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EDIŢIE SPECIALĂ

Către benefi ciari, corpul profesoral, 
personalul şi partenerii ASEM

Academicia Grigore BELOSTECINIC, Rector ASEM

(din Declaraţia rectorului privind politica ASEM în domeniul calităţii)

ASEM tinde să se menţină, prin calitate și performanţă, în topul in-

stituţiilor de învăţământ superior din Moldova prin realizarea ur-

mătoarelor 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.
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Procesul de învățământ este gestionat 
de prim-prorectorul cu activitate didacti-
că, profesor universitar, Ala Cotelnic.  

Procesul instructiv-educativ include patru 
module curriculare: general, socio-uma-
nist, fundamental și de specialitate, care 
întrunesc atât cursuri obligatorii, cât și cur-
suri opționale, fi ind cuantifi cate cu credite 
academice. Procesul respectiv îi asigură 
fi ecărui student posibilitatea să se forme-
ze ca specialist și să opteze pentru un tra-
seu individual. Ciclul universitar în ASEM 
a devenit deschis și fl exibil, stimulând 
opțiunea și responsabilitatea studentului. 

Din momentul fondării, Academia și-a 
început activitatea cu un contingent de 
3 813 studenți, ajungând la peste 17 mii 
în anul universitar 2007-2008 și stabili-
zându-se la peste 10 mii în ultimii ani. 

Activitatea didactică este organizată prin 
învățământ cu frecvență și învățământ 
cu frecvență redusă, fi ind realizată la 
6 facultăți de profi l, Școala Masterală 
de Excelență în Economie și Business, 
Școala Doctorală a ASEM și Școala 
Doctorală în Drept, Știinţe Politice și 
Administrative. 

În premieră, în Republica Moldova, în 
cadrul ASEM, au fost instituite structuri 
speciale menite să organizeze formarea 
continuă a celor dornici să-și dezvolte 
cunoștințele, să-și sporească califi carea 
și gradul de studii. Datorită colaborării cu 
instituții importante din străinătate, parti-
cipând la diverse proiecte internaționale, 
ASEM a creat câteva centre, în cadrul 
cărora se acordă o importanță deosebită 
formării continue: 

• Centrul de Instruire și Consultanță în 
Afaceri (MACIP); 

• Centrul de Dezvoltare Economică și 
Afaceri Publice (CDEAP); 

• Centrul de Instruire Contabilă (CIC); 
• Centrul de Instruire Lingvistică (CIL); 
• Centrul de Studii și Integrare Euro-

peană (CSIE); 
• Centrul de Consultanță Analiză Finan-

ciară și Bugetară (CCAFB); 
• Centrul de Ghidare în Carieră (CGC); 
• Școala Superioară de Turism și Servi-

cii Hoteliere (ȘSTSH). 

Întregul proces de învățământ decurge 
în concordanță cu Codul Educației și 
Regulamentul de organizare a studiilor 
în învățământul superior în baza Siste-
mului Național de Credite de Studiu.

ÎN CADRUL ACADEMIEI, ACTIVEAZĂ UN COLECTIV MARE DE PROFESORI, DINTRE CARE 60 LA SUTĂ 
SUNT DEȚINĂTORI DE TITLURI ȘTIINȚIFICE ȘI DIDACTICE. 

Academia de Studii Economice din Mol-
dova (ASEM) a fost fondată la 25 sep-
tembrie 1991, în baza Hotărârii nr. 537 
a Guvernului Republicii Moldova. Drept 
bază au servit două facultăţi din cadrul 
Universităţii de Stat – „Economie”; „Eco-
nomie a Comerţului şi Merceologie” – şi 
Institutul Economiei Naţionale al Ministe-
rului Economiei.

Facultatea de Economie a fost deschisă 
la Universitate în august 1953, fi ind în-
scrişi 52 de studenţi la specialităţile „Pla-
nifi carea economiei naţionale” şi „Finan-
ţe”. În perioada 1964-1977, Facultatea 
de Economie a făcut parte din compo-
nenţa Institutului Politehnic din Chişinău, 
iar în 1977, în cadrul Universităţii de Stat 
din Moldova, a fost deschisă a doua fa-
cultate de profi l economic – „Economie 

a Comerţului şi Merceologie”, fondată 
în baza fi lialei din Chişinău a Institutului 
Unional  de Comerţ din Moscova (1960-
1977).

Un rol incontestabil în obţinerea realiză-
rilor instituţiei le-a revenit celor doi rec-
tori ai ASEM – profesorii universitari Paul  
Bran şi Eugeniu Hrişcev, precum şi între-
gului colectiv de profesori, personalului 
administrativ şi auxiliar.

În prezent, Academia de Studii Econo-
mice din Moldova constituie un com-
plex universitar, în cadrul căruia ac-
tivează 6 facultăţi cu 26 de catedre, 
2 departamente, 7 centre, 13 servi-
cii, Şcoala Masterală de Excelenţă în 
Economie şi Business, Şcoala Docto-
rală, Şcoala Superioară de Turism şi 
Servicii Hoteliere, un incubator de afa-

ceri; Colegiul Naţional de Comerţ, alte 
subdiviziuni.

ASEM dispune de o bază materială solidă, 
constituită dintr-o bibliotecă ştiinţifi că, un 
departament de informatizare, dotat cu teh-
nică performantă, câteva centre de formare 
continuă şi consultanţă, alte subdiviziuni, 6 
blocuri de studii bine amenajate, dotate cu 
aparataj modern; 7 cămine, fi ecare cu sală 
de meditaţii; un complex sportiv modern; 27 
de săli de calculatoare, conectate la Inter-
net; un centru curativ-consultativ; o bază de 
odihnă la Vadul-lui-Vodă etc.

ASEM este un brand cu care se mân-
dresc peste 50 mii de absolvenţi din 1992 
încoace. În prezent, la ASEM, îşi fac stu-
diile peste 10 mii de studenţi, masteranzi 
şi doctoranzi, activează 31 de doctori ha-
bilitaţi şi peste 200 doctori în ştiinţe.

SCURT ISTORIC

PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
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le oferă pentru dezvoltarea unei 
cariere profesionale. Ca instituţie 
cu profi l economic, ASEM oferă 
posibilităţi foarte mari, reieșind din 
specifi cul Republicii Moldova, care 
îşi dezvoltă activ economia bazată 
preponderent pe tranzacţii şi pre-
stare de servicii, specialiștilor pe 
care îi pregăteşte. Ne străduim să 
fi m cei mai buni prin  ofertă și opor-
tunităţi de studii pentru angajarea 
absolvenților în câmpul muncii. 
ASEM-ul este o universitate cu o 
reputaţie şi un renume în ţară şi în 
străinătate, cu o bună infrastructură 
educaţională, cu relaţie foarte bune 
cu studenţii, cu posibilitatea pentru 
autodezvoltare în paralel cu obţine-
rea unei specialităţi. Să nu uităm că 
o universitate astăzi nu oferă doar 
pregătire profesională, dar şi for-
mează personalităţi. ASEM-ul este 
universitatea care oferă ambele 
componente, atât pregătirea fun-
damental teoretică care ne asigură 
dezvoltarea ca personalitate, cât 
și  pregătirea de specialitate foarte 
bună şi învăţarea studenţilor pentru 
a învăţa pe parcursul întregii vieţi. 
Or, suntem nevoiţi deseori să ne 
schimbăm domeniul de activitate 
sau să ne autoinstruim, în domenii-
le în care suntem implicați.

- Noile condiții impun uni-
versitatea să urmărească și să 
facă publică statistica angajării 
absolvenților săi, noi putem oferi 
cifrele care să ne avantajeze?

- Da, unul dintre criteriile princi-
pale, după care poate fi  evaluate şi 
apreciată o universitate, este gra-
dul de angajare în câmpul muncii 
a absolvenţelor acesteia. E practic, 
un criteriu la fel de important ca și 
acreditarea internațională sau lo-
cală a instituției. Din păcate, noi nu 
avem tradiţii şi o practică de dezvol-
tare a unor relaţii între absolvent şi 
universitate după plecarea acestuia 
din mediul universitar, tradiţie foarte 
bine dezvoltate în statele economic 
dezvoltate. Dar aceasta nu înseam-
nă că aceste relaţii nu trebuie să fi e 
în vizorul universităţilor în ansam-
blu, este bine să cunoaştem dez-

voltarea şi cariera profesională a 
absolvenților noştri prin implicarea 
lor în acest proces. În ultimul timp, 
ASEM depune efort pentru menţine-
rea relaţiilor de colaborare cu foştii 
studenţi.  A fost creat Centrul de 
ghidare în carieră, responsabil şi de 
monitorizarea carierei profesionale 
a absolvenţilor noştri. La etapa de 
implementare este o nouă încerca-
re a noastră de a înfi inţa Asociaţia 
absolvenţilor ASEM. Ne dorim ca 
absolvenții să se implice, să vină cu 
sugestii, cu propuneri, cu o aprecie-
re obiectivă a realităţilor unde şi-au 
făcut studiile, fără a se teme în ca-
zul acesta de eventuale consecinţe, 
şi de ce nu, să vină cu susţinere fi -
nanciară a procesului de studii prin 
acceptarea la practica de producţie, 
prin a ne sugera idei de perfecţiona-
re a planului de studii, a conţinutului 
cursurilor. Insufl ăm nouă şi studenţi-
lor necesitatea menţinerii unei bune 
relaţii de colaborare  cu universitatea 
şi după studii.

- Care, totuși, ar fi  rata 
angajabilității absolvenților 
ASEM? 

- Procentul este mult mai mare 
în comparaţie cu alte universităţi 
din Republica Moldova. Spre regret 
nu se fac studii de acest gen. Ulti-
mul sondaj de opinie a fost efectu-
at acum doi ani, de către un ONG. 
Rezultatele arătau ca circa 25 la 
sută dintre toţi studenţii ultimului 
an de studii a ASEM-ului la acel 
moment, în martie-aprilie deja erau 
angajaţi în câmpul muncii ori aveau 
promisiuni că vor fi  acceptaţi după 
absolvire. Era cel mai bun rezultat, 
comparativ cu alte universităţi. Știu 
că în timpul apropiat vor fi  efectua-
te asemenea cercetări cu o pauză 
de 2-3 ani, şi sunt convins că şi de 
această dată studenţii ASEM vor 
avea un grad mai mare de angajare 
în ultimul an de studii. Centrul de re-
laţii cu agenţii economici al ASEM-
ului ne oferă facilităţi în acest 
domeniu. În ultimul an de studiu, 
studenții sunt consiliați în vederea 
angajării în câmpul muncii. Tinerii 
sunt învățați ”cum să se vândă” re-
uşit, cum să facă față unui interviu, 
cum se negociază. Fiecare student 
primeşte și câte un Ghid al absol-
ventului ASEM, unde încercăm să-i 
oferim pregătire pentru eventuala 
angajare în câmpul muncii.

- ASEM, dispune de sufi ciente 
locuri în cămine pentru studenții 
veniți din teritoriu?

- Procentul de satisfacere a 
solicitărilor de cazare în căminele 
ASEM este destul de mare pentru 
instituţia noastră. În măsura în care 
un număr tot mai mare a studenţilor 
sunt cei din Chişinău sau împrejură-
rile Chişinăului, noi satisfacem sufi -
cient cererea. Am planifi cat acţiuni 
de îmbunătăţire a condiţiilor de trai, 
de reparaţie şi dotare cu bunurile 
necesare. Studenţii anului întâi au 
prioritate la cazare.

- Ce trebuie să ia în 
considerație părinții unui viitor 
student atunci când își trimit co-
pilul la studii superioare, fi e cu 
taxă, fi e - fără?

- Trebuie să luăm în vedere fap-
tul că părinţii sunt şi rămân un factor 
de infl uenţă a deciziilor pe care o au 
pretendenţii la studii. Măsura în care 
părinţii le impun copiilor preferințele 
proprii în a alege o universitate ori o 
facultate nu consider că este întot-
deauna bine. Or, avem pretendenţi 
la studii care ştiu foarte bine unde 
vor să meargă şi ce vor să obțină 
în viaţă și este foarte important ca 
părinţii să-i ajute, dar să nu aducă 
prejudicii, prin impunerea propriilor 
dorinţe - în alegerea corectă a uni-
versităţii sau facultății. 

Părinții trebuie să se informeze 
și să le explice, poate mai complet, 
toate oportunităţile pe care le oferă 
universităţile şi statul RM cu locurile 
cu fi nanţare bugetară, la care poate 
să pretindă orice student în funcție 
de rezultatele pe care le au la ab-
solvirea liceului. Nu în ultimul timp, 
părinții trebuie să păstreze legătura 
cu universitatea, facultatea la care 
îşi face studiile copilul, să se inte-
reseze de rezultatele acestuia, să 
discute cu decanul de facultate,  
pentru a nu scăpa de sub control 
cu ce se ocupă copilul, studentul. 
Deseori studiile la facultate înseam-
nă mai multă libertate pentru copiii, 
care anterior s-au afl at sub o supra-
veghere dură din partea părinţilor 
şi, spre regret, uneori depăşesc li-
mitele admisibile, de aceea părinţii 
oricum trebuie să aibă control inte-
resându-se de faptul cum îi merge 
tânărului la facultate.

- Cât costă studenția în RM, 
credeți?

- Totul în lumea asta este relativ, 
şi studenţia în RM costă mult mai 
puţin decât ar trebui să coste. Dacă 
e să folosim o metodă de analogie, 
costă mult mai ieftin decât prețul stu-
denţiei în statele mai dezvoltate din 

punct de vedere economic, unde 
învățământul superior costă din 
ce în ce mai mult.  O universitate 
trebuie să meargă înaintea pro-
ceselor ce au loc în economie, 
să fi e dotată  tehnic și cu cei mai 
buni profesori, astfel ca după 
absolvire studentul să vină cu 
toate abilităţile, competențele, 
cunoștințele necesare pentru a 
se încadra mai uşor în câmpul 
muncii. La noi studenția costă 
relativ mai puțin, respectiv sunt 
mai limitate şi oportunităţile pe 
care le oferim studenţilor noştri. 
ASEM-ul, chiar dacă investește 
enorm în condiții și posibilități, 
nu este o excepţie. 

„Oferim posibilităţi 
destul de bune 
pentru studii de 
calitate, mă refer la 
infrastructura edu-
caţională, accesul 
la resursele infor-
maţionale, profe-
sori de calitate, 
condiţii bune de 
instruire, alimenta-
re și cazare.”
Noi știm că nu este posibilă o 

dezvoltare, inclusiv în mediul uni-
versitar, fără investiţii. Aceste in-
vestiţii vin de la bugetul RM și de la 
taxa de studii. Deocamdată cererea 
pentru servicii educaţionale este 
puţin solvabilă, posibilităţile statu-
lui de a face fi nanţări sunt limitate, 
de aceea trebuie să ne împăcăm 
cu ceea ce avem, dar aceasta nu 
înseamnă că nu ne dorim mai mult.

- Mesajul direct adresat pre-
tendentului la studii, benefi ciar al 
acestei informații?

- Cert este că un tânăr inteli-
gent, cu dragoste de carte și res-
ponsabil  are toate posibilitățile să 
obțină un loc fi nanțat din buget pe 
parcursul studiilor, să mai aplice la 
burse extrabugetare și să spere la 
un loc de muncă bun după ce trece 
prin ”școala vieții ASEM”. 

Consemnare: L.L.

INTERVIU

Grigore BELOSTECINIC: 
”ASEM GARANTEAZĂ 

CELE MAI BUNE CONDIȚII 
DE STUDII EXISTENTE VREODATĂ 

PE PIAȚA EDUCAȚIONALĂ 
DIN REPUBLICA MOLDOVA!”

„Deseori, studiile 
la universitate în-
seamnă mai multă 
libertate pentru ti-
neri şi, spre regret, 
uneori depăşesc 
limitele admisibile, 
de aceea părinţii 
oricum trebuie să 
aibă control intere-
sându-se de faptul 
cum îi merge copi-
lului la facultate.”

- Domnule rector, ce tre-
buie să cunoască preten-
denţii la studii, dar şi părin-
ţii lor despre admitere, dar 
și ASEM, ca instituţie de 
învățământ superior cu profi l 
economic?

- Pretendenţii la studii sau 
absolvenţii de licee și colegii 
trebuie să cunoască foarte bine 
oferta pe piaţa educaţională a 
Republicii Moldova la gene-
ral: care sunt universităţile, 
care este imaginea, reputaţia 
acestora pe piaţă, care sunt 
specialităţile oferite; în al doi-
lea rând ar fi  bine să cunoască 
foarte bine domeniul în care își 
doreşte să-şi dezvolte o carie-
ră, fi indcă nu oricine poate să 
devină medic, nu oricine poate 
să devină inginer, precum şi nu 
oricine poate să devină peda-
gog. Aceasta ar fi  ceea ce ar 
trebui să cunoască un absol-
vent de liceu sau un pretendent 
la studii. O dată decis domeniul 
de interes, e cazul să urmăriți 
instituția cea mai avantajoa-
să, prin oportunităţile pe care 
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Studenţii facultăţii participă activ, îndrumaţi de profesori, la dife-
rite concursuri și manifestaţii ştiinţifi ce universitare, naţionale şi 
internaţionale.
• Concursul economic ”Azi student, mâine antreprenor”
• Concursul studențesc ”Cel mai bun plan de marketing”
• Clubul de dezbateri BIZZ CLUB
• Academia start-up
• Concurs expoziție de fotografi i ”Europa mea”
• Simpozionului Internaţional al Tinerilor Cercetători, etc.

BAAFACULTATEA FACULTATEA 
BUSINESS ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

DECAN, 
dr., conf. univ. 
Angela SOLCAN 

CATEDRE: 

MANAGEMENT 
Şef-catedră: Gheorghe ŢURCA-
NU, dr., conf. univ., 

MARKETING ŞI LOGISTICĂ 
Şef-catedră: Oxana SAVCIUC, 
dr., conf. univ., 

TURISM ŞI SERVICII 
HOTELIERE 
Şef-catedră: Elena TURCOV, 
dr. hab., prof. univ., 

MERCEOLOGIE, COMERŢȘI 
ALIMENTAŢIE PUBLICĂ 
Şef-catedră: Mihail CERNA-
VCA, dr., conf. univ., 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
Şef-catedră: Vasile  SCUTEL-
NIC, antrenor emerit al RM

CONTACTE:
2005, mun. Chişinău,
str. Mitropolit Gavriil 
Bănulescu-Bodoni 61,
bl. A, et. 4, of. 404, 
tel. 402 731; 402 710
site: www.baa.ase.md
e-mail: baa_decanat@ase.md

Sergiu PUȘCUȚA, șeful 
Inspectoratului Fiscal Principal de 
Stat, din februarie 2016. A absolvit 
Management la ASEM în 1994.

Eugen HRISTEV este absolvent al Facultății 
Business și Administrarea Afacerilor, 
promoția 1994. Este fondatorul și directorul 
general al companiei IT ”Trimetrica”.

Octavian CALMÎC, absolvent al 
Facultății Business și Administrarea 
Afacerilor. Viceprim-ministru, ministru 
al Economiei din ianuarie 2016.

Iurie CARP, absolvent al Facultății BAA 
în 1998. Este director la Combinatul de 
Vinuri ”Cricova”, din mai 2016.

FACULTATEA DE BUSINESS ȘI 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 constă în formarea specialiştilor de performanţă şi dezvoltarea cercetării ştiinţifi ce în domeniul 
administrării afacerilor, contribuind la promovarea spiritului antreprenorial şi la dezvoltarea mediului economic. 

Dispunând de un vast potenţial didactic şi ştiinţifi c, Facultatea BAA deţine poziţia de lider în spaţiul universitare 
economic din Republica Moldova în formarea specialiştilor în domeniul administrării afacerilor.

Axarea învăţământului pe student şi cu-
noaşterea necesităţilor acestuia deter-
mină conducerea facultăţii şi catedrelor, 
corpul profesoral să ajusteze planurile de 
învăţământ şi să adapteze programele 
de studii la necesităţile reale ale agenţi-
lor economici, ceea ce oferă absolvenţilor 
facultăţi şanse suplimentare de angajare 
în câmpul muncii. Relațiile de parteneriat 
cu mediul de afaceri oferă posibilitatea de 
a efectua stagii de practică, sau chiar de 
a se angaja încă din timpul studiilor.

Domenii de formare profesională/
specialități la Facultatea BAA:
• Business și Administrare (Business 
și Administrare, Achiziții, Manage-
mentul proprietății intelectuale);

• Marketing și Logistică;
• Merceologie și Comerț;
• Turism;
• Tehnologia produselor alimentare 

(Tehnologia şi managementul ali-
mentaţiei publice).

ABSOLVENŢI
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EGDFACULTATEAFACULTATEA
ECONOMIE GENERALĂ ȘI DREPT

Domenii de formare pro-
fesională/ specialități la 
Facultatea EGD: 

• Business și Adminis-
trare (Managementul 
resurselor umane); 

• Administrație publică; 
• Asistență socială; 
• Economie generală; 
• Drept. 

DECAN, 
dr., conf. univ., 
Alic BÎRCĂ 
PRODECANI: 
Alexandra TIGHINEANU, drd., 
lector superior, 
Marina BĂIEȘU, dr., conf. univ., 

CATEDRE: 

ECONOMIE 
ȘI POLITICI ECONOMICE 
șef-catedră: Aurelia TOMȘA, 
dr., conf. univ., 

MANAGEMENT SOCIAL 
șef-catedră: Dorin VACU-
LOVSCHI, dr., conf. univ., 

DREPT PRIVAT 
șef-catedră: Liliana ROTARU 
MASLO, dr., conf.univ., 

DREPT PUBLIC 
șef-catedră: Alexandru ARMEA-
NIC, dr., conf. univ., 

COMUNICARE ECONOMICĂ 
ȘI DIDACTICĂ 
șef-catedră: Raisa BORCOMAN, 
dr., conf. univ.

CONTACTE:
Chișinău, MD – 2005,
str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-
Bodoni, 61,
Bloc A, et. 6, biroul 610,
tel. 22-44-82, 40- 27-13
www.ase.md, d_egd@ase.md

Facultatea „Economie Generală și Drept” a fost înfi ințată la 1 septembrie 2002, în urma reor-
ganizărilor ce au avut loc în cadrul ASEM. Facultatea a fost fondată, având la bază următoarele catedre 
„Economie Generală” „Management social”, „Instruire economică” şi „Drept”. Ulterior, Catedra „Drept” 
a fost reorganizată, în baza căreia au fost create două catedre noi „Drept Privat” și „Drept Public”. De 
asemenea, putem menționa că, în această perioadă, Catedra „Economie Generală”a fost reorganizată în 
Catedra „Teorie Economică și Politici Economice”, iar Catedra „Instruire Economică” – în Catedra „Comu-
nicare Economică și Didactică”.

Elvira PĂLITU a 
absolvit Facultatea 
Economie Gene-
rală și Drept. Cea 
mai bună studentă 
a ASEM la prima 
ediție a concursu-
lui. Este avocată 
în Londra, la White 
and Case LLP.

Ion CURMEI, 
a absolvit 
Facultatea 
Economie 
Generală și 
Drept. Este 
director gen-
eral al com-
paniei turistice 
”Panda-Tur”.

Iurie BADICU a absolvit 
Facultatea Economie 
Generală și Drept. Este 
director executiv la 
companiile: Fabrica de 
Mobilă Ambianţa, Res-
taurantele Oliva și Sala 
de Aur, Ofi ciul Republi-
can a Dreptului de Au-
tor, Compania Muzicală 
Fabrica de Hituri.

Facultatea de Economie Generală şi Drept 
este o facultate cu un spectru larg de specializa-
re şi pregătire a cadrelor în cele mai diverse do-
menii ale economiei naţionale, dar și specialiști 
în domeniul jurisprudenței. Baza tuturor speci-
alităţilor şi specializărilor o constituie pregătirea 
fundamentală economică și juridică, precum şi 
specializarea în domeniile corespunzătoare. Me-
todologiile, instrumentele şi tehnicile de acţiune şi 
comunicare constituie substanţa diferitelor disci-
pline universitare, incluse în planurile de învăţă-
mânt de la ciclurile I şi II. 

ABSOLVENŢI
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FBFACULTATEA FACULTATEA 
FINANȚE

DECAN, dr. hab., prof. univ., 
Ludmila COBZARI 

CATEDRE: 

BĂNCI ȘI ACTIVITATE BANCARĂ 
Șef-catedră - Oleg STRATULAT, 
dr. hab., prof. univ., 

INVESTIŢII ȘI PIEŢE DE CAPITAL 
Șef-catedră - Rodica HÎNCU dr. hab., 
prof. univ., 

FINANŢE ȘI ASIGURĂRI 
Șef-catedră - Nadejda BOTNARI, dr., 
prof. univ., 

LIMBI MODERNE APLICATE 
Șef-catedră - Julieta RUSU, dr., prof. 
univ.

CONTACTE: 
or. Chişinău, MD-2005, 
str. Mitropolit Gavriil 
Bănulescu-Bodoni, 59; 
Blocul „F”; etajul 1; biroul 106; 
Telefon: 24-47-36, 402-752 (decan); 
402-753, 402-853 (prodecani); 
402-750, 402-752, 402-850 (metodişti) 
E-mail: decanat.fi n@ase.m d

Facultatea Finanţe a Academiei de Studii Economice a Moldovei îşi trage rădăcinile de la for-
marea Catedrei „Finanţe şi credit” în cadrul Universităţii de Stat a Moldovei la 16 septembrie 1957, 
pentru ca în 1991 să devină o facultate de forţă în cadrul ASEM. În prezent, Facultatea Finanţe este 
o componentă importantă a ASEM, deţinând poziţia de lider în spaţiul universitar din Republica Mol-
dova în formarea specialiştilor în cele mai importante domenii ale economiei naţionale, precum: ac-
tivitatea bancară, investiţiile, asigurările, fi nanţele publice, fi scalitatea, fi nanţele agenţilor economici, 
pieţele de capital, relaţiile valutar-fi nanciare, etc.

Cristian ROTARU, absolvent al 
Facultății Finanțe. Cel mai bun student 
al ASEM, 2004. La moment este șef 
de departament la Mobiasbancă – 
Groupe Sociétè Générale.

Alexandru MACHEDON a absolvit 
Facultatea Finanțe. Fondator și 
director general „StarNet” SRL.

Stas MADAN, absolvent al 
Facultății Finanțe. Consultant la 
Business Inteligent Service, expert 
economic.

Inga FOCŞA a 
absolvit Facultatea 
Finanţe, apoi Econo-
mie Generală şi Drept. 
MISS ASEM 2006. Din 
aprilie 2010 este ana-
list superior la com-
pania „Arbat Capital 
Management”.

Fiind una din cele mai prestigioase în şcoala economică superioa-
ră, fapt confi rmat de multe generaţii de profesori şi studenţi, facultatea 
Finanţe şi-a stabilit drept obiectiv principal, formarea specialiştilor în 
domeniile: fi nanţele publice, gestiune fi nanciară a întreprinderii, ma-
nagementul bancar, investiţii, pieţe de capital, asigurări şi fi scalitate. 

Domenii de formare profesio-
nală/specialități la Facultatea 
Finanțe: 
• Finanțe (Finanțe și Bănci)

ABSOLVENŢI
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FCFACULTATEAFACULTATEA
CONTABILITATE

DECAN, dr. conf. univ. 
Lilia GRIGOROI

CATEDRE:

CONTABILITATE ŞI AUDIT
şef-catedră - Angela POPOVICI, dr., 
conf. univ.

CONTABILITATE 
ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ
şef-catedră - Liliana LAZĂRI, dr., conf. 
univ.

CONTACTE:  
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 

Facultatea ,,Contabilitate” începe să-şi scrie propria sa istorie în anul 1991, odată cu înfi inţarea 
Academiei de Studii Economice prin Hotărîrea nr.537 a Guvernului Republicii Moldova. Facultatea 
,,Contabilitate” face parte dintre cele şase facultăţi ale ASEM-ului. 

Facultatea îşi asumă misiunea să ofere studenţilor cunoştinţele şi competenţele necesare pentru 
o carieră de succes 

În vederea asigurării gestiunii operative a facultăţii, so-
luţionării problemelor curente etc., în cadrul facultăţii 
săptămânal are loc întrunirea lărgită a Biroului Consiliu-
lui sub conducerea decanului. De asemenea urmărirea 
curentă a desfăşurării procesului de studiu este efectuată 
de cei trei prodecani ai facultăţii, care se afl ă în subordo-
narea decanului. 

Domenii de formare profesională/specialități 
la Facultatea Contabilitate: 
• Contabilitate. 

Steluța MAZILU este absolventă a 
Facultății Contabilitate. Este Peer 
Leader la George Brown College 
(Canada).

Facultatea „Contabilitate” activea-
ză în conformitate cu Regulamen-
tul Facultăţii Instituţiei de Învăţă-
mânt Superior Universitar şi are 
drept scop pregătirea specialiştilor 
în domeniul economiei şi în mod 
special în cel al contabilităţii, audi-
tului, analizei economice etc. Re-
alizarea acestui scop se face prin 
desfăşurarea activităţilor instruc-
tiv–metodice, educaţionale şi de 
cercetare ştiinţifi că.

Sergiu HAREA, a absolvit în 1993 Academia 
de Studii Economice din Moldova, Facultatea 
- Contabilitate și Audit. Pe 28 iulie 2016 Sergiu 
HAREA a fost ales președinte al Camerei de 
Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

ABSOLVENŢI
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CSIE
FACULTATEAFACULTATEA
CIBERNETICĂ, STATISTICĂ 
ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

DECAN, conf.univ. 
Anatol GODONOAGĂ

CATEDRE:

CATEDRA CIBERNETICĂ 
ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Şef-catedră – Ion Bolun, dr. hab., 
prof. univ.,

CATEDRA MATEMATICĂ 
ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ
Şef-catedră – Ion Pârţachi, dr., 
prof. univ.,

CATEDRA 
TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE
Şef-catedră – Anatol Prisăcaru, 
dr., prof. u niv.

CONTACTE: 

str. Mitropolit Gavriil 
Bănulescu-Bodoni, 59 
blocul B, ASEM, 401. 
Tel. 022-402-716, 022-222-765, 
022-402-975, 022-402-972 
e-mail: anatgo@ase.md, 
anagodon22@yahoo.com

Ion AMARFII, absolvent al 
Facultății CSIE (1998). Director 
al companiei „Trimaran S.R.L.” 
– companie care a implementat 
mai multe proiecte informatice 
în Franţa, România, SUA, 
Japonia şi Republica Moldova.

Vitalie IURCU a absolvit 
Facultatea Cibernetică, 
Statistică și Informatică 
Economică. Vice-ministrul 
economiei din 2016.

Facultatea colaborează cu facultăţi şi catedre similare 
din SUA (Universitatea Amherst din Massachusetts), 
Franţa (Universitatea Paris-Dauphine, Universitatea 
din Nantes), România (ASE Bucureşti, Universitatea 
A.I.Cuza Iaşi, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Na-
poca ş.a.), Bulgaria (Universitatea Economică din 
Sviştov), Ucraina, Rusia, Polonia ș.a. Se intensifi -
că colaborarea, în scopuri de instruire, angajare şi 
transfer tehnologic cu mediul de afaceri, îndeosebi 
cu asemenea fi rme cum ar fi : Crystal System, Ce-
dacri International, Endava, WizRom Software, Est 
Computer ş.a.

Domenii de formare profesională/specialități la 
Facultatea CSIE: 

• Statistică şi previziune economică; 
• Cibernetică şi informatică economică; 
• Informatică (Informatică, Informatică Apli-

cată); 
• Ingineria sistemelor şi calculatoarelor 

(Tehnologii informaționale, Securitate 
Informațională).

Facultatea CSIE este responsabilă de pregătirea specialiştilor de înaltă califi -
care şi de desfășurarea cercetărilor ştiinţifi ce în domeniul informaticii, statisticii 
şi ciberneticii economice, având ca scop satisfacerea cât mai efi cientă a nece-
sităţilor societăţii cu cadre din domeniile menționate.

Facultatea a fost înfi inţată în 1993. În cadrul 
celor trei catedre: Cibernetică şi informatică 
economică, Matematică şi statistică econo-
mică, Tehnologii informaționale – activează 
52 de cadre didactice, inclusiv 6 profesori 
universitari şi 32 de conferenţiari universitari. 

 Valeriu CERNEI, absolvent CSIE, 
actualmente Partener al  Grupului 
de fi rme Moore Stephens KSC.

ABSOLVENŢI
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REIFACULTATEAFACULTATEA
RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE

Decan, prof. univ., membru 
corespondent al AŞM, 
Dumitru MOLDOVAN 

PRODECAN: 
Maia PISANIUC dr. hab., prof. univ. 

CATEDRE: 

RELAŢII ECONOMICE 
INTERNAŢIONALE 
Șef-catedră – Boris CHISTRUGA dr. 
hab., prof. univ., 

GÂNDIRE ECONOMICĂ, 
DEMOGRAFIE ȘI GEOECONOMIE 
Șef-catedră – Elina BENEA-POPUŞOI 
dr. prof. univ., 

LIMBI MODERNE DE AFACERI 
Șef-catedră – Gheorghe MOLDOVANU 
dr. hab., prof. univ.

CONTACTE: 
Chișinău, MD – 2005, 
str. Mitropolit Gavriil 
Bănulescu-Bodoni, 59, 
Bloc B, et. 7, biroul 705, 
tel.: 40-27-77, 40-28-77 
www. ase.md,  www.rei.ase.md

Studenții facultății sunt divizați în două fi liere, 
conform limbii de predare: engleză și franceză. 
La facultate se editează două buletine informa-
tive: în limba franceză „REI- Francophone” și în 
limba engleză: „REI-Action” și anual se organi-
zează „Festivalul vedetelor REI”. Corpul profe-
soral se compune din cadre didactice de la ca-
tedrele Academiei și cadre didactice asociate și 
profesori invitați din Franța, România, Germania, 
SUA, Marea Britanie, Rusia, Polonia, Italia etc.

Clubul de Dezbateri Științifi ce Studențești 
„Modul Economic de Gândire” are drept scop 
dezvoltarea abilităților de analiză, de gândire 
critică a studenților, ajutându-i să dobândească 
capacitatea de a vorbi liber în public, de a reali-
za cercetări științifi ce relevante. 

Domenii de formare profesională/
specialități la Facultatea Relații Eco-
nomice Internaționale: 
•  Economie mondială și relații 
economice internaționale. 

În prezent, la specialitatea REI, la Ciclul I, mai mult de 85% din 
cursuri se predau în limba engleză sau franceză. Absolvenţii Ciclului 
I obţin o Diplomă de licenţiat în economie, precum şi un Certifi cat de 
interpret cu limba engleză sau franceză. Studenţii fi lierei franceze 
au posibilitatea să devină titulari şi ai Diplomei Camerei de Comerţ 
şi Industrie din Paris.

În anul 1990, în cadrul Facultății de Economie a Universității de Stat 
din Moldova se înmatriculează o grupă de studenți care încep studie-
rea științelor economice în limba franceză. La 1 septembrie 1994, este 
înfi ințată Facultatea de Relații Economice Internaționale cu predare în 
limba franceză, engleză și germană. 

Facultatea REI este prima facultate din Republica Moldova, care a 
început să pregătească specialişti în domeniul relaţiilor economice in-
ternaţionale, acumulând în această privinţă cea mai bogată experienţă. 

 Igor GARABAJIV este absolvent 
al Facultății Relații Economice 
Internaționale. Cel mai bun stu-
dent al ASEM, 2005. Este Lead 
Supply Chain Analyst - Promo-
tional Planning at BJ’s Wholesale 
Club, Boston, SUA.

Victoria VLAD a absolvit Facultatea Relații 
Economice Internaționale. La moment este 
economist la Expert Group.

Cristina 
CHEPTEA a 
absolvit Fac-

ultatea REI în 
1996. Interna-

tional Monetary 
Fund, Re-

search Offi cer, 
Washington, 

S.U.A.

Carolina BUGAIAN este 
absolventă a Facultății Relații 
Economice Internaționale. 
Este director fi nanciar al com-
paniei ”Moldcell”.

ABSOLVENŢI
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CNCCOLEGIUL NAȚIONAL DE COMERȚAL 
ASEM

DIRECTOR, Lidia PLEŞCA 

Director adjunct pe instruire: 
Victoria GUTIUM 
Director adjunct pe educ ație: 
Svetlana MANUIL 

CONTACTE: 

or. Chişinău, str. Petru Rareş,18 
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM 
tel. 022 402-791 
tel. 022 402-983 
www.colegiu_cnc@mail.ru

La sfârșit de decembrie a anului 1945, botezat la începuturi So-
vietschii Tehnicum Torgovli, rebotezat în Tehnicumul de Comerţ So-
vietic, azi Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM este un centru de 
învăţământ modern, care își racordează, conștiincios și perseverent, 
activitatea exigenţelor educaţionale moderne și realităţii contempo-
rane, colectivul căruia transmite dezinteresat, cu dăruire, tuturor 
tinerilor dornici de carte, cunoștinţe în domeniul economiei, tehno-
logiei și al serviciilor. An de an, specialităţile: „Contabilitate”, „Mer-
ceologie”, „Comerţ”, „Tehnologia produselor alimentaţiei publice”, 
„Turism” și ”Servicii hoteliere”, sunt tot mai solicitate, iar tainele lor 
vin să le deprindă tot mai mulţi copii și nepoţi ai foștilor elevi, numărul 
cărora depășește 25.500 de absolvenţi. 

SPECIALITĂȚI: 
• „CONTABILITATE”, domeniul de formare profesională - 

411.”Contabilitate şi impozite”. 
• „COMERŢ”, domeniul de formare profesională - 416. 

„Vânzări angro (cu ridicată)”. 
• „MERCEOLOGIE”, domeniul de formare profesională - 

416.” Vânzări angro (cu ridicată). 
• „TEHNOLOGIA ALIMENTAŢIEI PUBLICE”, domeniul 

de formare profesională - 721.” Prelucrarea alimente-
lor”. 

• „TURISM”, domeniul de formare profesională - 1015 . 
„Călătorii , turism şi agrement”. 

• „ORGANIZAREA SERVICIILOR ÎN HOTELURI ŞI 
COMPLEXURI TURISTICE”, domeniul de formare pro-
fesională - 1013. Servicii hoteliere, restaurante şi ali-
mentaţie publică. 

STUDII, ODIHNĂ ŞI ACTIVITĂŢI EXTRADIDACTICE 
FESTIVALUL NAŢIONAL 
AL CÂNTECULUI FRANCOFON 
”CHANTONS, AMIS!”, 

Este un eveniment unic, care se desfăşoară anual 
la iniţiativa CNC al ASEM şi a asociaţiei profesorilor de 
Limbă Franceză din Moldova, fi ind susţinut de Minis-
terul Educaţiei, Alianţa Franceză, Comisia Naţională 
pentru UNESCO. În fi ecare an, Marele Premiu constă 
într-un sejur în Franţa.

ANSAMBLUL DE DANS „DIVERTIS” 

Deşi tânăr, colectivul, condus de absolventa instituţiei Victoria 
Gogu, s-a afi rmat în scurt timp ca unul original, dinamic şi azi nici 
o sărbătoare nu are farmec fără dansurile populare, moderne şi 
ale diferitelor popoare ale lor. 

Clubul „Economiştilor”, monitorizat de tânăra şi perseverenta 
profesoară de discipline economice d-na Barbăneagră Olga, îi fa-
miliarizează pe elevi cu conceptele esenţiale economice, le dez-
voltă spiritul antreprenorial care le-ar permite ulterior deschiderea 
unei afaceri proprii.

„GALA LAUREAŢILOR” 
este sărbătoarea muncii, perseverenţei şi a inteligenţei, or-
ganizată la fi nal de an şcolar, un proiect de apreciere a per-
formanţelor şcolare şi de premiere a celor mai buni elevi. 

FORMAŢIA VOCALĂ „CONTUR” 
Viaţa este animată de melodiile formaţiei vocale „Con-

tur”, conducător artistic Anatol Dicusar. Soliştii formaţiei 
creează bună dispoziţie şi fac fi ecare activitate culturală 
deosebită . 
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ŞMEEBȘCOALA MASTERALĂ DE EXCELENȚĂ 
ÎN ECONOMIE ȘI BUSINESS

• Management în administraţia publică 
• Administrarea și securitatea produselor. 
• Managementul calității, expertiza și 

protecția consumatorului. 
• Tehnologia și managementul alimentației 

publice și agroturism. Contabilitate şi 
audit 

• Audit fi nanciar 
• Contabilitate, gestiune şi control 
• Finanţele şi contabilitatea fi rmei 
• Analize şi prognoze fi nanciare în activi-

tatea de antreprenoriat 
• Contabilitate şi audit în instituţiile publice 
• Contabilitatea şi gestiunea afacerilor 
• Managementul marketingului 
• Reclamă şi Relaţii cu publicul 
• Logistică şi Supply Chain Management 
• Administrarea Afacerilor 
• Business Internaţional 
• Managementul proiectelor europene 
• Managementul și dezvoltarea resurse-

lor umane 
• Comunicare şi jurnalism economic 
• Educaţie economică 
• Administrare fi nanciar-bancară (în limba 

engleză) 
• Administrare bancară 
• Investiţii şi Pieţe de Capital 

• Finanţe corporative; Asigurări 
• Finanţe publice şi Fiscalitate 
• Comerţ exterior și activitatea vamală
• Tranzacţii internaţionale și diplomaţie 

economică
• Integrarea economică şi afaceri euro-

pene
• Demografi e şi economia populaţiei
• Econ omie şi Managementul mediului
• Teorie economică
• Analiza, monitorizare și evaluarea politi-

cilor economice
• Economia unităţilor economice
• Statistică și actuariat în economie și bu-

siness
• Tehnologii informaţionale în economie
• Cibernetică economică
• Comerţ şi expertiza mărfurilor în activi-

tatea vamală
• Managementul informaţional
• Gestiunea şi dezvoltarea turismului
• Gestiunea hotelieră

PENTRU ABSOLVENŢII PRO-BOLOGNA, 
PRE-BOLOGNA, PROFIL JURIDIC, 
durata studiilor 1,5 ani
• Drept fi nanciar-fi scal
• Drept economic
• Drept şi proceduri vamale

PENTRU ABSOLVENŢII ALTUI PROFIL 
DECÂT CEL JURIDIC, 
durata studiilor 2 ani
• Dreptul în afaceri
• Drept fi nanciar-fi scal
• Drept şi proceduri vamale

PROGRAME PENTRU ABSOLVENȚII 
PRO-BOLOGNA,  durata studiilor 2 ani 

DIRECTOR, conf. univ., dr, 
Angela CASIAN 

DIRECTORI ADJUNCŢI: 
Rodica TIRON, lect. univ., 
Tatiana GAUGAŞ, lect. univ.

CONTACTE: 
2005, Chișinău, 
str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 59, 
bl.F, et.2, of. 206 
Tel. 402-831, 402-895, 402-939 
www.masterat.ase.md

Metodele de predare aplicate sunt 
variate şi preponderent participati-
ve: lecţii teoretice, dezbateri publi-
ce, studii de caz, simulări, realiza-
rea proiectelor, seminare. 

Şcoala Masterală oferă o listă im-
punătoare a programelor de mas-
terat pentru ca fi ecare masterand 
să-şi formeze propriul viitor în 
funcţie de perspectivele profesio-
nale şi ambiţiile sale.

Misiunea Şcolii Masterale de Excelen-
ţă în Economie şi Business este de a 
furniza servicii educaţionale de cea 
mai înaltă calitate în domeniul econo-
mic, juridic și IT în scopul dezvoltării 
aptitudinilor profesionale şi aprofun-
darea cunoştinţelor de specialitate ale 
profesioniştilor, precum şi dezvoltarea 
capacităţilor de cercetare ştiinţifi că.

Şcoala Masterală promovează po-
litica ASEM de perfecţionare con-
tinuă a procesului de instruire, 
oferind programe de masterat de 
profesionalizare şi de cercetare în 
concordanţă cu standardele inter-
naţionale de excelenţă. 

Scopul fundamental al Şcolii Maste-
rale vizează formarea specialiştilor 
de înaltă califi care, într-un domeniu 
interdisciplinar, prin excelenţă, con-
tribuind la creşterea efectivă a cu-
noaşterii în domeniul ştiinţelor soci-
al-economice, juridice și exacte. 
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• a fost creată cea mai reprezentativă colecţie de pu-
blicaţii cu profi l economic din ţară, care a înregis-
trat o creştere considerabilă de la 158 de mii în 
anul 1991 la 279 de mii în prezent; 

• au fost deschise 4 săli de lectură, ofi ciul „Împrumut”, 
Sala de referinţe, Laboratorul de restaurare a pu-
blicaţiilor, Centrul Multimedia. 

• au fost editate peste 50 de publicaţii – monografi i, 
bibliografi i, biobibliografi i, culegeri ale conferinţe-
lor organizate de către bibliotecă, pentru care au 
fost obţinute peste 20 de premii la Concursul Naţi-
onal „Cele mai reuşite lucrări în domeniul bibliote-
conomiei şi ştiinţei informării”; 

• în vederea dezvoltării colecţiilor Biblioteca Ştiinţifi că 
a ASEM au fost încheiate convenţii de colaborare 
cu Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, 
Comisia Europeană, cât şi cu peste 40 de parte-
neri din ţară şi de peste hotare; 

• a fost obţinut statutul de Bibliotecă de categoria su-
perioară (1996) şi de Bibliotecă ştiinţifi că (2006); 

• au fost organizate numeroase manifestări ştiinţifi ce 
de mare anvergură. 

• au fost inaugurate Centrul de Informare al Uniunii 
Europene (EUI) şi Centrul de Informare Publică al 
Băncii Mondiale.

INFORMATIZAREA 
ACTIVITĂȚLOR UNIVERSITARE 

În scopul sporirii calităţii instruirii, a cercetărilor ştiinţifi -
ce şi a gestiunii universitare a fost elaborată și implemen-
tată strategia de informatizare i-ASEM. Ca urmare, a fost 
creat un Spaţiu informatic integrat, care cuprinde toate 
activităţile universitare. Punerea în practică a Strategiei 
a determinat standardizarea şi optimizarea activităţilor 
administrative, asigurarea accesului direct la informaţii în 
timp real, monitorizarea procesului didactic, planifi carea, 
distribuirea şi controlul resurselor fi nanciare, evidenţa re-
surselor umane şi materiale etc. Prin efortul angajaților 
Departamentului de informatică, a fost implementat sis-
temul ”Antiplagiat”, primul în țară, precum și sistemul de 
gestiune a cursurilor în format electronic Moodle.

SĂLILE CU CALCULATOARE 
O bună parte din cele peste 1000 de calculatoare din 

dotarea ASEM sunt utilizate în procesul de studii și pen-
tru lucrul individual al studenţilor. Ele sunt amplasate în 
28 de clase, fi ind dotate la nivelul standardelor europene. 
Acest lucru l-au confi rmat și numeroșii oaspeţi de peste 
hotare care au vizitat instituţia noastră. În aceste săli s-au 
desfășurat și ultimele ediţii ale Olimpiadei republicane a 
elevilor la informatică, participanţii fi ind încântaţi de con-
diţiile oferite și de modul de organizare.

CENTRUL DE VIDEOCONFERINȚE 
De mai mulți ani, în ASEM funcţionează un Centru de 

videoconferinţe, care oferă oportunități considerabile în 
vederea participării profesorilor, doctoranzilor, masteranzi-
lor şi studenţilor la diferite manifestări ştiinţifi ce internaţi-
onale în regim on-line. De asemenea, în acest Centru se 
desfășoară frecvent webinare și mese rotunde interactive 
cu participarea simultană a mai multor universități din lume.

DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ - 
PROMOTOR AL NOILOR TEHNOLOGII

ȘEF DEPARTAMENT, 
Ion COVALENCO

CONTACTE: 
ASEM, Chișinău, 
str. Mitropolit Gavriil Bănules-
cu-Bodoni, 59, blocul B, eta-
jul 5, biroul 519. 
tel: +373 022 402-721 
fax: +373 022 229-888 
email: d i@ase.md

Departamentul de Informa-
tică a fost creat în anul 1991, 
odată cu fondarea Academiei 
de Studii Economice. Printre 
obiectivele de bază ale activită-
ţii Departamentului se numără 
asigurarea logistică a procesului 
de instruire, elaborarea şi imple-
mentarea sistemelor informatice 
de gestiune pentru diferite sub-
diviziuni, automatizarea activită-
ţilor specifi ce managementului 
universitar, optimizarea fl uxuri-
lor informaţionale, moderniza-
rea şi extinderea reţelei locale 
de calculatoare, menţinerea în 
stare funcţională a tehnicii de 
calcul ş.a. 

BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ A ASEM

DIRECTOR, 
doctor în economie, 
Silvia GHI NCULOV
CONTACTE: 
Chișinău, str. Mitropolit Gavriil 
Bănulescu- Bodoni, 59 
Tel.: (+373) 0 22 40-27-22 
(+373) 0 22 40-29-63 
Fax: (+373) 0 22 24-26-63 
e-mail: library@lib.ase.md 
web-site: www.lib.ase.md

Înfi inţată în anul 1991, oda-
tă cu întemeierea Academi-
ei de Studii Economice din 
Moldova, Biblioteca Ştiinţifi -
că a ASEM are misiunea de 
a participa la procesul de 
instruire, formare şi educa-
re, precum şi la activitatea 
de cercetare ce se desfă-
şoară în cadrul ASEM, prin 
dezvoltarea unei baze do-
cumentare şi de informaţii 
pertinente ştiinţifi c, destina-
te susţinerii programelor de 
învăţământ şi cercetare ale 
studenţilor, cadrelor didacti-
ce, cercetătorilor şi altor ca-
tegorii socio-profesionale; 
prin facilitarea accesului la 
aceste colecţii de informa-
ţii, conştientă fi ind de rolul 
strategic pe care îl are bi-
blioteca în cadrul societăţii 
informaţionale.

PE PARCURSUL A 25 DE ANI DE ACTIVITATE BIBLIOTECA ŞTIINȚIFICĂ 
A ASEM A ÎNREGISTRAT O DEZVOLTARE CONTINUĂ: 
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CONSILIUL SINDICAL 
AL STUDENȚILOR 
ȘI MASTERANZILOR 
(CSSM)

CSSM este 
o organizație 
sindicală prima-
ră din instituțiile 
de învățământ 
superior, mediu de specialitate și 
științifi c. Se consideră organizație 
sindicală primară cu atribuții de nive-
lul 2 și se constituie aparte sau din 
cele ale angajaților, studenților, mas-
teranzilor. 

CSSM este organul sindical 
electiv al instituției și coordonat cu 
organul sindical ier arhic superi-
or. În scopul coordonării activității 
organizațiilor studențești, în temeiul 
acordului organelor de conducere, 
în cadrul sindicatului pot fi  fondate 
asociații ale organizațiilor sindicale 
studențești, hotărârea fi ind aprobată 
de către Biroul Executiv al Consiliului 
General al Sindicatului. Consiliul Sin-
dical al Studenților și Masteranzilor 
ASEM este deschis spre colaborare 
cu organizații devotate studenților și 
care nu au ca scop obținerea profi -
tului. CSSM, în activitatea sa, este 
independent față de autoritățile pu-
blice, față de toate partidele politice, 
patronate, asociații obștești.

Sportul de performanță este practicat zilnic de către 250-300 
de studenți, care au în rândurile lor 12 maeștri și 15 candidați de 
maeștri ai sportului. 

În special, merită să fi e menționate: 
• Echipele de volei (f), participante la numeroase competiții 
și turnee naționale și internaționale; 

• Echipa de baschet (f), deținătoarea locului I și a Medaliei 
de Aur la Campionatul Universitar al Re-
publicii Moldova (edițiile 2004, 2005, 
2006, 2008, 2009, 2010);  

• Echipa de baschet (m), parti-
cipă la Campionatul RM și 
deținătoare a Cupei Republicii 
Moldova (edițiile 2006, 2008, 
2009) 

POSIBILITĂȚI DE IMPLICARE

Ziarul ”CURIERUL ECONOMIC”
Ziarul „Curierul Economic” a fost înfi ințat la începutul anu-

lui 1999 (înregistrat la Ministerul Justiției al RM, la data de 26 
ianuarie 1999, cu numărul 64) și este publicație a Academiei 
de Studii Economice a Moldovei și a Asociației economiștilor 
din Moldova. Este prima publicație periodică de profi l eco-
nomic în limba română din Republica Moldova. Este cel mai 
viabil ziar departamental (universitar) atestând până la eta-
pa actuală 275 de numere tipărite. Fiecare ziar include, cu 
excepția celor speciale dedicate admiterii, o retrospectivă a 
tuturor evenimentelor curriculare și extracurriculare din cadrul 
ASEM și CNC. Aceasta înseamnă știri, reportaje, interviuri, 
istorii de succes, avize cu, despre și pentru studenții și pro-
fesorii ASEM, dar și alte informații de interes din domeniul 
economiei și educației.

RADIO ASEM 
Radio ASEM a fost lan-

sat la 14 februarie 2005, la 
inițiativa studenților și cu 
susținerea administrației Aca-
demiei. Un grup de tineri, entuziaști și dornici de a desco-
peri noi calități de care dispun viitorii economiști, încearcă 
să pună la dispoziția ascultătorilor multă muzică de calitate, 
informații utile despre viața lor din ASEM, dar și despre reali-
tatea din Moldova și din lume.

STUDIOUL TV ASEM 
Academia de Studii Economice a Moldovei a lansat la 25 septembrie 

2015, cu ocazia Zilei ASEM și a Zilei Economistului cel dintâi post de 
televiziune al instituției, numit TV ASEM. 

Studioul este o necesitate a timpurilor, pentru a face accesibile stu-
diile la distanță, dar va servi și ca laborator TV, pentru studenții care își 
doresc să practice jurnalismul TV.

SENATUL STUDENȚESC
Senatul Studențesc al ASEM a fost 

constituit la 18 noiembrie 2005, având ca 
obiective principale: 
• Organizarea efi cientă a vieții studențești; 
• Dezvoltarea relațiilor de parteneriat dintre studenți și administrația 

ASEM; 
• Soluționarea litigiilor și problemelor sociale ale studenților și acordarea 

suportului consultativ în rezolvarea problemelor cotidiene; 
• Promovarea, în rândul studenților, a unui spirit civic și participativ; 
• Colaborarea cu organizațiile nonguvernamentale ce sprijină activitatea 

studenților; 
• Coordonarea activităților studențești desfășurate în ASEM. 

Senatul Studențesc vine în întâmpinarea elevilor din ultimul an de 
liceu și organizează campania de informare și ghidare în carieră a aces-
tora, organizând anual proiectul ”Student pentru o zi”.

COMPLEXUL SPORTIV

Șef-catedră „Educație 
fi zică și sport”, 
Antrenor Emerit al RM, 
Vasile SCUTELNIC

Sportul ocupă un 
loc aparte în ca-
drul ASEM, ceea 
ce confi rmă prin 
faptul că, în anul 
1998, a fost dat în 
exploatare Com-
plexul Sportiv. 

Complexul Sportiv corespunde standardelor europene, 
este dotat cu echipament modern și dispune de șase săli spor-
tive (de jocuri sportive, tenis de masă, lupte, dans, gimnastică 
și o sală de forță) și de două terenuri în aer liber – unul de 
handbal și altul de baschet, auditorii spațioase pentru lecțiile 
teoretice și birourile profesorilor. În incinta Complexului Sportiv 
se desfășoară competițiile din cadrul instituției și cele de nivel 
republican. Astfel, aici au loc meciurile din campionatele Re-
publicii Moldova la volei, baschet, badminton, aerobică.

VIAȚA SPORTIVĂ LA ASEM

r al Re
05, 

Activitatea sportivă din ASEM este orga-
nizată de către Catedra ”Educație fi zică și 

sport” și se desfășoară în cadrul Complexu-
lui Sportiv, dat în exploatare în 1998, care 

dispune de una dintre cele mai moderne 
săli polivalente din Chișinău, două săli de 
gimnastică, alte săli de sport specializate, 
precum și de două terenuri de sport în aer 

liber. 
În cadrul Academiei activează diverse 

secții sportive: volei, handbal, fotbal, 
tenis de masă, atletism, natație, badmin-
ton, lupte libere, aerobică, judo, șah, joc 

de dame, etc.
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EVENIMENTE CU TRADIȚII LA ASEM
La ASEM permanent ceva se întâmplă. Aici este doar 1% din eve-
nimentele cu tradiții, care implică multă tinerețe, frumusețe, creati-
vitate, inteligență și experiență.

CEL MAI BUN PROFESOR AL ASEM 

PREMII DE ZIUA PROFESORILOR 
Tradițional, de Ziua profesională a lucrătorilor din 

învățământ, conducerea ASEM premiază cei mai buni 
dintre cei mai buni profesori. Diplomele, fl orile, dar și cu-
vintele frumoase sunt la ordinea zilei.

ASEM își premiază cei mai buni profesori, 
participanți la concursul „Profesorul anului”, jurizat 
de către o comisie special creată. Astfel, la ultima 
ediție a concursului, dr., conf. univ., decanul facultății 
Economie Generală și Drept, Alic Bîrcă este „Cel 
mai bun conferenţiar universitar şi profesor univer-
sitar” și drd., lector universitar, Natalia Țîmbaliuc 
este învingătoarea concursului „Profesorul anului”, 
nominalizarea „Cel mai bun lector universitar şi lec-
tor-superior universitar”.

SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL AL TINERILOR CERCETĂTORI 
Anual, în luna aprilie, la ASEM are loc Simpo-

zionului Științifi c al Tinerilor Cercetători. Acesta se 
desfășoară pe parcursul a două zile, întrunește sute 
de participanți din țări precum Republica Moldova, 
România, Ucraina, Belarus ș.a. La conferință sunt 
prezentate comunicările științifi ce ale studenților, 
masteranzilor și doctoranzilor pe secțiuni tematice.

CONCURSUL STUDENȚESC „AZI STUDENT, 
MÂINE ANTREPRENOR” 

Concursul „Azi student, mâine an-
treprenor” este organizat de Facultatea 
Business și Administrarea Afacerilor. În 
anul 2016 a adunat un număr record de 
echipe - 17. Studenții au la dispoziție o 
ora să elaboreze un business-plan cu 
un buget inițial de 8 000 de euro și care să fi e: inovativ, creativ, 
original și realizabil. În doar 3 minute echipele prezintă juriului, 
format din oameni de afaceri, planul elaborat. În fi nal, se aleg cu 
diplome, premii, cadouri și … experiență de muncă în echipă.

STUDENȚI PENTRU O ZI LA ASEM 
Timp de o zi, cca 100 de liceeni selectaţi prin 

concurs se afl ă la ASEM și „probează” statutul de 
student, în cadrul proiectului „Fii student pentru o 
zi”, organizat de Senatul Studențesc al ASEM. După 
o sesiune de team building, liceenii vizitează blo-
curile de studii, biblioteca, mediateca, Incubatorul 
de afaceri, serviciul „Relații cu Publicul” și redacția 
ziarului ”Curierul Economic”. Pretendenții la statutul 
de student al ASEM afl ă din prima sursă „Cum e să 
înveți la ASEM?”.

CONCURSUL „IDEI DE AFACERI” 
Business planuri bine întocmite, 

emoţii şi premii, toate sunt elemente 
ale concursului „Idei de Afaceri”, or-
ganizat pentru a determina, conform 
clasamentului, rezidenții Incubatoru-
lui de Afaceri al ASEM. 

Câte trei idei de afaceri învingă-
toare, anual, obțin bani, ofi ciu dotat 
cu toate cele necesare și consultanță 
pentru lansarea afacerilor. Sunt afa-
ceri, care au evoluat pe parcurs, 
ajungând la venituri de milioane.

CONCURSUL „CEL MAI BUN STUDENT AL ASEM” 
Studenții anului 

II, III și masteranzii 
ASEM pot aplica anu-
al, în luna octombrie, 
la concursul ”Cel mai 
bun student al ASEM”, 
organizat de Serviciul 
Relații cu Publicul. 
Până în 2015, 130 de 
studenți au obținut pre-
mii de gradul I, II și III, 
iar 13 dintre ei vor ră-
mâne în istoria ASEM 
ca fi ind cei mai buni studenți ai ASEM, deținători ai Premiilor 
Mari. Aceștia sunt: Elvira Palitu, Cristian Rotaru, Igor Gara-
bajiv, Vitalie Simenciuc, Cristina Frinea, Elena Terzi, Danie-

la Dermenji, Irina Paladi, Irina Țurcanu, 
Radu Artin, Daniela Moisei, Nicoleta 
Gonța, Ștefan Țurcanu și Augustin Igna-
tov. Premiile sunt înmânate câștigătorilor 
tradițional pe 17 noiembrie, de Ziua 
Internațională a Studenților.

„BANCHERUL MODERN” 
Studenţii Facultății „Finanţe”, specialitatea „Finanţe şi 

Bănci” îndrumați de către profesorii Oleg Stratulat și Ana Ber-
dilă, organizează anual, din 2008, concursul: „Bancherul mo-
dern - cunoştinţe profunde şi deprinderi practice temeinice”, în 
formatul unui show extraordinar. Tinerii bancheri detronează 
astfel percepţia greşită despre bancă, bancheri şi activitatea 
bancară și stimulează atitudine nouă vis-a-vis de noile produse 
bancare.

MISS ASEM – VIITOAREA 
FEMEIE DE AFACERI 

Concursul „Miss ASEM – viitoarea femeie 
de afaceri” a fost lansat în primăvara anului 
2003, la iniţiativa Asociaţiei Naţionale a Tine-
rilor Manageri din Moldova (ANTiM) și susţinut 
de ASEM, cu scopul de a promova imaginea 
femeii în afaceri și de a scoate în evidenţă abi-
lităţile de bun organizator și întreprinzător ale 
participantelor. Fetele nu defi lează în costume 
de baie, ci în ţinute de afaceri, prezentând și 
business planuri. Și mai e ceva… fetele, prea 
frumoase cum sunt, chiar ajung să se afi rme în 
carieră. Titlul de MISS ASEM a revenit până în 
prezent celor mai cele mai cele studente: Mari-
na Popa (2003), Inga Focșa, Elena Camerzan, 
Natalia Bejenaru, Ala Botnari, Tatiana Cecan, 
Olga Odemciuc, Maria Șveț, Eugenia Sîrbu, 
Corina Oprea, Liliana Mereacre, Alina Jereghi, 
Olesia Cernavca si Adriana Cazac (2016).

CAMPIONATUL GASTRONOMIC NAȚIONAL 
PENTRU JUNIORI 

Echipe din bucătari juniori de la 
școlile de instruire a bucătarilor din 
țară se întâlnesc, în fi ecare primă-
vară, la ASEM pentru a se întrece 
în arta de preparare a gustoșeniilor. 
Tinerii prepară bucatele în condiții 
de invidiat, la cel mai performant 
laborator de instruire culinară, in-
augurat în 2014 la ASEM.

PROFESIA CONTABIL – 
O CARIERĂ DE SUCCES 

Constituie un concurs studențesc ajuns 
la cea de-a 8-a ediție și se desfășoară 
anual, cu diferite tematici contabile. Eveni-
mentul este organizat de către Facultatea 
Contabilitate, ASEM în parteneriat cu De-
partamentul Contabilitate, Finanțe și Infor-
matică economică a Universității ”Ștefan 
cel Mare” din Suceava. Morala este, de fi e-
care dată, că știința contabilă este departe 
de a fi  închisă pentru inovări și dezvoltare.
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BURSE EXTRACURRICULARE PENTRU STUDENȚII ASEM
Cei mai buni studenți ai ASEM reușesc să se manifeste peste tot. Ei muncesc din primul an 

pentru a-și asigura note maxime în matricolă, dar și în afara orelor se implică în activități de vo-
luntariat. Or, ceea ce obțin din activități extracurriculare, științifi ce sau sociale, contează în egală 
măsură atunci când studenții accesează diverse burse oferite prin concurs de către Centre Uni-
versitare precum CIU, agenții sau companii, în cadrul programelor de responsabilitate socială. 
Faptul că studenților ASEM le reușește să îmbine studiile cu cercetarea științifi că și viața extra-
curriculară tumultoasă este incontestabil. Un argument în plus este numărul mare de studenți ai 
ASEM în listele câștigătorilor de burse prestigioase, precum Bursa Moldcell, Bursa AGEPI, Bur-
sa Orange, Bursa Moore Stephens, Bursa pentru viitor, Bursa Speranței, dar și cele mai râvnite 
și prestigioase – Bursele de MERIT.

BURSA MOORE STEPHENS 
PENTRU STUDENȚII ASEM 

Concursul se desfășoară semestrial și pre-
vede 5 burse în valoare de 1000 de lei pentru 
studenții anilor II și III (inclusiv IV dacă se apli-
că) cu frecvența la zi, care studiază la facultățile 
Contabilitate, Finanțe și Facultatea Cibernetică, 
Statistică și Informatică Economică a Academiei 
de Studii din Moldova. 

Moore Stephens KSC este o fi rmă indepen-
dentă, membră a rețelei Moore Stephens Inter-
national, unul dintre liderii globali în furnizarea 
serviciilor de contabilitate, audit și consultanță 
în afaceri care își desfășoară activitatea în ca-
drul birourilor de la Chișinău, oferind consultanță 
specializată.

BURSELE DE MERIT 
Este cel mai vechi și prestigios concurs de burse pen-

tru studenți. Bursa, în valoare de 12 000 de lei, se oferă 
unui număr de 35 de studenți la Ciclul I, Licență și la 15 
masteranzi. Organizator al concursului este Centrul de 
Informații Universitare, în colaborare cu Consiliul Recto-
rilor și suportul fi nanciar al unor bănci și companii de tele-
fonie mobilă. Cei mai mulți câștigători ai acestor burse, în 
ultimii 20 de ani, sunt tinerii de la ASEM.

BURSA DE MERIT AGEPI 
A fost instituită în anul 2010 și are drept scop susținerea fi -

nanciară a studenților de la Facultatea Business și Administrarea 
Afacerilor, specialitatea Managementul Proprietății Intelectuale, 
aceasta fi ind una dintre direcțiile prioritare ale Strategiei Naționale 
în domeniul PI până în anul 2020. 

Un număr de șapte studenți ai ASEM au benefi ciat până în pre-
zent de câte 1000 de lei pe lună de la AGEPI. 

În cadrul festivității de înmânare a burselor, 
se oferă și mențiuni pentru studenții MPI, BAA, 
care participă ca voluntari în cadrul expoziției IN-
FOINVENT.

BURSE DE EXCELENȚĂ ÎN IT 
Cei mai buni studenți și elevi din domeniul Tehnologiilor 

Informaționale primesc burse în valoare de 12000 de lei. 
Cinci studenți din cei 10 premiați în 2015, învață la ASEM. 

Programul de burse este inițiat de Centrul de Informaţii 
Universitare cu suportul fi nanciar al Fundaţiei Orange Mol-
dova şi în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii 
Moldova. 

Programul are drept scop stimularea tinerilor înmatricu-
laţi la specialităţile IT, care demonstrează merite deosebite 
în procesul de studii şi implicare în activităţi ce ţin de dez-
voltarea tehnologiilor informaţionale.BURA PREȘEDINTELUI, GUVERNULUI ȘI PARLAMENTULUI

Anual, instituții importante ale statului selectează, la sugestia administrației universităților, 
studenți cu reușită înaltă, cărora le acordă burse speciale. Printre norocoși se regăsesc și 
studenți ai ASEM. Tinerii ambițioși pot spera la o bursă oferită de Președinte, care este în 
valoare de 1200 de lei, bursa Guvernului – 1100 lei sau bursa Republicii în valoare de 1320 
de lei, lunar, timp de un an academic.
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ADMITEREA - 2017

 ●  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 
realizează în limbile română, rusă, engleză, franceză; 
învăţământ cu frecvenţă la zi și cu frecvenţă redusă. 
Prestigiul ASEM este confi rmat și de numeroasele acor-
duri de colaborare încheiate 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

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

reprezintă, în 2015, ASEM

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

bun student al ASEM”

Perla Campusului Universi-

tar ASEM., blocul nou, “F”, 

inaugurat în 2011

Echipa feminină de baschet a ASEM mai mereu în topul clasamentului 

national.

CONCURS CULINAR NAȚIONAL 

PENTRU BUCĂTARII JUNIORI
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