroi, catedra organizează 
videoconferinţe știinţifi ce a tinerilor cercetători 
(studenţi, masteranzi, doctoranzi) cu participarea 
studenţilor și a profesorilor din Republica Mol-
dova, România, SUA, Bulgaria ș.a. Adresa web a 
catedrei : www.ti.ase.md 

2. Specialităţi. La ciclul I (Licenţă). Pentru 
anul 2014, în cadrul facultăţii, candidaţii pot ale-
ge următoarele specialităţi:
 367.1 - Statistică și previziune economi-

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

mică. Titlul acordat - licenţiat în economie;
 444.1 - Informatică. Titlul acordat - licen-

ţiat în știinţe exacte.
 444.2 – Management informaţional. Ti-

tlul acordat - licenţiat în știinţe exacte.
 444.3 – Informatica aplicată. Titlul acor-

dat - licenţiat în știinţe exacte.
 526.2 – Tehnologii informaţionale. Titlul 

acordat – licenţiat în inginerie și activităţi in-

ginerești.

 526.5 – Securitate informaţională. Ti-
tlul acordat – licenţiat în inginerie și activi-

tăţi inginerești. 
Durata studiilor: 3 ani la secţia  zi, 

specialitățile 367.1 - 444.3, 4 ani – la secţia cu 
frecvenţa redusă; 4 ani – la specialităţile Tehno-

logii informaţionale și Securitate informaţio-

nală. Limbile de predare – română sau rusă, la 
alegere.

Specialiștii cu studii superioare pot obţine o 

califi care suplimentară în Informatică în cadrul 
studiilor de formare profesională continue:
 specialitatea 444.1 – Informatică;

 califi carea acordată – informatician;
 durata studiilor – 1,5 ani la secţia de zi.
Specialitatea Statistică și previziune eco-

nomică   este   la mare căutare în ultimii ani, mai 
ales datorită schimbărilor economice de la nivel 
mondial și  este unică în domeniul învăţămân-

tului superior privind statistica din Republica 
Moldova, pe baza experienţei îndelungate.   Sta-
tistică și Previziune Economică își propune să 
pregătească viitorii specialiști care să corespun-
dă cerinţelor și exigenţelor economiei de piaţă 
și să contribuie la  sporirea capacitatea organi-
zaţiilor de a valorifi ca oportunităţile de afaceri, 
de a indeplini deopotrivă propriile obiective 
și așteptările clienţilor, precum și ale pieţelor 
vizate. După absolvirea celor 3 ani de facultate 
absolventul poate fi  angajat în calitate de   ma-
nager de cercetări cantitave, analist fi nanciar,  
manager de proiecte, statician, inpectori sau 
consilieri de specialitate. Totodată, s-ar putea 
să-ți dorești să devii liber profesionist, să aplici 
pentru un program de masterat sau să urmezi o 
carieră academică în domeniu.

Specialitatea Cibernetică și informatică 

economică. Creșterea rolului informaticii și a 
activităţilor economice bazate pe decizii argu-
mentate, înaintează, pe prim-plan, necesitatea 
pregătirii specialiștilor de înaltă califi care în do-

meniu. Specialitatea prevede cunoștinţe econo-
mice temeinice pentru înţelegerea proceselor 
economice, cunoștinţe în cibernetică pentru 
cercetarea și orientarea raţională a proceselor 
economice și cunoștinţe în informatică pen-
tru susţinerea efi cientă asistată de calculator a 
deciziilor respective. Specialistul este instruit 
pentru calitatea de economist-analist în proble-
mele de dirijare, luare de decizii efi ciente în sfera 
economico-socială cu utilizarea nemijlocită a 
instrumentarelor moderne, a noilor tehnologii 
informaţionale, precum și pentru calitatea de 
specialist-manager în business-ul informatic, in-
formatizarea unităţilor economice. Absolvenţii 
sunt solicitaţi pe piaţa muncii atât ca informati-
cieni, cât și ca economiști.

Specialitatea Informatică. Utilizarea mijloa-
celor informatice a devenit de importanţă strate-
gică pentru majoritatea domeniilor de activitate 
ale societăţii. Sectorul Tehnologiilor informaţio-
nale și de comunicaţii, asigură o contribuţie de 
peste 20-50 % la creșterea economică a unei ţări. 
Un exemplu semnifi cativ este Internetul, de a că-
rui servicii se folosesc peste 2,5 mlrd de oameni 
de pe glob. Se lucrează intens asupra edifi cării 
societăţii informaţionale – societăţii cunoașterii: 
„Cine cunoaște informaţia – stăpânește situaţia”. 
Defi citul de specialiști-informaticieni este consi-
derabil, îndeosebi în ţările economic dezvoltate. 
Și în R.Moldova conducerea de vârf a anunţat 
informatizarea societăţii de prioritate strategică. 
Informaticienii din Moldova au format fi rme mix-
te în domeniu, ce elaborează tehnologii, sisteme 
și aplicaţii informatice pentru agenţii economici 
de peste hotare, contribuind astfel la exportul de 
mărfuri și servicii avansate și, respectiv, la susţine-
rea creșterii economice a republicii. Absolvenţii 
sunt solicitaţi pe piaţa muncii, preponderent, ca 
informaticieni.

Specialitatea Informatica aplicată, fi ind 
similară, în mare parte, celei de Informatică, este 
orientată, preponderent, către informatizarea 
activităţilor economice, prin crearea și imple-
mentarea sistemelor și aplicaţiilor informatice, 
și mentenanţa suportului informatic al acestora. 
Absolvenţii sunt solicitaţi pe piaţa muncii, pre-

ponderent, ca informaticieni și ingineri în tehno-
logii informaţionale.

Specialitatea Management informaţio-

nal e orientată spre pregătirea specialiștilor 
în explorarea și valorificarea informaţiilor, în 
organizarea și gestiunea proceselor de infor-
matizare a agenţilor economici, în menţinerea 
și exploatarea eficientă a aplicaţiilor și siste-
melor informatice și, de asemenea, în asigura-
rea activităţii eficiente a unităţilor economice 
în domeniul informaticii. Specialistul este 
instruit ca manager-informatician, îmbinând 
cunoștinţele în informatică cu cele ce ţin de 
teoria și practica gestionării diverselor proce-
se informaţionale în cadrul agenţilor econo-
mici. Absolvenţii sunt solicitaţi pe piaţa mun-
cii, preponderent, ca manageri-informaticieni. 

Specialitatea Tehnologii informaționale 
pregătește specialiști pentru elaborarea, dez-
voltarea, implementarea și mentenanţa de teh-
nologii și instrumente software de operare efi ci-

entă cu informaţiile. De rând cu o bună parte a 
activităţilor, aferente specialităţilor Informatica 
și Informatica aplicată, specialitatea cuprinde, 
de asemenea, elaborarea/dezvoltarea/imple-
mentarea/mentenanţa de aplicaţii și mijloace 
informatice încorporate în cele mai diverse 
echipamente, cum ar fi : obiectele Internet – di-
verse dispozitive fi zice și virtuale, conectate la 
Internet cu facilităţi de procesare a datelor, au-
tomobile, telefoane mobile, echipamente de uz 
casnic, strunguri, linii automate, etc.  Absolvenţii 
sunt solicitaţi pe piaţa muncii, preponderent, ca 
ingineri în tehnologii informaţionale.

Specialitatea Securitatea informațională

cuprinde funcţiile ce ţin de asigurarea condiţi-
ilor de protejare a persoanelor fizice, a mediu-
lui de afaceri și a administraţiei publice privind 
resursele informaţionale și informaţiile cu care 
aceste entităţi operează. Nevoia de securitate 
se referă la protejarea informaţiilor împotriva 
accesului neautorizat și coruperii; protejarea 
sistemelor informaţionale împotriva atacu-
rilor, care ar influenţa funcţionarea corectă a 
acestora; crearea condiţiilor de recuperare a 
datelor în cazul unor dezastre.  Specialiștii în 
domeniul securităţii informaţionale trebuie să 
formuleze cerinţele, să implementeze, să dez-
volte mijloacele și să asigure mentenanţa, mo-
nitorizarea și actualizarea produselor speciale 
respective. Absolvenţii acestui domeniu de 
licenţă pot fi angajaţi în organizaţii din diver-
se ramuri ale economiei naţionale, îndeosebi 
la funcţii ce presupun activităţi cu securizarea 
informaţională. 

3. Suportul știinţifi co-didactic al instrui-

rii. O bună parte din cursurile din planurile de 
învăţământ sunt asigurate cu manualele elabo-
rate de profesorii facultăţii. Pentru consolida-
rea cunoștinţelor teoretice, efectuarea lucră-
rilor de laborator și a celor de control, pentru 
perfectarea tezelor anuale și a celor de licenţă, 
la dispoziţia studenţilor sunt săli cu calculatoa-
re moderne interconectate în reţea cu ieșire la 
Internet. Pentru păstrarea de informaţii utile, 
fi ecare student dispune de un spaţiu individual 
de memorie-disc la unul din serverele reţelei 
ASEM. Funcţionează Centrul Multimedia ASEM 
dotat cu 70 de calculatoare ultima generație, 
Centrul de Competenţă în Informatică (21 
calculatoare), Sala pentru videoconferinţe. O 
bună parte din auditorii sunt dotate cu video-
proiectoare. Catalogul electronic al Bibliotecii 
ASEM și sursele bibliografi ce, inclusiv materi-
alele didactice în formă electronică, facilitează 
activităţile de autoinstruire și cercetare a stu-
denţilor și profesorilor.

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

4. Activităţi extracuriculare ale studenţi-

lor. Pe lângă studiile de bază, studenţii pot par-
ticipa în diverse activităţi extracuriculare: cercuri 
de cercetări știinţifi ce, secţii sportive, cercuri ar-
tistice etc. Anual pentru studenţi, masteranzi și 
doctoranzi la ASEM se organizează Simpozionul 
Internaţional al Tinerilor Cercetători, în cadrul 
căruia se discută rezultatele cercetărilor știinţi-
fi ce obţinute, eventual sub îndrumarea  profeso-
rilor. În ASEM funcţionează Incubatorul de Afa-
ceri, în cadrul căruia, prin concurs, studenţii pot 
participa la diverse proiecte de afaceri. Anual 
echipa ASEM participă la Olimpiada de Informa-
tică a studenţilor din ţările Europei de Sud-Est. 
La ASEM se organizează diverse concursuri, in-
clusiv: „Cel mai bun student ASEM”, „Miss ASEM”, 
„Mister X ASEM”, TVC etc.

Cursul ABAP în sala Centrului de Competenţă în Informatică.
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CE SPUN STUDENŢII 

DESPRE 

FACULTATEA REI:

„Facultatea REI este o adevărată 
comunitate de oameni extraordi-
nari, dedicaţi şi profesionişti, cu 
o atmosferă unică de creativitate 
şi inspiraţie ce reuneşte studenţii, 
profesorii şi administraţia 
facultăţii... Nici nu-mi imaginez că 
aş fi  putut studia la o altă facul-
tate decât REI!”

Absolv. facult., 

Elena TERZI,

Premiul Mare, „Cel mai bun 

student ASEM”, 2009

„Vrei să devii un super economist? 
Să-ţi faci studiile în limbi străine 
şi să cunoşti lumea afacerilor 
internaţionale? Vino la REI, este 
ceea ce cauţi!”

Absolv. facult., 

Viorelia BODAREV,

Premiul I, „Cel mai bun student 

ASEM”, 2011

„Facultatea REI este o rampă 
sigură de lansare a viitoarelor 
personalităţi de valoare.”

Absolv. facult., 

Maricica MIGALATIEV,

Premiul I, „Cel mai bun 

student ASEM”, 2012

FACULTATEA RELAŢII ECONOMICE 
               INTERNAŢIONALE

Facultatea 
Relaţii Economice Internaţionale
înfi inţată la 1 septembrie 1994

Decan: Dumitru Moldovan
Prodecan: Elina Benea-Popușoi

Adresa facultăţii:
Chișinău, MD – 2005,

Str. Bănulescu – Bodoni, 59,

Bloc B, et. 7, biroul 705, 

tel.: 40-27-77, 40-28-77

www. ase.md

www.rei.ase.md

RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

Șef-catedră prof. univ. Boris Chistruga
Bloc B, et.7, biroul 709, tel. 40-27-83

GÂNDIRE ECONOMICĂ, 

DEMOGRAFIE ȘI GEOECONOMIE

Șef-catedră prof. univ. Constantin Matei 
Bloc B, et.7, biroul 706, tel. 40 27 79

LIMBI MODERNE DE AFACERI

Șef-catedră prof. univ Gheorghe Moldovanu
Bloc B, et.6, biroul 611, tel 40-28-15

Dumitru 

MOLDOVAN, 

Prof. univ., 

membru 

corespondent 

al AŞM, 

decanul 

Facultăţii REI:

STUDENŢII 
ȘI CORPUL 
PROFESORAL

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

Studenţii facultăţii editează două zi-
are în limbile franceză și engleză: „REI – 
Francophone” și „REI – Action” (ultimele 
numere le găsiţi pe site-ul Facultăţii). 

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

ASEM și cadre didactice asociate;

* profesori invitaţi din universi-

tăţi-partenere de peste hotare.

În anii 1996-2013, la facultate au 
predat cursuri de specialitate pes-
te 90 de profesori din străinătate: 
SUA, Franţa, România, Germania, 
Marea Britanie, Rusia, Polonia, Ita-
lia, Ungaria etc. 

COOPERAREA 
INTERNAŢIONALĂ

Facultatea REI a ASEM – prima 
din Republica Moldova a început să 
pregătească specialiști în domeniul 
relaţiilor economice internaţionale, 
acumulând în această privinţă cea 
mai bogată experienţă. 

În prezent, la specialitatea REI, la 
Ciclul I, mai mult de 85% din cur-
suri se predau în limba engleză sau 
franceză.

Absolvenţii Ciclului I obţin o 
Diplomă de licenţiat în econo-
mie, precum și un Certifi cat de 

interpret  cu limba engleză sau 
franceză.

 „Facultatea REI urmăreşte scopul de a 

transmite cunoştinţe studenţilor şi a le for-

ma competenţe profesionale, precum şi de 

a educa personalităţi creative şi curajoase, 

care ştiu cum să devină infl uente, bogate şi 

de folos ţării.”

PERSPECTIVELE 

DE ANGAJARE

A STUDENŢILOR 

ÎN CÂMPUL 

MUNCII
Studenţii facultăţii REI 

sunt pregătiţi 

pentru a activa:

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

* La întreprinderile și băncile 
autohtone și cele cu capital 
străin

* În ambasadele Republicii 
Moldova peste hotare

* În reprezentanţele organiza-
ţiilor internaţionale pe teri-
toriul Republicii Moldova

* În proiectele de asistenţă ale 
organismelor economice 
internaţionale.

OBIECTIVELE FACULTĂŢII

* Pregătirea specialiștilor de înaltă califi care în 
domeniul relaţiilor economice internaţiona-
le;

* Studierea aprofundată a două limbi moderne 
de afaceri;

* Pregătirea cadrelor știinţifi ce și didactice prin 
învăţământul postuniversitar specializat, 
doctorat și postdoctorat.

În prezent, la specialitatea REI, circa 85% din 
toate cursurile se predau în limbile engleză sau 
franceză.

Absolvenţii ciclului I, specialitatea Econo-
mie mondială și Relaţii economice internaţio-
nale, obţin diplomă de: licenţiat în economie, 
precum și un certifi cat de interpret în engleză 
sau franceză.

FACULTATEA PREGĂTEŞTE 

CADRE LA URMĂTOARELE 

SPECIALITĂŢI ŞI SPECIALIZĂRI:

Ciclul I (Licenţă, 3 ani):

- Economie mondială şi Relaţii eco-
nomice internaţionale.

 Ciclul II (Masterat, 2 ani):
- Comerţ exterior şi activitatea vamală;
- Integrare europeană şi politici de 

vecinătate;
- Tranzacţii internaţionale şi diplomaţie 

economică;
- Comerţ internaţional;
- Economie internaţională şi integrare 

europeană;
- Demografi e şi economia populaţiei.

CATEDRE:
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Academia de Studii  Economice 

din  Moldova

Colegiul Naţional 
de Comerţ

ANUNŢĂ CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU 

ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2014-2015

I. Procesul educaţional 

1.1 Admiterea în Colegiul Naţional  de Comerţ  al 
ASEM se efectuează  în bază de concurs la următoarele 
specialităţi :
 1806 “CONTABILITATE”, profi lul  „Economie”, 

limba de instruire română și rusă , în baza studiilor 

gimnaziale, liceale  și  a școlii medii de cultură ge-

nerală  

 1812 “COMERŢ”, profi lul  „Economie”, limba de 

instruire română și rusă, în baza studiilor gimnazia-

le, liceale și  a școlii medii de cultură generală 

 1808 “MERCEOLOGIE”, profi lul  „Economie”, 

limba de instruire română , în baza studiilor gimna-

ziale

 2205 „ TEHNOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTA-

ŢIEI  PUBLICE ”, profi lul „ Tehnologie” ,  limba de in-

struire română ,  în baza studiilor gimnaziale

 2902 “TURISM”, profi lul  „Servicii” ,  limba de 

instruire română, în baza studiilor gimnaziale

 2901 „ SERVICII HOTELIERE ”,  profi lul  „Servicii”,  

limba de instruire română, în baza studiilor    

gimnaziale

1.2. Termenul de studii pentru absolvenţii gimnazi-
ilor - 4 ani.

1.3. Termenul de studii pentru absolvenţii liceelor  și   
ai școlii medii de cultură generală   - 2 ani.

1.4 Studiile sînt organizate în bază de buget și prin 
contract , în grupe cu limba de instruire română și rusă .

1.5. Absolvenţilor colegiului  li se eliberează Diplo-
me de studii medii de specialitate, cu califi carea co-
respunzătoare specialităţilor studiate: „Contabilitate 
„-”contabil”; „Comerţ”- „agent comercial”; „Merceolo-
gie„ - „merceolog” ;  „Turism”- „manager”,  „Servicii hote-
liere „ - „manager „, «Tehnologia produselor alimentaţiei 
publice»-  « tehnician - tehnolog „ . 

1.6. Elevii înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale, 
după anul III de studii, susţin, la solicitare, examenele 
de Bacalaureat și li se eliberează  Diplomă de Bacala-
ureat.

II. Probele de concurs

2.1 Candidaţii sunt admiși în baza  mediei din actul 
de studii, care se calculează  conform formulei indicate 
în Regulamentul de admitere în instituţiile de învăţă-
mânt mediu de specialitate (colegii ), elaborat de  Mi-
nisterul Educaţiei al Republicii Moldova.

2.2 Depunerea actelor:  1 iulie - 31 iulie 2014.

III. Actele necesare

1. Actul de studii (în original) 
2. Buletinul de identitate  sau , pentru cei ce n - au 

atins vârsta de 16 ani, certifi catul de naștere (copia și 
originalul)

3. Certifi catul medical- tip, forma 086-U, 086-E), eli-
berat în anul admiterii de circumscripţia medicală co-
respunzătoare vizei de reședinţă 

4. 6 fotografi i color 3 pe 4
5. Copia buletinului de identitate al unuia  din pă-

rinţi
6. Alte acte ce confi rmă posibilitatea  candidatului 

de a concura la categoria de 15 %.
   

 Adresa:  or. Chișinău, str. Petru Rareș,18
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM 

tel. 40- 27 - 91 
tel .40- 29- 83  (în luna iulie - august,  de la 800- 1700)

www.colegiu_cnc@mail.ru

Afl at într-un perimetru  urbanistic edilitar și select, în microra-
ionul economiștilor de talie  din inima Chișinăului,  unde  econo-
mia stă în capul mesei: Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a 
Moldovei,  Academia de Studii Economice, „Agroindbank”, „Victo-
riabanc”,  fi liala  „Băncii Sociale” etc.,   Colegiul Naţional de Comerţ 
al ASEM   este  instituţia de învăţământ mediu de specialitate de  
renume din ţară, cu o istorie zbuciumată de peste 68 de ani, care 
pregătește specialiști competenţi pentru economie naţională.

Desprins parcă  din matricea solară,  într- un  început  de ge-
rar  al  tumultuosului an 1945, botezat la începuturi Sovietchii 
Tehnicum Torgovli, rebotezat  în Tehnicumul de Comerţ Sovietic, 
azi  Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM  este un centru de învă-

ţământ modern, care își racordează, conștiincios și perseverent,  
activitatea exigenţelor educaţionale moderne  și realităţii con-
temporane, colectivul căruia transmite  dezinteresat, cu dăruire, 
tuturor tinerilor dornici de carte,  cunoștinţe în domeniul econo-
miei, tehnologiei  și al serviciilor. 

An de an,   specialităţile: „Contabilitate”, „Merceologie”, „Co-
merţ” ( Economie), „Tehnologia produselor alimentaţiei publice 
„( profi lul „Tehnologie  „),  „Turism” și ”Servicii hoteliere” (Profi lul  
„Servicii”),  sînt tot mai solicitate, iar tainele lor vin să le deprin-
dă  tot mai mulţi copii și nepoţi ai foștilor elevi, numărul cărora, 
apropo, depășește  25.500 de absolvenţi. Până în 2011 au susţi-
nut  examene de bacalaureat  peste 3620  de elevi. 

Interesantă este viaţa elevilor  în afara orelor de curs, organi-
zată în  diverse activităţi: conferinţe, secţii sportive, ansamblul 
de dansuri populare și moderne „Divertis „,Clubul Economiștilor,  
ansamblul vocal - instrumental „Contur”, cercuri pe interese, sec-
ţii sportive etc. 

Astăzi mulţi  absolvenţi sunt specialiști  competenţi în dome-
niul  economiei și se  regăsesc  în toate localităţile republicii, dar 
și peste hotare, în ţări, ca: Italia, România, Germania, Polonia, Gre-
cia, Spania, Portugalia, SUA.  Mulţi absolvenţi revin ca profesori 
în instituţie.

Dragi  tineri, oricât de bune n - ar fi  condiţiile de studii și 
de trai, și oricât de competenţi n - ar fi  profesorii, nu uitaţi că 
„Minunea marilor izbânzi și a frumoaselor realizări nu se face 
decât prin noi înșine.” (L. Blaga ), de aceea îi așteptăm pe toţi 
tinerii   perseverenţi, ambiţioși, dornici de a se afi rma ca speci-
aliști  competenţi.

Cu drag,

Lidia PLEȘCA, 

directorul Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM 

Lidia PLEȘCA:
„CU SIGURANŢĂ ,  COLEGIUL  NAŢIONAL DE COMERŢ 
AL ASEM  VĂ  ESTE ARIPA LIPSĂ PENTRU ZBOR 
ÎN LUMEA REALIZĂRILOR !”

NOTA BENE!
Candidaţii sunt admişi la studii 

în baza mediei din certifi catul 
de studii , care se calculează 
conform  formulei  indicate în 
Regulamentul de  admitere în 
instituţiile de învăţământ mediu 
de specialitate (colegii ) , elaborat 
de Ministerul Educaţiei al R. 
Moldova .

Studiile se organizează  în bază de 
buget şi prin contract.

Termenul de studii pentru 
absolvenţii gimnaziilor - 4 ani .

Pentru absolvenţii liceelor şi ai  
şcolii medii de cultură  - 2 ani..

Absolvenţilor li se eliberează 
Diplome de studii medii de 
specialitate cu califi carea 
respectivă: „contabil”, „agent 
comercial”, „manager în turism”,  
„merceolog”, „manager în servicii 
hoteliere”, „ tehnician - tehnolog „.

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

 Studii ,

              odihnă

                        și activităţi extradidactice 

 Gala Laureaţilor este sărbătoarea muncii , perseverenţei și a inteligenţei, 
organizată la   fi nal de an școlar, un proiect de  apreciere a performanţelor 
școlare și de  premiere a celor mai buni elevi. 

 Formaţia vocală "Contur"

Viaţa  este animată de melodiile formaţiei vocale „Contur”, conducător artistic 
Anatol  Dicusar. Soliștii formaţiei  creează bună dispoziţie și  fac fi ecare  activi-
tate culturală   deosebită .

 Ansamblul de dans  "Divertis „ 
Deși  tânăr, colectivul , condus de absolventa instituţiei  Victoria Gogu, s-a 
afi rmat în  scurt timp ca unul original , dinamic și azi nici o sărbătoare nu  are 
farmec fără  dansurile  populare , moderne și ale  diferitor popoare ale lor. 

 „Clubul  Economiștilor", monitorizat  de tânăra și perseverenta profesoară 
de discipline economice  d-na Barbăneagră Olga, îi familiarizează pe elevi cu 
conceptele esenţiale economice , le dezvoltă spiritul antreprenorial care le - ar 
permite ulterior deschiderea unei afaceri proprii. 

 Festivalul naţional al cântecului francofon "Chantons, amis! ", ajuns la 
a X-ea  ediţie, este un eveniment unic, care se  desfășoară anual la  iniţiativa 
CNC al ASEM și a asociaţiei profesorilor de Limbă Franceză din Moldova, fi ind 
susţinut de Ministerul  Educaţiei, Alianţa Franceză,  Comisia Naţională pentru 
UNESCO. În fi ecare an  Marele Premiu este un sejur în Franţa.
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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.

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 Internaţio-
nal, Comisia Europeană, precum și cu 
42 parteneri din ţară și de peste hotare. 
Un loc important în activitatea Bibliote-
cii ASEM îl ocupă relaţiile de colaborare 
The East and Central Europe Journal Do-
nation 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 doctoran-
zilor, corpului profesoral-didac-

tic și specialiștilor din sfera comercială, 
fi nanciară, bancară și din afaceri s-a re-
alizat 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 Depo-

sitory and Regional Library Pro-

gram”. În cadrul programului „Biblioteci 
depozitare și regionale” Banca Mondială 
colaborează cu Biblioteca ASEM, care 
este un partener activ ai Băncii Mondiale 
în organizarea colecţiilor de publicaţii ale 
Băncii, în diseminarea informaţiilor despre 
aceste publicaţii și în promovarea accesu-
lui la ele pentru diferite grupuri de utiliza-
tori. La 3 decembrie 2007 a fost semnat 
Memorandumul Acordului Pentru gestiona-
rea Centrului de informare publică. 

 Proiectul „Centrul de Informare 

ai Uniunii Europene” („Eui”) prin 
serviciile sale informaţionale, asigura 
condiţii viabile și efi ciente pentru acce-
sul la informaţiile și documentele Uniunii 
Europene. Centrul furnizează informaţii 
privind integrarea europeană pentru 
procesele de instruire, formare și edu-
care, precum și activitatea de cercetare, 
prin dezvoltarea unei baze documentare, 
destinate susţinerii programelor de învă-
ţământ și cercetare ale studenţilor, cadre-
lor didactice și cercetătorilor. 

Consorţiul REM (Resurse Electroni-
ce pentru Moldova) este un proiect de 
colaborare, scopul căruia este asigura-
rea accesului la o gamă largă de revis-
te electronice știinţifi ce din întreaga 
lume. Prin intermediul EBSCO Publi-
shing și alte edituri știinţifi ce Bibliote-
ca ASEM  primește acces la 12 baze de 
date (20000 reviste full text, peste 2500 
cărţi, broșuri și ediţii de referinţă în lim-
ba 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 „Accesul Deschis - 

un element important de op-

timizare a comunicării știinţifi ce și 

universitare” în cadrul concursului 
de granturi „Campanii de advocacy 
pentru Accesul Deschis”, organizat 
de Programul EIFL-OA. Acest proiect 
a fost susţinut de Programul Infor-
maţional al Fundaţiei pentru o Soci-
etate Deschisă (2012). 

Proiectul „Dezvoltarea noilor 

servicii informaţionale pen-

tru Învăţământul Economic supe-

rior din Moldova”, fi nanţat de Pro-
gramul Norvegian de Cooperare cu 
Eurasia în domeniul învăţământului 
superior (2012-2014).  

Necesitatea implementării Interne-
tului în educaţie constituie o priorita-
te maximă, oferind noi soluţii învăţă-
mântului. Prin inaugurarea Centrului 

Multimedia (anul 2004) serviciile și ac-
tivităţile bazate pe tehnologii informaţi-
onale furnizate de Biblioteca ASEM vor 
ajută studenţii să-și dezvolte 
o atitudine pozitivă faţă de 
educaţie și informare. Oferta 
Centrului Multimedia este 
caracterizată de următoarele 
aspecte: asigură un mediu de 
educaţie în reţea care stimu-
lează și dezvoltă deprinderi 
pentru informare și instruire 
permanentă și creează facili-
tăţi pentru lucrul individual. 
Colecţia centrului include 
toate publicaţiile bibliotecii 
în format electronic. Centrul 
Multimedia oferă spaţiile ce-
lor mai diverse forme de ma-
nifestări știinţifi ce și culturale 
ale comunităţii universitare. 
Biblioteca ASEM prin identifi -
carea, selectarea și organiza-
rea 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 blocului „F”. Această nouă ampla-
sare a bibliotecii are scopul de a ajuta 
profesorii, studenţii, masteranzii, doc-
toranzii și toţi utilizatorii de informaţii 
să se orienteze cu succes în patrimoniul 
infodocumentar, să folosească efi cient 
resursele informaţionale și să poată ușor 
și repede să găsească informaţia de care 
au nevoie în procesul de studiu și cerce-
tare. 

Silvia GHINCULOV, 

doctor în economie

Director Bibliotecii 

Ştiinţifi ce ASEM
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TEHNOLOGIILE INFORMAŢIONALE 
FACTOR IMPORTANT AL PROCESULUI 
EDUCAŢIONAL MODERN

DEPARTAMENTUL 
DE INFORMATICĂ  

PROMOTOR AL NOILOR 
TEHNOLOGII

Departamentul de Informatică a 
fost creat în anul 1991, o dată cu fon-
darea Academiei de Studii Economice, 
având ca sarcini de bază asigurarea 
procesului de instruire, elaborarea si 
implementarea sistemelor informatice, 
crearea și extinderea reţelei locale de 
calculatoare, precum și menţinerea în 
stare funcţională a tehnicii de calcul. 
Din componenţa Departamentului fac 
parte 6 laboratoare cu un efectiv de 48 
de persoane care asigură zilnic funcţio-
narea unui număr impunător de unităţi 
de tehnică de calcul si utilaj auxiliar. 
Pentru a vă imagina complexitatea in-
frastructurii tehnice și logistice existen-
te, aducem doar câteva date.

La începutul acestui an în ASEM 
funcţionau circa 1100 de calculatoare, 
14 servere, peste 150 de imprimante. 
Toate calculatoarele sunt conectate în 
reţea la o viteză a canalului Internet de 
600 Mbps. Reţeaua Academiei unește 
practic toate structurile existente: rec-
toratul, șase decanate, 24 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 

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 

personale pot fi  întâlnite astăzi pretutindeni: în universităţi, în școli, în 

biblioteci, în instituţiile de cercetare. Tot mai multe persoane își permit lu-

xul de a avea un calculator, un laptop sau o tabletă la domiciliu. Desigur, 

utilizarea efi cientă a calculatoarelor presupune și o pregătire pe măsură a 

persoanelor care le utilizează. Or evoluţia vertiginoasă a soft-ului și hard-

ului condiţionează o perfecţionare 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. Conexiunile prin 
canale de fi bră optică permit mărirea 
considerabilă a vitezei fl uxurilor de 
date. Un avantaj în acest sens îl repre-
zintă calitatea de membru al Asociaţiei 
RENAM (Resserch and Educational Ne-
twork Association of Moldova) pe care 
Academia de Studii Economice o deţine 
din anul 2001. Scopul acestei asociaţii 
este dezvoltarea reţelei de transport 
date pentru comunitatea știinţifi co-
educativă, susţinerea activităţilor de 
educaţie și cercetare, integrarea Repu-
blicii Moldova în mediul informaţional 
european și global.

SĂLILE 
CU CALCULATOARE

O bună parte din cele 1100 de calcu-
latoare 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 des-
fășurat și ultimele ediţii ale Olimpiadei 
republicane a elevilor 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 ex-

ploatare un edifi ciu nou în care a fost am-
plasat Centrul Multimedia al ASEM. Având 
o suprafaţă de aproape 300 m.p., Centrul 
Multimedia este dotat cu 80 de calcula-
toare performante conectate la Internet, 
imprimante rapide, scanere, dispozitive 
de înregistrare CD/DVD și este destinat 
în exclusivitate lucrului individual al stu-
denţilor. Decizia de construire a acestui 

Centru nu a fost un tribut modei, ci un im-
perativ al timpului, dictat de necesitatea 
instituirii unui mediu prielnic de pregătire 
a specialiștilor care vor activa într-o socie-
tate a tehnologiilor 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 implementarea 
sistemului de instruire la distanţă, sistem 
care reprezintă o direcţie importantă 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 di-
dactic, dotarea tehnică, precum și infra-
structura reţelei ASEM creează condiţii 
reale pentru implementarea sistemului 
de instruire la distanţă în ASEM.

DEZVOLTAREA 
REŢELEI LOCALE

Reţeaua locală este și ea în con-
tinuă dezvoltare. Pentru a facilita 
accesul la informaţii, toate căminele 
studenţești au fost conectate la In-
ternet, ASEM fiind prima instituţie de 
învăţământ din ţară, căminele căreia 
au fost conectate integral la reţeaua 
locală și cea  globală. Studenţii cazaţi 
în cămine au acces la informaţiile pla-
sate pe paginile bibliotecii, la diferite 
baze de date, manuale și enciclopedii 
electronice. De altfel, pentru a simpli-
fica procedura de primire și expedie-
re a mesajelor prin poșta electronică, 
în holul blocului „A” de studii au fost 
amplasate calculatoare conectate la 
Internet, cu acces liber. 

De asemenea, studenţii care po-
sedă un laptop sau o tabletă se pot 
conecta la reţea și prin intermediul 
tehnologiei Wi-Fi (conexiune fără fir). 
Aria de acoperire a zonelor Wi-Fi  cu-
prinde holurile blocurilor de studii, bi-
blioteca, sălile de lectură, spaţiul 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 cu-
noștinţelor. O dată cu dezvoltarea teh-
nicii de calcul, apar condiţii favorabile 
pentru trecerea la noi forme de instruire 
în toate sferele învăţământului. Aceste 
forme presupun diversifi carea metode-
lor de instruire, pe de o parte, și găsirea 
unor noi modalităţi de verifi care și apre-
ciere a cunoștinţelor pe de altă parte. 
Îmbinarea reușită a acestor elemente 
sporește considerabil efi cienţa proce-
sului didactic, iar aplicarea lor la toate 
nivelurile de învăţământ contribuie la ri-
dicarea 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, mo-
delarea și simularea diferitelor procese 

sau activităţi, evaluarea cunoștinţelor, 
organizarea jocurilor didactice (jocuri de 
afaceri, jocuri de înrolare) etc. În ultimii 
ani aceste metode moderne de instru-
ire capătă o răspândire largă și la ASEM. 
După indicatorul „numărul de PC-uri la un 
student, profesor” ASEM deţine o poziţie 
dominantă între instituţiile universitare 
din republică. Mulţi profesori și studenţi 
posedă calculatoare portative personale 
pe care le utilizează în procesul de studii. 
În prezent, în ASEM se utilizează peste 50 
de proiectoare multimedia, majoritatea 
dintre ele fi ind instalate staţionar în sălile 
de curs. Folosirea mijloacelor multimedia 
sporește semnifi cativ calitatea și efi cienţa 
instruirii, constituind un element impor-
tant al modernizării și perfecţionării pro-
cesului didactic.

ELABORARE SOFT
Pe lângă activităţile de menţinere 

a funcţionalităţii tehnicii de calcul, co-
laboratorii Departamentului de infor-
matică sunt antrenaţi și în activitatea 
de elaborare și întreţinere a sisteme-
lor informatice. Este vorba, în primul 
rând, de elaborarea soft-ului aplicativ 
utilizat în serviciile administrative ale 
ASEM, principalele direcţii de aplicare 
fiind planificarea, distribuirea și con-
trolul resurselor financiare, evidenţa 
resurselor umane și materiale etc. Una 
din elaborările recente o constituie 
sistemul informatic „Evidenţa reușitei 
studenţilor”, care se utilizează la toate 
facultăţile.

Mai nou, fi ecare student își poate ve-
rifi ca situaţia academică la zi, accesând 
site-ul www.ase.md/reusita.

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 republi-
cane și internaţionale, sunt autori a 9 cărţi 
și a 60 de articole știinţifi ce. În fi ecare an 
la Departamentul de Informatică își des-
fășoară practica de producţie și de licenţă 
zeci de studenţi ai ASEM și din alte institu-
ţii universitare din ţară.

VIITORUL APARŢINE 
SOCIETĂŢII 

INFORMAŢIONALE
Conștientizăm cu toţii că o societate 

modernă este o societate a tehnologiilor 
informaţionale avansate și a unei culturi 
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 tehnologi-
ce, spre a crea studenţilor condiţii adec-
vate 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. 

Ion COVALENCO, şeful 

Departamentului Informatică
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Centrul curativ-consultativ ASEM este prevăzut pentru tratarea 
gratis fi zioterapeutică și reabilitarea studenţilor și colaboratori-
lor 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 ULTRAVIOLETE;

 TERAPIA CU ULTRASUNET;

 TERMOTERAPIA APLICAREA CU PARAFINĂ ŞI OZOCHERITĂ

 MASAJ CURATIV ŞI ALTELE.

CENTRUL CURATIV
CONSULTATIV ASEM

Înţelegând responsabilitatea și 
importanţa sănătăţii studenţilor, la 
începutul anului 1999, Senatul ASEM 
a înfi inţat un centru medical. A fost 
o decizie importantă, deoarece pe 
atunci, un asemenea centru medi-
cal 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-consul-
tativ 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 ŞI UN CABINET PENTRU MASAJ 
MANUAL. SUNT INSTALATE 8 LOCURI DE ŞEDINŢE 
FIZIOTERAPEUTICE ŞI UN LOC PENTRU MASAJ.

În cadrul Centrului activează 
un medic fi zioterapeut (Ludmila 
Hrişcev, care este şi şeful Cen-
trului), două asistente medicale 
(Ana Eşanu şi Zinaida Struţescu) şi o infi rmieră (Valentina Ser-
bov). Toţi colaboratorii Centrului au categoria superioară de ca-
lifi care şi stagiu mare de lucru.

De asemenea, Centrul curativ-consultativ ASEM colaborează cu alte 
instituţii medicale din Chișinău. Cea mai strânsă colaborare este cu Insti-
tuţia 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 investigaţii cu metode de laborator și in-
strumentar. 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 me-
dicală 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 respirator și sistemului os-
teo-articular. 

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

În anul 2007, Centrul curativ-consultativ ASEM a fost au-
torizat de către Centrul de medicină preventivă a municipiu-
lui Chişinău, totodată, el a fost acreditat de Consiliul Naţional 
de Evaluare şi Acreditare în Sănătate a Ministerului Sănătăţii 
din Republica Moldova. 

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

Sportul ocupă un loc aparte 

în cadrul activităţii ASEM. Nu 

întâmplător încă în anul 1998 

a fost dat în exploatare Com-

plexul Sportiv al ASEM, care 

se afl ă pe str. Albişoara 86/4.

VIAŢA VIAŢA SPORTIVĂSPORTIVĂ
LA ASEM LA ASEM 

Complexul dispune de șase săli 
sportive (de jocuri sportive, de te-
nis de masă, de lupte, de dans, de 

gimnastică și o sală de forţă) și de două 
terenuri în aer liber, unul de baschet și 
altul de handbal. Tot aici se afl ă auditorii 
spaţioase pentru lecţiile teoretice, cabi-
netul de proceduri și cabinetele pentru 
profesorii instituţiei. La Complexul Spor-
tiv al Academiei de Studii Economice 
din Moldova pe parcursul anului se des-
fășoară competiţiile din cadrul instituţiei 
și de nivel naţional. Astfel, aici se petrec 
meciurile din campionatele Republicii 
Moldova la volei, baschet, lupte, bad-
minton 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 (mas-
culin și feminin), aerobică, atletism, bad-
minton, fotbal, lupte. 

A fi  sportiv nu în-
seamnă a practica 
doar un sport, a fi  
sportiv înseamnă a 
avea o viaţă sănătoasă: 
fi zic, psihic și spiritual!

În fi ecare an la Academia de Studii 
Economice din Moldova sunt organiza-
te întreceri între facultăţi la patru probe 
sportive. Conform totalurilor, campionii 
ediţiei 2013 au devenit studenţii de la 
facultatea de Finanţe (responsabil de 
lucru sportiv – Daria Leviţchi), care au 
acumulat 73 de puncte. Pe locul doi 
s-au situat sportivii de la facultatea 
Business și Administrarea Afacerilor 
(responsabil de lucru sportiv – Nicolae 

Gorea) cu 67 de puncte, iar pe treapta 
a treia s-au clasat cei de la facultatea de 
Contabilitate cu 56 de puncte la activ. 

Cei mai buni sportivi ai instituţiei 
sunt convocaţi în lotul reprezentativ 
care apără culorile Academiei pe arena 
naţională și internaţională. Spre exem-
plu, în anul 2002, selecţionata feminină 
a ASEM s-a clasat pe locul VI la Campi-
onatul European Universitar de volei, 
competiţie ce a avut loc în Grecia. Pen-
tru participarea la acest turneu toate 
cheltuielile au fost suportate de ASEM și 
Federaţia de Volei a Republicii Moldova.

ASEM este membră a Federaţi-
ei Sportului Universitar din Moldova 
(FSUM). A devenit deja o bună tradiţie ca 
la Universiada republicană, competiţie 
ce reunește instituţiile de învăţământ su-
perior, selecţionatele ASEM să participe 
la toate probele sportive incluse în pro-
gram. De menţionat că și profesorii de la 
ASEM participă cu regularitate la cele 14 
probe ale Universiadei “Sănătate”.

Sportivii de law ASEM participă și 
la campionatele și Cupele naţionale la 
baschet (feminin), volei (feminin), lupte, 
atletism, triatlon forţă etc. 

A devenit deja o frumoasă tradiţie 
pentru ASEM de a sărbători în fi ecare an 
Ziua sportului. Astfel, în data de 29 mai 
2013 la Complexul Sportiv al ASEM cei 

mai buni sportivi ai Academiei s-au în-
trunit la festivitatea de premiere, fi ind fe-
licitaţi de membri ai administraţiei ASEM 
și de conducători ai federaţiilor de profi l. 

14 probe în competiţie 
la Complexul Sportiv 
al ASEM  Sportul ocupă 
un loc aparte în cadrul 
activităţii ASEM. Viaţa 
sportivă se esfășoară 
la Complexul Sportiv 
al ASEM

În fi ecare an, rândurile studenţilor 
de la ASEM se completează cu sportivi 
de performanţă care destoinic apără cu-
lorile instituţiei în Republica Moldova și 
peste hotarele ei. 

O muncă enormă pentru a obţine 
rezultatele menţionate anterior de-
pun membrii Catedrei Educaţie Fizică 
și Sport (șef-catedră Vasile Scutelnic, 
antrenor emerit al Republicii Moldova). 
Dintre antrenorii-profesori cu cele mai 
frumoase rezultate evidenţiem pe Taisiei 
Catrenco (volei), Stanislav Armanov (lup-
te libere), Vladimir Gostev și Marian Stan 
(triatlon forţă), Daria Leviţchi (atletism și 
înot), Anatol Gorbunov (atletism), Valen-
tina Feraru (tenis de masă), Silvia Pârău 
(șah și joc de dame) etc.

Grigore Belostecinic, rectorul ASEM, 
doc. hab., prof. univ., academician, 
permanent menţionează că succesele 
studenţilor ASEM pe arena naţională și 
internaţională sunt obţinute datorită 
lucrului perseverent al sportivilor și an-
trenorilor instituţiei. 

Succesele sportivilor și antrenorilor 
sunt și succesele ASEM-ului, instituţie 
care acordă o atenţie deosebită spor-
tului și știe să-și aprecieze campionii. 
Nu întâmplător la Adunarea Generală 
de dare de seamă și alegeri a Federaţiei 
Sportului Universitar din Moldova, care 
a avut loc în 2003, Grigore Belostecinic, 
rectorul ASEM, s-a învrednicit de o dis-
tincţie specială din partea conducerii 
FSUM pentru contribuţia adusă dezvol-
tării sportului universitar.
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ADMITEREA ASEM - 2014

 ● Pentru că avem cea mai bogată infrastructură, 

care să asigure condiții excelente pentru studii 

și comunicare;

 ● Studii de Licență în cadrul a 6 facultăți, la una 

dintre cele 21 de specialități

 ● Masterat, optând pentru unul din cele 58 

de  programe în cadrul Școlii Masterale de 

Excelență în Economie și Business

 ● 6 blocuri de studii

 ● cazare în unul din cele 5 cămine studențești

 ● alimentație în 2 cantine 

 ● bază tehnico-materială perfomantă 

 ● sală multi-media și laboratoare specializate 

moderne

 ● cea mai bogată bibliotecă economico-

științifi că din țară

 ● un Incubator de Afaceri

 ● un centru de video-conferințe

 ● un centru curativ consultativ 

 ● o scoală superioară de turism și servicii hote-

liere

 ● Corul de tineret „Cantabile”

 ● Radio ASEM și ziarul „Curierul Economic”

 ● 1001 de posibilități extracurriculare sănătoase

Academia de Studii Economice: 

ADRESA NOASTRĂ: mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 61. 
TELEFOANE DE CONTACT: 40-28-31, 40-29-39 

pagina web: www.ase.md;  e-mail: anticamera@ase.md

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) a fost 
înfi inţată la 25 septembrie 1991, conform Hotărârii nr.537 a 
Guvernului Republicii Moldova. 

ASEM este o instituţie de stat, acreditată. Studiile se reali-
zează în limbile română, rusă, engleză, franceză; învăţământ 
cu frecvenţă la zi și cu frecvenţă redusă. Prestigiul ASEM 
este confi rmat și de numeroasele acorduri de colaborare în-
cheiate cu centre universitare și de cercetare știinţifi că din 
peste 20 de ţări ale lumii.

De ce să alegi ASEM?

UNIVERSITATE ANGAJATĂ ÎN VIITOR! 

14 probe sunt 
în competiţie 
continua  la orele 
de sport în ASEM

Sala 

multi-media

Corul Studențesc ”Cantabile” al ASEM

Studenții buni sunt apreciați anual și în cadrul concursului ”Cel mai 

bun student al ASEM”

Învingătorul Olimpiadei Republicane la Economie 

obține bursă de studii înafara concursului de admi-

tere la ASEM

ASEM este instituția cea mai indicată unde poți 

învăța să faci bani.

 Corina Oprea, Miss ASEM 2012 se numără printre 

cei 14 studenți de aici care au ridicat  Bursa de 

Merit 2013 în valoare de 12 000 lei.

Perla Campusului Universi-

tar ASEM., blocul nou, “F”, 

inaugurat în 2011

Echipa feminină de volei a ASEM mai mereu în topul clasamentului 

national.
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