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1. Istoricul organizaţiei 
 
Academia de Studii Economice din Moldova a fost înfiinţată conform Hotărârii Guvernului 

Republicii Moldova din 25 septembrie 1991 nr.537, cu statut de instituţie de învăţământ superior 
şi de investigaţii ştiinţifice în domeniul economiei. Perioada de activitate a ASEM este 
nelimitată.Sediul ASEM: mun. Chişinău,str.Mitropolit G.Bănulescu–Bodoni 59-61. 

ASEM este acreditată de Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare, Hotărârea 26/AC din 
19.10.06. Certificat de acreditare seria P nr.018, pentru profilurile: 

 Finanţe şi contabilitate în condiţiile economiei concurenţiale; 
 Informatică, statistică şi cibernetică economică; 
 Teorie economică, politici economice şi tendinţe ale businessului modern. 

În prezent, în cadrul Academiei, activează 6 facultăţi. Procesul de studii este organizat de 
26 de catedre.  

În cadrul sistemului de cercetare, catedra este unitatea de bază a organizării activităţii de 
cercetare. Activitatea de cercetare se realizează prin organizarea colectivelor de cercetare atât în 
cadrul catedrelor, precum şi al colectivelor de cercetare mixte. Activitatea de cercetare ştiinţifică 
este organizată şi efectuată conform planului de cercetări ştiinţifice, aprobat de Senat.  

 
Obiectivele ştiinţifice principale: 
 Reformele economice şi sociale în Republica Moldova; 
 Efectele crizei mondiale asupra economiei Republicii Moldova; 
 Consecinţele crizei mondiale asupra economiei; 
 Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană;  
 Adaptarea economiei naţionale la noile condiţii de cooperare şi integrare economică 

internaţională; 
 Instituţiile şi schimbările instituţionale în economia de tranziţie; 
 Problemele de restructurare a sistemului financiar; 
 Metodologia analizei mecanismelor financiare în economia de tranziţie; 
 Adaptarea întreprinderilor la mediul concurenţial pe baza principiilor de marketing; 
 Elaborarea şi promovarea politicii în turism a Republicii Moldova – factor de 

dezvoltare durabilă; 
 Perfecţionarea contabilităţii şi a metodelor de analiză a rezultatelor economice în 

ramurile economiei naţionale; 
 Utilizarea metodelor statistice în analizele economice şi sociale; 
 Metodologia prognozării fenomenelor demografice; 
 Sistemele de informatizare a societăţii secolului XXI; 
 Direcţiile şi formele restructurării sistemului de învăţământ economic superior în 

Republica Moldova; 
 Interacţiunea dintre factorii politici şi economici în perioada de trecere la economia de 

piaţă. 
1.1 Statutul juridic actual şi subordonarea sectorială 

ASEM este o instituţie de stat subordonată Ministerului Educaţiei. În  cadrul Academiei de 
Studii Economice, activează 6 facultăţi: Business şi Administrarea Afacerilor; Economie 
Generală şi Drept; Relaţii Economice Internaţionale; Finanţe; Contabilitate; Cibernetică, 
Statistică şi Informatică Economică şi 26 de catedre, dintre care de profil economic: Catedra 
„Management”, Catedra „Marketing şi Logistică”, Catedra „Turism şi  servicii hoteliere”, 
Catedra „Merceologie şi comerţ”, Catedra „Teorie şi politici economice”, Catedra „Management 
Social”, Catedra „Relaţii Economice Internaţionale”, Catedra „Gândire economică, demografie 
şi geoeconomie”, Catedra „Bănci şi activitate bancară”, Catedra „Finanţe şi asigurări”, Catedra 
„Investiţii şi pieţe de capital”, Catedra „Contabilitate şi audit”, Catedra „Contabilitate”, Catedra 
„Analiza activităţii economico-financiare”, Catedra „Statistică şi previziune economică”, 
Catedra „Cibernetică şi informatică economică”, Catedra „Bazele informaticii economice”. 
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ASEM este persoană juridică, are patrimoniu, balanţă, conturi, ştampilă, formular cu antet, 
emblemă proprii.  

Pe lângă facultăţi ASEM mai dispune de centre de cercetare, departamente, servicii, şcoală 
doctorală, şcoală masterală, Senat.  

 

1.2 Fişa Rectorului ASEM 

  I. Titlul, numele şi prenumele   

Belostecinic Grigore, doc. hab. în ştiinţe economice, prof. univ, m. c. al AŞM 

 
  II. Activitatea ştiinţifică  
1. Coordonator al Programului de Stat ”Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică 
durabilă în contextul economiei bazate pe cunoaştere, dezvoltării şi integrării regionale şi 
europene” 
2. Conducător al proiectului de cercetare ”Economia bazată pe cunoaştere ca factor de creştere a 
competitivităţii economice a Republicii Moldova” 
3. Conducător al proiectului de cercetare bilateral ”Priorităţile relaţiilor economice şi comerciale 
între Republica Moldova şi Ucraina în contextul cooperării transfrontaliere şi integrării 
europene” 
4. Participare la proiectul de cercetare ”Managementul competitivităţii economice a Republicii 
Moldova în contextul proceselor de globalizare şi integrare regională şi europeană” 

III. Rezultatele ştiinţifice principale 

Monografii, manuale editate în ţara şi străinătate, Articole în reviste naţionale, categoria A, B,C, 
articole în culegeri. 

        IV.  Proiect managerial 
  Performanţa instituţiilor de învăţământ superior se concentrează pe universităţile care 

utilizează cercetarea în mod intensiv. În acest context,  şi proiectul Codului Educaţiei 
prevede  că universităţile vor fi c lasif icate  şi în concordanţă cu performanţele obţinute 
în activitatea de cercetare ştiinţifică,  fapt pentru  care organizarea activităţii de cercetare 
în ASEM trebuie să fie revăzută, restructurată, astfel ca să contribuie la creşterea  
vizibilităţii instituţiei noastre  în acest domeniu. Pentru  aceasta se cer eforturi  deosebite 
îndreptate în direcţii  mai importante pentru  ca ASEM-ul să devină  o adevărată şi 
veritabilă universitate de cercetare. 

 
    V. Activitatea managerială 
1. Membru al Consiliului Suprem pentru Ştiinţe şi Dezvoltare Tehnologică 
2. Membru al Colegiului Ministerului Economiei 
3. Membru al Consiliului Camerei de Comerţ şi Industrie 
4. Membru al Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare 
5. Membru al Consiliului de Conducere al Unităţii de implementare a proiectului Băncii Mondiale 
”Ameliorarea Competitivităţii în Republica Moldova” 

 

2. Capacitatea instituţională şi resursele 
 

2.1 Cadrul tematic şi instituţional de cercetare 
    Cadrul tematic de  cercetare include proiecte internaţionale, proiecte bilaterale, proiecte de 
stat, proiecte instituţionale (fundamentale şi aplicative), proiecte pentru tinerii cercetători, 
proiecte tehnologice, proiecte de iniţiativă.  
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2.1.1  Structura instituţională 
   Catedra este unitatea de bază a organizării activităţii de cercetare, deaceea profilurile propuse 
spre acreditare au fost create în baza catedrelor.  
 

2.1.2 Direcţiile principale de cercetare ale organizaţiei 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt reflectate în rapoartele ştiinţifice şi propunerile 
prezentate Guvernului, ministerelor, departamentelor, instituţiilor şi fundaţiilor internaţionale, 
agenţilor economici; în diverse concepte şi programe; indicaţii metodice şi instrucţiuni; teze de 
doctorat; monografii, manuale, lucrări metodico-didactice, articole ştiinţifice, informaţii de 
sinteză; referate şi comunicări la simpozioane, conferinţe, seminare ştiinţifice şi mese rotunde. 
Autorii lucrărilor publicate tratează probleme importante în contextul dezvoltării social-economice a 
Republicii Moldova, cum ar fi: dezvoltarea competitivităţii întreprinderii, competitivitatea ţării, 
cercetările de marketing, marketingul urban, managementul calităţii, studiile doctorale, dezvoltarea 
transportului de mărfuri, imaginea întreprinderii de comerţ, relaţiile cu publicul, analiza concurenţei, 
marketingul societal. De asemenea, sunt abordate aspecte ce ţin de activitatea financiară, bancară, 
investiţională şi de capital, de activitatea contabilităţii în diferite ramuri ale economiei naţionale. 

Majoritatea lucrărilor ştiinţifice publicate conţin propuneri, recomandări pentru organele de 
resort ale Republicii, privind ameliorarea activităţii economice interne şi externe a guvernului. De 
asemenea, publicaţiile sunt utilizate şi în procesul de instruire a studenţilor, masteranzilor şi 
doctoranzilor. 

În ASEM se editează „Analele ASEM”  ce articole ştiinţifice ale profesorilor din ASEM şi din 
alte instituţii. În anul 2011 această revistă a fost acreditată de CNAA şi AŞM cu categoria „C”. Iată 
lista Analelor ASEM din ultimii cinci ani: 

- Analele ASEM, ediţia V, 2007, ISBN 978 -9975-75-136-0 
-  Analele ASEM, ediţia VI, 2008, ISBN 978 -9975-75-405-7 
- Analele ASEM, ediţia VII, 2009, ISBN 978 -9975-75-462-0 
- Analele ASEM, ediţia VIII, 2010, ISBN 978 -9975-75-534-4 
- Analele ASEM, ediţia IX, 2011, ISBN 978 -9975-75-567-2. 

 
Anual mai văd lumina tiparului culegerile de teze-comunicări prezentate la diverse manifestări 

ştiinţifice organizate de ASEM: 

- Simpozionul anual internaţional al tinerilor cercetători. În culegere sunt incluse cca 200 de 
teze ale referatelor prezentate la Simpozion de către doctoranzii şi competitorii din ASEM 
şi alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi de peste hotare;  

- Conferinţa anuală ştiinţifică internaţională (coorganizator institutul INCE Academiei 
Române) care cuprinde cca 180-200 de comunicări ştiinţifice, prezentate la Conferinţă atât 
de cadrele didactice universitare din Republica Moldova (ASEM, AŞM, USM, UTM, 
UASM, UCCM, Universitatea „A. Russo” din Bălţi), cât şi din România, Ucraina, Belarus, 
Rusia;  

De asemenea se editează două reviste ştiinţifice recenzate – „Economica” şi „Economie şi 
Finanţe”, ambele reviste pot fi vizitate pe pagina web a instituţiei www.ase.md. 

Revista „Economica” este o publicaţie ştiinţifico-didactică inclusă în Registrul naţional al 
revistelor ştiinţifice de profil la categoria „B„. Cea mai mare parte a autorilor o constituie profesorii 
de la ASEM, dar şi cadre didactice de la alte instituţii de învăţământ, precum şi specialişti în diverse 
domenii ale economiei: bănci, organe fiscale, societăţi de asigurare, întreprinderi de producţie etc. 
Ponderea autorilor străini constituie aproximativ 1/3 din numărul total de corespondenţi. Principalele 
rubrici ale revistei sunt: Economie generală, Business şi administrare, Management şi Marketing, 
Finanţe şi Bănci, Contabilitate şi Audit, Relaţii economice internaţionale, Informatică, Statistică şi 
Analiză economică, Aspecte didactice şi Instruire economică. În anii 2007-2011 revista a apărut de 4 
ori pe an. 
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      Revista ştiinţifico-didactică „Economie şi Finanţe”, este temporar suspendată. 
 Pentru prima dată în 2011 în ASEM a fost desfăşurat Concursul „Profesorul Anului” în care s-
au desemnat premianţii pe categorii după cum urmează: categoria „conferenţiari şi profesori 
universitari”; categoria „lectori universitari şi lectori superiori universitari”. 

Cadrele didactice, cercetătorii, doctoranzii, competitorii şi masteranzii ASEM participă 
anual la simpozioane, conferinţe, seminare şi alte manifestări ştiinţifice, inclusiv la  evenimente 
ştiinţifice internaţionale, care au loc în România, SUA, Germania, Franţa, Italia, Belgia, Elveţia, 
Canada, Grecia, Slovenia, Ungaria, Turcia, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Belorusia. În total, au fost 
prezentate sute de referate şi comunicări. 

Anual cu contribuţia catedrelor şi altor subdiviziuni ale ASEM, se organizează cca 20 de 
manifestări ştiinţifice. În cadrul catedrelor, activează cercuri ştiinţifice studenţeşti, în care sunt 
antrenaţi peste 1000 de studenţi.  

Ca urmare a creşterii continue a numărului de cadre didactice cu grad şi titlu ştiinţific, se 
ameliorează structura calitativă a personalului ştiinţifico-didactic, astfel ponderea colaboratorilor 
cu titlu şi grad ştiinţific a crescut simţitor – peste 70%, iar la catedrele de profil şi mai mult.  

 
2.1.3 Proiectele instituţionale de cercetare 

1. Creşterea durabilă în Republica Moldova prin asigurarea stabilităţii sistemului financiar 
naţional în contextul integrării regionale  
2. Economia bazată pe cunoaştere ca factor de creştere a competitivităţii economice a Republicii 
Moldova 
3. Managementul competitivităţii economice a Republicii  Moldova în contextul proceselor de 
globalizare şi integrare regională şi europeană 
4. Direcţii şi posibilităţi de asigurare şi dezvoltare a competitivităţii în condiţiile Republicii 
Moldova 
5. Cercetarea riscurilor investiţionale în sectorul real al economiei 
 

2.1.4 Proiectele  de cercetare din cadrul programelor de stat 
 

1. Optimizarea politicilor de creştere economică în procesul integrării Republicii Moldova în 
Uniunea Europeană 
2. Probleme ale cooperării economice internaţionale şi regionale în contextul integrării europene 
şi asigurării avantajului competitiv 
3. Crearea unui portal de promovare a i-afacerilor în Republica Moldova 
4. Programul Comun de Cercetare între AŞM şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Federaţia 
Rusă 
5. Elaborarea modelelor de dezvoltare regională prin formarea clusterelor 
6. Creşterea economică  şi priorităţile structurale: aspecte teoretice şi practice 
 

2.1.5 Proiectele  de cercetare internaţionale 
 

1.  Priorităţile relaţiilor economice şi comerciale dintre Republica Moldova şi Ucraina în 
contextul cooperării transfrontaliere şi integrării europene 
 

2.1.6 Proiectele de cercetare de transfer tehnologic 
 

1. Implementarea statisticii privind inovarea în RM – Inobarometru 
 

2.1.7 Proiectele pentru tineri cercetători 
 

1. Fundamentarea politicii financiare privind asimilarea remitentelor in circuitul economic al 
Republicii Moldova 
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2. Cercetarea şi elaborarea metodelor şi tehnicilor actuariale adecvate Republicii Moldova în 
contextul strategiilor de integrare europeană 
 

2.1.8 Proiecte de iniţiativă  

   În cadrul ASEM pe parcursul anilor 2007-2011 au fost efectuate cercetări în cadrul proiectelor 
de iniţiativă, aprobate de Senatul instituţiei. Rapoartele ştiinţifice la proiectele nominalizate sunt 
anexate la dosar.  

 
Catedra „Management” 

1. Gestiunea eficientă a schimbărilor  organizaţionale ca factor de creştere a competitivităţii 
întreprinderilor (responsabil: conf. univ.dr. Gh. Ţurcanu) 

 
Catedra „Marketing şi Logistică” 

2. Dezvoltarea intensivă a marketingului în întreprinderile comerciale şi sfera non-profit 
(responsabil: conf. univ.dr. O. Savciuc) 

 
Catedra „Turism şi  servicii hoteliere” 

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) 

 
Catedra „Merceologie şi comerţ” 

 
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) 

 
Catedra „Teorie şi politici economice” 

6. Aplicarea modelelor de echilibru macroeconomic în promovarea politicilor de creştere 
economică (responsabil: conducătorul temei, conf. univ.dr. A. Tomşa) 

7. Politici şi modele de creştere economică: aspecte teoretice şi metodologice. Studii de caz 
privind Republica Moldova (responsabil: conducătorul temei, conf.univ.dr. A. Tomşa) 

8. Securitatea sistemului economiei naţionale în contextul echilibrării intereselor economice a 
agenţilor acesteia (responsabil: conducătorul temei, conf.univ. dr.hab. O. Sorocean) 

9. Modificarea ordinii social-economice în contextul formării economiei noi (responsabil: 
conducătorul temei, prof. univ. dr. hab. N. Şişcan) 

 
Catedra „Management Social” 

 
10. Strategii şi politici în domeniul ocupării şi raporturilor de muncă în contextul reformei 

administraţiei publice (responsabil: conducătorul temei, conf. univ. dr. A. Bîrcă) 
11. Redistribuirea puterii publice între autorităţile publice şi agenţii independenţi de  
       reglementare(responsabil: conducătorul temei, conf. univ. dr. D. Vaculovschi) 

 
Catedra „Relaţii Economice Internaţionale” 
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12. Perspectivele dezvoltării sistemului economic mondial şi naţional (responsabil: 
conducătorul temei, prof.univ. dr.hab. B. Chistruga) 

13. Economiile ţărilor lumii în contextul cooperării şi integrării economice internaţionale 
(responsabil: conducătorul temei, prof.univ. dr.hab. B. Chistruga) 

 
 

Catedra „Gândire economică, demografie şi geoeconomie” 
 
14. Evaluarea costurilor şi beneficiilor aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană 

(responsabil: conducătorul temei, prof. univ. dr. hab., mc. AŞM  D. Moldovan) 
15. Analiza oportunităţilor pierdute ale tărăgănării procesului de aderare la UE (responsabil: 

conducătorul temei, prof. univ. dr. hab., mc. AŞM  D. Moldovan) 
16. Impactul îmbătrânirii demografice asupra sistemului de pensionare (responsabil: 
       conducătorul temei, conf. univ., dr. V. Sainsus) 
 

Catedra „Bănci şi activitate bancară” 
 
17. Creşterea eficienţei sistemului monetar din Republica Moldova în contextul conjuncturii 

actuale de pe pieţele financiare naţionale şi internaţionale (responsabil:             
conducătorul temei, conf.univ. dr. hab. A. Secrieru) 

18. Politica monetară promovată de BNM în contextul crizei actuale: rezultate şi tendinţe 
(responsabil: conducătorul temei, conf. univ. dr. O.Stratulat) 

 
Catedra „Finanţe şi asigurări” 

 
19. Politici financiare de relansare a creşterii economice în conducătorul temeiiţiile crizei 

economice mondiale (responsabil:: conducătorii temei prof.univ.dr.hab. L.Cobzari,  conf. 
univ. dr. N. Botnari) 

20. Dezvoltarea sistemului financiar şi contribuţia la dezvoltarea economiei Republicii Moldova 
(responsabil: conducătorul temei: prof. univ. dr. hab. L. Cobzari, conf. univ.dr. N. Botnari) 

 
Catedra „Investiţii şi pieţe de capital” 

 
21. Rolul investiţiilor în dezvoltare durabilă a economiei naţionale în contextul integrării 

europene (responsabil: conducătorul temei, prof. univ. dr. hab. R. Hâncu) 
22. Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei cunoaşterii (responsabil: conducătorul temei, 

prof. univ. dr. hab. R. Hâncu) 
 

Catedra „Contabilitate şi audit” 
 
23. Perfecţionarea contabilităţii în contextul integrării europene (responsabil: conducătorul 

temei,  prof. univ. dr. hab. V. Ţurcanu) 
 

Catedra „Contabilitate” 
 
24. Racordarea practicilor contabile din Republica Moldova cu directivele europene şi cerinţele 

Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF) (responsabil: conducătorul 
temei, conf. univ. dr. L.Grigoroi)  

 
Catedra „Analiza activităţii economico-financiare” 
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25. Perfecţionarea modelului  analitic de diagnoză şi estimare a rezultatelor activităţii unităţilor 
economice pe teren (responsabil: conducătorul temei, prof. univ. dr. V. Bălănuţă) 

 
Catedra „Statistică şi previziune economică” 

26. Utilizarea metodologilor  statistice internaţionale şi aplicarea modelelor econometrice în 
analiza socio-economică a Republicii Moldova (responsabil: conducătorul temei, prof. univ. 
dr. I. Pârţachi) 

Catedra „Cibernetică şi informatică economică” 
 

27. Dezvoltarea reţelelor informatice şi a afacerilor electronice în contextul edificării societăţii 
informaţionale în Republica Moldova (responsabil: conducătorul temei,  prof. univ. dr. hab. 
I. Bolun) 

28. Managementul informaţional integrat ca bază a eficienţei sistemelor informatice 
(responsabil: conducătorul temei, prof. univ. dr.  hab. I. Costaş) 

29. Modelarea şi optimizarea proceselor economice (responsabil: conducătorul temei, conf. 
univ. dr. A. Godonoagă) 

30. Problemele securităţii informatice (responsabil: conducătorul temei, prof. univ. dr. hab. S. 
Ohrimenco) 

31. Logistica informaţională: sisteme de management al relaţiilor cu beneficiarul şi planificarea 
resurselor întreprinderii şi aplicaţiile lor practice (responsabil: conducătorul temei, conf. 
univ. dr. S. Tutunaru) 

Catedra „Bazele informaticii economice” 

 
32. Mijloace adaptabile de programare (responsabil: conducătorul temei, prof. univ. dr. hab. D. 

Todoroi) 
33. Societatea conştiinţei (responsabil: conducătorul temei, prof. univ. dr. hab. D. Todoroi) 

 
2.2. Personalul  uman 

2.2.1 Lista personalului din sfera ştiinţei şi inovării 

   La 1.06.2012 lista personalului ASEM din sfera ştiinţei şi inovării includea 343 persoane, 
dintre  care 24 încadraţi în proiecte finanţate. Acest personal din sfera ştiinţei şi inovării 
constituie  baza profulurilor propuse spre acreditare, anume: 
 
- economie fundamentală şi aplicată; 

- informatică, statistică şi cibernetică economică; 

- finanţe, contabilitate şi analiză financiară;  

- business şi administrare; 

- integrare europeană şi politici sociale. 

Lista nominală pe profiluri: 
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Profilul - economie fundamentală şi aplicată, coordonator dr.hab. E. Feuraş 
   

Studiile (Instituţia / Facultatea)  
Specialitatea  
ştiinţifică 

Gradul 
ştiinţific 

 
Titlul  
ştiinţific 

Abilitare 
cu drept 

cond./cons. 

Anul 
naşterii 

Ultima 
atestare 

Sarcina 
ştiinţifică 

(a) 

Sarcina 
didactică 

(b) 

Total 
sarcina 
ştiinţ. 
a + b/3 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
GUŢU  
CORNELIU  

Director  al 
Centrului de 
Cercetare 
Economică 

Institutul economiei naţionale 
„G.Plehanov”, Moscova, facultatea 
de Economie generală  

00.08.05 – Economie şi 
management (în ramură) 

doctor în 
economie 

conferenţiar 
cercetător 

- 1961  0,5  
Numele, 

Prenumel
e 

 
Funcţia 

CHIRCĂ  
SERGIU  

profesor 
universitar 

Universitatea de Stat din Moldova, 
facultatea de Economie 

08.00.01  
Economie politică;  
Doctrine economice  

doctor 
habilitat 

profesor 
universitar 

abilitat  1934 2011  1 0,3 

VACULOVSCHI  
DORIN  

decan  Universitatea de Stat din Moldova, 
facultatea de Economie 

08.00.01  
Economie politică;  
Doctrine economice  

doctor în 
economie 

conferenţiar 
universitar 

abilitat 1968 2011 0,5 1 0,8 

BÂRCĂ  
ALIC 

şef-catedră  Academia de Studii Economice 
din Moldova, facultatea 
„Management”  

00.08.05 – Economie şi 
management (în ramură)  

doctor în 
economie 

conferenţiar 
universitar 

abilitat 1971 2011  1 0,3 

TOMŞA  
AURELIA 

şef-catedră Universitatea de Stat din Moldova,  
facultatea de Economie  

00.08.05 – Economie şi 
management (în ramură)  

doctor în 
economie 

conferenţiar 
universitar 

- 1965 2012 0,5 1 0,8 

FEURAŞ  
EUGENIA 

profesor 
universitar 

Universitatea Tehnică din 
Moldova, facultatea de Economie  

08.00.01  
Economie politică;  
Doctrine economice  

doctor 
habilitat 

profesor 
universitar 

abilitat 1956 2007 0,5 1 0,8 

ŞIŞCANU 
NADEJDA 

profesor 
universitar 

Universitatea de Economie şi 
Finanţe din Sankt-Petersburg, 
facultatea de Economie şi Finanţe 

08.00.01  
Economie politică;  
Doctrine economice  

doctor 
habilitat 

profesor 
universitar 

abilitat 1935 2011  0,5 0,2 

ZBÂRCIOG  
VALERIU  

profesor 
universitar 

Universitatea Tehnică din 
Moldova, facultatea de Economie 
şi Inginerie 

08.00.01  
Economie politică;  
Doctrine economice  

doctor 
habilitat 

profesor 
universitar 

abilitat 1948 2012  0,5 0,2 

SOROCEAN  
OLGA 

profesor 
universitar 

Universitatea de Stat 
„M.V.Lomonosov” din Moscova, 
facultatea de  Economie 

08.00.01  
Economie politică;  
Doctrine economice  

doctor 
habilitat 

profesor 
universitar 

abilitat 1952 2011  1 0,3 

PÂŞCHINA  
TATIANA 

conferenţiar 
universitar 

Universitatea Tehnică din 
Moldova, facultatea de Economie 
şi Inginerie 

00.08.05 – Economie şi 
management (în ramură)  
08.00.14 – Economie 
mondială; relaţii economice 
internaţionale 

doctor 
habilitat 

conferenţiar 
universitar 

abilitat 1950 2010 0,5 1 0,8 

BEJAN  
GHENADIE 

conferenţiar 
universitar 

Universitatea de Stat din Moldova, 
facultatea de Economie  

08.00.13 – Metode 
economico-matematice 

doctor în 
economie 

conferenţiar 
universitar 

- 1957 2009  1 0,3 

CARA  
ELENA 

conferenţiar 
universitar 

Universitatea de Stat din Moldova, 
facultatea de Economie a 
Comerţului   

00.08.05 – Economie şi 
management (în ramură)  

doctor în 
economie 

conferenţiar 
universitar 

abilitat 1960 2010  1 0,3 

STRATAN  
SVETLANA 

conferenţiar 
universitar 

Universitatea de Stat din Moldova, 
facultatea de Economie  

00.08.05 – Economie şi 
management (în ramură)  

doctor în 
economie 

conferenţiar 
universitar 

- 1957 2011  1 0,3 



 12

COBAN  
MARINA 

conferenţiar 
universitar 

Universitatea de Stat din Moldova, 
facultatea de Economie şi Comerţ  

05.19.08 – Merceologia 
produselor nealimentare şi 
materiilor prime 

doctor în 
economie 

conferenţiar 
universitar 

- 1963 2009  1 0,3 

COŞELEV  
NATALIA 

conferenţiar 
universitar 

Universitatea de Stat din Moldova,  
facultatea de Economie  

08.00.01  
Economie politică;  
Doctrine economice  

doctor în 
economie 

conferenţiar 
universitar 

- 1957 2011  1 0,3 

FILIP  
NOLEA 

conferenţiar 
universitar 

Universitatea Tehnică din 
Moldova, facultatea de Economie  

08.00.06   
Marketing; Logistică 

doctor în 
economie 

conferenţiar 
universitar 

abilitat 1955 2009  1 0,3 

ISAC  
EUFROSENIA 

conferenţiar 
universitar 

Universitatea de Stat din 
Leningrad, facultatea de Economie  

08.00.01  
Economie politică;  
Doctrine economice  

doctor în 
economie 

conferenţiar 
universitar 

- 1952 2012  0,5 0,2 

BALAN  
ALIONA 

conferenţiar 
universitar 

Academia de Studii Economice 
din Moldova, facultatea 
„Management”  

00.08.05 – Economie şi 
management (în ramură)  

doctor în 
economie 

conferenţiar 
universitar 

- 1973 2007  1 0,3 

VACULOVSCHI  
ELENA 

conferenţiar 
universitar 

Universitatea Tehnică din 
Moldova, facultatea de Economie 
şi Management în Construcţii 

00.08.05 – Economie şi 
management (în ramură)  

doctor în 
economie 

conferenţiar 
universitar 

- 1971 2007  1 0,3 

ŞOIMARU 
VASILE 

conferenţiar 
universitar 

Universitatea Tehnică a Moldovei, 
facultatea de Economie şi 
Management în Construcţii 

00.08.05 – Economie şi 
management (în ramură)  

doctor în 
economie 

conferenţiar 
universitar 

- 1949 2008  1 0,3 

BOGUŞ 
ANGELA 

conferenţiar 
universitar 

Academia de Studii Economice 
din Moldova,   
facultatea „Management” 

00.08.05 – Economie şi 
management (în ramură)  

doctor în 
economie 

conferenţiar 
universitar 

- 1970 2011  1 0,3 

BARBĂNEAGRĂ  
OXANA 

lector 
superior  

Academia de Studii Economice 
din Moldova,  
facultatea „Marketing”  

08.00.01  
Economie politică; 
 Doctrine economice  

doctor în 
economie 

lector 
superior  

- 1976 2007  0,25 0,1 

GUTIUM  
TATIANA 

lector 
superior  

Universitatea de Stat din Moldova, 
facultatea de Economie  

- - lector 
superior  

- 1965 2009  1 0,3 

ŢĂRUŞ  
VICTORIA  

lector 
superior  

Academia de Studii Economice 
din Moldova, facultatea 
„Management” 

- - lector 
superior  

- 1974 2011  1 0,3 

BUCOS  
TATIANA 

lector 
superior  

Universitatea de Stat din Belarusi, 
facultatea de Economie 

- - lector 
superior  

- 1974 2011  1 0,3 

IGNATIUC  
DIANA 

lector 
universitar 

Academia de Studii Economice 
din Moldova, facultatea 
„Management”  

- - lector 
universitar 

- 1977 2011  1 0,3 

 

Profilul - informatică, statistică şi cibernetică economică, coordonator  dr.hab. I.Bolun 

 

Nr. Nume,  prenume Anul Studiile: instituţia, Specialitatea Gradul Titlul şt. Stagii Abilitarea Funcţia Forma Data Sarcina 
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d/o naşterii specialitatea stiintifică ştiinţ. sau 
şt.-did. 

peste 
hotare 

cond./ 
cons. DRD

deţinută angajare ultimei 
atestări 

şt. 
(a) 

did. 
(b) 

Total, 
a + b/3 

 Bolun Ion 1947 
Institutul Politehnic din 
Chişinău, 
Automatică şi telemecanică

Sisteme informaţionale, 
01.05.05 dr.hab. prof.univ. 1 abilitat 

Prof.univ. 
catedra CIE, 
decan CSIE

titular 20.04.2011    

2 Bunu Ion 1948 Universitatea de Stat din 
Chisinau, Matematică 

Logica matematică, algebra 
şi teoria numerelor, 
01.01.06 

dr.hab. prof.univ.  abilitat 
Prof.univ., 
şef catedră 
Matematică

titular     

3 Costaş Ilie 1947 
Universitatea de Stat din 
Chisinau,  
Matematica aplicată 

Sisteme informaţionale, 
01.05.05 dr.hab. prof.univ.  abilitat 

Prof.univ., 
şef catedră 

CIE 
titular 

Prof: 
25.04.2012 
Sef cated: 

27.06.2008 

   

4 Cotelea Vitalie 1952 
Universitatea de Stat din 
Chisinau,  
Matematica aplicată 

Sisteme informaţionale, 
01.05.05 dr.hab. conf.univ.  abilitat Conf.univ., 

catedra CIE titular 28.01.2009    

5 Ohrimenco Serghei 1952 
Institutul Politehnic din 
Chişinău, 
Evidenţă contabilă 

Metode economico-
matematice, 08.00.13 dr.hab. prof.univ.  abilitat Prof.univ. la 

catedra CIE. titular 25.04.2012    

6 Todoroi Dumitru 1940  
Programarea 
calculatoarelor electronice, 
05.13.11 

dr.hab. prof.univ.  abilitat Prof.univ. la 
catedra BIE titular 03.09.2012    

7 Pârţachi Ion 1955 
Universitatea de Stat din 
Chisinau,  
Matematica aplicată 

Metode economico-
matematice, 08.00.13 dr. prof.univ.  abilitat 

Prof.univ., 
şef catedră 

SPE 
titular     

8 Amarfii Ion 1976 
Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
Cibernetică şi informatică 
economică 

Metode economico-
matematice, 08.00.13 dr.  conf.univ.   Conf.univ., 

catedra CIE titular 20.04.2011    

9 Andronatiev Victor 1974 
Universitatea de Stat din 
Tiraspol, Matematică şi 
informatică 

Metode economico-
matematice, 08.00.13 dr.    

Inginer, 
Dep. de 

Informatică
titular 30.10.2009    

10 Baractari Anatol 1977 
Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
Cibernetică şi informatică 
economică 

Metode economico-
matematice, 08.00.13 dr.  conf.univ.   Conf.univ., 

catedra CIE titular 20.04.2011    

11 Berzan Ştefan 1950 
Universitatea de Stat 
M.Lomonosov din 
Moscova, Matematică 

Cibernetică matematică, 
01.01.09 dr.  conf.univ.   Conf.univ., 

catedra CIE titular 28.01.2009    

12 Bologan Mihail 1978 Academia de Studii 
Economice din Moldova, Statistică, 08.00.11 dr.    Lec.univ,, 

catedră SPE cumul     
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Statistică 

13 Bradu Marcel  
Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
Statistică 

Statistică, 08.00.11 dr.  conf.univ.   Conf.univ., 
catedra SPE titular     

14 Brăilă Alexandru 1946 Universitatea de Stat din 
Chisinau, Matematica 

Metode economico-
matematice, 08.00.13 dr.  conf.univ.   Conf.univ., 

catedra CIE titular 03.09.2012    

15 Coandă Ilie 1948 
Universitatea de Stat 
M.Lomonosov din 
Moscova, Matematică  

Sisteme informaţionale, 
01.05.05 dr.  conf.univ.   Conf.univ., 

catedra BIE titular     

16 Creţu Sergiu    dr.  conf.univ.   
Conf.univ., 
151catedra 

BIE 
titular     

17 Enachi Natalia 1977 
Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
Statistică 

    Lec.univ,, 
catedră SPE titular     

18 Gameţchi Andrei 1935  Geometrie şi topologie, 
01.01.04 

dr.  conf.univ.  abilitat Conf.univ., 
catedra CIE titular 03.09.2012    

19 Gafton Sergiu 1977 
Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
Cibernetică şi informatică 
economică 

    
Cerc. şt., 

Lab. 
Infociber 

cumul     

20 Gârlă Eugeniu 1953 
Universitatea de Stat din 
Chisinau, Matematica 
aplicată 

Metode economico-
matematice, 08.00.13 dr.    Şef Serviciu 

Ştiinţa titular 30.03.2012    

21 Godonoagă Anatol 1955 
Universitatea de Stat din 
Moldova, Matematica 
aplicată 

Cibernetică matematică, 
01.01.09 dr.  conf.univ.  abilitat Conf.univ., 

catedra CIE titular 25.04.2012    

23 Hârbu Eduard   Statistică, 08.00.11 dr.  conf.univ.   Conf.univ., 
catedra SPE titular     

24 Prisacaru Anatol  Universitatea de Stat din 
Moldova, Matematică  dr.  conf.univ.   Conf.univ., 

catedra BIE titular     

25 Rusu Viorica 1976 
Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
Statistică 

Statistică, 08.00.11 dr.  conf.univ.   Conf.univ., 
catedra SPE titular     

26 Toacă Zinovia 1964 
Universitatea de Stat din 
Moldova, Matematica 
aplicată 

Metode economico-
matematice, 08.00.13 

dr. 
    Lec.sup.univ

catedra CIE titular 27.06.2008    

27 Verejan Oleg 1975 
Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
Relaţii economice 
internaţionale 

Statistică, 08.00.11 dr.  conf.univ.  abilitat Conf.univ., 
catedra SPE titular     
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28 Zambiţchi Dumitru 1940 Universitatea de Stat din 
Moldova, Matematică 

Cibernetică matematică, 
01.01.09 dr.  conf.univ.   Conf.univ., 

catedra ME titular 03.09.2012    

 
 

Profilul  finanţe, contabilitate şi analiză financiară, coordonator dr.hab. L. Cobzari 
1. Stratulat Oleg Şef catedră 

 
Universitatea de 
Stat din Moldova, 
1978, 
ASEM, 
Facultatea Drept, 
2009 

08.00.05 
Economie şi 
management (în 
ramura) 

Dr.în econom. Prof. univ. Abilitat, 
2006 

1957 2002/2012 0,3 1 0,63 

2. Secrieru Angela Prof. 
univ. 
 

Universitatea de 
Stat din Moldova, 
1990 

08.00.10 
Finanţe; Monedă; 
Credit 

Dr. hab. în 
econom. 

Prof. univ. Abilitată, 
confirmat 
 2011 

1968 2011/2009 0,5 1 0,83 

3. Batşcev Ruslan Conf. univ. 
 

ASEM,  
2000  

08.00.10 
Finanţe; Monedă; 
Credit 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1978 2006/2011 0 1 0,33 

4. Ciobu  
Stela 

Conf. univ. 
 

ASEM 
1997 

08.00.10 
Finanţe; Monedă; 
Credit 

Dr. în econom. Conf. univ. Abilitată, 
2010 
 

1975 2001/2010 0,3 1,0 0,63 

5. Cîrlan  
Ana 

Conf. univ. 
 

ASEM 
1992 

08.00.10 
Finanţe; Monedă; 
Credit 

Dr. în econom. Conf. univ. Abilitată, 
2007 
 

1970 2003/2011 0,3 1 0,63 

6. Cociug 
Victoria 

Conf. univ. 
c.ş.c. 

ASEM 
1995 

08.00.10 
Finanţe; Monedă; 
Credit 

Dr. în econom. Conf. univ. Abilitată, 
2010 

1972 2007/2011 0,5 1 0,83 

7. Covaliu Margareta Conf. univ. 
c.ş.c. 

Universitatea de 
Stat Moldova, 
1989 

08.00.10 
Finanţe; Monedă; 
Credit 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1967 2003/2011 0 1 0,33 

8. Darovannaia Alla Conf. univ. 
c.ş.c. 

Universitatea de 
Stat Moldova, 
1987 

08.00.05 
Economie şi 
management (în 
ramura) 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1964 2000/2007 0 1 0,33 

9. Dicova Irina Conf. univ. 
c.ş.c. 

Universitatea de 
Stat Moldova, 
1983 

08.00.05 
Economie şi 
management (în 
ramura) 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1960 /2005 0 1 0,33 

10. Gorobeţ Ilinca Conf. univ. 
c.ş.c. 

ASEM 
1999 

08.00.10 
Finanţe; Monedă; 
Credit 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1977 2006/2010 
 

0 1 0,33 

11. Lopotenco Viorica Conf. univ. ASEM 08.00.10 Dr. în econom. Conf. univ. Abilitată, 1972 2003/2007 0,5 1 0,83 
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c.ş.c. 1994 Finanţe; Monedă; 
Credit 

2011 
 

12. Mistrean Larisa Conf. univ. 
c.ş.c. 

ASEM 
1993 

Dr. în econom. Dr. în econom. Conf. univ. Abilitată 
2011 

1970 2004/2011 0 1 0,33 

13. Romanciuc Larisa Conf. univ. 
c.ş.c. 

Institutul Agricol,  
1983 

08.00.05 
Economie şi 
management (în 
ramura) 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1962 2005/2010 0 1 0,33 

14. Zubic  
Aliona 

Conf. univ. 
c.ş.c. 

ASEM 
1995 

08.00.10 
Finanţe; Monedă; 
Credit 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1971 2003/2011 0 1 0,33 

15. Roller 
Ala 

Lec. sup. 
c.şt. 

ASEM 
1993 

08.00.10 
Finanţe; Monedă; 
Credit 

Dr. în econom. Lec.sup. - 1970 1996 dr. 0 1 0,33 

16. Belobrov Angela Lec. sup. 
c.şt. 

ASEM 
 1999  

08.00.10 
Finanţe; Monedă; 
Credit 

Dr. în econom. Lec.sup. - 1976 2011 dr. 0,5 1 0,83 

17. Andronic Alesea Lec. sup. ASEM 
1995  

- - Lec.sup. - 1970 - 0 1 0,33 

18. Cobzari Ludmila Decan 
prof. univ. 

USM, 
1992 

08.00.10 Finanţe; 
Monedă; Credit 

Dr în econom. 
1995 
Dr. hab., 
24.02. 
2000, 

Prof. univ. 
24.02. 
2000 

Abilitată, 
confirmat 
2011 

1964 25.04.2012 0,5 1 0,83 

19. Botnari Nadejda  Şef-
catedră,  
Conf. univ. 

USM,  
1985 

08.00.10 Finanţe; 
Monedă; Credit 

Dr în econom., 
8.07. 2000; 

Conf. 
univ., 
19.12. 
2002 

Abilitată, 2003 
confirmat 
2011 

1961 25.04.2012 0,3 1 0,63 

20. Băncilă Natalia  Conf. univ. USM,  
1985 

08.00.10 Finanţe; 
Monedă; Credit 

Dr în econom., 
27.11. 
1991; 
Dr  hab., 
20.09. 
2007 

Conf. 
univ., 
21.12. 
2000, 

Abilitată,  
confirmat 
2011 

1963 26.10.2011 0 1 0,33 

21. Baurciulu Angela  Prodecan, 
Conf. univ. 

Universitatea 
Craiova, 1995 

08.00.10 Finanţe; 
Monedă; Credit 

Dr în econom., 
23.06. 
2006 

Conf. 
univ., 
28.01.2009 

- 1973 27.06.2007 0,3 1 0,63 

22. Buşmachiu Eugenia Conf. univ. ASEM,  1996 08.00.05 
Economie şi 
management în 
ramuri şi domenii 
de activitate 

Dr în econom., 
29.10. 
1999 
 

Conf. 
univ., 
19.12.2002 

Abilitată, 
confirmat 
2011 

1973 25.04.2012 0,3 1 0,63 

23. Casian Angela   Directorul ASEM,   08.00.05 Dr în econom., Conf. - 1971 25.04.2012 0,3 1 0,63 
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Scolii 
Masterale, 
Conf. univ. 

1993 Economie şi 
management în 
ramuri şi domenii 
de activitate 
 

18.09. 1999 
 

univ., 
19.12.2002 

24. Chicu Nadejda  Conf. univ. ASEM, 1998 08.00.10 Finanţe; 
Monedă; Credit 

Dr în econom., 
5.12. 2003, 

Conf. 
univ., 
27.12.2006 

- 1976 28.04.2010 0,5 1 0,83 

25. Chiosea Tatiana  Conf. univ. USM,  
1981 

08.00.10 Finanţe; 
Monedă; Credit 

Dr în econom., 
24.05. 2003 
 

Conf. 
univ., 
27.12.2006 

- 1959 26.06.2009 0 1 0,33 

26. Kuzmina Olga  Conf. univ. ASEM,  
1997 

08.00.10 Finanţe; 
Monedă; Credit 

Dr în econom., 
26.02. 2004 

Conf. 
univ., 
14.06.2007 

- 1975 28.04.2010 0 1,0 0,33 

27. Mărgineanu Aureliu  Conf. univ. USM, 1983 08.00.05 
Economie şi 
management în 
ramuri şi domenii 
de activitate 

Dr. în 
econom., 
31.03. 1989 
 

- - 1961 26.06.2009 0,3 1 0,63 

28. Petroia Andrei  Conf. univ., 
DirectorCentr
. de Cons. şi 
Analiz Finan. 
şi Buget. 

ASEM,  
1992 

08.00.10 Finanţe; 
Monedă; Credit 

Dr în econom., 
28.11. 2003 
 

Conf. 
univ., 
23.12.2005 

Abilitat, 2012 1970 28.04.2010 0,3 1 0,63 

29. Sîrbu Victoria  Conf. univ. ASEM, 2000 08.00.10 Finanţe; 
Monedă; Credit 

Dr în econom., 
29.11. 2003 

Conf. 
univ., 
1.10.2009 

- 1978 26.04.2006 0 1,0 0,33 

30. Sula Victor  Conf. univ. ASEM, 1997 08.00.10 Finanţe; 
Monedă; Credit 

Dr în econom., 
21.06. 2001 

Conf. 
univ., 
18.09.2008 

- 1975 28.10.2009 0 1,0 0,33 

31. Tiuricov Constantin  Conf. univ. Inst.Pol. din 
Leningrad,1977 

08.00.10 Finanţe; 
Monedă; Credit 

Dr în econom., 
18.05. 2003 

Conf. 
univ., 
10.02.2005 

- 1944 contract 0 1,0 0,33 

32. Dziubeţcaia Tatiana  Conf. univ. ASEM, 1999 Monedă; Credit 
08.00.10 Finanţe; 

Dr în econom., 
23.10. 2003 

Conf. 
univ., 
25.04.2007 

- 1971 28.04.2010 0 0,75 0,25 

33. Suvorova Iulia  Conf. univ. Inst.Agr. din 
Odesa, 1995 

08.00.10 Finanţe; 
Monedă; Credit 

Dr în econom., 
30.09. 2009 

- - 1969 27.10.2010 0 1 0,33 

34. Vostricov Denis  Lect. univ.  ASEM, 2003 08.00.10 Finanţe, 
Monedă, Credit 

Dr. în 
econom., 
05.11. 2010 

- - 1981 contract 0,5 1,0 0,83 

35. Ciobanu Natalia  Lect. 
super. 

ASEM, 2000 08.00.10 Finanţe; 
MonedăCredit 

Dr în econom., 
08.07. 2011 

- - 1975 26.12.2005 0 0,75 0,25 

36. Luca Sabina  Lect. ASEM, 2002 - Magistru 2004 - - 1979 01.11.2010 0,5 0,75 0,55 
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super.  
37. Tiron Rodica   Lect. 

super. 
ASEM, 2001 - Magistru 2002 - - 1979 26.01.2009 0 0,5 0,17 

38. Luca Liviu  Lect. 
super. 

Univ. din Italia, 
2004 

- Magistru 2005 - - 1978 01.11.2010 0 1 0,33 

39. Balaban Ecaterina   Lect. 
super. 

ASEM, 1992 -  - - 1968 26.01.2009 0 1 0,33 

40. Dandara Marina  Lect. 
super. 

ASEM, 1998 - Magistru 2002 - - 1976 20.04.2011 0 1 0,33 

41. Mester Rodica  Lect. 
super. 

ASEM, 1997 -  - - 1973 30.04.2010 0 1 0,33 

42. Cebotari Tatiana  Lect. 
super. 

ASEM, 2002 - Magistru 2003 - - 1980 01.11.2010 0,5 1 0,83 

43. Bulgac Corina  Lect. 
super. 

ASEM, 1999 - - - - 1977 31.10.2011 0 1 0,33 

44. Creciun Ala  Lect. 
super. 

ASEM, 2001 - Magistru 2003 - - 1979 26.01.2009 0 0,75 0,25 

45. Cernit Rodica  Lect. 
super. 

ASEM, 1997 - - - - 1974 26.01.2009 0 1 0,33 

46. Tugulschi Anatolii  Lect. 
super. 

ASEM, 1998 - - - - 1973 26.01.2009 0 1 0,33 

47. Berghe Nadejda  Lect. 
super. 

ASEM, 2006 - Magistru 2007 - - 1983 31.10.2011 0 1 0,33 

48. Hîncu 
Rodica  

prof.univ., 
şef cated. 

USM 
1983 

08.00.10 Finanţe; 
Monedă; Credit 

Dr. habilitat 
în econom 
2003 

Prof. 
univ., 
2007 

Abilitată, 
2005 

1961 2009 0,5 1 0,83 

49. Suhovici 
Ana 
 

Conf. univ.  
 

Institutul 
Politehnic din 
Chişinău, 
1972  

08.00.05. 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr. în 
econom 1992 

 
Conf.univ
.  
2006 

Abilitată, 2007 1951 2008 0,5 1 0,83 

50. Jeleznova Nina Conf. univ.  
 

Univ. de Sstat din 
Chişinău 
 1961 

08.00.05. 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr. în 
econom 
1971 

 
Conf. 
univ, 
1979 
 

- 1937 Prin contr. 0 0,5 0,17 

51. Bunu Mariana 
 

Conf. univ.  
 

ASEM, 
2000 

08.00.10 Finanţe; 
Monedă; Credit Dr. în 

econom 2005 

Conf. 
univ, 
2010 

- 1979 2012 0,5 1 0,83 

52. Gumovschi Ana 
 

Conf. univ.  
 

UASM 
1994 

08.00.10 Finanţe; 
Monedă; Credit Dr. în 

econom 2007 

 
Conf.univ
, 2010 

- 1972 2009 0,5 1 0,83 
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53. Iovv 

Tatiana 
Conf. univ.  
 

ASEM 
1995 

08.00.05. 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr. în 
econom 
1997  

 
Conf. 
univ 
2003 

Abilitată, 2007 1973 2005 0 0,25 0,08 

54. Dascaliuc Daniela Conf. univ.  
 

ASEM,  
1996 

08.00.05. 
Economie şi 
management (în 
ramură) 

Dr. în 
econom2009 

Conf. 
univ, 
2011 

- 1974 2010 0,5 0,5 
cum. 
extern 

0,67 

55. Marianciuc Aurelia Lect. 
super. 

ASEM 
1994 

- - - - 1972 2005 
 

0 0,25 0,08 

56. Munteanu Nina Lect. 
super. 

USM,  
1988 

 
- 

-  
- 

- 1965 2011 0 1 0,33 

57. Roşca Marcelina Lect. 
super. 

ASEM,  
2005 

- Magistru  
- 

- 1983 2012 0,5 0,5 0,67 

58. Conencov Olga Lect. 
super. 

ASEM,  
2006 

- Magistru  
- 

- 1984 2012 0 0,75 0,25 

59. Biloocaia  
Svetlana 

Lect. 
super. 

USM 
1990 

- Magistru - - 1967 - 0 0,5 
cum. 
extern 

0,17 

60. Ţurcanu Viorel Şef catedră UTM - 1969 
 

08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. hab. în 
econom. 
 

Prof. univ. Abilitat, 
confirmat 
2011 

1945 01.07.2009 0,5 1 0,83 

61. Bajerean Eudochia Conf. univ. USM, 1978 08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. în econom. Conf. univ. Abilitată, 
confirmat 
2011 

1950 01.09.2010 0,3 1 0,63 

62. Bucur Vasile Prof. univ. UTM, 1968 08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. hab. în 
econom. 
 

Prof. univ. Abilitat, 
confirmat 
2011 

1940 01.09.2010 0,5 1 0,83 

63. Cauş Lidia Conf. univ. ASEM, 1998 08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1976 24.04.2010 0 0,75 0,25 

64. Cechina Ecaterina Conf. univ. ASEM 1997 08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1973 28.04.2010 0,5 0,5 0,67 

65. Curagău Natalia Conf. univ. ASEM 1997 08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1975 28.10.2011 0 1 0,33 
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economică” 
66. Cuşmăunsă Rodica Conf. univ. ASEM 1999 08.00.12 

„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1976 25.04.2012 0 0,25 0,08 

67. Dragomir Natalia Conf. univ. USM, 1984 08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1961 25.04.2012 0 1 0,33 

68. Golocealova Irina Conf. univ. UTM, 1986 08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1964 26.10.2011 0 1 0,33 

69. Grabarovschi Ludmila Conf. univ. USM, 1981 08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. în econom. Conf. univ. Abilitată, 
confirmat 
2012 

1959 20.04.2011 0,5 1 0,83 

70. Grumeza Dumitru Conf. univ. Cluj-Napoca, 
România,  

1998 

08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. în econom. - - 1976 01.09.2010 0 1 0,33 

71. Graur Anatol Conf. univ. ASEM, 1997 08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1975 28.01.2009 0 1 0,83 

72. Iachimovschi 
Anatolie 

Conf. univ. ASEM, 1999 08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1977 28.10.2009 0 1 0,33 

73. Lapiţkaia Ludmila Conf. univ. USM, 1985 08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1964 28.04.2010 0 1 0,33 

74. Manoli Mihail  Conf. univ. USM,  08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1954 01.09.2011 0 0,25 0,08 

75. Melnic Georgeta Conf. univ. ASEM, 1996 08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1974 26.10.2011 0 1 0,33 

76. Mişova Tatiana Prorec. 
pentru învăţ. 
cu frecv. 

UTM, 1970 08.00.13 „Metode 
matematico-

Dr. în econom. Conf. univ. - 1949 29.09.2009 0 0,5 0,17 
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redusă şi 
form. contin. 

economice şi 
utilizarea tehnicii 
de calcul in 
economie, 
planificare şi 
gestiune”” 

77. Moldovan Viorica Direct.-
adjunct 
Şcoala 
Masterală 

ASEM, 2001 08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1979 25.04.2012 0 0,75 0,25 

78. Nani Mihai Conf. univ. USM, 1990 08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1961 25.04.2012 0 1 0,33 

79. Nederiţa Alexandru Conf. univ. UTM, 1976 08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. hab. în 
econom. 
 

Prof. univ. Abilitat, 
confirmat 
2011 

1955 26.06.2009 0,5 1 0,83 

80. Popovici Angela Conf. univ. USM, 1991 08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1969 20.01.2009 0 1 0,33 

81. Ştahovschi Ada Conf. univ. USM, 1980 08.00.05 
„Economica, 
bugetarea, 
organizarea 
managementului şi 
a ramurilor 
acesteea” 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1958 26.10.2011 0 1 0,33 

82. Tostogan Pavel Conf. univ. Institutul 
Financiar 
Economic, 
Leningrad 1976 

08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. în econom. Conf. univ. Abilitat, 
confirmat 
2011 

1951 28.04.2010 0,5 1,0 0,83 

83. Zlatina Natalia Prodecan 
la 
facultatea  
"Contabilit
ate" 

USM, 1981 08.00.12 
„Contabilitate, 
audit, analiză 
economică” 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1959 25.04.2012 0 1 0,33 

84. Grigoroi Lilia  
 
 

Şef-
catedră, 
c.ş. 

ASEM,  
1993  

00.08.12 
„Contabilitate, 
audit şi analiza 
activităţii 
economice” 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1970 04/ 2012 0,5 1 0,83 
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85. Harea Ruslan  Conf. univ. 
c,s 

ASEM, 
1995 

00.08.12 
„Contabilitate, 
audit şi analiza 
activităţii 
economice” 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1972 06/ 2008 0 1 0,33 

86. Lazari Liliana 
 

Conf. univ. 
c,s 

ASEM, 
1997 

00.08.12 
„Contabilitate, 
audit şi analiza 
activităţii 
economice” 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1975 04/ 2010 0 1 0,33 

87. Dima Maria 
 

Conf. univ. 
c,s 

 00.08.12 
„Contabilitate, 
audit şi analiza 
activităţii 
economice” 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1964 2007 0 0,5 0,17 

88. Bîrcă Aliona 
 

Conf. univ. 
c,s 

ASEM, 
1999 

00.08.12 
„Contabilitate, 
audit şi analiza 
activităţii 
economice” 

Dr. în econom. Conf. univ. - 1976 12/2007 0 1 0,33 

89. Ţurcan Ludmila 
 

Lect. sup., 
c.ş. 

ASEM, 
1995 

00.08.12 
„Contabilitate, 
audit şi analiza 
activităţii 
economice” 

- - - 1972 2007 0 1 0,33 

90. Gherasimov Mihail 
 

Conf. univ. 
c,s 

ASEM, 
1995 

00.08.12 
„Contabilitate, 
audit şi analiza 
activităţii 
economice” 

Dr. în econom. - - 1972 04/ 2012 0 1 0,33 

91. Gudima Galina 
 

Lect. sup., 
c.ş. 

ASEM, 
1994 

00.08.12 
„Contabilitate, 
audit şi analiza 
activităţii 
economice” 

- - - 1971 06/ 2008 0 1 0,33 

92. Badicu Galina 
 

Lect. sup., 
c.ş. 

ASEM, 
1995 

00.08.12 
„Contabilitate, 
audit şi analiza 
activităţii 
economice” 

- - - 1972 04/ 2011 0 1 0,33 

93. Mihaila Svetlana 
 

Lect. univ., 
c.ş. 

ASEM, 
2000 

00.08.12 
„Contabilitate, 
audit şi analiza 
activităţii 

- - - 1978 04/ 2010 0 1 0,33 
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economice” 
94. Ţurcanu Liliana 

 
Lect. univ., 
c.ş. 

ASEM, 
2004 

00.08.12 
„Contabilitate, 
audit şi analiza 
activităţii 
economice” 

- - - 1982 12/ 2007 0 0,25 0,08 

95. Melnicenco  
(Ghedrovici) Olesea 
 

Lect. univ., 
c.ş. 

ASEM, 
 2004 

00.08.12 
„Contabilitate, 
audit şi analiza 
activităţii 
economice” 

Dr. în econom. - - 1982 10/ 2010 0 1 0,33 

96. Voicu  
(Bajan)Maia 
 

Lect. univ., 
c.ş. 

ASEM, 
2006 

00.08.12 
„Contabilitate, 
audit şi analiza 
activităţii 
economice” 

- - - 1982 12/ 2007 0 0,5 0,17 

97. Erhan Lica 
 

Asistent, 
c.ş. 

ASEM, 
2007 

00.08.12 
„Contabilitate, 
audit şi analiza 
activităţii 
economice” 

- - - 1984 2007 0 0,5 0,17 

98. Prodan  
Natalia 
 

Conf. 
univ., şef 
cated. 
AAEF 

USM 
1980 

08.00.11. 
„Statistica” 

Dr. în econom. Conf. univ.  Abilitat, 
confirmat 
2011 

1959 28.01.2009 0 1 0,33 

99. Balanuţă  
Vladimir 

Conf. univ.   Institutul 
Politehnic din 
Chişinău 1968 
 

08.00.05 
„Economie şi 
management (în 
industrie)” 

Dr. în ştiinţe 
pedag. 

Conf. univ.    - 1944 Prin contr. 0 0,5 0,17 

100. Gortlomei  
Valentina 

Conf. univ.  Institutul 
Politehnic din 
Chişinău 1971 
 

08.00.05. 
„Economie şi 
management (în 
industrie)” 

Dr. în econom. Conf. univ.  - 1948 Prin contr. 0 1 0,33 

101. Ţiriulnicova  
Natalia 

Conf. univ.  USM, 1981 08.00.12. 
„Contabilitate; 
audit; analiză 
economică” 

Dr. în econom. Conf. univ.  Abilitat, 
confirmat 
2011 

1959 28.01.2009 0 1 0,33 

102. Gavriliuc  
Ludmila 

Conf. univ.  Universitatea de 
Tehnologie şi 
Design din Sankt-
Petersburg 1978 

08.00.05. 
„Economie şi 
management (în 
industrie)” 

Doctor în 
ştiinţe tehnice, 

Conf. univ.  - 1956 28.01.2009 0 1 0,33 

103. Paladi  
Valentina 

Conf. univ.  Universitatea de 
Stat din Moldova 

08.00.11. 
„Statistica” 

Dr. în econom. Conf. univ.  Abilitat, 
confirmat 

1955 28.01.2009 0,3 1 0,63 
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1981 2011 
104. Muntean  

Neli 
Conf. univ.  ASEM 2002 08.00.12. 

„Contabilitate, 
Audit, Analiza 
Economica” 

Dr. în 
econom.,  

Conf. univ.  - 1979 28.04.2010 0 0,75 0,25 

105. Chirilov  
Nelea 

Lect. sup. ASEM 1997 - - - - 1974 29.01.2009 0 1 0,33 

106. Talmaţchi  
Svetlana 

Lect. sup. ASEM 1996 - - - - 1972 21.04.2011 0 1 0,33 

107. Cojocari  
Ala 

Lect. sup. ASEM 1997 - - - - 1973 
 

21.04.2011 0 1 0,33 

108. Calugăreanu  
Diana 

Lect. sup. ASEM 1998 - - - - 1976 29.04.2010 0 0,5 0,17 

109. Fratea  
Natalia 

Lect. sup. ASEM 1996 - - - - 1973 25.06.2008 0 0,5 0,17 

110. Braşoveanu  
Adriana 

Lect. univ. ASEM 2004 - - - - 1969 29.04.2010 0 1 0,33 

 

Profilul   integrare europeană şi politici sociale,  coordonator dr.hab. B. Chistruga 

Nr. Numele,  
prenumele 

Anul 
naşterii 

Specialitatea 
(denumirea şi 
cifrul) 

Gradul şi titlul ştiinţific  Funcţia, telefon Total 
sarcină 
=(7)/3+(
8) 

Sarcină 
didactic
ă 

Sarcină 
ştiinţific
ă 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Chistruga 

Boris 
Vladimir 

05.11. 
1953 

08.00.14 - 
Economie 
Mondială; 
relaţii economice 
internaţionale 

Dr. habilitat Şef-catedră Prof. univ. 
 

0,8 1 0,5 

2.  Lobanov 
Natalia 
Efrem 

17.07. 
1962 

08.00.14 
Economie 
Mondială; 

Dr. habilitat Conf. Univ. 0,8 1 0,5 
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relaţii economice 
internaţionale 

3.  Şişcan 
Zorina 
Contantin 

18.05. 
1970 

08.00.05. 
Econome şi 
management (în 
ramură); 
08.00.14 
Economie 
Mondială; 
relaţii economice 
internaţionale 

Dr. habilitat Conf. univ. 
 

0,8 1 0,5 

4.  Galaju Ion 
Iancu 

25.01. 
1938 

08.00.01 – 
Economie 
politică; doctrine 
economice 

Dr. Conf.Univ.  0.25  

5.  Postică 
Constantin 
Dumitru 

08.08. 
1947 

08.00.01 – 
Economie 
politică; doctrine 
economice 
 

Dr. Conf.Univ.  0.25  

6.   Lupu 
Victoria 
Victor 

08.03.1
970 

08.00.14 
Economie 
Mondială; 
relaţii economice 
internaţionale 

Dr. Conf. Univ. 
 

0,3 1  

7.   Pisaniuc  
Maia Ion 

29.09. 
1969 

08.00.14 
Economie 
Mondială; 
relaţii economice 
internaţionale  

Dr. Conf. univ. 
 

0,8 1 0,5 

8.  Palii 
Natalia 
Nicolae 

05.05. 
1977 

08.00.14 
Economie 
Mondială; 

Dr. Conf. univ. 
 

0,3 1  
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relaţii economice 
internaţionale 

9.  Calancea 
Eduard 
Vasile 

21.06.1
971 

08.00.14 
Economie 
Mondială; 
relaţii economice 
internaţionale 

Dr. Conf. Univ. 
 

0,3 1  

10.   Hachi 
Mihai 
Gheorghe 

21.11. 
1965 

11.00.02 – 
Geografie 
economică, 
socială şi politică 

Dr. Conf. Univ. 
 

0,3 1  

11.  Ursachi 
Eugen 
Martin 

27.09. 
1951 

08.00.01 – 
Economie 
politică; doctrine 
economice 

Dr. Conf.Univ. 0,3 1  

12.  Dodu-
Gugea 
Larisa Ion 

12.09.1
977 

08.00.14 
Economie 
Mondială; 
relaţii economice 
internaţionale 

Dr. Conf. univ. 
 

0,8 1 0,5 

13.  Harcenco 
Dorina 
Mihai 

30.07. 
1980 

08.00.14 
Economie 
Mondială; 
relaţii economice 
internaţionale 

Dr. Conf. univ. 
 

0,8 1 0,5 

14.   Osmatescu 
Angela 
Victor 

07.06. 
1979 

08.00.14 
Economie 
Mondială; 
relaţii economice 
internaţionale 

Dr. Lector univ. 0,3 1  

15.  Crudu 
Rodica 
Andrei 

09.11. 
1981 

08.00.14 
Economie 
Mondială; 

Dr. Lector univ 0,8 1 0,5 
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relaţii economice 
internaţionale 

16.  Galea -
Soroceanu 
Diana Ion 

09.01. 
1981 

08.00.14 
Economie 
Mondială; 
relaţii economice 
internaţionale 

Drd. Lector univ 0,3 1  

17.  Braşovschi
-Velenciuc 
Victoria 
Dumitru 

03.06. 
1981 

08.00.14 
Economie 
Mondială; 
relaţii economice 
internaţionale 

Drd. Lector univ 0,8 1 0,5 

18.  Popa 
Marina 
Vasile 

21.02. 
1984 

08.00.14 
Economie 
Mondială; 
relaţii economice 
internaţionale 

Drd. Lector sup. 0,8 1 0,5 

19.  Ciumac 
Corina 
Petru 

25.08. 
1983 

08.00.14 
Economie 
Mondială; 
relaţii economice 
internaţionale 

Drd. Lector univ 0,3 1  

20.  Chişcă 
Maria Ion 

15.07. 
1979 

08.00.14 
Economie 
Mondială; 
relaţii economice 
internaţionale 

Drd. Lector univ 0,3 1  

21.  Ţiganescu 
Olga Mihai 

21.06. 
1978 

08.00.14 
Economie 
Mondială; 
relaţii economice 
internaţionale 

Drd. Lector univ 0,3 1  
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22.  Constantin 
Matei 

1940 11.00.02 - 
Geografie 
economică, 
socială şi politică 

Doctor habilitat, 1992 Prof.Univ. 0,3 1  

23.  Dumitru 
Moldovanu 

1946  Doctor habilitat, 
Mc AŞM  

Prof.Univ. 0,3 1  

24.  Ion Ustian 1939  Doctor habilitat, 2010 Conf.. Univ. 0,3 1  

25.  Valeriu 
Sainsus 

1967 11.00.02 - 
Geografie 
economică, 
socială şi politică 

Doctor, 2003  Conf. Univ. 0,3 1  

26.  Elena 
Benea 
Popuşoi 

1974 08.00.01– 
Economie 
politică; doctrine 
economice 

Doctor, 2000 Conf. Univ. 0,3 1  

27.  Matei 
Matcu 

1933 11.00.02 - 
Geografie 
economică, 
socială şi politică 

Doctor, 1971 Conf. Univ. 0,3 1  

28.  Petru Bacal 1971 11.00.02 - 
Geografie 
economică, 
socială şi politică 

Doctor, 2010 Conf. Univ. 0,3 1  

29.  Mariana 
Prodan 

1976  Doctor, 2006 Lector superior 0,3 1  

30.  Ana Matei 1948 11.00.02 - 
Geografie 
economică, 
socială şi politică 

- Lector superior 0,3 1  
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31.  Iacob 
Cocoş 

1966 11.00.02 - 
Geografie 
economică, 
socială şi politică 

- Lector superior 0,3 1  

32.  Adrian 
Grozav  

1972 11.00.02 - 
Geografie 
economică, 
socială şi politică 

Dr. Lector superior 0,3 1  

 

Profilul  - business şi administrare, coordonator dr.hab. I. Paladi 

 

Numele,  
prenumele 

Anul 
naşterii 

Specialitatea (denumirea şi cifrul) Gradul şi titlul 
ştiinţific  

Funcţia, telefon Total sarcină 

=(7)/3+(8) 

Sarcină 
didactică 

Sarcină 
ştiinţifică 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Belostecinic 
Grigore 

1960 08.00.06 

Marketing; logistică 
Dr.hab Rector ASEM 0,8= 

0,3+0,5 
1 0.5 

Ioniţă 

Veaceslav 
  dr ASEM, Deputat 0,8= 

0,3+0,5 
1 0.5 

Cojocaru  

Vadim 
  dr Prorector ASEM, 

deputat 
 1 0.5 

Savciuc Oxana 1977 08.00.06 

Marketing; logistică 
dr Şef catedră „Marketing şi 

Logistică” ASEM, 
Conferenţiar universitar 

0,8= 

0,3+0,5 
1 0.5 

Caun Victor 1941 08.00.01 Economie politică Doctor în ştiinţe 
economice  

Profesor universitar, ASEM, 
224366 

0,3 1 

Mitniţcaia Lidia 1959 08.00.06 
Marketing; logistică 

Doctor în ştiinţe 
economice 

Conferenţiar universitar, 
402816 

0,3 1 

Macari Ion 1935 08.00.05 Economie şi management în Doctor în ştiinţe Conferenţiar universitar 0,3 1 
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ramură şi domeniu de activitate economice  402816 
Cristafovici Profira 1959 08.00.06 

Marketing; logistică 
Doctor în ştiinţe 
economice  

Conferenţiar universitar 
402816 

0,3 1 

Cartavîh Tatiana 1950 08.00.25 Economia, organizarea şi 
conducerea în comerţ şi alimentaţie 

publică 

Doctor în ştiinţe 
economice  

Conferenţiar universitar 
402816 

0,3 1 

Melnic Igor 1974 08.00.06 
Marketing; logistică 

Doctor în ştiinţe 
economice  

Conferenţiar universitar 
402816 

0,8= 
0,3+0,5 

1 

Zgherea Georgeta 1960 08.00.05. 
Economie şi management în ramură şi 

domeniu de activitate 

Doctor în ştiinţe 
economice  

Conferenţiar universitar 
402816 

0,3 1 

Solomatin Ala 1961 05.19.08 – Merceologia mărfurilor 
nealimentare 

Doctor în ştiinţe 
economice  

Conferenţiar universitar 
402816 

0,3 1 

Ioniţa Irina 1981 08.00.06 
Marketing; logistică 

Doctor în ştiinţe 
economice  

Lector asistent 402816 0,3 1 

Chiriac  Lilia 1976 08.00.06 
Marketing; logistică 

Doctor în ştiinţe 
economice 

Lector superior 402816 0,6= 
0,1+0,5 

0,5 

Grosu Vladimir 1974 08.00.06 
Marketing; logistică 

Doctor în ştiinţe 
economice 

Prorector ASEM 0,6= 
0,1+0,5 

0,5 

Golovco Vasile 1968 
38 ani 

- Lector superior,  Lector superior 402816 0,3 1 

Gaugaş Tatiana 1979 - Magistru, Lector 
superior,  

Lector superior 
402816 

0,3 1 

Rotaru Olesea 1983 - Magistru, Lector 
universitar 

Lector universitar 402816 0,3 1 

Cotelnic Ala Pavel 08.00.05. Econome şi management (în 
ramură) Dr.hab. Prim-Prorector 0,8= 

0,3+0,5 
1 0.5 

Sîrbu Ion Mihai 1938 08.00.05. Econome şi management (în 
ramură) 

Doctor habilitat  Profesor universitar, 
76-49-43 

0,3 1  

Paladi Ion Mihai 1953 08.00.05  Economie şi management (în 
ramură)  

prof. univ. 
dr. hab  

Profesor universitar, 
40-27-36 

0,3 1  

Solcan Angela 
Vladimir 

1968 08.00.05. Econome şi management (în 
ramură) 

Doctor în 
economie  

Decanul facultăţii „Business 
şi Administrarea Afacerilor”  
40-27-10 

0,8= 
0,3+0,5 

1  

Bilaş Ludmila 
Leonid 

1953 08.00.05. Econome şi management (în 
ramură) 

Doctor în 
economie  

Conferenţiar universitar 
27-59-69 

0,3 1  

Portarescu Serghei 
Dumitru 

1973 08.00.05. Econome şi management (în 
ramură) 

Doctor în 
economie  

Conferenţiar universitar 
067322396 

0,3 1  
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Covaş Lilia 
Gheorghe 

1972 08.00.05. Econome şi management (în 
ramură) 

Doctor în 
economie  

Conferenţiar universitar 
402736 

0,8= 
0,3+0,5 

1  

Stihi Ludmila Ion 1972 08.00.05. Econome şi management (în 
ramură) 

Doctor în 
economie  

Conferenţiar universitar 
079515522 

0,8= 
0,3+0,5 

1 0.5 

Ţurcanu Gheorghe 
Ion 

1974 08.00.05. Econome şi management (în 
ramură) 

Doctor în 
economie  

Conferenţiar universitar 
069315767 

0,3 1  

Şavga Ghenadie 
Afanasie 

1972 08.00.05. Econome şi management (în 
ramură) 

Doctor în 
economie  

Conferenţiar universitar 
068280448 

0,3 1  

Dorogaia Irina Ion 1978 08.00.05. Econome şi management (în 
ramură) 

Doctor în 
economie  

Conferenţiar universitar 
069149353 

0,3 1  

Negru Ion Constantin 1974 08.00.05. Econome şi management (în 
ramură) 

Doctor în 
economie  

Conferenţiar universitar 
069045252 

0,3 1  

Serduni Sergiu 
Nicolae 

1972 08.00.05. Econome şi management (în 
ramură) 

Doctor în 
economie  

Conferenţiar universitar 
069277815 

0,3 1  

Ciumac Ghenadie 
Victor 

1975 08.00.05. Econome şi management (în 
ramură) 

Doctor în 
economie  

Conferenţiar universitar 
069262846 

0,3 1  

Platon Nicolae  1972 08.00.05. Econome şi management (în 
ramură) 

Doctor în 
economie  

Conferenţiar universitar 
402736 

0,3 1  

Parfentiev Ala Vasile 1951 08.00.05. Econome şi management (în 
ramură) 

Doctor în 
economie  

Conferenţiar universitar 
069262846 

0,3 1  

Oboroceanu Irina 
Stanislav  

1958 08.00.05. Econome şi management (în 
ramută) 

Doctor în 
economie  

Conferenţiar universitar 
32-22-34                     

0,3 1  

Şendrea Mariana Ion 
1980 08.00.05. Econome şi management (în 

ramură) 
Doctor în 
economie  
 

Lector superior 
079614862 

0,3 1  

Călugăreanu Irina 
Vasile 

1982 08.00.05. Econome şi management (în 
ramură) 

Doctor în 
economie  

Lector superior 
079424744 

0,3 1  

Buciuşcan Silvia Ion 1979 08.00.05. Econome şi management (în 
ramură) 

Doctor în 
economie  

Lector superior 
079695877 

0,8= 
0,3+0,5 

1 0.5 

Vornoviţchi Diana 1975  Asistent 
universitar 

Asistent universitar 
402736 

0,3 1  

Rău Andrei Ion 1983  Asistent 
universitar 

Asistent universitar 
402736 

0,3 1  

Zamaru Victor Boris 1986  Asistent 
universitar 

Asistent universitar 
069411433 

0,3 1  

Croitoru Aliona Ion 1983  Asistent 
universitar 

Asistent universitar 
069965566 

0,3 1  

Ţîmbaliuc Natalia 1987  Asistent 
universitar 

Asistent universitar 
402736 

0,3 1  
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Cernavca Mihail 

 

1954 
 

05.19.08 Merceologia mărfurilor 
nealimentare şi materia primă a   

industriei uşoare 
05.17.11 Tehnologia silicaţilor şi 

materialelor greu fuzibile 

dr. – 1989 
conf. univ.  - 1991 
 

Conf.univ. 0,3 1  

Raischi Natalia 1971 - Lector superior, 
2003 

Lector superior 402970 0,3 1  

Calmâş Valentina  1958 05.08.15 
 Tehnologia păstrării şi prelucrării 

produselor vegetale 

dr. – 2001 
conf. univ. 
2002 

Dr. conf. univ. 
402970 

0,3 1  

Şpac Ghenadie  1959 05.03.01 
Procese de prelucrare, maşini unelte şi 

instrumente 

dr. – 1991 
conf. univ. 
1993 

Dr. conf. univ. 
402970 

0,3 1  

Panfil  
Ion  

1951 08.00.06 
Merceologia produselor alimentare 

dr. – 1989 
conf. univ. 
1992 

Dr. conf. univ. 
402970 

0,3 1  

Handrabura Alina  1975 - Lector superior, 
2008 

Lector superior 402970 0,3 1  

Cozmic Vitalie  1948 05.08.15 
Tehnologia păstrării şi prelucrării 

produselor vegetale 

dr. – 1988 
conf. univ. 
1987 

Dr. conf. univ. 
402970 

0,3 1  

Turcov Elena  Economie şi management în comerţ, 
turism,  

Doctor habilitat  Profesor universitar 0,8= 
0,3+0,5 

1 0.5 

Bulican Adrian  Merceologia şi organizarea comerţului Dr. 
 

Conferenţiar universitar 0,3 1  

Ţurcan Natalia  Economie şi management în comerţ Dr. 
 

Conferenţiar universitar 0,3 1  

Livandovschi 
Roman 

 Comerţ, turism şi servicii hoteliere Dr. 
 

Conferenţiar universitar 0,3 1  

MaximVasile  Geografie economică Dr. 
 

Conferenţiar universitar 0,3 1  

Rusu Livia  Comerţ, turism şi servicii hoteliere  Lector superior 0,3 1  
Turcov Ana  Relaţii Economice  Internaţionale  Lector universitar 0,3 1  
Furculiţă Igor  Turism şi servicii hotelieră  Lector universitar 0,3 1  
Tertea Liliana   

Tehnologia produselor   alimentare 
 Ass.univ. 0,3 1  

DONOS EVLAMPIE,   Drept dr. în drept conferenţiar universitar 0,3 1  
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GALINA POGONEŢ,   Drept doctor în drept   conferenţiar universitar 0,3 1  
BORCOMAN  RAISA   dr. în economie profesor universitar    

CEPRAGA 
LUCIA 

  Dr. Conf.univ. 0,3 1  

Maria Mancaş   Dr. Conf.univ. 0,3 1  
JOROVLEA E.    Lect.sup. 0,3 1  
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2.3 Mijloacele financiare disponibile 

  Cheltuielile totale ale ASEM, sursele de finanţare, mijloacele speciale, cheltuielile pentru ştiinţă 
şi inovare, ponderea acestora în volumul total de cheltuieli  a se vedea în detalii în  Anexa 1. 

 

2.4 Potenţialul  logistic şi infrastructura de cercetare 

Cercetările ştiinţifice în cadrul Academiei sunt susţinute prin asigurări tehnice, materiale şi 
informaţionale. 

Academia de Studii Economice dispune în prezent de 1068 de calculatoare, dintre care 350 
sunt destinate nemijlocit procesului educaţional, fiind amplasate în 28 de săli de laborator. 
Există, de asemenea, 20 de săli pentru profesori, dotate cu 75 de calculatoare. Biblioteca este 
dotată cu 25 de calculatoare pentru consultarea cataloagelor şi a informaţiei electronice. Tot în 
cadrul bibliotecii activează un Centru multimedia, dotat cu 69 de calculatoare, destinate lucrului 
individual al studenţilor. Există şi o sală pentru organizarea videoconferinţelor, dotată cu utilaj 
specializat. La căminele studenţeşti sunt instalate 20 de calculatoare pentru lucrul individual. 
Restul calculatoarelor sunt repartizate la decanate, catedre, servicii şi alte subdiviziuni. 

În procesul de predare se utilizează 30 de dispozitive de proiectare multimedia şi 35 de 
calculatoare portabile (notebook). Douăzeci din cele 30 de dispozitive de proiectare multimedia 
sunt amplasate permanent în  sălile de studii (auditorii). 

Toate calculatoarele sunt conectate la reţeaua Internet, inclusiv cele de la căminele 
studenţeşti. Capacitatea reţelei Internet constituie 100 Mbps. 

În toate blocurile de studii şi în cămine sunt instalate dispozitive de conectare la Internet prin 
tehnologia Wi-Fi (fără fir). 

În A.S.E.M. se utilizează 210 imprimante, 20 de scanere, diferite dispozitive de conectare la 
reţea (servere, routere, HUB-uri etc.). 

Pe calculatoare sunt instalate sistemele de operare Windows 2000, Windows XP, Windows 
7. În calitate de soft de aplicaţie se utilizează pachetele Office 2000, Office 2003, Office 2010 şi 
un şir de pachete specializate (WizCount, 1C, EViews etc.). 

Majoritatea catedrelor dispun de cabinete metodice dotate, biblioteci cu literatură 
ştiinţifică. 

 
Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova are misiunea de a 

contribui la dezvoltarea învăţământului universitar şi ştiinţei economice prin satisfacerea deplină 
a necesităţilor informaţionale complexe ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor 
categorii de utilizatori 

Concepţia de dezvoltare a bibliotecii ştiinţifice ASEM se fundamentează pe ideea că 
biblioteca trebuie să devină un suport real pentru procesul de învăţământ, cercetare şi 
sistemul de instruire continuă. priorităţile de dezvoltare a biblioteci ştiinţifice a academiei de 
studii economice din moldova răspund explicit tendinţei de a acorda servicii de calitate 
superioară în conformitate cu scopul propus întru edificarea unei e-europe, cu prevederile 
declaraţiei de la Bologna, contribuind astfel la dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de educaţie 
şi cunoştinţe. 

Rata de înnoire a fondului constituie 56,1 şi este un indice ce se menţine la acelaşi nivel 
în ultimii ani.  

O sursă importantă de dezvoltare a colecţiilor este activitatea de schimb a publicaţiilor. 
Biblioteca ştiinţifică asem întreţine relaţii de colaborare cu asemenea organisme 
internaţionale ca banca mondială, fondul monetar internaţional, comisia europeană, cât şi cu 
42 (24 activi) parteneri din ţară şi de peste hotare. un loc important în activitatea bibliotecii 
asem ocupă relaţiile de colaborare the east and central europe journal donation project. în 
colecţia bibliotecii au intrat 38 publicaţii de la banca mondială şi fondul monetar 
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internaţional; 151 publicaţii de la comisia europeană. în anul 2011 biblioteca ştiinţifică asem 
a primit 461 cărţi prin intermediul schimbului de la institutul de economie mondială din kiel 
(germania); biblioteca naţională a româniei, biblioteca centrală ase bucureşti şi biblioteca 
centrală universitară, bucureşti; biblioteca „lucian blaga”, cluj napoca, biblioteca regională a 
universităţii de stat din voronej, rusia etc. totodata au fost transmise partenerilor 108 volume, 
majoritatea fiind publicatiile ASEM.  

Biblioteca ASEM deţine în structura sa 5 săli de lectură, un centru de împrumut şi un 
centru multimedia. sălile de lectură au o capacitate totală de 392 locuri, în care se pot 
consulta aproximativ 275000 de documente de toate tipurile, iar centrul de împrumut poate 
pune la dispoziţia utilizatorilor săi 170200 de publicaţii. servirea studenţilor şi doctoranzilor, 
corpului profesoral-didactic şi specialiştilor din sfera comercială, financiară, bancară şi din 
afaceri s-a realizat în medie 54,8 de ore săptămânal.  

Direcţiile prioritare ale activităţii de asistenţă informaţională au fost valorificarea 
colecţiilor şi a bazelor de informaţii prin crearea unor instrumente specifice, necesare 
procesului de învăţământ şi cercetare; cunoaşterea şi satisfacerea în cel mai înalt grad 
aşteptările utilizatorilor. au fost întreţinute relaţii permanente cu facultăţile şi catedrele pentru 
alcătuirea bazei de date a publicaţiilor corpului profesoral-didactic al ASEM (contribuţiile 
profesorilor, cercetătorilor, bibliotecarilor  etc., apărute în publicaţii locale şi străine).  

Informarea utilizatorilor bibliotecii despre colecţia ei, precum şi despre noutăţile 
editoriale are loc prin intermediul mai multor forme. informarea prin intermediul poştei 
electronice a şefilor de catedre se efectuează de mai mulţi ani.  

Optimizarea activităţii de informare a fost realizată prin semnalarea publicului despre 
noutăţile editoriale (expoziţii on-line pe site), organizarea permanentă a expoziţiilor de 
informare. cu scopul sporirii eficienţei informării profesorilor şi studenţilor au fost organizate 
47 expoziţii de intrări noi, 99 expoziţii tematice, 3 expoziţii virtuale, 2 expoziţii de fotografii, 
2 expoziţii de pictură, 17 activităţi publice culturale la care au participat cca. 2172 persoane, 
numeroase personalităţi ale culturii şi ştiinţei.  

Biblioteca ştiinţifică a ASEM este integrată în 8 proiecte internaţionale, toate fiind 
finanţate din granturi: the world bank depository and regional library program, centrul de 
informare al uniunii europene (ciue), consorţiul eifl direct moldova, programul intas peri, 
proiectul „the east and central europe journal donation project”, proiectul „casa cunoştinţelor 
de la chişinău”; proiectul open access to content in moldovian higher economic education, 
finanţat de ambasada norvegiei în românia; proiectul „cooperation moldova&norway”, 
finanţat de fundaţia eurasia. 

Academia de Studii Economice dispune de 6 blocuri de studii şi cercetare. Baza materială 
se prezintă actualmente în felul următor: 
 

inclusiv 

 
Suprafaţa 
blocurilor  

(m.p.) 
de 

studii 
de studii 
auxiliară auxiliară

Numărul 
de locuri 
de studii 

(după 
proiect) 

Cantina 
(locuri 
după 

proiect) 

Sală 
sportivă

Sala de 
lectură 
(locuri) 

Total 40560 24843 10688 5029 8276 300 5 392 
 

Sălile de sunt dotate cu mobilier care să asigure confortul studenţilor şi corpului didactic, o 
mare parte din săli sunt dotate cu tehnică multimedia (laptop, proiector). Există, de asemenea, 
laboratoare în care este instalat mobilier special, adaptat în funcţie de tipul activităţilor 
desfăşurate (merceologie, informatică, etc.). 
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3. Rezultatele cercetării, calitatea, eficienţa, relevanţa, impactul 

Rezultare de performanţă: 
 

- Elaborarea bazei informaţionale pentru evaluarea calitativă şi cantitativă a nivelului 
competitivităţii Republicii Moldova în context mondial şi regional în baza unui sondaj 
complex a  întreprinderilor reprezentative din economia naţională.   

- Evaluarea cadrului teoretico-aplicativ al concurenţei şi mediului concurenţial în contextul 
asigurării şi dezvoltării competitivităţii economice la nivel naţional. 

- Evaluarea factorilor de impact major, la nivel macro şi microeconomic, asupra 
competitivităţii Republicii Moldova. 

- Elaborarea conceptului  privind responsabilitatea socială corporativă  în ÎMM în vederea 
creşterii competitivităţii. 

- Elaborarea recomandărilor privind stimularea ÎMM în vederea realizării acţiunilor de 
responsabilitate socială corporativă. 

- Fundamentarea posibilităţilor practice de integrare postindustrială a Republicii Moldova 
ca formă a integrării economice internaţionale şi regionale, în baza determinării şi 
completării modelului de dezvoltare „catching-up". 

- Identificarea interdependenţelor dintre: (i) nivelul de dezvoltare a sistemului financiar şi 
creşterea economică durabilă şi (ii) stabilitatea / instabilitatea financiară şi creşterea 
economică. 

- Elaborarea variantei preliminare a metodologiei de evaluare a stabilităţii financiare pentru 
cazul Republicii Moldova şi formularea  recomandărilor preventive privind asigurarea 
stabilităţii financiare în Republica Moldova. 

- Evaluarea relaţiilor economice bilaterale moldo-ucrainene  în contextul integrării 
regionale. 

- Analiza comparativă a cadrului instituţional al relaţiilor bilaterale moldo-ucrainene. 
 

Publicaţii de performanţă di ultimii ani:  
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1. 
 

Reformele sistemului financiar mondial şi guvernării mondiale,crearea instrumentelor şi 
mecanismelor pentru realizarea echilibrului intereselor naţionale în cadrul relaţiilor 
internaţionale,limitarea armamentului strategic de ofensivă, construireaunui model al dezvoltării 
social-economice post-criză pe baza cunoştinţelor economice, integrarea regională 
multidimensională 
a statelor, intensificarea concurenţei de către economiile cu dezvoltare rapidă ale Chinei şi Indiei, 
constituirea sistemului universal de securitate energetică, construirea unor structuri globale de 
monitorizare a mediului înconjurător, actualmente, sunt reperele strategice şi tactice ale statelor 
mari şi mici. Globalizarea economiei mondiale şi a societăţii, la începutul secolului XXI, a 
devenit cel mai important trend al dezvoltării mondiale. În prezent, decurge procesul de creare a 
spaţiului economic, tehnologic şi informaţional unic; devin mai transparente frontierele 
naţionale; creşte rolul instituţiilor supranaţionale; se lărgesc fluxurile de comunicaţii; se 
constituie cel de-al cincilea sector tehnologic şi se formează piramida tehnologică a statelor; 
comunitatea mondială a păşit pe calea dezvoltării postindustriale. La confluenţa secolelor XX şi 
XXI, se acutizează vechile probleme globale şi apar altele noi, atingând interesele tuturor ţărilor 
şi popoarelor. Pentru soluţionarea lor, e nevoie de o colaborare internaţională la cea mai mare 
scară. Aceste probleme sunt impuse de restructurarea relaţiilor internaţionale, instituirea noii 
orânduiri economice, optimizarea atitudinii faţă de natură şi încercările de umanizare a 
raporturilor dintre stat, societate şi om. În contextul acestor procese de anvergură mondială, apar 
şi se dezvoltă pericole transnaţionale, ce ameninţă progresul mondial, căpătând un caracter 
sistemic. Între acestea, remarcăm: 
- creşterea numărului şi proporţiilor conflictelor regionale 
şi locale cu aplicarea forţei militare, pericolul folosirii armelor 
de nimicire în masă; 
- criza economico-financiară mondială, generată de faptul că 
institutele economice şi financiare mondiale nu mai corespund 
cerinţelor lumii contemporane; 
- polarizarea şi marginalizarea social-economică crescândă 
a ţărilor şi continentelor, ce provoacă instabilitate 
în sferule politică, economică şi socială; 
- creşterea corupţiei, criminalizarea economiei şi societăţii, 
apariţia unor reţele globale de terorism internaţional; 
- majorarea impactului antropogen şi tehnogen asupra mediului 
înconjurător, ce ameninţă cu survenirea unor mari 
catastrofe ecologice şi cu suprapopularea globului 
terestru. 
În aceste condiţii, eventualitatea unei evoluţii dezastruoase a evenimentelor este clar 
conştientizată de oamenii politici, de economişti, ecologi, sociologi, de fruntaşii vieţii publice, de 
reprezentanţii lumii de afaceri din toate ţările. Problemele asigurării dezvoltării durabile, fără 
pericole, a sistemelor social-economice naţionale şi internaţionale, reacţionarea eficientă la 
provocările şi ameninţările lumii contemporane se postează pe primul plan în cadrul sistemului 
de priorităţi ale umanităţii, împingând pe planul al doilea preocupările privind creşterea 
competitivităţii, productivităţii muncii, crearea noilor tehnologii într-o societate suprasaturată de 
mărfuri. Actualitatea problematicii securităţii economice a suscitat interesul ştiinţific faţă de 
problemele teoretice şi de practica asigurării acestei securităţi. Baza concepţiei moderne privind 
asigurarea securităţii unităţilor social-economice o constituie formarea unor mecanisme politice 
economice şi sociale, ce ar permite realizarea eficientă a 
scopurilor şi priorităţilor economice, înlăturarea pericolelor şi a obstacolelor din cale. 
Principalele tendinţe din spaţiul securităţii, în ale căror limite 
se organizează activitatea în vederea asigurării acesteia, sunt: 
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- inconsistenţa actualei arhitecturi globale a securităţii şi 
modificarea ei; 
- construirea unui sistem de securitate internaţional orientat 
spre reformarea relaţiilor economico-financiare; 
- ineficienţa elitei politice şi financiare internaţionale în combaterea crizei economico-   
financiare mondiale; 
- apariţia şi consolidarea noilor centre ale „forţei” politice şi economice; 
- legalizarea şi legitimarea instituţiilor securităţii nazionale şi securităţii internaţionale regionale 
(securitatea alianţelor şi uniunilor statale); 
- relevarea securităţii politice, militare, economice, informaţionale, 
sociale, ecologice şi instituţionalizarea acestor tipuri 
de securitate.  
La începutul sec. XXI, se realizează trecerea la un model economic şi social principial nou de 
dezvoltare mondială. Comunitatea mondială se transformă într-un sistem economic unitar. Creşte 
rolul instituţiilor internaţionale şi asociaţiilor statale integraţionale în politica şi economia 
mondială. Acest fenomen este condiţionat atât de consolidarea obiectivă a interdependenţei 
ţărilor, cât şi de vulnerabilitatea economiilor naţionale în condiţiile globalizării şi instabilităţii. În 
această ordine de idei, devine absolut necesară nu atât asigurarea securităţii economiilor 
naţionale, cât a uniunilor statale regionale şi a comunităţilor de ţări, care trec prin procesul 
adaptării în comun la condiţiile globalizării şi confruntării cu provocările şi pericolele globale. 
Prezenta lucrare se bazează pe propriile investigaţii ale autorilor, precum şi pe cercetările 
ştiinţifice, teoretice şi practice ale savanţilor autohtoni şi străini, documente analitice, statistice, 
acte legislative şi normative referitoare la problemele securităţii. În lucrare, sunt analizate şi 
argumentate bazele conceptual-teoretice ale securităţii economice a statului, inclusiv: esenţa, 
conţi nutul, structura, mecanismele de asigurare; principiile teoreticometodologice ale cercetării 
care alcătuiesc aparatul categorial şialgoritmul cercetării. Aceasta a permis construirea unui 
model de securitate economică naţională şi formularea unor recomandări practice ştiinţific 
argumentate cu privire la asigurarea securităţii economice. Lucrarea este destinată profesorilor, 
doctoranzilor, studenţilor, tuturor celor care se interesează de asigurarea securităţii economice a 
statelor, cărora li se oferă posibilitatea să se familiarizeze şi să-şi elaboreze propria concepţie 
asupra teorie şi practicii securităţii economice ca sistem al asigurării protecţiei de stat a 
intereselor vitale ale persoanei, societăţii şi ţării în toate sferele activităţii: politică, economică, 
militară, ecologică, umanitară, informaţională în condiţiile globalizării şi agravării problemelor 
globale ale contemporaneităţii, a provocărilor şi pericolelor actuale. 
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2. 
 
 

Cursul are drept obiectiv principal familiarizarea studenţilor din anii începători cu noţiunile de 
bază din microeconomie, macroeconomie şi mondoeconomie. 
Pe lîngă aspectele teoretice de ordin general, cum ar fi, spre exemplu, principiile şi funcţiile 
teoriei economice sau metodele şi instrumentele de analiză economică, cititorul va afla cum 
funcţionează nemijlocit principalele mecanisme ale pieţei: evoluţia costurilor, cererea şi oferta, 
concurenţa şi preţul, venitul, consumul şi investiţiile, banii şi piaţa monetară etc. şi cum se 
reflectă aceste momente asupra creşterii şi dezvoltării economice. 
În final, sînt analizate relaţiile economice internaţionale şi fenomenul globalizării privit din 
punctul de vedere al integrării economice. 
Pentru a facilita însuşirea materiei teoretice, textul este însoţit de grafice, tabele, scheme care 
ilustrează diversele tendinţe şi raporturi economice. Manualul conţine şi unele momente de 
respiro (bancuri, întîmplări, curiozităţi cu caracter economic), care decongestionează expunerea 
savantă şi o fac mai atractivă pentru tinerii studioşi. Deşi adresată studenţilor, lucrarea poate fi, 
de asemenea, de un real folos tuturor celor care doresc să-şi îmbogăţească cunoştinţele 
economice. 
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3. 
 
Având în vedere importanţa cunoaşterii evoluţiei viitoare a potenţialului economic, a eficienţei 
activităţii economice, autorii manualului"Previziunea în afaceri" au considerat că prezentarea 
conceptelor,metodologiilor de previziune ale principalilor indicatori economicisatisface unele 
cerinţe ale teoriei şi practicii economice, permite înţelegerea conţinutului şi folosirea corectă a 
acestor indicatori în interpretarea fenomenelor şi proceselor social-economice. Manualul 
"Previziunea în afaceri" răspunde necesităţii, impuse de exigenţele economiei de piaţă, de 
informare complexă şi operativă a economistului care să permită fundamentarea deciziilor şi 
elaborarea de previziuni în domeniul afacerilor, în condiţii de flexibilitate şi dinamism, în 
vederea realizării stabilităţii activităţii pe care o desfăşoară. Din universul problemelor abordate 
în lucrare, în rezolvarea cărora se propun soluţii originale, evidenţiem: clarificări în definirea 
conceptelor relative la previziunea în afaceri, tipologia problemelor de previziune în afaceri, 
componentele gestiunii previzionale a întreprinderilor, tipurile de probleme de previziune, 
modele de previziune pe termen scurt şi lung, previziunea resurselor şi a investiţiilor. Manualul 
"Previziunea în afaceri" ţine cont de experienţa mondială în stabilirea unor direcţii concrete de 
implementare şi perfecţionare a principiilor, tehnicilor şi metodelor statistice şi economico-
matematice de estimare a evoluţiei proceselor economice. Manualul este destinat studenţilor din 
învăţământul economic care au înprogramele de studiu disciplinele de previziune economică şi 
de statistică social-economică, precum şi economiştilor, în special celor care îşi desfăşoară 
activitatea în instituţii şi unităţi de cercetare ştiinţifică şi au preocupări legate de calculele şi 
analizele macroeconomice / microeconomice, de cercetare de marketing, care presupune şi o 
amplă activitate de analize, precum şi de previziuni, pe termen scurt, mediu sau lung, pentru 
fundamentarea programelor şi tuturor activităţilor de marketing, pentru evaluarea performanţelor 
în acest domeniu. 
Autorii speră ca, prin lucrarea de faţă, să pună la dispoziţia celorinteresaţi o carte utilă, care să 
satisfacă cerinţele de documentare,însuşire şi actualizare a cunoştinţelor necesare pentru 
înţelegerea metodologiilor de previziune a evoluţiei indicatorilor statistici. Autorii mulţumesc cu 
această ocazie tuturor celor care, prin observaţii şi sugestii, vor contribui la îmbunătăţirea 
prezentului manual. 
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5. 
 

Contabilitatea întreprinderii este disciplina de dezvoltare a cunoştinţelor în domeniul ştiinţific 
al contabilităţii prin care, gradat si metodic, se ia cunoştinţă cu constatarea, evaluarea şi înregistrarea 
patrimoniului entităţii, folosite pentru obţinerea, valorificarea si conservarea informaţiilor cu privire 
la situaţia si poziţia financiară, precum si performanţele financiare ale unei entităţi.  

Caracterul universal al contabilităţii motivează prezenţa disciplinei de contabilitate a 
întreprinderii ca un obiect principal de studiu în toate specializările si facultăţile cu profil economic, 
precum si în programele de învăţământ ale facultăţilor de alt profil: drept, inginerie, agronomie, 
informatică si altele. 

Importanţa rolului şi valorii contabilităţii devine evidentă pentru fiecare manager de 
întreprindere, indiferent de mărimea ei, care doreşte să-şi gestioneze corect şi bine afacerea. 

Contabilitatea este mereu o importantă sursă de informare. Ea reprezintă istoria stării 
economice a societăţii, scrisă în limbajul rece, dar deosebit de relevant al cifrelor, o radiografie a 
performanţelor realizate în domeniu. 

Lucrarea „Contabilitatea întreprinderii” reprezintă un prim curs de contabilitate, elaborată în 
conformitatea cu programa analitică a disciplinei „Contabilitatea întreprinderii,” destinat studenţilor 
care posedă studii anterioare de contabilitate (bazele contabilităţii). Această lucrare este un proiect 
dedicat atât specializărilor cu profil contabil, cât şi celor cu profil economic general.  

Am elaborat această lucrare din dorinţa de a pune la îndemâna studenţilor, dornici de a-şi 
consolida şi îmbogăţi cunoştinţele, un instrument util de lucru, dar şi în scopul dezvoltării şi 
perfecţionării abilităţilor generale privind organizarea contabilităţii şi utilizarea informaţiilor 
financiare relevante în luarea deciziilor.   

Aşadar o considerăm utilă, dar în acelaşi timp şi necesară, deoarece o lucrare de acest gen nu a 
mai apărut de foarte mult timp, în ciuda faptului că contabilitatea constituie una din componentele de 
bază a trunchiului de discipline obligatorii în formarea specialiştilor economişti.      

Conţinutul cursului dezvoltă aspectele teoretice şi metodologice privind prelucrarea datelor şi 
obţinerea informaţiilor aferente activelor, datoriilor, capitalului propriu, veniturilor şi cheltuielilor  
necesare deciziilor interne privind activitatea entităţii, dar mai ales celor necesare utilizatorilor 
externi.  

Procesul demarat de reformare a contabilităţii naţionale ne-a încurajat să facem pe parcursul 
lucrării comparaţii între Standardele Naţionale de Contabilitate şi Standardele Internaţionale de 
Raportare Financiară. 

Întrebările de recapitulare de la sfârşitul fiecărui capitol se axează pe principalele concepte şi 
termeni privind contabilitatea şi raportarea financiară a patrimoniului şi oferă subiecte pentru discuţii 
şi dezbateri. 

Testele prezentate în lucrare asigură posibilitatea recapitulării şi sistematizării abilităţilor şi 
deprinderilor privind constatarea, evaluarea, contabilizarea şi raportarea elementelor ce formează 
patrimoniul entităţii. 

Exerciţiile oferă posibilitatea de aplicare a conceptelor şi procedeelor descrise în capitol şi sunt 
eficiente pentru exemplificarea punctelor cheie ale studiului. Fiecare exerciţiu este axat pe unul sau 
mai multe obiective de studiu.  

Suntem convinşi că lucrarea nu epuizează problematica complexă a contabilităţii în R. 
Moldova aflată în plin proces de reformă şi noi căutări, motiv pentru care vom fi recunoscător tuturor 
celor interesaţi care după consultarea lucrării vor oferi sugestii pertinente pentru a le avea în vedere 
la viitoarele ediţii. 
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6. 

 

 
 
 
Monografia „Modele economice nediferenţiabile. Aspecte decizionale” a fost examinată şi aprobată 
pentru editare la şedinţa Catedrei „Cibernetică şi Informatică Economică”, Consiliului metodico-ştiinţific 
al ASEM, Senatului ASEM. Lucrarea este destinată cercetătorilor din domeniu. 
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7. 
 
 

Contabilitatea ca bază a sistemului informaţional a gestiunii economiei naţionale este un 
instrument indispensabil în elaborarea planurilor de dezvoltare economică şi socială, în 
urmărirea realizării lor, în organizarea şi conducerea ştiinţifică a proceselor economice, utilizarea 
eficientă a resurselor materiale şi de muncă. O bună informare economică constituie întotdeauna 
temeiul unei intervenţii competente în organizarea şi dirijarea proceselor economice. 

Fiind o componentă a informării economice, contabilitatea instituţiilor publice are ca 
obiectiv principal reflectarea corectă a procesului de executare a bugetului public naţional, a 
felului cum se gestionează mijloacele materiale şi băneşti ale instituţiilor publice, furnizând în 
acelaşi timp indicatorii necesari organelor de conducere ierarhic superioare. 

Contabilitatea instituţiilor publice înregistrează, prelucrează şi studiază date referitoare la 
redistribuirea venitului naţional, care se realizează prin intermediul bugetului public naţional, sub 
forma sumelor cheltuite de la bugetele de toate nivelurile pentru satisfacerea nevoilor social-
culturale, învăţământ, ocrotirea sănătăţii, întreţinerea aparatului de stat, apărarea  
ţării etc. 

Operaţiunile financiar-economice care au loc în procesul executării bugetului public 
naţional dau naştere la anumite raporturi juridice intervenite între instituţiile publice, între 
acestea şi unităţile economice sau persoane fizice, de pe urma cărora izvorăsc diferite drepturi şi 
obligaţii. Aceste drepturi şi obligaţii sunt reflectate în expresie valorică de către evidenţa 
contabilă, sub forma finanţării primită din buget, sub forma relaţiilor de decontare ale instituţiilor 
publice cu agenţii economici, cu salariaţii, cu bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondul 
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală etc. 

Evidenţa contabilă înregistrează volumul veniturilor realizate şi cheltuielilor efectuate, 
asigurând întreaga bază de informaţii necesare pentru îndeplinirea funcţiilor instituţiilor publice. 

Evidenţa contabilă are sarcina să prevină încălcarea disciplinei bugetare, asigurând 
utilizarea mijloacelor bugetare în limitele aprobate în buget şi potrivit destinaţiei stabilite. 

Prin îndeplinirea în bune condiţii a sarcinii ce îi revine de a urmări întregul proces al 
executării bugetului public, evidenţa contabilă furnizează la timp indicatorii necesari fiecărui 
organ de decizie, pentru cunoaşterea mersului executării bugetare şi de asemenea deficienţele 
apărute în realizarea veniturilor şi în efectuarea cheltuielilor, în vederea adoptării măsurilor ce se 
impun pentru redresarea situaţiei. 

Îndeplinindu-şi cu succes sarcinile referitoare la informarea bugetară, evidenţa contabilă 
este în măsură să ofere o bază completă de date privind executarea bugetului pe anul curent, care 
se pot folosi de asemenea în fundamentarea prevederilor bugetare pentru anul viitor. 

Contabilitatea instituţiilor publice este un mijloc de control eficace în asigurarea integrităţii 
patrimoniului instituţiilor publice. În realizarea acestui obiectiv, ea înregistrează întreaga mişcare 
de mijloace materiale şi băneşti, urmăreşte păstrarea integrităţii şi utilizarea lor cu respectarea 
condiţiilor de legalitate. 

Îndeplinirea cu succes a sarcinilor importante care stau în faţă evidentei contabile este 
condiţionată, în afară de o bună organizare, de gradul de calificare şi de calitatea personalului 
financiar contabil, de măsura în care acest personal se îngrijeşte de ridicarea continuă a eficienţei 
activităţii sale şi de modul în care conducătorii instituţiilor publice înţeleg problemele financiare 
şi sunt preocupaţi de rezolvarea lor optimă. 
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4. Antrenare în activităţi conexe cercetării 

        În cadrul ASEM catedra este unitatea de bază a organizării activităţii de cercetare, toţi 
cercetătorii având activitatea de bază cea didactică. 
      
În ASEM în 2011 erau 72 persoane abilitate cu dreptul de conducător(consultant) ştiinţific al 
tezelor de doctorat, ceea ce constituie circa 28% din personalul cu grad ştiinţific. Din lista 
conducătorilor (consultanţilor) ştiinţifici pe specialităţi au participat la proiecte ştiinţifice 
finanţate: 
D.Moldovan,E.Feuraş,A.Cotelnic,E.Turcov,Z.Şişcan,T.Pâşkina,D.Vaculovschi,V.Cojocaru, 
A.Bârcă,Gh.Ţurcanu,Gr.Belostecinic,O.Savciuc, L.Cobzari, R.Hîncu, E.Buşmachiu, A.Suhovici, 
I.Pârşachi, I.Bolun,V.Cotelea, B.Chistruga, M.Pisaniuc, C.Matei, M.Mâtcu. 
  
       Necesitatea alinierii sistemului existent de pregătire a cadrelor ştiinţifice prin doctorat şi 
postdoctorat la exigenţele Spaţiului European al Învăţământului Superior şi ale Spaţiului 
European de Cercetare, precum şi la potenţialul intern de care dispune ASEM (existenţa Şcolii 
Masterale de Excelenţă în Economie şi Business, existenţa programelor examenelor de doctorat 
la toate specialităţile, prezenţa şi funcţionarea Seminarelor Ştiinţifice de Profil şi a Consiliilor 
Ştiinţifice Specializate, existenţa unui  contingent de conducători de doctorat de înaltă ţinută 
profesională, antrenarea în realizarea de proiecte de cercetare, dotarea tehnică şi logistică 
adecvată, prezenţa resurselor de informare ştiinţifică corespunzătoare efectuării cercetării 
ştiinţifice) au determinat instituirea Şcolii Doctorale a ASEM. Procesul de instituire a Şcolii 
Doctorale a demarat prin Decizia Senatului nr.1 din 30 august 2010 şi prin ordinul Rectorului 
ASEM nr.12-A din 28 ianuarie 2011. 

Academia de Studii Economice din Moldova pregăteşte cadre ştiinţifice prin Şcoala 
Doctorală la 10 specialităţi:  

– 01.05.05: Sisteme informaţionale;  
– 08.00.01: Economie politică; doctrine economice;  
– 08.00.05: Economie şi management (cu specificarea ramurii); 
– 08.00.06: Marketing; logistică; 
– 08.00.10: Finanţe; monedă; credit;  
– 08.00.11: Statistică economică;  
– 08.00.12: Contabilitate; audit; analiză economică;  
– 08.00.13: Metode economico-matematice; 
– 08.00.14: Economia mondială; relaţii economice internaţionale;  
– 11.00.02: Geografia economică, socială şi politică. 

Admiterea la Şcoala Doctorală a ASEM se desfăşoară în baza Regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi a postdoctoratului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr.173 din 18 februarie 2008, în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii 
Doctorale a ASEM (aprobat la Senatul ASEM la 29.04.2011) şi Acordului de parteneriat între 
Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, pentru anii 2009 – 2012, (Hotărârea Guvernului 
nr.648 din 26 august 2011). Dinamica numărului total al doctoranzilor în anii 2007-2011 este 
următoarea: 226,216,183,177,177. 
   În anul 2011 la Şcoala Doctorală a ASEM au fost înmatriculaţe 46 persoane, din ei 14 persoane 
au fost înmatriculate din surse bugetare şi 32 prin contract. 

Totalurile admiterii la studii la Şcoala Doctorală a ASEM în anul 2011 
din ei din ei          

Nr.
d/o 

 
Cifrul, specialitatea 
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1 3 12 13 14 15 16 17 18 
1. 08.00.01. Economie 

politică; doctrine economice 
3 2 1 1 1 1 - 

2. 08.00.05.Economie şi 
management (în ramură) 

13 1 12 - 7 1 5 

3. 08.00.06.Marketing; 
logistică 

4 2 2 1 1 1 1 

4. 08.00.10. Finanţe;  
monedă; credit 

8 1 7 - 5 1 2 

5. 08.00.11. Statistică 
economică       

2 1 1 - 1 1 - 

6. 08.00.12. Contabilitate; 
audit; analiză economică 

3 1 2 1 2 - - 

7. 01.05.05.  Sisteme 
informaţionale 

2 2 - 1  1 - 

8. 08.00.14. Economie  
mondială; relaţii 
economice internaţionale 

8 2 6 1 4 1 2 

9. 11.00.02. Geografie 
economică, socială şi 
politică 

3 2 1 1 1 1 - 

 T o t a l 46 14 32 6 22 8 10 
 

    La momentul de faţă la ASEM îşi fac studiile 162 doctoranzi (din ei 65 la forma de studii cu 
frecvenţă la zi: 15 la buget şi 50 prin contract  şi 97 la forma de studii cu frecvenţă redusă: 39 la 
buget şi 58 prin contract). Astfel raportul dintre numărul de doctoranzi ai ASEM către personalul 
ştiinţific al ASEM este de 48%. 

Numărul doctoranzilor în ASEM (decembrie 2011) 
din ei Numărul doctoranzilor 

Învăţământ la zi Învăţământ cu f/r 
total anul I anul II anul III total anul I anul II anul III anul IV 
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16
2 

5
4 

10
8 15 50 6 22 4 21 5 7 39 58 8 10 10 14 14 14 7 20 

 
În anul 2011 au absolvit doctoratul 25 persoane, postdoctoratul 1 persoană.  
 

Numărul absolvenţilor anului 2011 
Au absolvit doctoratul 

din ei din ei 
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25 14 11 7 8 7 3 11 1 
 
În A.S.E.M. funcţionează 6 Consilii Ştiinţifice Specializate şi 7 Seminare de profil, anume: 
 
DH 32-08.00.01-27.03.08 Specialitate: Economie politică; doctrine economice 
Preşedinte              - Dumitru Moldovan, doctor habilitat, profesor universitar 
Secretar Ştiinţific   - Eugenia Feuraş, doctor habilitat, profesor universitar 
 
DH 32-08.00.05-27.03.08 Specialitate: Economie şi management (în ramură) 
Preşedinte                 - Ion Paladi, doctor habilitat, profesor universitar 
Secretar Ştiinţific      - Marina Belostecinic, doctor, conferenţiar universitar 
 
D 32-08.00.06-27.03.08 Specialitate: Marketing; logistică 
Preşedinte                  - Grigore Belostecinic, doctor habilitat, profesor universitar 
Secretar Ştiinţific       - Oxana Savciuc, doctor, conferenţiar universitar 
 
D 32-08.00.10-27.03.08 Specialitate: Finanţe; monedă; credit 
Preşedinte                - Ludmila Cobzari, doctor habilitat, profesor universitar 
Secretar Ştiinţific     - Nadejda Botnari, doctor, conferenţiar universitar 
 
D 32-08.00.12-27.03.08 Specialitate: Contabilitate; audit; analiză economică 
Preşedinte               - Viorel Ţurcanu, doctor habilitat, profesor universitar 
Secretar Ştiinţific    - Ludmila Grabarovschi, doctor, conferenţiar universitar 
 
D 32-08.00.14-27.03.08 Specialitate: Economie mondială; relaţii economice internaţionale 
Preşedinte                  - Sergiu Chircă, doctor habilitat, profesor universitar 
Secretar Ştiinţific       - Boris Chistruga, doctor habilitat, conferenţiar universitar. 
 
  La aceste consilii numărul susţinerilor în termene şi pe durata următorilor trei ani a tezelor de 
doctorat este respectiv în anii 2007-2011: 19,13,18,12,5. 
 

Lista seminarelor  ştiinţifice  de profil ale ASEM: 
 

1. Probleme teoretico-metodologice şi doctrinale ale ştiinţei economice fundamentale 

Preşedinte: Feuraş Eugenia, dr. hab., prof. univ. 
Vicepreşedinte: Tomşa Aurelia, dr., conf. univ. 
Secretar: Balan Aliona, dr., conf. univ.  

2. Managementul şi marketingul în economia contemporană 
Preşedinte: Cotelnic Ala, dr. hab., prof. univ. 
Vicepreşedinte: Căun Victor, dr., prof. univ. 
Secretar ştiinţific: Ţurcanu Gheorghe, dr. conf. univ. 

3.Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar 
Preşedinte: Hîncu Rodica, dr. hab., prof. univ. 
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Vicepreşedinte: Casian Angela, dr. 
Secretar ştiinţific: Ciobu Stela, dr. conf. univ.  

4. Problemele contabilităţii, auditului şi analizei economico-financiare 
Preşedinte: Bajerean Eudochia, dr., conf. univ. 
Vicepreşedinte: Nederiţa Alexandru, dr. hab., prof. univ 
Secretar ştiinţific: Ţiriulnicova Natalia, dr. conf. univ.  

 5. Suportul analitico-informatic al societăţii 
Preşedinte: Costaş Ilie, dr. hab, prof. univ. 
Vicepreşedinte: Pârţachi Ion, dr. hab, conf. univ. 
Secretar ştiinţific: Baractari Anatol, dr în economie., conf. univ.  

6. Relaţii economice internaţionale în sistemul mondial contemporan 
Preşedinte: Chistruga Boris, dr. hab., conf. univ.  
Vicepreşedinte: Lobanov Natalia, dr. hab., conf univ. 
Secretar ştiinţific: Lupu Victoria, dr., conf. univ.  

7. Geografia economică, socială şi politică 
Preşedinte: Matei Constantin, dr. hab., prof. univ. 
Vicepreşedinte: Moldovan Dumitru, dr. hab., prof. univ., mc 
Secretar ştiinţific: Sochircă Elena, dr. 
 
   La sfârşitul anului 2011 din totalul posturilor titulare pentru cadre didactice – 446, aveau 

statut de cercetător ştiinţific 338, adică constituiau personalul din sfera ştiinţei şi inovării al 
ASEM. Dintre aceştea 32 sunt doctori habilitaţi, 208 doctori în ştiinţe, respectiv 71% din total, 
ceea ce înseamnă că aceştea posedă un grad ştiinţific şi didactic concomitent, iar la catedrele de 
profil economic aceşti indicatori sunt şi mai înalţi. Astfel cei 338 de cercetători ai ASEM îmbină 
armonios activitatea ştiinţifică cu cea didactică. 

 
 
   Activităţile de consultanţă pentru persoane fizice şi juridice în ASEM sunt prestate de către 
servicii specializate special create:  Şcoala Doctorală, Şcoala Masterală, Centrul de Cercetare 
Economică, Centrul de Plasament şi Relaţii cu Agenţii Economici, Centrul de Dezvoltare 
Economică şi Afaceri Publice, Centrul de Instruire şi Consultanţă în Afaceri, Centrul de 
Consultanţă şi Analiză Financiară şi Bugetară, Laboratorul pentru Problemele Contabilităţii şi 
Finanţelor în condiţiile economiei concurenţiale, Laboratorul de Securitate Informaţională. 
   Un rol aparte în disiminarea rezultatelor cercetării economice îi revine Bibliotecii ASEM unde 
activează un serviciu specializat, completat cu doctori în ştiinţe şi doctoranzi în domeniu. 
 

5. Cooperări naţionale şi internaţionale 

Academia de Studii Economice din Moldova are în prezent 52 de acorduri de colaborare în 
vigoare cu diferite instituţii  şi agenţii din mai multe ţări după cum urmează:  

                
                         ACORDURI  DE  COLABORARE   
                                       existente între ASEM şi alte instituţii şi  
                                                 organizaţii din străinătate  
 

RO M Â N I A 
1.  Academia de Studii Economice din Bucureşti din 29.02.2008- nelimitat 
2.  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu din 04.04.2008 – 04.04.2018 

3.  
Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia 
Publică Locală Sibiu                               din 05.04.2008 - nelimitat 

4.  Universitatea „Valahia” din Târgovişte   din 14.12.2000 - nelimitat 
5.  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi   din 07.04.2000 - nelimitat 
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6.  INCE al Academiei Române   din 21.09.2007 – 21.09.2012 
7.  Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş                                  din 14.06.2005 - nelimitat 
8.  Primăria oraşului Predeal, România                                         din 09.03.2006 – 09.03.2014 
9.  Universitatea „Ovidius” din Constanţa                                       din 28.07.2006 - nespecificat 

10.  
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,    Universitatea 
„Ovidius” din Constanţa                                                             din  30.09.2008 - nespecificat 

11.  Universitatea Ecologică din Bucureşti                                        din 01.11.2007 – 01.11.2017 
12.  Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu                     din 19.11.2007 – 19.11.2017 
13.  Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi   din 16.04.2008 – 16.04.2013 
14.  Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava din 17.11.2009 – 17.11.2014 
15.  Universitatea de Nord Baia Mare din 28–09-2007 - nespecificat 
16.  Universitatea Creştină „Dmitrie Cantemir” din Bucureşti din 06.10.2010 – 06.10.2013 

R U S IA 
17.  Российская Экономическая Академия им.Г.В.Плеханова    din 07.12.2007 – 07.12.2017 

18.  
Росийский Государственный  Торгово- экономический 
Университет (Воронеж)                            din 29.09.2008 – 29.09.2018 

LE TONIA 
19.  Şcoala Economică din Stockholm or.Riga                                 din 27.04.2007 – nelimitat 

B E L ARUS 
20.  Белорусский Экономический Университет                            din 22.04.2003 – 22.04.2013 

                                                                               U C R A I N A 
21.  Донецкий Национальный Университет                                  din 26.04.2004 - nespecificat 
22.  Одесский Институт Предпринимательства и Права             din 14.05.2002 - nelimitat 
23.  Кременчугский гос. политех. университет                              din 05.10.2007 – 05.10.2012 
24.  Днеппропетровский Национальный Горный Университет    din 01.07.2008 - nelimitat 

25.  
Житомирский государственный технологический 
университет                                                       din 17.12.2008 – 17.12.2018 

26.  Львовская коммерческая академия                                        din 23.12.2008 – 23.12.2013 
27.  Университет экономики и права «КРОК»- Киев din 19.06.2009 – 19.06.2022 

28.  
Киевский Национальный Торгово-Экономический 
Университет din 18.02,2009 – 18.02.2014 

29.  
Приазовский Государственный Технический 
Университет din 25.02.2010 - nelimitat 

F R A N Ţ A 
30.  Universitatea Pierre Mendes France de Grenoble                    din 21.03.2000 – nelimitat 
31.  Universitatea Paris-Dauphine                                                    din 25.03.2008 - nelimitat 
32.  Universitatea Jean Moulin or.Leon; AUF                                   din 29.07.2007 – nelimitat 
33.  Universitatea Rennes-2 - Haute Bretaghe                                 din 11.02.2008 – nelimitat 
34.  Casa Cunoştinţelor din Chişinău (francofonie) din 29.01.2010 - nespecificat 

P O L O N I A 
35.  Academia Economică Krakovia                                                 din 03.03.2006 – 03.03.2012 
36.  Universitatea din Zielona Gora                                                  din 09.03.2007 – 09.03.2012 

B U L G A R I A 
37.  Academia Economiei Naţionale “D.A.Tenov”        din 21.05.2009 – nelimitat 

T U R C I A 
38.  Universitatea Hacettepe                                                             din 03.06.2005 – nelimitat 

I T A L I A 
39.  Universitatea Degli Studi, Palermo                                            din 29.04.2005 - nelimitat 
40.  Universitatea din Bolonia                                                          din 29.09.2010- 29.09.2013 
41.  Universitatea Calabria  din 23.06.2009 – 23.06.2014 

SERBIA 
42.  Institutul de Economie Agricolă, Belgrad            din 09.10.2007 – nelimitat 

ELVETIA 
43.  International Trade Centre, Austria                                            din 06.02.2008 - nelimitat 

ORGANIZAŢII STRĂINE ÎN MOLDOVA 
44.  Camera de Comerţ Americană din Moldova din 11.09.2009 - nespecificat 
45.  EUBAM Din 25.01.2011-nelimitat 

                                                                     FIRME IN RM 
46.  Sigur-Asigur SRL Din 28.02.2011 - nespecificat 
47.  Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM Din 19-04-2011 - nelimitat 

CHINA 
48.  Lanzhou University din 22.03.2010 – nelimitat 

BCR 
49.  Banca Commerciala Romana Chisinau din 02.05.2010 - nespecificat 

MAROC 
50.  Università Chouaib Doukkali d’el jadida, Maroc din 08.06.2010 – 08.06.2015 

ESTONIA 
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51.  University of Tartu Din 01.11.2010 – 31.12.2011 
CEHIA 

52.  Institutul de cercetari Stiintifice in domeniul Geodeziei, 
Topografiei si cartografiei Din 27.09.2011- 27.09.2021 

   
                                       Acorduri semnate recent 
 
1. EUBAM 
2. Sigur-Asigur SRL 
3. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM 
4. Institutul de cercetari Stiintifice in domeniul Geodeziei, Topografiei si 
cartografiei 
 
De asemenea, ASEM face parte din următoarele organizaţiile internaţionale:  

 Asociaţia Universitară Europeană, 
 Agenţia Universitară a Francofoniei, 
 Reţeaua Universitară a Ţărilor din Bazinul Mării Negre. 
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6. Fişa  statistică a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării 

 
FIŞA  STATISTICĂ ASEM 

 
I. INFORMAŢII GENERALE 

 
 

1.1.Denumirea organizaţiei  

ASEM, Academia de Studii Economice a Moldovei  

1.2. Statutul juridic 

Instituţie superioară de învăţământ, Instituţie publică 

1.3. Anul fondării 

1991 

1.4. Actul de înfiinţare 

Academia de Studii Economice din Moldova a fost înfiinţată conform Hotărârii Guvernului 
Republicii Moldova din 25.10.1991 cu statut de instituţie de învăţământ superior şi de 
investigaţii ştiinţifice în domeniul economiei. 
 

1.5. Numărul de înregistrare (identificare) atribuit de Camera Înregistrării de Stat şi data 

eliberării certificatului de înregistrare 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 25 septembrie 1991, nr.537 

1.6. Profilul de cercetare  

Economie 

1.7. Direcţiile ştiinţifice de bază 

Conform profilurilor 

1.8. Structura organizatorică  

Facultăţi,  catedre, centre de cercetare, alte subdiviziuni 

1.9. Rector  

Gr. Belostecinic 

1.10. Adresa 

Str. Bănulescu – Bodoni 59-61 

1.11.Telefon, fax, pagina web, e-mail 

224128, www.ase.md, anticamera@ase.md 
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Anexa nr. 1 

 
 
 
 

II. RESURSE UMANE (Personal din sfera ştiinţei şi inovării: anii 2007-2008 personal total, anii 2009-2011 
personal de bază) 

 
Anul   

Indicatorul 
 2007 2008 2009 2010 2011 

M
ed

ia
 

an
ua

lă
 

1 2 3 4 5 6 7 
Total posturi (cadre didactice - titulari) 481 472 465 458 446  

2.1.1. Posturi ocupate       
 
2.1. 

2.1.2. Posturi vacante       
Structura personalului după activitate       

Cercetători ştiinţific (conform statelor de 
personal), total posturi 

0 0 0 0 0  

2.2.1.1. Posturi ocupate       

 
2.2.1. 

2.2.1.2. Posturi vacante       
Personal  ştiinţifico-didactic 480 470 464 340 338  
2.2.2.1. Posturi ocupate       

 
2.2.2. 

2.2.2.2. Posturi vacante       
Personal auxiliar, total posturi       
2.2.3.1. Posturi ocupate       

 
2.2.3. 

2.2.3.2. Posturi vacante       
Personal de conducere, total posturi 5 5 5 5 5  
2.2.4.1. Posturi ocupate       

 
 
 
 
 
 
 

2.2. 

 
2.2.4. 

2.2.4.2. Posturi vacante       
Angajarea personalului       

Personal din sfera ştiinţei şi inovării, total 
persoane  

480 470 464 340 338  

Cercetători ştiinţifici, total-
recalculat 

144 141 120 116 115  

titulari       
a. de bază       

 
2.3.1.1.1. 

b. Inclusiv, cumul 
intern (pers.) 

0 0 33 31 24  

netitulari       
a. cumul extern       

        
 
 
2.3.1.1. 

 
2.3.1.1.2. 

b. acord de muncă       
Alte categorii de personal din sfera 
ştiinţei şi inovării, total 

      

titulari       
a. de bază       

 
2.3.1.2.1. 

b. cumul intern       
netitulari       
a. cumul extern       

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1. 

 
 
 
 
2.3.1.2. 

 
2.3.1.2.2. 

b. acord de muncă       
Personal ştiinţifico-didactic al instituţiilor de 
învăţămînt superior, persoane 

480 470 464 340 338  

2.3.2.1. de bază 480 470 464 340 338  
2.3.2.2. cumul intern 0 0 33 31 24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. 

 
2.3.2. 

2.3.2.3. cumul extern       
Persoane care deţin grade ştiinţifice, titluri ştiinţifice şi 
ştiinţifico-didactice, titluri onorifice 

236 234 238 241 240  

Cercetători ştiinţifici       
2.4.1.1. doctori/ doctori habilitaţi       
2.4.1.2. conferenţiari universitari/cercetători       
2.4.1.3. profesori universitari/cercetători       

 
 
 

2.4.1. 
2.4.1.4. membri  titulari/ membri 

corespondenţi 
      

Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi 
inovării 

      

2.4.2.1. doctori/ doctori habilitaţi       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4. 

 
 

2.4.2. 
2.4.2.2. conferenţiari universitari/cercetători       
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Personal ştiinţifico-didactic 236 234 238 241 240  
2.4.3.1. doctori/ doctori habilitaţi 206/30 202/32 206/32 209/32 208/32  
2.4.3.2. conferenţiari universitari/cercetători       
2.4.3.3. profesori universitari/cercetători       

 
 

2.4.3. 

2.4.3.4. membri  titulari/ membri 
corespondenţi 

0/2 0/2 0/2 0/2 0/2  

Perfecţionarea personalului         
Doctoranzi, total (2.5.1.1.+2.5.1.2.) 226 216 183 177 177  
inclusiv :       
2.5.1.1. care studiază în organizaţie ( zi/ cu 

frecvenţă redusă) 
      

2.5.1.2. care studiază în exterior, total       

 
 

2.5.1. 

2.5.1.3. dintre care în străinătate       
2.5.2. Postdoctoranzi, total       
2.5.3. Competitori, total       
2.5.4. Stagii în străinătate, număr de persoane/total luni       
2.5.5. Număr de persoane care au efectuat stagii de 

peste o lună în străinătate 
21 16 18 33 18  

Persoane care au obţinut grade ştiinţifice, total 12 12 19 16 11  
2.5.6.1. doctor habilitat 2 1 3 1 0  

 
2.5.6. 

2.5.6.2. doctor 10 11 16 15 11  
Persoane care au obţinut titluri ştiinţifice şi 
ştiinţifico-didactice, total 

      

2.5.7.1. profesor cercetător/conferenţiar 
cercetător 

      

 
 
 

2.5.7. 
2.5.7.2. profesor universitar/conferenţiar 

universitar 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. 

2.5.8. Persoane abilitate cu dreptul de conducător 71 62 70 68 72  
Repartizarea personalului uman după vîrstă 480 470 464 340 338  

Cercetători ştiinţifici       
2.6.1.1. Sub 35 de ani       
2.6.1.2. 35-44 de ani       
2.6.1.3. 45-54 de ani       
2.6.1.4. 55-64 de ani       

 
 
 

2.6.1 

2.6.1.5. Peste 65 de ani       
Alte categorii de personal din sfera ştiinţei şi 
inovării 

      

2.6.2.1. Sub 35 de ani       
2.6.2.2. 35-44 de ani       
2.6.2.3. 45-54 de ani       
2.6.2.4. 55-64 de ani       

 
 
 

2.6.2. 

2.6.2.5. Peste 65 de ani       
Personal ştiinţifico-didactic 480 470 464 340 338  
2.6.2.1. Sub 35 de ani 106 71 66 78 67  
2.6.2.2. 35-44 de ani       
2.6.2.3. 45-54 de ani       
2.6.2.4. 55-64 de ani       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. 

 
 
 

2.6.3. 

2.6.2.5. Peste 65 de ani       
2.7. Conducători ai programelor de stat,  proiectelor de 

cercetare, desemnaţi  în perioada evaluată 
0 1 1 1 1  

 
III. RESURSE  FINANCIARE 

 
Indicatorul 

 2007 2008 2009 2010 2011 

M
ed

ia
 

an
ua

lă
 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1. Cheltuieli totale ale organizaţiei (cheltuieli de 

casă),  mii lei 
109147,0 89765,3 103768,4 115420,2 90902,1  

Surse de finanţare destinate activităţilor ştiinţifice 
(plan precizat),  total (mii lei) (3.2.1.+3.2.2.) 

2166,8 2990,6 2510,9 3041,2 3607,2  

Alocaţii bugetare (cheltuieli de bază), mii  
lei 

1301,7 1835,9 1905,2 1355,9 2018,6  

proiecte instituţionale 200,0 208,9 169,0 199,8 691,8  
a. cercetări ştiinţifice  

fundamentale   
      

 
3.2.1.1. 

b. cercetări ştiinţifice 
aplicative 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 3.2.1.2. proiecte din cadrul  160,0 389,7 570,0 400,0 400,0  
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Programelor de Stat 
3.2.1.3. proiecte pentru procurarea 

utilajului  
      

3.2.1.4. proiecte de transfer tehnologic  0 120 120 0 184,4  
3.2.1.5. proiecte independente (pentru 

tineri cercetători etc. ) 
0 80 100 0 75  

3.2.1.6. proiecte din cadrul 
programelor bilaterale 
internaţionale  

93 68 109,3 50 50  

3.2.1.7. alocaţii suplimentare din 
Fondul de rezervă  

      

 
3.2.1. 

3.2.1.8. pregătirea cadrelor ştiinţifice 848,7 969,3 836,9 706,1 617,4  
Mijloace  speciale (3.2.2.1.+ 3.2.2.2.) 865,1 1154,7 605,7 1685,3 1588,6  

naţionale, total       

a. 
cofinanţare a proiectelor 
de transfer   
tehnologic 

      

b. pregătirea cadrelor 
ştiinţifice prin contract 

561,2 820,5 563,1 1593,6 860,5  

c. 

prestare a serviciilor 
contra plată  (contracte 
cu agenţi economici 
autohtoni) 

      

d. surse obţinute din 
arendă 

      

 
 
 
 
 
 

3.2.2.1. 

e. alte surse (donaţii, 
sponsorizări ş.a.) 

      

internaţionale, total       
a. granturi internaţionale        

b. contracte cu  agenţi 
economici străini  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2. 

 
 

3.2.2.2. 

c. altele (sponsorizări, 
donaţii  ş.a.) 

303,9 334,2 42,6 91,7 728,1  

3.3. Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării 
(cheltuieli de casă), total (mii lei) 

2072,8 2805,8 2360,2 2954,0 2870,6  

 inclusiv:       
 3.3.1. Cheltuieli de personal (salarizare,  fond 

social şi medical ) 
440,1 628,3 622,4 463,3 679,9  

 3.3.2. Procurare de echipament ştiinţific  46,0 138,2 162,2 61,3 320,1  
 3.3.3. Pregătire de cadre ştiinţifice 1409,9 1789,8 1400,0 2299,7 1477,9  
 3.3.4. Deplasări şi delegaţii ştiinţifice 46,5 105,3 59,3 51,8 74,5  
 3.3.5. Plată a serviciilor comunale şi a altor 

servicii 
130,3 144,2 116,3 77,9 318,2  

 3.3.6. Cheltuieli per unitate de cercetător 
ştiinţific 

      

3.4. Ponderea cheltuielilor pentru sfera ştiinţei şi inovării 
în volumul total al cheltuielilor organizaţiei (%) 

1,9 3,1 2,3 2,6 3,2  

3.5. Ponderea cheltuielilor din bugetul pentru sfera ştiinţei 
şi inovării (indiferent de sursa finanţării) pentru 
achiziţionarea de echipament ştiinţific, acoperirea 
cheltuielilor de specializare, stagiere, cooperare 
tehnico-ştiinţifică, participare la manifestări ştiinţifice 
şi de detaşare a personalului pentru schimb de 
experienţă (%) 

      

 
IV. POTENŢIAL LOGISTIC 

1 2 3 4 5 6 7 
Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică, total 
(m²) (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) 

      

4.1.1. Proprii 33442 33442 33442 40560 40560  
4.1.2. Primite în folosinţă       
4.1.3. Luate în arendă       

4.1. 

4.1.4. Per cercetător ştiinţific       
Echipament ştiinţific(calculatoare)                                               1125         1155          1030      1030        1068 

4.2.1. Total (mii lei)       4.2. 4.2.1. Per unitate de cercetător ştiinţific(calc/pers)  508/ 
480 

520/ 
470 

530/ 
464 

532/ 
340 

602/ 
338 

 

Caracteristici ale echipamentului ştiinţific (după vîrstă, 
reieşind din cost ) (%) 

      4.3. 

4.3.1. Sub 5 ani 44 47 47 48 50  
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4.3.2. 6 – 10 ani 25 27 31 37 38  
4.3.3. Peste 10 ani 31 26 22 16 12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII DIRECTE DE CERCETARE ŞI INOVARE 
1 2 3 4 5 6 7 

Număr de lucrări ştiinţifice publicate  
(5.1.1.+5.2.+5.3.+5.8.3. +5.9.3.) 

567 737 630 639 471  

inclusiv: 
Publicaţii  ştiinţifice electronice       
5.1.1.1. în ţară       5.1.1. 
5.1.1.2. în străinătate       

5.1.2. Număr de lucrări ştiinţifice publicate  per unitate 
de cercetător ştiinţific 

1,18 1,56 1,36 1,88 1,39  
5. 1. 

5.1.3. 
Cheltuieli totale (fără fonduri de procurare a 
utilajului, lucrări de reparaţii capitale) per lucrare 
publicată (mii lei)  

      

Număr de articole ştiinţifice publicate, total 
(5.2.1.+5.2.2.+5.2.3.) 

      

În reviste ştiinţifice, total (5.2.1.1.+5.2.1.2.) 518 684 571 519 419  
în ţară, total    442 619 528 466 408  
a. categoria A        
b. categoria B  + + + + +  5.2.1.1. 

c.   categoria C  + + + + +  
în străinătate, total 76 65 43 53 11  
a. ISI, cu factor de impact > 1       
b. ISI, cu factor de impact 0,1- 1       
c. ISI, cu factor de impact <0,1       

5.2.1. 

5.2.1.2. 

d.  alte reviste ştiinţifice atestate 76 65 43 53 11  
În culegeri, total  19 25 28 30 29  
5.2.2.1. în ţară 19 25 28 30 29  5.2.2. 
5.2.2.2. în străinătate       

În enciclopedii, total       
5.2.3.1. în ţară       

5.2. 

5.2.3 
5.2.3.2. în străinătate       

Număr de lucrări  editate, total  (5.3.1.+5.3.2.+5.3.3) 8 12 8 15 14  
Monografii  (5.3.1.1.+  5.3.1.2) 8 12 8 15 14  
5.3.1.1. în ţară 8 12 8 15 14  
5.3.1.2. în străinătate       

5.3.1.3. în ediţii internaţionale incluse în 
Web of Science 

      

5.3.1.4. capitole în monografii în ţară       

5.3.1. 

5.3.1.5. capitole în monografii peste hotare       
Dicţionare, total        
5.3.2.1. în ţară       

5.3.2. 

5.3.2.2. în străinătate       
5.3.3. Culegeri       

Activitatea inovaţională       
Brevete obţinute       
5.4.1.1. în ţară       

5.4.1. 

5.4.1.2. în străinătate       
Brevete implementate       
5.4.2.1. în ţară       

5.4.2. 

5.4.2.2. în străinătate       
5.4.3. Cereri de brevetare înaintate la AGEPI       
5.4.4. Certificate de soiuri obţinute       
5.4.5. Certificate de rase obţinute       

5.3. 

5.4.6. Certificat de preluare a suşelor în colecţii       
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5.4.7. Cereri de certificare a soiurilor/raselor/suşelor       

5.4.8. 
Contracte de licenţă (cesiune) în baza brevetelor, 
know-how şi soiurilor de plante omologate, 
raselor, tipurilor, liniilor de  animale şi păsări  

      

Rezultate menţionate la expoziţii şi saloane în 
ţară/peste hotare cu:  

      

5.4.9.1 medalii de aur       
5.4.9.2. medalii de argint       

5.4.9. 

5.4.9.3. medalii de bronz       
Elaborări ştiinţifice şi tehnologice   

5.5.1. Produse, echipamente asimilate în fabricare în 
serie 

      

5.5.2. 

Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi 
seminţe de soiuri realizate şi valorificate de 
agenţi economici prin contract cu un volum de 
finanţare >100 mii lei per contract  

      

5.5.3. 

Tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi şi 
seminţe de soiuri realizate şi valorificate de 
agenţi economici prin contract cu un volum de 
finanţare <100 mii lei per contract 

      

5.5.4. Produse noi valorificate de agenţii economici 
prin colaborare sau contracte royalty  

      

5.5.5. Mostre de maşini, echipamente, dispozitive 
funcţional elaborate 

      

5.5.6. Atlase şi hărţi elaborate       
5.5.7. Materiale / substanţe noi documentate       
5.5.8. Tehnologii noi documentate       
5.5.9. Metode noi documentate       

5.5.10. Procedee documentate       
5.5.11. Softuri elaborate/implementate       
5.5.12. Hibrizi documentaţi        
5.5.13. Suşe documentate       
5.5.14. Rapoarte de cercetări arheologice elaborate       
5.5.15. Cataloage de colecţie elaborate       

 

 

 

 

5.5 

5.5.16. Protocoale clinice elaborate etc.       
Utilizarea materialelor ştiinţifice în elaborarea de: 

5.6.1. Proiecte de legi, strategii, concepţii        
5.6.2. Programe        

5.6. 

5.6.3. Acte normative, tehnice, tehnologice        
Număr de manifestări ştiinţifice organizate, total   22 21 19 20  

5.7.1. Internaţionale (peste 20% de participanţi – din 
străinătate) 

 5 5 6 2  

5.7.2. Naţionale cu participare internaţională  0 0 0 1  
5.7.  

5.7.3. Naţionale  17 16 13 17  
Participări la manifestări ştiinţifice din ţară        

Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la 
manifestări ştiinţifice, total 

      

5.8.1.1. naţionale       
5.8.1.2. naţionale cu participare 

internaţională 
      5.8.1. 

5.8.1.3. internaţionale       
Comunicări orale/postere la manifestări 
ştiinţifice, total 

      

5.8.2.1. naţionale       
5.8.2.2. naţionale cu participare 

internaţională 
      5.8.2. 

5.8.2.3. internaţionale       
Rezumate publicate la manifestări ştiinţifice, 
total 

      

5.8.3.1. internaţionale       
5.8.3.2. naţionale cu participare 

internaţională 
      

5.8. 

5.8.3. 

5.8.3.3. naţionale       
Participări la manifestări ştiinţifice din străinătate 1 1 1 2 1  

5.9.1. Rapoarte la invitaţie (referate în plen) 1 1 1 2 1  
5.9.2. Comunicări orale/ postere       5.9. 

5.9.3. Rezumate publicate       
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Asistenţă, servicii ştiinţifice prestate, precum şi activităţi de consultanţă  şi  popularizare a  ştiinţei   
5.10.1. Prestări de servicii în laboratoare acreditate ISO       
5.10.2. Prestări de servicii în alte subdiviziuni ştiinţifice       

5.10.3. 
Expertize ecologice, tehnice, medicale, 
terminologice, pedagogice, expertize ale 
proiectelor de cercetare etc. 

      

5.10.4. Asistenţă medicală (pacienţi trataţi)       
5.10.5. Consultanţă       
5.10.6. Recomandări ştiinţifico-practice documentate       

5.10.7. Manifestări ştiinţifico-practice organizate pentru  
utilizatori 

      

5.10.8. Cărţi editate de popularizare a ştiinţei       
5.10.9. Articole de popularizare a ştiinţei       

5.10. 

5.10.10. Participări la emisiuni radio şi TV consacrate 
ştiinţei, inovării, educaţiei, culturii etc.  

      

Distincţii şi premii 

5.11.1. Distincţii de Stat obţinute în  perioada evaluată 
(ordine, medalii, titluri onorifice) 

      

5.11.2. Premiul de Stat al Republicii Moldova obţinut în 
perioada evaluată 

      

5.11.3. 
Premii acordate în rezultatul Concursului 
Naţional de Susţinere a Ştiinţei obţinute în  
perioada evaluată  

      

5.11.4. Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
obţinute în  perioada evaluată 

      

 
 
 
 
5.11. 

5.11.5. Premii obţinute în străinătate pentru rezultatele 
cercetării 

      

 
VI. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII 

1 2 3 4 5 6 7 
Activitate didactică/ştiinţifico-didactică universitară (a personalului ştiinţific) 

6.1.1. Număr de persoane / cursuri susţinute       
6.1.2. Cursuri noi elaborate în perioada evaluată       

Alte forme de implicare în procesul educaţional  

6.1.3.1. preşedinte al Comisiei examenelor 
de licenţă/masterat 

      

6.1.3.2. membru al Comisiei examenelor de 
licenţă/masterat, 

      

6.1.3.3. conducător al tezei de licenţă/ 
masterat susţinute 

      

6.1.3.4. conducător ştiinţific al  tezei de 
doctor susţinute 

19 13 18 12 5  

6.1.3.5. consultant ştiinţific al tezei de 
doctor susţinute 

      

6.1. 

6.1.3. 

6.1.3.6. consultant ştiinţific al tezei de 
doctor habilitat susţinute 

      

Număr de materiale didactice publicate în ţară pentru 
instituţiile de învăţămînt superior şi  preuniversitar  
(6.2.1.+6.2.2.) 

      

Manuale şi capitole din manuale, total 4 16 8 10 13  

6.2.1.1. manuale pentru învăţămîntul 
universitar 

4 16 8 10 13  

6.2.1.2. manuale pentru învăţămîntul 
preuniversitar 

      

6.2.1.3. capitole în manuale pentru 
învăţămîntul universitar 

      
6.2.1. 

6.2.1.4. capitole în manuale pentru  
învăţămîntul preuniversitar 

      

Lucrări instructiv-metodice, total 37 28 43 42 24  
6.2.2.1. Lucrări metodice, compendiumuri  37 28 43 42 24  

6.2. 

6.2.2. 
6.2.2.2. Lucrări didactice digitale       

6.3. Manuale pentru învăţămîntul universitar publicate în 
străinătate 

      

6.4 
Număr de avize, de expertize asupra proiectelor de acte 
legislative şi de alte acte normative, asupra programelor 
şi proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării 

      

 
 

VII. COOPERĂRI  NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 
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1 2 3 4 5 6 7 
Cooperări bilaterale naţionale 

7.1.1. 
Realizare de programe (proiecte, lucrări) în 
comun cu alte organizaţii (număr de proiecte şi 
de lucrări comune) 

1 1 1 1 1  

7.1.2. Număr de subdiviziuni comune în sfera ştiinţei şi 
inovării  

      7.1. 

7.1.3. 
Număr de filiale ale organizaţiei în instituţii de 
învăţămînt  superior /ale instituţiilor de 
învăţămînt superior în organizaţie 

      

Colaborări cu organele centrale de specialitate 
7.2.1. Documente de politici elaborate/ aprobate       

7.2.2. 
Recomandări metodologice elaborate/ 
implementate în activitatea autorităţilor publice 
centrale şi/sau locale 

      

7.2.3. 
Participări în activitatea comisiilor instituite de 
Preşedinţie, Parlament, Guvern (numărul de 
comisii) 

      7.2. 

7.2.4. 
Participări în activitatea grupurilor de lucru 
instituite de ministere, departamente (numărul 
grupurilor de lucru) 

      

Cooperări  bilaterale internaţionale 

7.3.1. Acorduri de cooperare cu parteneri din 
străinătate 

      

7.3.2. Lucrări executate la comanda beneficiarilor din 
străinătate 

      

7.3.3. 
Membri ai consiliilor ştiinţifice specializate la 
susţinerea în străinătate a tezelor de doctor şi 
doctor habilitat 

1 1 1 1 2  

7.3.4. Referenţi la susţinerea în străinătate a tezelor de 
doctor şi doctor habilitat 

      

7.3.5. Cercetători invitaţi în străinătate pentru 
activitatea ştiinţifică 

      

7.3.6. Cercetători invitaţi într-o instituţie universitară 
din străinătate pentru activitatea didactică 

2 2 2 3 2  

7.3.7. Cursuri de prelegeri şi conferinţe susţinute în 
străinătate la invitaţie  

      

7.3. 

7.3.9. Savanţi din străinătate care au vizitat organizaţia 27 30 24 20 14  
Cooperări  în programe europene şi internaţionale 

7.4.1. 
Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile 
din străinătate, cu un volum de finanţare mai 
mare de 100 mii euro per proiect 

      

7.4.2. 
Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile 
din străinătate, cu un volum de finanţare mai mic 
de 100 mii euro per proiect 

0 1 1 0 0  

7.4.3. Proiecte înaintate/obţinute în cadrul Programului 
Cadru 7 

      

7.4. 

7.4.4. Doctoranzi deţinători ai burselor internaţionale 
de studii pentru efectuarea cercetărilor în ţară 

      

Asociere în activitatea organismelor/societăţilor ştiinţifice        

7.5.1. Membri/membri-corespondenţi ai AŞM, aleşi în 
perioada evaluată 

      

7.5.2. Membri de onoare ai academiilor de ştiinţe din 
străinătate, aleşi în perioada evaluată 

      

7.5.3. Doctor Honoris Cauza, conferit în perioada 
evaluată 

0 1 1 1 0  

7.5.4. Membri/experţi/consultanţi ai altor organisme 
ştiinţifice din ţară,  aleşi în perioada evaluată 

2 2 2 2 2  

7.5.5. 
Membri/experţi/consultanţi ai organismelor 
ştiinţifice de peste hotare,  aleşi în perioada 
evaluată 

      

7.5.6. 
Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor 
ştiinţifice din ţară/precum şi de referenţi 
ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice din ţară, aleşi în 
perioada evaluată 

      

7.5.7. Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor 
ştiinţifice de peste hotare 

4 4 4 4 4  

7.5. 

7.5.8. 
Referenţi ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice de 
peste hotare/ referenţi ştiinţifici ai revistelor 
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cotate ISI, aleşi în perioada evaluată 
7.5.9. Membri ai Comitetului de program al unei 

manifestări ştiinţifice de peste hotare 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


