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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 Uniu-
nii 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.

cea mai scurtă cale cea mai scurtă cale 
pentru un început pentru un început 
de valoarede valoare

Academia de Studii Economice din Moldova,Academia de Studii Economice din Moldova,

Aici înveţi 

și experimentezi Aici faci primii pași 

în business

Aici trăiești studenţia 

din plin 
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Fie că au venit la ASEM din propria iniţiativă, fi e au fost îndemnaţi de colegi sau 
familie, cert este că fi ecare dintre acești absolvenţi, care s-au remarcat prin rezultate 
excelente, nu regretă alegerea făcută, în materie de instituţie de învăţământ. 

10 absolvenţi de valoare Vă vorbesc despre studiile la ASEM, despre experienţa lor profesi-
onală, succese și eșecuri, dar și despre plăcerea de a te regăsi într-un domeniu râvnit printre 
studenţii moldoveni - economia.

Pentru inspiraţie și convingere că alegeţi bine universitatea, citiţi poveștile de succes ale lui 
Eugen Hristev, Nicolai Cerescu, Ion Sîrbu, Andrei Rudoi, Stas Madan, Dana Muntean, Inga Focșa, 
Corina Oprea, Victoria Vlad și Elvira Pălitu. 

GALERIA ABSOLVENŢILOR ASEM

RISCUL ÎN BUSINESS: 
CÂND PIERZI  VINZI 
APARTAMENTUL

Eugen Hristev, absolvent ASEM, promoția 

1994, este fondatorul și directorul general al 

companiei IT ”Trimetrica”.

„În business nu poţi să renunţi la jumătate de cale 
și să spui: „Cer scuze, am plecat”. În business ai luat 
credit, ai pus apartamentul și mașina în gaj, iar dacă 
ai greșit, vine banca și îţi spune: „Mersi mult!”. Și atât”, 
a subliniat Eugen Hristev, absolvent al Academiei de 
Studii Economice (ASEM), promoţia 1994, în cadrul 
unei întâlniri cu studenţii, organizate cu prilejul îm-
plinirii a 20 de ani de la înfi inţarea instituţiei. 

Am avut de toate în anii de studenţie. Am lăsat 
totul pentru ultima noapte înainte de examen, ca și 
voi, am păţit ca atunci când luam bilețelul îmi dau 
seama că știu primul subiect, al doilea - pe jumătate 
și al treilea - deloc, dar a trebuit să fi u foarte creativ în 
faţa profesorului și să-i demonstrez că le cunoșteam 
pe toate trei”, își amintește Eugen Hristev, actualmen-
te directorul unei companii informaţionale. Răscolind 
prin amintiri, absolventul a spus că a fost mai greu 
de învăţat prin anii’90 decât acum, pentru că nu erau 
atât de accesibile calculatoarele și stăteau cu orele la 
coadă la bibliotecă. Voi nu aveţi aceste probleme - 
există Google care știe tot. În epoca informaţională, a 
globalizării, nu sunt scuze pentru a nu ști”. 

NICOLAI CERESCU, 
STUDENTUL CARE SA 
EVIDENŢIAT PRIN 
CREATIVITATE ÎN 
TIMPUL STUDENŢIEI

„Lucrez la Coca-Cola Hellenic Moldo-
va. M-am angajat când eram în ultimul 
an de facultate și sunt foarte bucuros că 
am făcut acest pas încă de atunci. Lucrul 
într-o companie internațională implică 
foarte multe oportunități și avantaje, dar 
în același timp și răpirea timpul liber.

De ce ai ales ASEM-ul pentru studii?
Decizia de a veni la ASEM a fost cumva fi rească, știam că vreau să fac 

Marketing și am ales cea mai bună universitate din Moldova pe segmen-
tul științelor economice. Cunoșteam destul de bine cum funcționeaza și 
ce oferă ASEM-ul.

Ce ţi-a oferit această instituţie?
E foarte greu să spun exact ce mi-au oferit studiile la ASEM, după 

ce am adunat și câțiva ani de muncă, iar cunoștințele s-au mixat și s-au 
completat. Cu siguranță că unul din cele mai utile lucruri este modelul 
de gândire economică pe care îl formează, cunoștințe teoretice din dife-
rite domenii care ulterior stau (inconștient) la baza multor decizii pe care 
le iei și nu în ultimul rând prieteniile pe care le legi pe parcursul anilor 
de studenție.

Un mesaj pentru studenţii de mâine...
Un sfat scurt pentru viitorii studenții (inclusiv pentru mine, maste-

rand fi ind) ar fi  să citească cât mai mult și de dorit să citească din cărți. 
Să învețe limba „mandarină” sau măcar engleza. Să înceapă să lucreze 
(într-o companie sau într-un ONG)”.   

LECŢIE DE BUSINESS DE LA 
TÂNĂRUL ANTREPRENOR, 
ANDREI RUDOI

Are  19 ani și e în anul II la Business și Admi-
nistrarea Afacerilor. Asta chiar dacă are deja 
propria afacere, compania „Because”, care 
produce și vinde în Moldova mobilă moale 
de tip bean bag-uri. Andrei Rudoi ne-a vorbit 
într-un interviu despre cum e să accepți cu 
demnitate primul șut motivant și să (nu prea) 
ai timp de toate, businessman fi ind. 

„Afacerea pe care o conduc oferă abilități, Universi-
tatea oferă cunoștințe. Pe lângă teorie, universitatea tre-
buie să dezvolte o modalitate de gândire și am văzut la 
ASEM acest lucru. Deci, facultatea este și ea o investiție 
în lucruri importante, pe care nu le poți învăța singur.

Mesajul general pe care eu tot timpul îl transmit este 
că trebuie să acționeze acum, din momentul în care obții 

un rezultat, el te motivează 
și îți dă energie. Foarte mulți 
oameni așteaptă conferințe, 
mentori și experți de peste 
hotare, care să adune 700 
de oameni într-o sală, să-i 
motiveze spre acțiune sau 
să le spună ce sa facă… 
Oamenii uită sau nu știu că 
motivarea reală și constantă 
vine din rezultate, indiferent 
care ar fi  ele, chiar și nega-
tive. Cu o gândire corectă 
rezultatele negative la fel 
motivează.

Am observat că o mare problemă a sistemului 
educațional este lipsa de comunicare a universităților 
cu companiile. Angajatorii ar trebui să se implice mai 
activ în formarea curriculei academice, deoarece ei 
sunt, de fapt, benefi ciarii fi nali ai sistemului”.

INGA FOCŞA: SIMPATICA ....
DEVORATOARE DE CAPITALURI

Am cunoscut-o în 2004, 

atunci când Inga Focșa, 

concurenta cea mai mică de 

statură, sufl a titlul de Miss 

ASEM de sub nasul unor 

domniţe de 1,80 m, cu „90-

60-90 și ceva în plus”. Mani-

era ei de a convinge juriul 

că afacerile cu imobil sunt 

o perspectivă bună pentru 

Moldova au plasat-o cu vreo 

trei capuri mai sus în raport cu restul frumoaselor.

De atunci, au trecut zece ani, iar Inga a ajuns o specialistă impor-
tantă într-o mare companie de investiții din Moscova.

După absolvirea a două facultăţi concomitent la ASEM (Finanţe, 
apoi Economie Generală și Drept), în 2007 Inga a urmat un masterat în 
afaceri internaționale la Budapesta.

Din 2004 se specializează pe vânzările NASDAQ într-o companie 
privată, iar din aprilie 2010 este analist superior la compania moscovi-
tă „Arbat Capital Management”.

„Caut, găsesc, analizez și înţeleg valoarea companiilor din dome-
niul tehnologiilor înalte de pe piaţa mondială, în care merită să inves-
tești pe termen scurt și lung”, spune ea cu modestie despre ceea ce 
face în prezent. După care, precizează: „Cred că acest serviciu e cel mai 
frumos lucru care mi se putea întâmpla în viaţă.”

VICTORIA VLAD: UN AN ÎN 
AMERICA A FOST O ȘANSĂ 
DE A ÎNVĂŢA ȘI A CREȘTE 
ÎN IDEI ȘI VALORI

Victoria este o tânără care se deosebește de re-
stul studenţilor prin faptul că a reușit într-un sim-
plu an universitar să facă cât alţii nu reușesc timp 
de o viaţă. Despre un exemplu ideal de mobilitate 
academică și experienţa trăită în America de la o 
absolventă foarte energică de la REI, ASEM, acum 
economistă la Expert Group.  

„Pe parcursul studiilor am câștigat 
și câteva burse, printre care se numără 
Riverland Foundation Scholarship, Ri-
verland Bookstore Scholarship și People 
to People International Scholarship. Cea 
mai importantă bursă pentru mine este 
Minnesota State Student College Asso-
ciation Leadership Scholarship, eu fi ind 
una din cei șapte câștigători ai acestei 

burse în statul Minnesota, un stat ce are 32 de uni-
versităţi acreditate. A fost experiența necesară pentru 
a căpăta spiritul celei mai mari economii mondiale și 
pentru a obţine idei noi și cunoștinţe din centrul fi nan-
ciar al lumii.

Tot în acest timp am câștigat o bursă de studii la 
American Institute on Political and Economic Studies din 
Praga, Republica Cehă. Ca studentă a programului Global 
Undergraduate Exchange am fost câștigătoarea locu lui 1 
în competiţia Cultural Passport, colectând peste 100 de 
ștampile în pașaportul meu cultural, participând la diver-

se activităţi culturale, trainin guri și călă-
torii. Nu văd nimic ca pe o difi cultate, ci 
ca pe o șansă de a învăţa și de crește în 
idei și valori. Pentru cei ce intenţionează 
să învețe la ASEM, îi sfătuiesc să profi te 
din plin de oportunităţi, să fi e proactivi 
și îndrăzneţi. Orice vis trebuie urmat și 
transpus în realitate.

Văd orice problemă ca pe o șansă 
de a învăţa ceva nou, de a căuta soluţii 
și a le depăși”.
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GALERIA ABSOLVENŢILOR ASEM

DANA MUNTEAN, ABSOLVENTA 
REI, TRĂIEȘTE VISUL 
LONDONEZ

Absolventa REI, Dana Muntean, după ASEM, a 
obținut o bursă completă de la universitate în parte-
neriat cu Open Society Foundations pentru a studia 
MA în Creative & Media Enterprises, un curs dedicat 
managementului și antreprenoriatului în industriile 
creative, cum ar fi  industria publicității, televiziunii, 
fi lmului, teatrului și muzicii. După un master la uni-
versitatea Warwick, activează în domeniul market-
ingului la cel mai mare furnizor mondial de programe 
de cumpărături pentru angajați, Next Jump.

„Am ales ASEM-ul din 3 motive:
1. Am fost atrasă de prestigiul și calitatea studiilor 

acestei universități 
2. ASEM-ul mi-a fost recomandat de către mai mulți 

absolvenți
3. Facultatea REI este una bună
ASEM-ul mi-a oferit prieteni, atât în rândul colegilor, 

cât și profesorilor. M-a ajutat să mă redescopăr, prin oferi-
rea multiplelor oportunități. 

Niciodată nu voi uita momentul în care m-am dus 
la decan să întreb despre posibilitatea de a fi  jurnalist în 
cadrul revistei facultății și m-am trezit redactorul-șef al re-
vistei REI Action.  Eram în anul întâi, nu cunoșteam pe ni-
meni și habar nu aveam despre cum se face o revistă. Dar 
pic cu pic, se face marea.  Am format o echipă si cele două 
ediții au văzut lumina tiparului. Cred că acea experiență 
mi-a defi nit cariera. Nu-mi mai pare nimic imposibil. 
Mulțumesc dlui Dumitru Moldovanu pentru încredere și 
motivare de a-mi depăși limitele. 

Treziți-vă din somnul lenei. Aveți atâtea 
oportunități în jurul vostru. Apucați-vă cu dinții de ele. 
Fiecare experiență vă va ajuta să vă găsiți un loc spre 
soare. Nu vă temeți să visați, dar și mai important, nu 
vă temeți să lucrați mult asupra clădirii visurilor voas-
tre. Foc la ghete!”

ION SÂRBU  STUDENTUL 
PENTRU CARE PRACTICA…
DEMULT A BĂTUT TEORIA

Student la 49 de ani. Este vorba despre Ion Sâr-

bu, absolvent al facultăţii de Business și Adminis-

trarea Afacerii, tată a trei copii și prin 

“cumul”, om de afaceri. Despre colegi 

zice că “zubresc”, iar profesorii sunt ca 

degetele de la mână, toţi diferiţi. 

A învăţat meserie din mers. Pe unde 
știa, pe unde intuia, dar pofta a venit 
mâncând. Fie că cerea sfaturi de la pri-
eteni, fi e se documenta de unul singur, 
domnul Ion și-a început afacerea cu 15 
ani în urmă, pe timpul când așa-zișii „ci-
novnici” profi tau de momentele de glo-
rie ale „perestroicii”, iar business-ul mic 
și mijlociu prindea aripi pe meleagurile 
mioritice. Nu știa cu ce se mănâncă o 
afacere și atunci s-a înscris la cursurile de 
management, dar lipsa unor studii supe-
rioare în domeniu, l-a făcut ca peste ani 
să aplice, totuși, la universitate.

BAC-ul l-a susţinut în 2011. Pe atunci 
venea împreună cu fi ica sa la ore, studentă și ea la 
ASEM. De atunci studiile erau o parte importantă din 
rutina domnului Ion. Despre colegii de facultate spu-

ne că nu înţelege de ce pentru mulţi notele contează 
uneori mai mult decât cunoștinţele: „Mă rog, nu pen-
tru toţi, dar majoritatea”. În opinia sa, persoanele care 
vor într-adevăr să cunoască câte ceva sunt acei trecuţi 
de 25 de ani. „Studenţii vor să aibă note bune. Atât. Să 
nu-l certe părinţii acasă sau mămica din Italia în loc de 

100 de euro să-i trimită 200, doar 
pentru că are o notă mare”.

La întrebarea dacă intenţio-
nează să angajeze în cadrul com-
paniei sale pe cineva din tinerii 
colegi...puţin ezită, după care zice 
că...”Viaţa ne va arăta, la moment 
am multe solicitări. Sunt studenţi 
care merită să deschidă o afacere. 
Sunt studenţi care gândesc, dar nu 
pot explica, sau care explică, dar 
n-au idee ce spun. În orice caz, pe 
cei din grupa mea îi voi ajuta”.

Își încurajează prietenii să ac-
tiveze la noi în ţară. Să deschidă 
afaceri pe loc. Ţine morţiș că doar 
investind la noi acasă, mica noastră 
ţărișoară va prospera. Dar pentru 
acest lucru e nevoie de o continuă 
dezvoltare. „Pentru a dezvolta o 

afacere nu e nevoie să faci azi ce-ai făcut ieri, trebuie 
să faci ceva nou. Ce-ai facut ieri să rămână în calcula-
tor, în memorie și pe hârtie”.

CORINA OPREA, ABSOLVENTA ASEM, CARE 
COCHETEAZĂ CU JURNALISMUL

Corina Oprea este absolventa care le-a încercat să le facă pe toate. A ab-
solvit ASEM, a câștigat un concurs de frumuseţe, a urmat o școală de jurna-
lism, iar lista poate continua.

”Actualmente sunt avocat stagiar la o companie petrolieră, duc o rubrică juri-
dică în Ziarul de Gardă și urmez o (a treia) școală politică - ADEPT. 

Am luat decizia că vreau să fi u „omul care face dreptate” încă de pe băncile 
școlii. Astfel, am mers la Colegiul Național de Comerț al ASEM unde am pus bazele 
studiului în drept, după care la ASEM am absolvit facultatea „Economie Generală 
și Drept” la ASEM. 

Pe parcursul anilor de studii am fost foarte ambițioasă și ca un „tipic moldo-
vean” am participat la toate concursurile (care mi se păreau importante). Mi-a 
reușit să fi u premianta Bursei Moldcell 2012, Titlul de Miss ASEM 2012, Bursa de 
Merit 2013 și Concursul Cel Mai Bun Student al ASEM 2014 - premiul I. 

După absolvirea facultății, am decis să mă-ncerc în jurnalism. 
Revenind la ASEM, recomand cu toată căldura acestă instituție de învățământ. 

Acum, cu această ocazie, le mulțumesc cu plecăciune profesorilor pentru tot efor-
tul lor. Până la urmă, o mare parte din succesul nostru se datorează lor.”

CINE CREDE CĂ 
ECONOMIA SE REZUMĂ 
DOAR LA CALCULE, 
ÎNSEAMNĂ CĂ NU 
A ÎNŢELES NICIODATĂ 
CE ÎNSEAMNĂ 
ECONOMIE

Stas MADAN, consultant la BIS, a fost 
unul dintre studenții buni ai ASEM. Chiar 
dacă i se pare că a obținut un job din tim-
pul facultății, job-ul e cel care l-a pescu-
it înaintea altor angajatori. 
Prin recomandare. În cazul 
studenților buni, recomandări-
le sunt la ordinea zilei în ASEM.

”În primul rând, faptul că 
am ales ASEM a fost  o surpriză 
și pentru mine, întrucât la liceu 
obiectul meu preferat dintot-
deauna a fost istoria, la care am 
fost și olimpic, dar și științele 
exacte mi se dădeau ușor. Pro-
babil, posibilitatea de a dezvolta 

relații cauză – efect, argumentate cu cifre a 
fost impulsul care m-a trimis la ASEM. Și nu 
am dat greș.

Studiile la ASEM au însemnat  deprin-
derea unui domeniu interesant, mereu în 
schimbare. Bineînțeles, ASEM-ul a însem-
nat dezvoltarea unei bune gândiri logice, 
dar și o posibilitate de a cunoaște oameni 
minunați.

Pentru mine să studiez la ASEM a însem-
nat și să stau la cămin, iar viața de cămin a dat 
cu adevărat  farmec anilor de studenție. Pe cei 
mai buni prieteni i-am câștigat grație acestui 

mediu.
Cel mai important 

pentru mine este că 
am avut profesori care 
să mă inspire și fără de 
care experiența numită 
”ASEM” ar fi  fost săra-
că. Modelele mele de 
inspirație au fost doamna 
Angela Casian și doam-
na Angela Bauciurlu. Un 
profesor bun te ajută să-
ți lărgești viziunile.”

ELVIRA PĂLITU, 
NOROCOASA 
ACCEPTATĂ 
DE RECHINI”

După ce a învăţat multe și de 
toate la universităţi de prestigiu 
în lume, actualmente, Elvira Pă-
litu e avocată în inima Londrei, 
la White and Case LLP. În 2004, 
Elvira a absolvit facultatea EGD 
la ASEM, cu 10 pe linie. În para-
lel, făcea studii la Finanţe și Asi-
gurări, la secţia frecvenţă redusă, absolvind în 
2006. „Nu mi-a fost ușor, dar lucrurile măreţe nu 
se construiesc într-o zi și necesită efort, perseve-
renţă și entuziasm”. 

Pe vremea studenţiei mele, trend-ul cu două fa-
cultăţi era abia la început de cale și ca orice lucru nou 
era mai greu de degerat. Dar nu imposibil, recunoaște 
Elvira. Referindu-se la titlul de Cel mai Bun Student al 
ASEM, ea își amintește : „În 2003, am avut onoarea sa 
fi u nominalizată la titlul “cel mai bun student” și am 
luat Premiul Mare”.

Elvira și-a împlinit apoi visul de a-și continua 

studiile peste hotare. A aplicat prin 
Agenţia Universitară Francofonă la 
masteratul în Drept Internaţional 
de Afaceri în Lyon, Franţa. 

Elvira a mai făcut un master în 
Anglia, la Drept Comercial Interna-
ţional, axat pe bănci și fi nanţe. E si 
logic, spune ea, califi când retoric 
Londra ca pe „…un centru fi nanciar 
important în lume, nu?”. A reușit sa 
ia premiile “The Best Performance 
2007” (echivalentul la “cel mai bun 
student-masterand al anului 2007”) 
și “The Best Dissertation 2007” 

(echivalentul la “cea mai buna teză a anului 2007”) 
în cadrului Școlii de Drept din Norwich (Norwich 
Law School). 

După studii a lucrat la BERD (Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie și Dezvoltare) în Departa-
mentul Instituţii Financiare, secţia Finanţarea Co-
merţului. În paralel, a urmat Școala de avocatură în 
Londra, care a durat 3 ani și jumătate. La BERD Elvira 
a lucrat 3 ani și jumătate. La moment, lucrează la o 
fi rmă internaţională de avocaţi, White and Case LLP, 
London, care e recunoscută pe plan mondial pentru 
expertiza pe care o posedă în sectorul fi nanciar. 
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ASEM organizează 
ADMITEREA 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015  2016

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

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

  Business internaţional și Managementul  
     proiectelor europene

  Politici economice și dezvoltare internaţională
  EBusiness 
  Agrobusiness 
  Educaţie economică 
  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

Timp de o lună de zile, studenţii Acade-
miei de Studii Economice i-au avut ca oas-
peţi pe Membrii delegaţiei Congresului SUA, 
senatorii John McCain, Ron Johnson, John 
Barrasso şi John Joeven, Ambasadorul Ger-
maniei în RM, Matthias Meyer, Ambasado-
rul SUA în RM, William H. Moser şi Amba-
sadorul Slovaciei în Moldova, Robert Kirnag.

Spre exemplu, William H. Moser, amba-
sadorul SUA în RM, a participat la o sesiune 
de întrebări cu studenţii la economie. Acesta 
a dat asigurări că SUA va susţine Republica 
Moldova în procesul său de integrare. Mai 
mult chiar, Ambasadorul a menţionat că sus-
ţinerea fi nanciară, în baza proiectelor aplica-
te, va spori, în special, dacă tinerii vin cu idei 
inovatoare. Studenţii s-au interesat de bur-
sele acordate studenţilor moldoveni de către 
universităţile americane, despre… când mol-
dovenii vor călători în SUA fără vize şi cât de 
avantajoasă este integrarea pentru Moldova.

DESCENTRALIZAREA, 
CHEIA SUCCESULUI 
PENTRU MOLDOVA

“Moldova are acumulat cel mai bun punc-
taj la derularea alegerilor electorale la un nivel 
democratic, cel puţin aţi înregistrat progres la 

acest capitol. Cel mai mare succes este schim-
barea mentalităţii. Oamenii nu vor  în trecut, 
ci privesc spre viitor. Vreau ca voi, oamenii de 
aici, să înţelegeţi că trecutul trebuie să rămâ-
nă trecut, că viitorul îl facem noi, iar cele mai 
mari probleme, cum ar fi  corupţia, nu trebu-

ie tolerată și are nevoie de o atenţie sporită. 
Descentralizarea este cheia succesului pentru 
Moldova. Noi credem că anume această cale 
e mai efectivă pentru a rezolva confl ictele la 
nivel local. O altă mare problemă este lipsa 
perseverenţei din partea Guvernului RM”, a 
mărturisit pentru studenţii ASEM, ambasado-
rul SUA în RM, William H. Moser.

Diplomaţii şi-au expus opinia referitor 
la vectorul European şi cât de importan-
tă este implicarea tinerilor în acest proces. 
Ambasadorul Extraordinar și Plenipotenţiar 
al Slovaciei, Robert Kirnag, la rândul său, 
i-a îndrumat pe cei tineri să asculte multe 
păreri, dar să nu uite s-o aibă pe a sa, să par-
ticipe la dezvoltarea economică a  Moldovei. 
Toate au fost expuse prin prisma exemplului 
Slovaciei, membră a UE.

Ambasadorul Germaniei a lansat un 
îndemn la … identifi care naţională. Or, a 
enunţat Excelenţa sa,  Matthias Meyer:  
”Problema Moldovei este că e o  ţară dez-
binată. Am fost în multe ţări, dar Moldova 
este unica ţară cu un specifi c aparte. Pakis-
tanul este Pakistan, Libienii ştii că sunt li-
bieni, iar moldovenii nu-şi cunosc identita-
tea. De când sunt ambasador, am observat 
că Moldova nu ştie cine este.” Problema 
moldovenilor este frica. Trebuie să depăşiţi 
acest lucru, atunci UE nu va părea un lucru 
atât de imposibil, deşi trebuie să înţelegem 
că sunt aspecte şi domenii în Moldova, ce 
sunt departe de a corespunde standardelor 
europene”.

Amintim, că pe 28 aprilie a fost luată 
decizia de eliminare a vizelor Schengen pen-
tru cetăţenii Republicii Moldova. Tot atunci, 
peste 100 de studenţi, elevi, rude ale moldo-
venilor stabiliţi în Grecia, dar şi jurnalişti 
alături de premierul Iurie Leancă au mers 
la Atena, pentru a testa regimul liberalizat 

de vize. Grecia a fost aleasă pentru că deţine 
preşedinţia Uniunii Europene.

Acordul de Asociere și Acordul de Li-
ber Schimb cu UE a fost semnat pe 27 iunie 
2014. La ceremonia de semnare au fost pre-
zenţi liderii celor 28 de ţări-membre ale UE. 

Corina MOROZAN

În contextul obţinerii pentru Republica Moldova a unui re-
gim liberalizat de vize pentru călătorii în spaţiul UE, studenţii 
de la ASEM au avut ocazia să adreseze întrebări referitoare la 
integrarea ţării noastre în spaţiul european, despre confl ictul 
transnistrean, promovarea valorilor democratice şi mobilitatea 
academică etc - ofi cialilor şi  reprezentanţilor corpului diploma-
tic acreditat în RM, dar și altor personalităţi politice  importan-
te. Aceștia  nu ezită să facă loc în agenda lor pentru discuţii cu 
tinerii de la ASEM.  

VECTOR EUROPEAN

Valorile Uniunii Europene, 
promovate intens la ASEM

Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Matthias Meyer, a îndemnat tinerii la identifi care naţională.

William H. Moser, ex-ambasadorul SUA în RM, recomandă declarare de 
război corupţiei.

Prin prisma exemplului Slovaciei, ambasadorul  Slovaciei, Robert Kirnag, 
a enumerat pașii pe care este indicat să-i urmeze RM,spre aderare la UE.

Delegaţia Congresului SUA, în frunte cu senatorul John MacCain într-o discuţie publică cu studenţii moldoveni, 
care a marcat această perioadă istorică.
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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 adjuncţi: 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: 
1847 

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

DECAN, dr., conf. univ. 

Angela SOLCAN

FACULTATEA DE BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR (BAA) a 
fost constituită în 2002, prin decizia Senatului ASEM, în baza a două facultăţii cu istorie 
şi tradiţie Facultatea de Management şi Facultatea de Marketing.

MISIUNEA FACULTĂŢII ESTE FORMAREA SPECIALIŞTILOR DE PERFOR
MANŢĂ ŞI DEZVOLTAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL AD
MINISTRĂRII AFACERILOR, CONTRIBUIND LA PROMOVAREA SPIRITU
LUI ANTREPRENORIAL ŞI LA DEZVOLTAREA MEDIULUI ECONOMIC.

FACULTATEA DE BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR ESTE O ALEGE
RE IDEALĂ PENTRU TINERII ACTIVI, INGENIOŞI, CU INIŢIATIVĂ, DORNICI 
DE A AVEA PROPRIA AFACERE ŞI/SAU DE A CONDUCE EFICIENT O ORGANI
ZAŢIE ÎN CONDIŢIILE ECONOMIEI BAZATE PE CUNOAŞTERE. 

CICLUL I. LICENŢĂ
Ciclul I, licenţă este axat pe formarea competenţelor-cheie ge-
nerice şi specifi ce domeniului. În scopul consolidării cunoştin-
ţelor teoretice şi dezvoltării abilităţilor practice, la anul trei de 
studii studenţii realizează practica de producţie şi de licenţă.

BUSINESS ŞI ADMINISTRARE
Studenţii benefi ciază de o instruire în domeniul teoriei şi practicii manage-
mentului, iniţierii şi dezvoltării afacerii, managementului calităţii, riscurilor 
în afaceri etc.  

ACHIZIŢII
Studenţii sunt familiarizaţi cu aspectele teoretice şi practice ale  managemen-
tului, fi ind acordată o atenţie specială domeniului achiziţiilor, negocierilor în 
afaceri, managementului proiectelor, riscurilor în afaceri etc.   

MANAGEMENTUL PROPRIETĂŢII 
INTELECTUALE 
Studenţii benefi ciază de o instruire în domeniul teoriei şi practicii managemen-
tului inovaţional, a activităţii de cercetare-dezvoltare, evaluării şi comercializă-
rii obiectelor proprietăţii intelectuale (OPI) etc. 

MARKETING ŞI LOGISTICĂ
Absolvenţii obţin cunoştinţe profunde în domeniul de Marketing şi Logistică, 
ceea ce le permite să activeze în cadrul întreprinderilor de stat sau private din 
diferite ramuri ale economiei naţionale (industrie, transport, comerţ, sistem 
bancar, agricultură) precum şi în diverse organizaţii internaţionale. 

TURISM
Absolvenţii specialităţii obţin cunoştinţe teoretice şi practice (gestiunea re-
surselor turistice, economia turismului, tehnici de comunicare în turism, teh-
nologii hoteliere,  turism internaţional etc.) pentru a putea activa cu succes în 
domeniul turismului și serviciilor hoteliere.  

MERCEOLOGIE ŞI COMERŢ
Absolvenţii specialităţii obţin cunoştinţe profunde în diverse aspecte ce ţin de: 
verifi carea calităţii, activităţile de standardizare, certifi care, depozitare, livrare, 
transportare, păstrare, comercializare etc. 

TEHNOLOGIA ŞI MANAGEMENTUL 
ALINENTAŢIEI PUBLICE 
Absolvenţii specialităţii vor avea pregătirea necesară pentru a elabora proiecte 
pentru toate unităţile alimentaţiei publice, vor fi  capabili să elaboreze meniuri, 
programe de producere pentru fi ecare secţie şi tip de întreprindere, să asigure 
calitatea produselor culinare din punct de vedere tehnologic, să efectueze la un 
nivel înalt organizarea deservirii a banchetelor de protocol şi celor neofi ciale, 
vor avea pregătirea necesară pentru prepararea, decorarea (ornarea) şi servirea 
preparatelor culinare.

C I. L
S
Business şi Administrare 
Achiziţii  
Managementul proprietăţii 

intelectuale 
Marketing şi Logistică 
Turism 
Merceologie şi Comerţ 
Tehnologia și managementul 

alimentaţiei publice 
 
D,   : 
3/4 ani – frecvenţă,
4/5 ani – frecvenţă redusă

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 ȘI 
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

Facebook: ASEM - Facultatea Business 
si Administrarea Afacerilor (BAA)

Manager Economist Specialist marketing

Merceolog

ABSOLVENŢII 
BAA

Specialist turism/
servicii hoteliereSpecialist OPI

Manager/tehnolog  
alimentaţia publică

Coordonator proiecte

Șef de producţie

Specialist vânzări Specialist achiziţii Întreprinzător

Absolvenţilor Facultăţii BAA li se con-
feră titlul de LICENŢIAT ÎN ȘTIINŢE 
ECONOMIE şi li se eliberează 
DIPLOMA DE LICENŢĂ. 

DE CE FACULTATEA BAA ?
 calitatea înaltă a studiilor. planurile  de învăţământ adaptate cerinţelor pieţei; 
 profesori de înaltă calitate, cu experienţă de predare;
 oportunităţi / burse de studiu în străinătate la universităţile partenere;
 relaţii de parteneriat cu mediul de afaceri și posibilitatea de a efectua stagii 

de practică, sau chiar de a se angaja încă din timpul studiilor;
 cunoştinţele obţinute le permit absolvenţilor să-şi deschidă propria afa-

cere;
 dotarea tehnică solidă: săli de studii bine amenajate, calculatoare performante, 

proiectoare multimedia, acces nelimitat la INTERNET etc.;
 oportunitatea de a face parte dintr-un grup dinamic de studenţi;
 receptivitate, promptitudine şi corectitudine în soluţionarea problemelor 

studenţilor.
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FACULTATEA ECONOMIE GENERALĂ 
ŞI DREPT

INVESTIŢIEI ÎN CAPITALUL UMAN ÎI APARŢINE VIITORUL
Interviu cu Alic BÎRCĂ, decanul Facultăţii Economie Generală și Drept

CARTE DE VIZITĂ
Facultatea 

ECONOMIE GENERALĂ 

ȘI DREPT

Decan: Alic BÂRCĂ
Prodecani: Alexandra Tighineanu, 
Marina Băieșu

 Catedra - 

ECONOMIE ȘI POLITICI 

ECONOMICE
șef-catedră: Aurelia Tomșa

 Catedra – 

MANAGEMENT SOCIAL
șef-catedră: Dorin Vaculovschi

 Catedra – 

DREPT PRIVAT
șef-catedră: Evlampie Donos

 Catedra – 

DREPT PUBLIC
șef-catedră: Alexandru Armeanic

 Catedra – 
COMUNICARE ECONOMICĂ 

ȘI DIDACTICĂ
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

- Ce reprezintă actualmente Facultatea Economice 
Generală şi Drept în contextul aderării Republicii Moldova 
la Procesul de la Bologna?

- Facultatea Economie Generală şi Drept este una relativ 
nouă. A fost fondată o dată cu reorganizarea Academiei de Stu-
dii Economice, după anul 2001. Ideea înfi inţării acestei facultăţi 
era de a răspunde exigenţelor timpului prin deschiderea unor 
specialităţi interdisciplinare la ciclul 2, ca de exemplu: drept 
economic, managementul în administraţia publică, instruire 
economică şi comunicare de afaceri, managementul resurselor 
umane etc.

În prezent, facultatea noastră este orientată pe diversifi ca-
rea ofertei educaţionale, precum şi pe consolidarea poziţiilor în 
domeniul ştiinţelor economice sociale şi juridice prin perfecţi-
onarea continuă a procesului didactic, şi prin atragerea noilor 
specialişti de performanţă din domeniu.

În prezent facultatea noastră propune studenţilor următoa-
rele specialităţi la ciclul 1: drept, studii administrative, asistenţă 
socială, economie generală şi 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 2015-2016 
în cadrul facultăţii vor fi  oferite următoarele programe de mas-
terat: drept fi nanciar-fi scal, dreptul afacerilor (inclusiv şi pentru 
nejurişti), drept vamal, analize şi politici economice, teorie eco-
nomică, managementul administraţiei publice, managementul şi 
dezvoltarea resurselor umane etc. 

De asemenea, în perspectivă intenţionăm să deschidem şi 
alte 2 domenii pentru ciclul I: sociologie şi studii ale comunicării. 
Avem două catedre care sunt în stare să pregătească specialişti 
în domeniile nominalizate. De asemenea, avem un laborator de 
sociologie care efectuează cercetări serioase şi se afi rmă tot 
mai mult pe piaţa serviciilor de cercetare sociologică. Catedra 
specializată în domeniul comunicării este la fel de puternică. 
Deocamdată pentru anul de studii 2015-2016 se preconizează 
deschiderea unui program de masterat la managementul comu-
nicării de afaceri.

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

- Absolvenţii specialităţii Drept obţin califi carea în juris-
prudenţă. Prin ce se deosebeşte Dreptul de la noi de cel de la 
alte universităţi? Prin prezenţa în planul de studii mai multor 
discipline economice. Este vorba de disciplinele-cheie pe care 
le studiază un viitor economist: teorie economică, statistică, 
contabilitate, fi nanţe, analiză economico-fi nanciară 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 economiei. Astfel, o persoană care a 
studiat dreptul la ASEM, are mai multe oportunităţi în angajarea 
sa în câmpul muncii, dar şi în obţinerea studiilor de masterat 
în domeniul economic. Trebuie menţionat faptul că specialitatea 
Drept a fost acreditată în 2005.

Studiile administrative de asemenea constituie un do-
meniu larg, care, în continuare, se concretizează în progra-
mul de masterat la managementul administraţiei publice. Este 
un domeniu ce ţine de ştiinţe politice, accentul punându-se pe 
partea economică, legislativă, instituţională, organizaţională şi 
politologie. În al doilea ciclu, studenţii învaţă managementul 
administraţiei publice, etc.

Economie generală este o specialitate ce oferă o pregătire 
economică largă şi concretă. Sunt pregătiţi economişti 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 ciclu. Studenţii de la economie generală pot continua stu-
diile la programele de masterat de analize şi politici economice, 
de teorie economică, etc.

Absolvenţii specialităţii de Asistenţa socială vor avea pre-

gătirea profesională necesară pentru: administrarea efi cientă 
a diferitor activităţi din domeniul asistenţei sociale, elaborarea 
diferitor proiecte aferente sferei sociale, evaluarea programelor 
de asistenţă socială, dezvoltarea parteneriatelor în domeniul 
asistenţei sociale etc.

Managementul resurselor umane. ASEM este unica 
instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova care 
a pregătit, de-a lungul timpului, specialişti în domeniul mana-
gementului resurselor umane. Această tradiţie este păstrată în 
timp şi continuă să pregătească specialişti în domeniul mana-
gementului resurselor umane care sunt tot mai mult solicitaţi pe 
piaţa muncii. Absolvenţii acestei specialităţi vor avea pregătirea 
profesională necesară pentru administrarea efi cientă a diferitor 
activităţi specifi ce managementului resurselor umane şi anume: 
elaborarea şi implementarea strategiilor şi politicilor de resurse 
umane, analiza şi evaluarea posturilor de muncă, recrutarea şi 
selecţia resurselor umane, salarizarea angajaţilor etc.

- Dle Bârcă, e şi firesc ca ciclul II să nu fie obli-
gator pentru studenţi. Dar avantajele acestuia sunt 
indiscutabile. Veţi încerca să-i stimulaţi să opteze şi 
pentru ciclul II?

- Nu noi, ci viaţa îi va motiva pe studenţi să-şi continue 
studiile la ciclul II. Orice student care are ambiţia de a-şi face o 
carieră de succes are nevoie de ciclul II. De ce? Pentru că ciclul 
I prevede 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 limită. 
Dacă cineva îşi doreşte o carieră profesională mai ambiţioa-
să, să ocupe posturi de conducere, să practice în activităţi de 
cercetare ştiinţifi că sau să se promoveze în ierarhia organiza-
ţională, are nevoie studiile la ciclul II. Această alegere depinde 
în special, de exigenţele carierei profesionale şi ambiţiile tine-
rilor, dar şi de capacităţile lor intelectuale. 

- Vă rog să formulaţi câteva sugestii care, în opinia 
dvs., ar prinde bine viitorilor studenţi ai Facultăţii Econo-
mie Generală şi Drept.

- Mai întâi de toate, aş vrea să le amintesc tuturor tineri-
lor că, venind la facultate, ei sunt deja maturi şi responsabili. Ei 
vin aici nu doar pentru a-şi petrece timpul în distracţii şi pentru 
a-şi lua diploma, ci pentru a obţine nişte cunoştinţe şi deprinderi 
legate de viitoarea carieră profesională. Totodată, îi îndemn pe 
viitorii noştri 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 pe-
rioadă a vieţii. 

DECAN, dr., conf. univ.,

Alic BÎRCĂ

Membrii Consiliului Facultății EGD

Cei mai buni studenți ai facultății la sfârșitul sesiunilor sunt menționați 

Pagină coordonată 

de Alina CODREANU

A fi  student la EGD este cea mai bună alegere 
pentru un proaspăt absolvent 
al unei instituţii preuniversitare!
Nina Scaun, anul II, 
Administraţie 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 ofe-
rite în cadrul facultăţii. Dacă voi alege pîinea funcţiona-
rului public, atunci voi fi  unul demn și competent, deoa-
rece specialitatea mi-a oferit tot – cunoștinţe, deprinderi 
practice, abilităţi de comunicare și lucru în echipă”.

Mihaela Nucă, anul III, Drept:
„După fi nisarea liceului, știam exact că voi veni la ASEM, 
în special la Economie Generală și Drept. Aceasta deoa-
rece am îndrăgit materia dreptului, educaţia civică încă 
din adolescenţă. ASEM este o instituţie de elită – m-a 
convins deja! Profesorii sunt specialiști în domeniu, iar 
activităţile curriculare mă dezvoltă continuu”.

Ana Crainic, anul III, Drept:
„Normele juridice sunt concepute pentru a maximiza 
eficienţa economică”, a afirmat un mare filosof. Într-
adevăr, studiile în cadrul facultăţii EGD deschid larg 
orizonturile de a acumula cunoștinţe atît din dome-
niul economiei, cît și al dreptului. Mă consider o noro-
coasă fiind studentă ASEM, studentă EGD” !

Vasile Şaran, anul II, Drept:
„Când am optat pentru EGD, am fost tentat de sintagma 
”Drept economic” pe care am citit-o pe www.ase.md. Am 
mai mulţi prieteni 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”.
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FACULTATEA FINANŢE
Adresa facultăţii: or. Chișinău, MD 2005
str. Bănulescu Bodoni, 59, blocul  ,,F”, etaj 1, biroul 106
tel.: 402752, 402753  
E-mail: decanat.fi n@ase.md

MISIUNEA FACULTĂŢII FINANŢE ESTE ASIGURAREA 
INSTRUIRII STUDENŢILOR ÎN DOMENIUL FINANCIAR
BANCAR ȘI FORMAREA SPECIALIȘTILOR DE ÎNALTĂ 
CALIFICARE, ÎN CONDIŢIILE DEZVOLTĂRII CONTINUE A 
COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE PERSONALULUI 
DIDACTIC ȘI PERFECŢIONĂRII CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR 
ŞTIINŢIFICODIDACTICE ȘI INSTRUCTIVEDUCATIVE.

CATEDRE:
BĂNCI ȘI ACTIVITATE BANCARĂ
Șef catedră Oleg Stratulat, prof.univ., dr.
Bloc F, et. 3, biroul 308, tel. 40 27 67

INVESTIŢII ȘI PIEŢE DE CAPITAL
Șef catedră Rodica Hîncu, prof.univ., dr.hab.
Bloc F, et. 4, biroul 407, tel. 40 28 58

FINANŢE ȘI ASIGURĂRI
Șef catedră Nadejda Botnari, conf.univ., dr.
Bloc F, et. 5, biroul 507, tel. 40 27 71

LIMBI MODERNE APLICATE
Șef catedră Djulieta Rusu, conf.univ., dr.
Bloc C, et. 2, biroul 225, tel. 40 27 63

Ludmila COBZARI,

Dr. hab., prof.univ., decanul facultăţii ,,Finanţe”:

OBIECTIVELE PRINCIPALE 
ALE FACULTĂŢII SUNT:
 Promovarea învăţământului economic-fi nan-

ciar și a cercetării în corelare cu potenţialul 
naţional, exigenţele europene și integrarea 
în circuitul de valori universale;

 Pregătirea specialiștilor de înaltă califi care 
în domeniul fi nanciar-bancar;

 Pregătirea cadrelor știinţifi ce și didactice 
prin învăţământul postuniversitar speciali-
zat, doctorat și postdoctorat;

 Racordarea sistemului de învăţământ autoh-
ton la standardele europene și internaţionale;

 Asigurarea continuităţii procesului de re-
structurare curriculară, logistică și umană. 

Studiile universitare de licenţă asigură pregătirea de 
bază a studenţilor la specialitatea Finanţe și Bănci, oferind 
posibilitatea acumulării competenţelor și abilităţilor pentru 
angajarea acestora în diverse domenii ale economiei, precum 
activitatea bancară, activitatea de asigurări și reasigurări, bur-
se de valori, control fi nanciar, expertiză fi nanciar-bancară, ad-
ministraţie publică, instituţii fi nanciare, pieţe de capital, cer-
cetători știinţifi ci în instituţiile cu profi l economico-fi nanciar. 

Nomenclatorul profesiilor conform specializării Finanţe 
și Bănci se referă la: economiști, agenţi de asigurări, analiști 
fi nanciari, inspectori fi nanciari și agenţi de asigurări sociale, 
operatori în instituţiile bancare, agenţi fi scali, specialiști în ela-
borarea și implementarea business-planurilor pentru proiecte-
le de investiţii, specialiști pe piaţa fi nanciară etc.

La specialitatea Finanţe și Bănci, la Ciclul I, Licenţă sunt 
grupe cu predarea disciplinelor în limba engleză. Absolvenţii 
Ciclului I obţin o Diplomă de licenţiat în economie, precum și 
un Certifi cat de interpret cu limba engleză.

Studiile universitare de master -  competenţele realiza-
te în cadrul ciclului II (masterat) sunt dezvoltate prin cursuri 
speciale cu orientare verticală, prin aprofundarea cunoștinţelor 
obţinute și a cursurilor cu orientare pe orizontală, interdisci-
plinară, menite să dezvolte competenţele sistemice specifi ce 
ciclului. Astfel, la ciclul II masteranzii Pro-Bologna oferim 
cinci opţiuni: Administrare Bancară, Investiţii și Pieţe de 
Capital, Finanţe Publice și Fiscalitate, Finanţe Corpora-
tive și Asigurări, Finanţele și Contabilitatea Firmei, Ad-
ministrare Financiar-Bancară (cu predare în limba engleză). 
Absolvenţii pot exercita activităţi corespunzătoare în calitate 
de: dealeri și brokeri pe piaţa de capital, experţi în evaluarea 
bunurilor materiale și fi nanciare, personal în mediul de con-
ducere și administraţie, ofi ţeri de credit, experţi fi nanciari și 
fi scali, manageri ai serviciilor economico-fi nanciare, auditori, 
conducători ai administraţiei publice locale, etc.

De ce Finanțe?
 FACULTATEA FINANŢE este în pre-

zent una din cele mai prestigioase 
facultăţi din cadrul ASEM, benefi ciind 
de o bună reputaţie în rândul absol-
venţilor.

 FACULTATEA FINANŢE realizează 
o pregătire profesională, știinţifi că și 
practică de performanţă a studenţilor 
în condiţii de perfecţionare continue, 
astfel încât aceștia să facă faţă cerin-
ţelor tot mai ridicate ale pieţei muncii.

 FACULTATEA FINANŢE dispune de 
o bibliotecă academică de profi l, care 
asigură pregătirea studenţilor cu ma-
teriale didactice în limbile română, 
rusă, engleză, franceză.

 FACULTATEA FINANŢE oferă posi-
bilitatea studierii aprofundate și la un 
nivel ridicat a două limbi moderne de 
afaceri, precum și predarea cursurilor 
în limbile: română, engleză, rusă.

OPINIILE STUDENŢILOR
Daniela MOISEI, studentă 
anul III, Facultatea 
Finanţe, specialitatea 
Finanţe și Bănci:

„Specialitatea „Finanţe și Bănci”, 
pe care o urmez timp de 3 ani în cadrul 
facultăţii Finanţe, are drept obiec-
tiv fundamental pregătirea viitorilor 
specialiști în sfera fi nanciară, banca-
ră și investiţională. Decizia de a stu-
dia anume acest domeniu derivă din 
necesităţile societăţii  contemporane 
în dezvoltarea economiei naţionale, 
în care compartimentul  „Finanţe” 
deţine un loc deosebit, direcţiile pri-
oritare de pregătire ale specialiștilor 
fi ind multilaterale: activitate bancară, 
asigurări, activitate investiţională, fi -
nanţe publice, fi scalitate, fi nanţe ale 
întreprinderii și pieţe de capital.

La fi nele celor 3 ani de studii pot 
afi rma, cu certitudine, că facultatea 
Finanţe a fost și este cea mai potri-
vită alegere pentru dezvoltarea mea 
profesională, dar și personală. Am 
avut parte de o studenţie intensă, 
plină cu activităţi academice, dar și 
evenimente extracurriculare”. 

Alexandrina CIORCHINĂ, 
studentă anul II, grupa 
FB 13A (română-engleză), 
Facultatea Fina nţe, 
specialitatea Finanţe 
și Bănci:

„Un colectiv primitor, cald și re-
ceptiv te așteaptă la Finanţe și Bănci. 
Cu perspectiva de a deveni un bun 

specialist în domeniu, cunoștinţele 
acumulate pe parcursul anilor de li-
cenţă, cu siguranţă îţi vor fi  de mare 
utilitate zi de zi, pentru că trăim într-
o lume în care economia și fi nanţele 
dictează tonul!

Datorită varietăţii disciplinelor 
de studii, am reușit să învăţ de la 
istorie (da, da!  Iar istoria monedei 
este una foarte interesantă, apro-
po!) până la teoria ce stă la baza 
speculaţiilor ce se fac la bursele de 
valori, de la calcularea salariilor, la 
impozitele ce trebuie plătite, de la 
activitatea investiţională la nivel de 
întreprindere la cea la nivel de ţară. 
Dar, aici ar fi  multe de spus și, cu si-
guranţă cel mai bine o poţi afl a sin-
gur, depunând dosarul la Facultatea 
Finanţe și Bănci”.

  
Nistor LAZAR, student 
anul II, Facultatea Finanţe, 
specialitatea Finanţe 
și Bănci:

„Iată că analizând cu prudenţă ce 
îmi poate oferi fi ecare facultate din 
ASEM, am ales să cunosc economia 
anume la Facultatea fi nanţe, pe motiv 
că aici este locul care îmi poate ofe-
ri studii temeinice de calitate. Toate 
acestea fi ind urmate de o potenţială 
profesie și posibilităţi de dezvoltare 
în domeniul fi nanciar. 

Nu am rămas dezamăgit de ale-
gerea făcută, ba chiar mai mult, sunt 
foarte mulţumit de faptul că fac parte 
din această familie – Familia Facultă-
ţii fi nanţe”.
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FACULTATEA 
CONTABILITATE

Chișinău, MD – 2005, str. Căpriana, 50  bl.C, et. 3, biroul 307, 
tel. 022-402-756, 022-402-755, 
www.ase.md; e-mail: decanat.con@ase.md   
facebook: ASEM Contabilitate

FACULTATEA ÎŞI ASUMĂ MISIUNEA SĂ OFERE STUDENŢILOR CUNOŞTINŢELE 
ŞI COMPETENŢELE NECESARE PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES

Specialitatea 
„Contabilitate” 
este acreditată de ACCA 
(Association of Chartered 
Certifi ed Accountants) 
un organism profesional 
global:  
www.accaglobal.com

Decan al Facultăţii 

„Contabilitate”,  Dr., conf. univ.,

 Lilia GRIGOROI

Președintele Asociaţiei 

Contabililor și Auditorilor 

Profesioniști  din Republica 

Moldova

 OFERTA EDUCAŢIONALĂ:

 Ciclul I - Licenţă
Specialitatea „Contabilitate”
Absolvenţilor li se acordă titlul – licenţiat în ştiinţe economice. Conform legislaţiei 
sunt angajaţi în funcţia de contabil-şef, contabil, economist, lucrător în sistemul fi scal, 
funcţionar public.

 Ciclul II - Masterat
Specialitatea „Contabilitate şi audit”
Absolvirea studiilor de master oferă posibilitatea angajării în calitate de director fi -
nanciar, conducător a departamentului de contabilitate, control şi audit, consultant în 
domeniul fi nanciar-contabil.

Specialitatea „Audit fi nanciar”
Absolvenţii acestui program de formare profesională activează în domeniul auditului 
fi nanciar la companii autohtone şi internaţionale specializate în servicii de audit, con-
sultanţă contabilă şi fi scală, instituţii publice.

 În cadrul învăţământului superior de licenţă (Ciclul I) se dobândesc abilităţi şi competenţe în direcţia 
de specializare în contabilitate unde se cultivă o gândire contabilă cu capacităţi de asimilare, prelucrare, 
generalizare şi prezentare a informaţiei într-o succesiune economică coerentă.
 Studiile de masterat la facultate (Ciclul II) dezvoltă competenţele obţinute la Ciclul I privind conta-

bilitatea fi nanciară, contabilitatea managerială, contabilitatea impozitelor, sisteme automatizate contabile, 
auditul fi nanciar, diagnosticul fi nanciar al întreprinderii.

N. Jieru, student al facultăţii Contabilitate: 
”DE CE AVEM NEVOIE ȘI DE UNDE LUĂM?”

„Sunt onorat că am această posibilitate de a oferi o opinie 
referitor la studiile în ASEM şi mai ales la Facultatea „Con-
tabilitate”. Pot să afi rm cu certitudine că Academia de Studii 
Economice este prima în topul instituţiilor de învăţământ cu 
profi l economic din Republica Moldova. Studiile de calitate 
superioară în corelaţie cu ansamblul de oportunităţi şi per-
spective creează această realitate. Contabilitatea, determinată 
de balanţa şi echilibrul ei etern dintre „de ce avem nevoie şi de 
unde luăm ?” ne face mai corecţi în cuget şi mai apreciaţi în 
fapte. Dispunînd de o gamă largă de servicii, oferite de cei mai 
infl uenţi specialişti ai ţării în instruirea contabilă, în fi ecare zi 
devenim mai siguri că vom ajunge profesionişti, contribuind la 
evoluţia acestei meserii. Unele vise anterioare se realizează de 
acum, evaluând la diferite conferinţe naţionale şi internaţiona-
le care ar fi  o utopie, dacă nu am avea parte de un corp didactic 
excepţional, care are grijă de noi şi ne privesc ca pe nişte colegi, 
nu doar consumatori de servicii, şi rezultatul este evident , de-
oarece trebuie să atragem atenţia lucrurilor mici, pentru că o 
lumînare va face, ceea ce soarele nu ar fi  în stare – să lumineze 
în întuneric. Sunt mîndru de circumstanţa în care mă afl u şi 
aceasta nu va deveni niciodată un regret”.

Catedra  „Contabilitate şi audit”

 Procesul didactic pentru domeniile de formare profesională sunt asigurate de catedrele: 
Contabilitate şi audit;                 Contabilitate şi analiză economică.

Colectivul profesoral-didactic este în permanenţă preocupat de adaptarea ofertei noastre 
educaţionale la cerinţele unui învăţământ de cea mai înaltă calitate, deschis noilor tendinţe. 
Noi acordăm atenţie calităţii procesului de studii, programelor curriculare, conţinutului 
disciplinelor, activităţilor de predare-învăţare, seminarizare și procesului de evaluare. Faculta-
tea noastră dispune de laboratoare bine echipate și tehnici moderne de predare.

 La Facultate sunt concentraţi cei mai de vază specialiști conta-
bili din Republica Moldova implicaţi în reforma şi dezvoltarea conta-
bilităţii și auditului, elaborarea reglementărilor contabile, pregătirea 
continuă a specialiştilor de înaltă califi care cu abilită ţi şi  competenţe 
valoroase pentru sistemul contabil şi economia naţională

 Colectivul profesoral-didactic este implicat în activităţile Minis-
terului Finanţelor fi ind membri  ai consiliilor coordonatoare, grupelor 
de elaborare a standardelor naţionale de contabilitate, comisiei de cer-
tifi care a auditorilor, consiliului de supraveghere a activităţii de audit.

Cercul Științifi c Studențesc al Facultății Contabilitate
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“ÎMPREUNĂ SĂ EDIFICĂM SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ   SOCIETATEA CUNOAŞTERII”

FACULTATEA CIBERNETICĂ, STATISTICĂ 
ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ2015

DECAN

Conf.univ. 

Anatol GODONOAGĂ

Cursul ABAP în sala Centrului de Competenţă în Informatică.

Realizarea lucrărilor de edifi care a societăţii informaţionale şi 
creşterea, odată cu concurenţa, a rolului calităţii deciziilor de ges-
tiune a activităţilor economice, impun necesitatea pregătirii speci-
aliştilor de înaltă califi care în informatică, statistică şi cibernetică 
economică. Statistica este preocupată de aspectele de conţinut şi de 
producţie a informaţiei, informatica – de aspectele de operare efi ci-
entă cu informaţia, iar cibernetica economică – de aspectele de lua-
re a deciziilor rezonabile în activităţile economice, stăpânind astfel 
diversele situaţii economice în baza informaţiei şi a instrumentare-
lor informatice respective.

Dobândind, pe parcursul instruirii, capacităţi şi competenţe pri-
vind procesele economice şi folosirea metodelor economico-mate-
matice pentru efi cientizarea unor asemenea procese în îmbinare cu 
operarea lejeră cu mijloacele informatice moderne, tinerii specia-
lişti sunt solicitaţi pe piaţa muncii în calitate de informaticieni, dar 
şi în calitate de economişti.

ACTIVITĂŢI 
EXTRACURRICULARE 
ALE STUDENŢILOR:
-  Pe lângă studiile de bază, stu-

denţii pot participa în diver-
se activităţi extracuriculare: 
cercuri de cercetări ştiinţifi ce, 
secţii sportive, cercuri artisti-
ce etc. 

- Anual pentru studenţi, maste-
ranzi şi doctoranzi la ASEM se 
organizează Simpozionul In-
ternaţional al Tinerilor Cerce-
tători, în cadrul căruia se dis-
cută rezultatele cercetărilor 
ştiinţifi ce obţinute, eventual 
sub îndrumarea  profesorilor. 

- În ASEM funcţionează Incu-
batorul de Afaceri, în cadrul 
căruia, prin concurs, studenţii 
pot participa la diverse proiec-
te de afaceri. 

- Anual echipa ASEM participă 
la Olimpiada de Informatică a 
studenţilor din ţările Europei 
de Sud-Est. 

- La ASEM se organizează di-
verse concursuri, inclusiv: „Cel 
mai bun student ASEM”, „Miss 
ASEM”, „Mister X ASEM”, TVC 
etc. 

Facultatea colaborează cu 
facultăţi şi catedre similare din 
SUA (Universitatea Amherst din 
Massachusetts), Franţa (Univer-
sitatea Paris-Dauphine, Univer-
sitatea din Nantes), România 
(ASE Bucureşti, Universitatea 
A.I.Cuza Iaşi, Universitatea Ba-
beş-Bolyai Cluj-Napoca ş.a.), 
Bulgaria (Universitatea Eco-
nomică din Sviştov), Ucraina , 
Rusia,Polonia ș.a. Se intensifi că 
colaborarea, în scopuri de in-
struire, angajare şi transfer teh-
nologic cu mediul de afaceri, în-
deosebi cu asemenea fi rme cum 
ar fi : Crystal System, Cedacri 
International,  Endava, WizRom 
Sofware, Est Computer ş.a. 

Catedra  Cibernetică şi informatică economică – şef catedră prof.univ. Ion Bolun
Catedra Matematică și statistică economică – şef catedră prof.univ. Ion Pârţachi 
Catedra Tehnologii informaţionale – şef catedră conf.univ. Anatol Prisacaru 

FACULTATEA 
INCLUDE 
TREI CATEDRE:

CICLUL I, LICENŢĂ
 Specialităţi:

Statistică şi previziune economică
Cibernetică şi informatică economică
Informatică
Management informaţional
Informatica aplicată
Tehnologii informaţionale
Securitate informaţională

 DURATA STUDIILOR: 
3 ani la secţia  zi
4 ani – la secţia cu frecvenţa redusă 
4 ani – la specialităţile Tehnologii informaţiona-

le şi Securitate informaţională. 

Limbile de predare – română și rusă.

 Pentru că, domeniul IT  își face loc printre prefe-
rinţele tinerilor, care conștientizează că viitorul 
este al tehnologiilor informaţionale. 

 Asigurăm crearea unei baze bune pentru o 
creștere continuă în carieră.

 După absolvire, perspective de angajare largi, 
iar specialităţile din cadrul facultăţii sunt în to-
pul celor mai solicitate și plătite pe piaţa muncii.

 Pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice, 
efectuarea lucrărilor de laborator şi a celor de 
control, pentru perfectarea tezelor anuale şi a 
celor de licenţă, la dispoziţia studenţilor sunt 
săli cu calculatoare moderne interconectate în 
reţea cu ieşire la Internet. 

 Pentru păstrarea de informaţii utile, fi ecare stu-
dent dispune de un spaţiu individual de memo-
rie-disc la unul din serverele reţelei ASEM. 

 Dispunem de un Centrul Multimedia ASEM dotat 
cu 70 de calculatoare de ultimă generaţie, un 
Centrul de Competenţă în Informatică (21 calcu-
latoare) și o Sală pentru videoconferinţe. 

 Auditoriile sunt dotate cu videoproiectoare. 
 Catalogul electronic al Bibliotecii ASEM şi sur-

sele bibliografi ce, inclusiv materialele didactice 
în formă electronică, facilitează activităţile de 
autoinstruire şi cercetare a studenţilor şi pro-
fesorilor.

 Anual, în cadrul Catedrei Cibernetică şi informa-
tică economică, se organizează Olimpiada la In-
formatică a studenţilor ASEM. Detalii se pot afl a 
pe adresa web www.cie.ase.md.

 În fi ecare an, Catedra Matematică și statistică 
economică organizează Olimpiada la Matemati-
că  a studenţilor ASEM.  Detalii pot fi  regăsite la 
adresa web www.cspe.ase.md. 

 Catedra Tehnologii informaţionale organizează 
videoconferinţe ştiinţifi ce a tinerilor cercetători 
(studenţi, masteranzi, doctoranzi) cu participa-
rea studenţilor şi a profesorilor din Republica 
Moldova, România, SUA, Bulgaria ş.a. Adresa 
web a catedrei : www.ti.ase.md. 

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

DE CE FACULTATEA CIBERNETICĂ, STATISTICĂ 
ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ?
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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 2015-2016

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 2015.

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 XI-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 
verifi ca situaţia academică la zi, ac-
cesând site-ul www.ase.md/student-
asem/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 sis-
tem contemporan de instruire, bazat pe 
cele mai noi realizări tehnologice, spre a 
crea studenţilor condiţii adecvate de in-
struire și de agrement, spre a ne apropia 
cît mai mult de nivelul pregătirii profesi-
onale din ţările dezvoltate. Iar Departa-
mentul de Informatică va ști să susţină și 
să amplifi ce aceste eforturi, contribuind, 
alături de personalul didactic, 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 - 2015

 ●  Pentru că este o universitate publică (de stat), acre-

ditată

 ● Pentru că avem cea mai bogată infrastructură, care să 

asigure condiţii excelente pentru studii și comunicare

 ● Mobilitate academică în baza parteneriatelor cu pes-

te 20 de universități străine

 ● Bune relații de colaborare cu mediul de afaceri

 ● Studii de Licenţă în cadrul a 6 facultăţi, la una dintre 

cele 21 de specialităţi

 ● Masterat, optând pentru unul din cele 58 de  progra-

me în cadrul Școlii Masterale de Excelenţă în Econo-

mie și Business

 ● 6 blocuri de studii

 ● cazare în unul din cele 5 cămine studenţești

 ● alimentaţie în 2 cantine, un restaurant și 7 bufete 

 ● bază tehnico-materială perfomantă 

 ● sală multi-media și laboratoare specializate moderne

 ● cea mai bogată bibliotecă economico-știinţifi că din 

ţară

 ● un Incubator de Afaceri

 ● un centru de video-conferinţe

 ● un centru curativ consultativ 

 ● o scoală superioară de turism și servicii hoteliere

 ● Corul de tineret „Cantabile”

 ● Radio ASEM și ziarul „Curierul Economic”

 ● 1001 de posibilităţi 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

9 bursieri de merit din cei 50 de la 16 universități  din toată țara 

reprezintă, în 2014, ASEM

Studenţii buni sunt apreciaţi anual și în cadrul concursului ”Cel mai 

bun student al ASEM”

Învingătorul Olimpiadei Republicane la 

Economie obţine bursă de studii înafara con-

cursului de admitere la ASEM

ASEM este instituţia cea mai indicată unde 

poţi învăţa să faci bani.

Concurs Culinar Național cu ocazia lansării Labo-

ratorului de Tehnologie Alimentară la ASEM

Perla Campusului Universi-

tar ASEM., blocul nou, “F”, 

inaugurat în 2011

Echipa feminină de baschet a ASEM mai mereu în topul clasamentului 

national.
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