AVIZUL COMISIEI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE A PROFILULUI
”BUSINESS ŞI ADMINISTRARE”, ASEM
PENTRU ANII 2007-2011
1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare
a) Direcţiile principale de cercetare ale catedrelor ce formează profilului ”Business şi
Administrare”
Pe parcursul perioadei de evaluare 2007-2011 în cadrul profilului au fost realizate
următoarele cercetări ce corespund profilului evaluat:
1. Tendinţe în dezvoltarea şi funcţionarea organizaţiilor în condiţiile economiei
concurenţiale;
2. Gestiunea eficientă a schimbărilor organizaţionale ca factor de creştere a competitivităţii
întreprinderilor;
3. Dezvoltarea intensivă a marketingului în întreprinderile comerciale non profit;
4. Responsabilitatea socială corporativă şi dezvoltarea durabilă;
5. Dezvoltarea turismului ecologic în Republica Moldova;
6. Tendinţe în dezvoltarea comerţului cu amănuntul în Republica Moldova;
7. Posibilităţi de dezvoltare şi tendinţe pe piaţa restaurantelor din Republica Moldova;
8. Analiza activităţii de management în sectorul hotelier;
9. Planul de valorificare turistică a Complexului Istorico-Natural Orheiul Vechi;
10. Studierea metodelor moderne de transportare a fructelor perisabile.
b) Programe şi proiecte naţionale
Pe parcursul perioadelor de evaluare au fost realizate următoarele programe şi proiecte
naţionale:
1. Direcţii şi posibilităţi de asigurare şi dezvoltare a competitivităţii în condiţiile Republicii
Moldova. Conducătorul proiectului dr. hab., prof. univ., Gr. Belostecinic.
2. Priorităţile relaţiilor economice şi comerciale între Republica Moldova şi Ucraina în
contextul cooperării transfrontaliere şi integrării europene. Conducătorul proiectului dr.
hab., prof. univ., Gr. Belostecinic.
3. Economia bazată pe cunoaştere ca factor de creştere a competitivităţii economice a
Republicii Moldova. Conducătorul proiectului dr. hab., prof. univ., Gr. Belostecinic.
c) Proiecte internaţionale
Pe parcursul perioadelor de evaluare au fost realizate 1 proiect internaţional regional şi alte 2
proiecte bilaterale, după cum urmează:
1. Priorităţile relaţiilor economice şi comerciale între Republica Moldova şi Ucraina în
contextul cooperării transfrontaliere şi integrării europene, etapa „ Colaborarea
transfrontalieră între Republica Moldova şi Ucraina” etapa „ Colaborarea transfrontalieră
între Republica Moldova şi Ucraina”. Conducătorul proiectului Belostecinic Grigore,
conducător proiect, m.c. al AŞM, prof. univ., dr. hab.; consultant ştiinţific Guţu C. dr.;
cercetător ştiinţific principal Lobanov N. dr. hab.; cercetător ştiinţific stagiar Botnari I.
2. Coordonarea generală (din partea Republicii Moldova) a programului de cercetare
”Factorii şi criterii ai competitivităţii economice”, realizat în comun de către Institutul

Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române şi Academiei de Studii
Economice din Moldova (2008).
3. Proiectul TEMPUS IV nr. 144790 – TEMPUS – 2008 – RU – JPCR “Crearea a 4 Şcoli
Hoteliere Superioare de Aplicaţie” (ESHA) a fost prevăzut pentru crearea a 4 Şcoli
Superioare Hoteliere de Aplicaţie în diferite regiuni (municipiul Chişinău din Republica
Moldova, regiunea Ecaterinbourg şi regiunea Hakasia din Federaţia Rusă, regiunea
Kokcetav din Kazahstan).
d) Proiecte de iniţiativă
În cadrul ASEM pe parcursul perioadei de evaluare au fost efectuate cercetări în cadrul
proiectelor de iniţiativă, aprobate de către Senatul instituţiei, anume cinci cele mai importante::
1. Gestiunea eficientă a schimbărilor organizaţionale ca factor de creştere a competitivităţii
întreprinderilor (responsabil: conf. univ., dr. Gh. Ţurcanu).
2. Dezvoltarea intensivă a marketingului în întreprinderile comerciale şi sfera non-profit
(responsabil: conf. univ., dr. O. Savciuc).
3. Evaluarea etapelor de dezvoltare durabilă a turismului (responsabil: conducătorul temei,
prof. univ., dr. hab. E. Turcov).
4. Delimitarea criteriilor de bază privind dezvoltarea durabilă a turismului (responsabil:
conducătorul temei, prof. univ., dr. hab. E.Turcov).
5. Studierea aspectelor metodologice, teoretice si practico-ştiinţifice ale majorării nivelului
de calitate, optimizării gamei sortimentale, îmbunătăţirii proprietăţilor consumiste ale
mărfurilor de larg consum de origine autohtonă (responsabil: conducătorul temei, conf.
univ., dr. M. Cernavca).
2. Structura instituţională şi resursele
a) Personalul uman:
Profilul ”Business şi Administrare” include 65 persoane dintre care titulari – 63 şi 2
persoane angajate pe 0,5. Din numărul total de cercetători 11 persoane au o vîrstă sub 35 de ani,
cea ce alcătuieşte 17% din tot colectivul de cercetători.
În cadrul profilului ”Business şi Administrare” activează 5 doctori habilitaţi, 45 doctori în
ştiinţe şi 15 cercetători fără grad ştiinţific.
Numărul total al doctoranzilor este 52.
3. Rezultatele cercetării, calitatea, eficienţa, relevanţa, impactul
a) Publicaţiile cercetătorilor
În perioada 2007-2011 au fost publicate 77 publicaţii în străinătate, din care:
• 1 capitol în monografie editată în străinătate;
• 30 articole în reviste editate în străinătate;
• 6 articole în culegeri editate în străinătate;
• 40 rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice în străinătate.
În perioada 2007-2011 au fost elaborate 227 publicaţii în ţară, din care:
y monografii - 19;
y capitole în monografii - 7;
y articole în reviste naţionale, categoria B - 49;
y articole în reviste naţionale, categoria C – 89;
y Articole în culegeri – 60.
y Publicaţii electronice – 3

b) Lista a 10 publicaţii de performanţă:
1. BELOSTECINIC, GR. . Sakovici, E. MoiseencoV. Securitatea economică a statului:
teorie, metodologie, practică, Chişinău: ASEM, 2011. 174 p. (9,0 c.a.) ; ISBN 978-997575-574-0.
2. BELOSTECINIC GR.,(COORDONATOR) BRÂNZILĂ, N.; PRODAN, A.; Doctori
Honoris Causa ai ASEM, Chişinău: ASEM, 2011, 90 p. (4,5 c.a.) ; ISBN 978-9975-75555-945
3. BELOSTECINIC, GR. Brânzilă, A. Prodan. A, Istoria ASEM: 20 de ani de ascensiune.
Chişinău : ASEM, 2011. 488 p.(27,6 c.a) ; ISBN 978-9975-75-570-2.
4. BELOSTECINIC, GR; TODOS, P.; …, DOROGAN, V.; ŞI ALŢII. Studii Doctorale:
Experienţă şi perspective europene. Chişinău: UTM, 2008, 195 p. (9,5 c.a.) ; ISBN 9789975-45-089-8
5. COTELNIC A. Sisteme de planificare în afaceri. Chişinău: Departamentul EditorialPoligrafic al ASEM , 2009, 255 pagini (10,05 c.a.); ISBN 978-9975-75-474-3.
6. DEMERJI I., COTELNIC A. Impactul culturii organizaţionale asupra dirijării
conflictelor şi stresului în cadrul unităţilor economice. Chişinău: Departamentul
Editorial-Poligrafic al ASEM, 2010, 218 pag. (9,56 c.a.); ISBN 978-9975-75-519-1
7. NICOLAESCU
M., BILAŞ L. Организационная культура и лидерство в
меняющемся мире, значение гендерных аспектов. Monografie. Chişinău 2007. 167 p.
;ISBN: 978-9975-75-113-1
8. NICOLAESCU M., ŞAVGA L., ŢURCANU GH., ŞAVGA GH., JALENCU M.
Concepţia Sistemului de Management al Calităţii în instituţiile de învăţământ superior.
Monografie. Chişinău: Departamentul editorial-poligrafic al A.S.E.M., 2007,313 pag.,
(12,74 c.a.) ; ISBN 978-9975-75-105-6
9. ŢURACNU GH., URSACHI V. Sistemul de prognozare în managementul firmei.
Monografie. Chişinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2007, 276 pag.,
(10,5 c.a); ISBN 978-9975-75-379-1
10. ŢURCANU GH., HÂRBU E., URSACHI V. Metodologia prognozării proceselor
economice în managementul întreprinderii. Chişinău: Editura ASEM, 2011,344 pagini.
(11,7 c.a.) ; ISBN 978-9975-75-564-1
c) Alte rezultate ştiinţifice de performanţă urmează:
Realizările în cadrul următoarelor activităţi au remarcat nivelul înalt de responsabilitate şi
capacităţi excelente de cercetător:
1. Evaluarea nivelului de competitivitate a economiei Republicii Moldova realizat sub egida
organizaţiei internaţionale Economic Forum din Geneva, Switzerland 2011 gestionat de Dl.
Belostecinic, Gr. publicat în „The Global Competitiveness Report 2010–201”,
compartimentul R. Moldova World Economic Forum din Geneva, Switzerland 2011;
2. Proiectul bilateral ”Priorităţile relaţiilor economice ţi comerciale între Republica Moldova
şi Ucraina în contextul cooperării trans-frontaliere şi integrării europene” (2010-2011);
3. Activităţii de coordonare generală (din partea Republicii Moldova) a programului de
cercetare ”Factorii şi criterii ai competitivităţii economice”, realizat în comun de către
Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române şi Academiei de Studii
Economice din Moldova (2008);

4.

Proiectul TEMPUS IV nr. 144790 – TEMPUS – 2008 – RU – JPCR “Crearea a Şcoli
Hoteliere Superioare de Aplicaţie” (ESHA);
5. Certificările cercetătorilor în urma instruirii de către AJA Registrars for Quality
Management Systems a 4 cercetători formaţi pentru realizarea auditului interna a calităţii
organizaţiilor.
4. Cooperare în cadrul naţional
Pe parcursul perioadei de evaluare au fost editate:
4 manuale pentru învăţământul universitar:
1. BORCOMAN R., RUSU D. Comunicarea persuasivă cu impact în activitatea
managerială şi de afaceri. Chişinău: A.S.E.M., 2009, 347 p., 14, c.a., ISBN 978-997575-467-5.
2. BORCOMAN RAISA, MANCAŞ MARIA. Oportunitatea implementării tehnologiilor
de comunicare în activitatea managerială din Republica Moldova. Chişinău: A.S.E.M.,
2011, 246 p., 11,25 c.a., ISBN 978-9975-75-560-3.
3. BORCOMAN R. Corespondenţă economică şi juridică. Ed. a doua, revăzută şi
completată, Chişinău: ASEM, 2011, 502 p., 20 c.a. ISBN 978-9975-75-568-9.
4. Paladi I. Management public. Manual, ASEM, Chişinău,2009, 381p., ISBN 9789975—75-493-4.
S-a cooperat la elaborarea:
- manualului pentru învăţămîntul universitar Antreprenoriat: iniţierea afacerii, autori
BUGAIAN, L., CATANOI, V., COTELNIC, A., … SOLCAN, A.. Ch.: Elena –V.I.,
2010. 334 p., 74 - 104 p. ISBN 978-9975-9649-4-4
- ghidului Cum să-ţi înfiinţezi o afacere. Ghid practic pentru antreprenori, Larisa Bugaian,
Mihail Roşcovan, Angela Solcan, Ştefan Todiraşcu 1.Solcan A., Chişinău: MultiArt-SV,
2010, p. 228, 5,0 c.a. ISBN 978-9975-4089-1-2.
- lucrării Responsabilitatea socială: aspecte practice. Lilia Covaş, Aurelia Brăguţă, Ch.,
2009 (F.E.P. „Tipografia centrală”), 176 p. ISBN 978-9975-78-752-9.
Au fost publicate 49 de articole în reviste naţionale categoria B, 89 de articole în reviste
naţionale categoria C, altele 60 de articole au fost publicate în alte reviste naţionale.
Rezultatele ştiinţifice ale cercetătorilor profilului ”Business şi Administrare” au participat
activ la 338 conferinţe, simpozioane, mese rotunde naţionale şi internaţionale.
Cercetătorii profilului au fost menţionaţi cu diferite menţiuni naţionale, anume:
1. Belostecionic Grigore, prof. , dr. hab. – Cavaler Ordinul de Onoare;
2. Bilaş Ludmila, conf. univ. – Diploma Ministerului Educaţiei al R. Moldova;
3. Belostecinic Marina, conf. dr., Diploma Guvernului R. Moldova;
4. Panfil Ion, conf. univ., dr. Diploma Ministerului Educaţiei R. Moldova.
Pe parcursul perioadei de evaluare 2 cercetători au avut rapoarte în plen la manifestări
ştiinţifice:
1. Belostecinic G. raport „Criza mondială şi consecinţele ei pentru economia Republicii
Moldova”, Conf. Ştiinţifică internaţională Completivitatea şi inovarea în economia
cunoaşterii (25 – 26 sept. 2009);
2. Belostecinic G. raport „Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere – factor cheie al
creşterii competitivităţii R. Moldova”, ,Conferinţa Internaţională Competitivitatea şi
inovarea în economia cunoaşterii (26 – 27 sept. 2008);

3. Cotelnic A. raport plen „Organizaţia bazată pe cunoaştere şi cultura organizaţională”,
Conf. Internaţională Strategii şi politici de management în economia contemporană (30 31 martie 2011)
Dl academician Belostecinic Grigore este Conducător al programelor de stat, proiectelor de
cercetare, desemnat în perioada evaluată:
- Coordonator al Programului de Stat „Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică
durabilă în contextul economiei bazate pe cunoaştere, globalizării şi integrării regionale
şi europene (perioada 2010-2014);
- Conducătorul proiectului de cercetare (cercetare fundamentală instituţională) „Direcţii şi
posibilităţi de asigurare şi dezvoltare a competitivităţii în condiţiile Republicii
Moldova”(2007-2010);
- Conducător al proiectului de cercetare ”Economia bazată pe cunoaştere ca factor de
creştere a competitivităţii economice a Republicii Moldova” (anul 2011-2012);
- Conducător al proiectului bilateral de cercetare ”Priorităţile relaţiilor economice şi
comerciale între Republica Moldova .i Ucraina în contextul cooperării transfrontaliere şi
integrării europene” (anul 2010-2011);
- Coordonator ştiinţific şi participant la proiectului de cercetare „Elaborarea modelelor de
dezvoltare regională prin formarea clusterelor”(2008-2009);
- Coordonarea generală (din partea Republicii Moldova) a programului de cercetare
„Factori şi criterii ai competitivităţii economice”, realizat în comun de către Institutul
Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române şi academiei de Studii
Economice din Moldova (2008).
Savciuc Oxana, dr., afost desemnată în calitate de coordonator în cadrul proiectului
de cercetare „Direcţii şi posibilităţi de asigurare şi dezvoltare a competitivităţii în
condiţiile Republicii Moldova” (2007-2010).
Dl Rector Belostecnic Grigorii, membru corespondent al AŞM a obţinut Doctor Honoris
Causa al Universităţii ”Ovidius” din Constanţa (2008); Doctor Honoris Causa al Universităţii
“Lucian Blaga” din Sibiu (2009); Doctor Honoris Causa al Universităţii Economice „D. Ţenov”,
or. Sviştov (2010).
Profesorii profilului asigură procesul educaţional cu materiale didactice necesare. Pe
parcursul perioadei de evaluare au fost editate 21 de lucrări metodice, note de curs şi
compendiumuri şi 7 îndrumări metodice.

Titlul de conferenţiar universitar au primit următorii lectori: Melnic Igor, catedra
”Marketing şi Logistică”, Livandovschi Roman, catedra de TSH, Dorogaia Irina, Negru Ion,
Platon Nicolae, Serduni Sergiu catedra Management.
Titlul de profesor universitar a fost obţinut de Dl- Paladi Ion, dr. hab., catedra
Management.
Au fost elaborate 38 de cursuri noi pentru ciclul II masterat. 40 de cadre didactice
realiozează activităţi de conducător al tezelor de licenţă/masterat. Din lista persoanelor

prezentate în procesul de acreditare ştiinţifică a catedrelor de Management, ”Marketing şi
Logistică”, TSH, MERC toate persoanele cu titluri de profesori, conferenţiari si lectori
superiori, coordonează anual în mediu câte 10 teze de licenţă şi 10 teze master.
Pe durata perioadei de evaluare au fost susţinute 13 teze de doctor.
În perioada evaluată cercetătorii profilului au realizat activităţi în calitate de membri al
colegiului de redacţie:
1. Belostecinic Grigore - Preşedinte al Colegiului de redacţie a ediţiei anuale „Analele
Academiei de Studii Economice din Moldova”, Membru al consiliului de redacţie al revistei
„Fin-Consultant”, Redactor şef al revistei ”Economica”, Membru al consiliului de redacţie al
revistei „Sănătate publică. Economie şi management în medicină”, Membru al Colegiului de
redacţie al ediţiei ”Enciclopedia Moldovei” – Chişinău, 2009, Preşedintele colegiului redacţional
al ”Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: probleme şi soluţii pentru România şi
Republica Moldova: conf. şt. intern. (26-27 septembrie 2008) – Chişinău: ASEM, 2008,
Membru al colegiului redacţional ”Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în
context european şi mondial: conf. şt. inter., 22-23 sept. 2006, Chişinău”. – Chişinău, ASEM,
2007;
2. Cotelnic Ala, Membru al consiliului de redacţie al revistei ”Economica”
3. Savciuc Oxana, Membru al colegiului de redacţie al revistei ”Economica”.
Dna prof. Cotelnic Ala, pe parcursul anilor 2007-2011 a fost membru al comisiei de experţi
„Economie şi management” din cadrul CNAA.
Calităţile de cercetător au fost demonstrate în calitate de:
Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat:
1. Belostecnic Grigorii, membru corespondent al AŞM; CŞS D 32.08.00.06 la specialitatea
08.00.06 – Marketing; logistică;
2. Cotelnic Ala, dr hab., prof. univ., CŞS DH 32.08.00.0506 la specialitatea 08.00.05 –
Economie şi management;
3. Paladi Ion, dr hab., prof. univ., CŞS DH 32.08.00.0506 la specialitatea 08.00.05 –
Economie şi management.
Secretar al Consiliului Ştiinţific Specializat:
1. Savciuc Oxana, conf.univ., dr., CŞS D 32.08.00.06, la specialitatea 08.00.06 –
Marketing; logistică.
Membri al CŞS:
1. Cotelnic Ala, dr hab., prof. univ.,
2. Turcanu Gheorghe, dr. conf. univ.,
3. Portarescu Serghei, dr. conf. univ.
Preşedinte al seminarului ştiinţific de profil
1. Cojocaru Vadim, dr., prof. univ. 2007-2009,
2. Cotelnic Ala, dr. hab, prof. univ. 2010-2011
Secretar al seminarului ştiinţific de profil
Turcanu Gheorghe, dr., conf. univ. 2007-2011
Referent la teza de doctor habilitat/doctor

1. Cotelnic A. dr. hab, prof. univ. referent oficial la 6 teze de doctor;
2. Savciuc Oxana, conf.univ., referent oficial la 1 teză de doctor;
3. Solcan A. conf.univ., referent oficial la 1 teză de doctor.
Relevanţa economică a cercetărilor profilului evaluat se demonstrează şi prin:
1. Certificatele de înregistrare a programelor-proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării în
registrul de stat:
- Înregistrarea proiectului instituţional „Direcţii şi posibilităţi de Asigurare şi Dezvoltare a
Competitivităţii în condiţiile Republicii Moldova”, nr. 293, 5 martie 2007, codul
proiectului 07.411.10,.01A;
- Înregistrarea proiectului instituţional „Economia bazată pe cunoaştere ca factor de
creştere a competitivităţii economice a Republicii Moldova”, nr. 506 INST, 12 ianuarie,
2011, codul proiectului 11.817.08.82A;
- Proiectul bilateral ”Priorităţile relaţiilor economice ţi comerciale între Republica
Moldova şi Ucraina în contextul cooperării trans-frontaliere şi integrării europene” nr.
278.UF, 25 ianuarie, 2010, codul proiectului 10.820.07.17.UF.
2. Certificat de înregistrare a mărcii SOREPROCHIN, SRL, MD, nr. 21259, din
25.03.2011, autor Ciumac Ghenadie, dr., conf. univ.
În cadrul profilului activează Centrul pentru Instruire şi Consultanţă în Afaceri, MACIP,
care prestează de servicii de consultanţă pentru agenţii economici din Moldova. Astfel,
aproximativ 21 de cercetători sunt în lista de prestare a serviciilor de consultanţă, printre care
mai activi sunt următorii: Solcan A., Stihi L., Savciuc Oxana, Zgherea Georgetta, Mitniţcaia Lidia,
Solomatin Ala, Macari Ion, Melnic Igor, Ioniţa Irina , Golovco Vasile, Gaugaş Tatiana.

Cercetătorii profilului sunt angajaţi în calitate de experţi la audierea diferitor proiecte
naţionale. Astfel, Dna Ala Cotelnic, dr. hab. prof. univ. a expertizat 5 proiecte instituţionale.
Angela Solcan, dr., conf. univ. - 2 proiecte.
Cercetătorii profilului sunt activi şi în viaţa socială şi politică a ţării. Turcanu Gheorghe,
dr. conf., Rau Andrei, lector universitar au dat avize la următoarele legi: Legea privind
societăţile pe acţiuni, Legea concurentei, Legea privind activităţile de acreditare si evaluare a
conformităţii, Legea privind protecţia consumatorului.
Dl Platon a participat la elaborarea Planului de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat
pentru 2011-2015, aprobat la 16.12.2010. De asemenea, Dlui a participat la elaborarea Strategiei
corporative şi Planuri de Implementare in domeniul Administrării Fiscale, ianuarie 2011.
5. Cooperare internaţională
Cooperarea internaţională se realizează prin elaborarea şi editarea comună a articolelor în
culegeri. Iată unele din ele editate în perioada de evaluare:
1. Belostecinic Gr., Dinu M., Financial support of environmental policy in the Moldavian
Republic (International Conference „Ecological performance in a competitive economy”,
Proceedings – Bucharest, 12-13 November 2009, p. 91-95
2. Belostecinic Gr., Торгово-экономическое сотрудничество Республики Молдова и
Республики Беларусь в поскризисный период развития, Conferinţa Internaţională

„Развитие сотрудничества между республикой Беларусь и республикой Молдова в
системе международной экономики”, БГЭУ, Г. Минск, 18-20 mai 2010
Cooperarea internaţională în domeniul cercetărilor este demonstrată prin participarea la
diseminarea informaţiei prin editare. Dl Belostecinic fiind activ în calitate de:
3. Membru al colegiului de redacţie al revistei ”Management General”, editată de Facultatea de
Management din Braşov a Universităţii ”Spiru Haret” din anul 2008;
4. Membru al colegiului de redacţie al Buletinului Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, seria
”Ştiinţe Economice” din anul 2008;
5. Membru al colectivului editorial al revistei ”Management of Sustainable Development”,
Universitatea ”Lucian Blaga”, Sibiu din anul 2009;
6. Membru al colegiului de redacţie al revistei ”Calitatea – acces la succes”, România, din anul
2009;
7. Membru al colectivului editorial al ”Ovidius University Annals of Economics”,
Universitatea ”Ovidius”, Constanţa, din anul 2009.
Lucrări executate la comanda beneficiarilor din străinătate. Solcan A. a participat la elaborarea
„Planului strategic de dezvoltarea durabilă a turismului în raionul Ialoveni” realizat de ANTREC
Moldova în calitate de expert pe problemele economice.
Cercetătorii ASEM au participat la peste 30 diferite conferinţe internaţionale de
specialitate organizate în România, Bulgaria, Ucraina, Rusia, Bielorusia.
În cadrul profilului au fost organizate 3 manifestărilor ştiinţifice internaţionale:
1. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Gestiunea eficientă a schimbărilor organizaţionale ca
factor de creştere a competitivităţii întreprinderilor” , 11-12 aprilie 2008, ASEM, Chişinău. La
lucrările căreia au prezentat raporturi 33 de participanţi (din Republica Moldova, România,
Ucraina, Bielorusia).
2. Conferinţa internaţională „Managementul funcţionării întreprinderilor în condiţiile economiei
concurenţiale”, 25 februarie 2010, au prezentat raporturi 36 de participanţi (din Republica
Moldova, România, Ucraina, Bielorusia).
3. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Responsabilitatea socială corporativă şi dezvoltarea
durabilă”, 30 martie, 2010, au prezentat raporturi 36 de participanţi (din Republica Moldova,
România, Ucraina,).
Relaţii internaţionale stabilite:
Membrii profilului ”Business şi Administrare” au stabilit relaţii de cooperare cu mai multe
universităţi din străinătate:
1.

2.

Universităţile din România (ASE Bucureşti, Univ. Al. I. Cuza din Iaşi, Univ. din
Galaţi, Sibiu, Universitatea Lucian Blaga Braşov, Universitatea din Oradea etc.):
Belostecinic G., Cotelnic A., Ţurcanu G., Savciuc O., Stihi L.,Turcov E., Ciumac
G.ş.a.;
Ucraina (Universitatea Naţională din Doneţk, Universitatea Tehnică de Stat din
Mariupol) Negru Ion, Ciumac Ghenadie, Stihi Ludmila, Covaş Lilia;

3.
4.
5.
6.

Polonia (Universitatea de Economie din Cracovia): Portarescu Sergiu, Stihi
Ludmila, Savciuc Oxana, Gaugaş Tatiana;
Belorusia (Universitatea Coperatist Comercială din Gomel): Cernavca M., Ţurcanu
G., Negru Ion;
Bulgaria (Academia de Studii Economice din or. Svishtov): Belostecinic G.;
Franţa (Universitatea din Auvergne Clermont-1): Belostecinic G., Melnic I., Solcan
A.
Efectuarea stagiilor didactico-ştiinţifice în străinătate (17):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Savciuc Oxana, dr. conf. Universitatea din Sibiu, Romania 2010;
Solcan Angela, conf. univ., Clermont Ferrand, Universitatea din Auvergne
Clermont-1 Franţa, 2010;
Melnic Igor, conf. univ., Clermont Ferrand, Universitatea din Auvergne Clermont-1
Franţa, 2010;
Portarescu Serghei,dr. conf. univ., Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Romania,
2010;
Stihi Ludmila dr. conf. univ., ASE Bucureşti, România, 2010;
Buciuşcan Silvia Ion dr. conf. univ., ASE Bucureşti, România, 2011;
Solamatin Ala, dr. conf. univ., ASE Bucureşti, România, 2011;
Vornoviţchi Diana, asist. univ. Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Romania,
2010;
Vornoviţchi Diana, asist. univ. NBIA Incubator Management Program, 2011;
Savciuc Oxana, dr. conf. România Universitatea „Spiru Haret”, februarie 2008;
Cristafovici Profira dr. conf. România ASE Bucureşti, februarie 2008;
Savciuc Oxana, dr. conf, Slovenia Universitatea din Maribor, mai 2008;
Savciuc Oxana, dr. conf, Polonia, Universitatea de Ştiinţe economice din Krakov,
octombrie 2008;
Gaugaş Tatiana, , dr. conf, Polonia Universitatea de Ştiinţe economice din Krakov,
aprilie 2009;
Savciuc Oxana, dr. conf, România, Sibiu, martie 2011;
Melnic Igor conf.univ., dr.Belarus, or. Gomel Universitatea de Stat „F. Scorina”,
iunie, 2011;
Melnic Igor conf.univ., dr. România, Universitatea „OVIDIUS”, or. Constanţa,
octombrie 2011.

6. Fişa de evaluare a profilului ”Business şi Administrare” (se anexează)
7. Obiecţiile şi recomandările Comisiei specializate către profilul ”Business şi
Administrare pentru Planul de acţiuni
Pornind de la experienţa acumulată în activitatea comisiei specializate de evaluare a ştiinţei
şi inovării profilului „Business şi Administrare”, ASEM considerăm oportun:
1. De a intensifica colaborarea internaţională cu Instituţiile superioare de învăţămînt din
străinătate în baza aplicării la proiecte internaţionale de cercetare;
2. De a colabora mai activi în domeniul pregătirii cadrelor ştiinţifice prin cotutelă cu
Instituţiile superioare de învăţămînt din străinătate;

3. De a asista cercetătorii profilului pentru editarea rezultatelor ştiinţifice în colaborare
cu cercetătorii din străinătate, inclusiv în reviste de categoria A, reviste cotate
internaţional ISI, etc.;
4. De a valorifica mai activ acordurile internaţionale încheiate la nivel ASEM şi profil;
5. De a intensifica colaborarea cu mediul economic prin prestarea serviciilor necesare
pentru dezvoltarea capacităţilor de management al întreprinderilor;
6. De a atrage la activităţile de cercetare cei mai talentaţi studenţi, masteranzi şi
doctoranzi;
7. De a întări colaborarea între catedrele ce formează profilul „Business şi
Administrare” în scopul prestării serviciilor integrate pentru mediul economic din
ţară;
8. De a spori numărul de activităţi şi evenimente întru promovarea relevanţei economice
şi sociale ale profilului „Business şi Administrare”;
9. De a duce o evidenţă mai strictă a rezultatelor cercetătorilor profilului;
10. De a duce o evidenţă completă a rezultatelor realizate de cercetătorii profilului;
11. În scopul creşterii accesului la rezultatele cercetărilor şi pentru a le disemina la un
public mai larg de a plasa publicaţiile cercetătorilor profilului pe site-ul profilului şi la
nivel ASEM.

Recomandări către CNAA:
12. De a ajusta Fişa de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării instituţiilor de
învăţământ superior din Republica Moldova:
• la modelele practicate în statele membre ale Uniunii Europene;
• la specifica instituţiilor de cercetare şi învăţământ superior înaintate spre
acreditare în conformitate cu profilurile lor profesionale (tehnic,
umanitar, etc.);
• în strictă corespundere cu fişa de autoevaluare.
13. De a evalua Instituţiile de învăţământ superior în complex atât pentru activitatea
didactică cât şi pentru activitatea ştiinţifică;
14. Evaluarea să fie efectuată pe fiecare specialitate corespunzător nomenclatorului
Republicii Moldova şi în baza acestora să se evalueze sumar Instituţiile de învăţământ
superior.
8. Concluzia de ansamblu a Comisiei specializate
Potenţialul ştiinţific al profilului „Business şi Administrare” a Academiei de Studii
Economice permite de a investiga o probleme complexe ale economiei naţionale ce ar
include componentele businessului şi a marketingului, etc. în care ar fi implicaţi inclusiv
toţi cercetătorii profilului, inclusiv doctoranzii.
Astfel, în urma evaluărilor rezultatelor activităţii profilului ”Business şi Administrare” în
perioada 2007-2011, s-a decis:
- De a aprecia activitatea profilului ”Business şi Administrare” cu 348 de puncte.
- De a recomanda Comisiei Naţionale de Acreditare şi Atestare spre acreditare
profilul ”Business şi Administrare”.
Preşedintele Comisiei de Acreditare,
prof.univ., dr. hab., Larisa Bugaian

Membru Comisiei de Acreditare,
prof.univ., dr. hab., Simion Certan
Membru Comisiei de Acreditare,
prof.univ., dr. hab., Valeriu Doga
28.12.2012

