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EDIŢIE SPECIALĂ

Către benefi ciari, corpul profesoral, 
personalul şi partenerii ASEM

Academician Grigore BELOSTECINIC, Rector ASEM

(din Declaraţia rectorului privind politica ASEM în domeniul calităţii)

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

stituţiilor de învăţământ superior din Moldova prin realizarea ur-

mătoarelor obiective strategice:

1. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale şi adaptarea acestora la exi-
genţele pieţei forţei de muncă, pentru a menţine un nivel înalt de satisfacţie a clienţi-
lor, angajaţilor şi tuturor părţilor interesate;

2. Compatibilizarea şi alinierea activităţilor ASEM la practicile academice din ţările Uniu-
nii Europene şi alte state cu nivel înalt de dezvoltare;

3. Dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale ale personalului didactic şi de cer-
cetare şi conştientizarea importanţei acestora în asigurarea calităţii serviciilor;

4. Îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor desfăşurate în ASEM, considerând priori-
tate principalele ei dimensiuni: învăţământ, cercetare ştiinţifi că şi inserţie socială.

Aici înveţi 
Aici înveţi 

și experimentezi
și experimentezi

Aici eşti aşteptat Aici eşti aşteptat 

să reviisă revii

Aici trăiești studenţia 
Aici trăiești studenţia 

din plin din plin 

Academia de Studii Economice din MoldovaAcademia de Studii Economice din Moldova
cea mai scurtă cale cea mai scurtă cale 

pentru un început pentru un început 
de valoarede valoare



ADMITEREA - 2020

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

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

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

Activitatea didactică este organizată prin 

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

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

Afaceri (MACIP); 

• Centrul de Instruire Contabilă (CIC); 
• Centrul de Instruire Lingvistică (CIL); 
• Centrul de Consultanță Analiză Finan-

ciară și Bugetară (CCAFB); 
• Centrul de Marketing, Parteneriate și 

Carieră al ASEM (CGC); 
• Școala Superioară de Turism și Servi-

cii Hoteliere (ȘSTSH);
• Business Incubator Inovational (IT4BA);
• Centrul de Dezvoltare Economică și 

Afaceri Publice (CDEAP);
• Centrul de Studii în Integrare Europea-

nă al ASEM (CSIE.ASEM); 

Întregul proces de învățământ decurge 
în concordanță cu Codul Educației și Re-
gulamentul de organizare a studiilor în 
învățământul superior în baza Sistemului 
Național de Credite de Studiu.

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

Academia de Studii Economice din Mol-
dova (ASEM) a fost fondată la 25 septem-
brie 1991, în baza Hotărârii nr. 537 a Gu-
vernului Republicii Moldova. Drept bază 
au servit două facultăţi din cadrul Univer-
sităţii de Stat – „Economie”; „Economie a 
Comerţului şi Merceologie” – şi Institutul 
Economiei Naţionale al Ministerului Eco-
nomiei.

Facultatea de Economie a fost deschisă la 
Universitate în august 1953, fi ind înscrişi 
52 de studenţi la specialităţile „Planifi carea 
economiei naţionale” şi „Finanţe”. În peri-
oada 1964-1977, Facultatea de Economie 
a făcut parte din componenţa Institutului 
Politehnic din Chişinău, iar în 1977, în ca-
drul Universităţii de Stat din Moldova, a fost 
deschisă a doua facultate de profi l econo-
mic – „Economie a Comerţului şi Merceolo-

gie”, fondată în baza fi lialei din Chişinău a 
Institutului Unional  de Comerţ din Mosco-
va (1960-1977).

Un rol incontestabil în obţinerea realizări-
lor instituţiei le-a revenit celor doi rectori ai 
ASEM – profesorii universitari Paul  Bran 
şi Eugeniu Hrişcev, precum şi întregului 
colectiv de profesori, personalului admi-
nistrativ şi auxiliar.

În prezent, Academia de Studii Econo-
mice din Moldova constituie un complex 
universitar, în cadrul căruia activează 6 fa-
cultăţi cu 14 departamente; 11 centre; 13 
servicii; Şcoala Masterală de Excelenţă în 
Economie şi Business; Şcoala Doctora-
lă; Școala de Formare Continuă; Școala 
Doctorală în Drept, Științe Politice și Ad-
ministrative (consorțium); Şcoala Superi-
oară de Turism şi Servicii Hoteliere; două 

incubatoare de afaceri; Colegiul Naţional 
de Comerţ, alte subdiviziuni.

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

ASEM este un brand cu care se mândresc 
peste 50 mii de absolvenţi din 1992 încoa-
ce. În prezent, la ASEM, îşi fac studiile 
peste 7 mii de studenţi, masteranzi şi doc-
toranzi, activează 31 de doctori habilitaţi şi 
peste 200 doctori în ştiinţe.

SCURT ISTORIC

PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
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BAAFACULTATEA  FACULTATEA  
BUSINESS ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

CONTACTE:
2005. mun. Chișinău
str. Banulescu Bodoni, bl. A
of. 404, tel 22 402 731

site: http://ase.md/ro/facultatea/baa/ 
        baa_decanat@ase.md

        www.facebook.com/ASEM.BAA

FACULTATEA DE BUSINESS ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR (BAA) 
este o alegere ideală pentru tinerii activi, ingenioşi, cu iniţiativă, dornici de a avea 
propria afacere şi/sau de a conduce efi cient o organizaţie în condiţiile economiei 
bazate pe cunoaştere.

 OFERTA   EDUCAŢIONALĂ
 ACHIZIŢII (rom.)

 BUSINESS ŞI ADMINISTRARE 
     (rom., rus.) 

 BUSINESS ADMINISTRATION 
(engl.-rom.) 

 MARKETING ŞI LOGISTICĂ
(rom., rus.) 

 MERCEOLOGIE ŞI COMERŢ
(rom., rus.) 

 SERVICII HOTELIERE, 
TURISM ȘI AGREMENT 
(rom-franceza., rom-engl., rus.) 

 TEHNOLOGIA ŞI MANAGEMENTUL 
ALIMENTAŢIEI PUBLICE 
(rom., rus.) 

DECAN, dr., conf. univ.,
Roman LIVANDOVSCHI

Cristalul calității 2018  - oferit 
Facultății BAA de către 
Agenția Națională de Asigurare 
a Calității în Educație 
și Cercetare (ANACIP) 
pentru cele mai bune 
programe de studii

PERSPECTIVE DE ANGAJARE

Manager Economist Specialist marketing

Agent de turism Coordonator 
proiecte 

Specialist turism/
servicii hoteliere

Manager/tehnolog
alimentație publică Merceolog Specialist vânzări

Agent comercial Specialist achiziții Întreprinzător

Informații suplimentare: 
http://ase.md/ro/student-asem/planuri-invatamant.html

 DURATA STUDIILOR
Învățământ cu frecvență 
 3 ani, TAP – 4 ani
Învățământ cu frecvență redusă
 4 ani, TAP – 5 ani     
 3 ani, TAP – 4 ani - absolvenții colegiilor, în acelaşi domeniu  

DE CE FACULTATEA BAA?
 calitatea înaltă a studiilor, planurile de învăţământ adaptate cerințelor pieței, programe 

acreditate;
 profesori de înaltă calitate, cu experiență de predare;
  oportunități/burse de studii în străinătate la universitățile partenere;
 relații de parteneriat cu mediul de afaceri și posibilitatea de a efectua stagii de practică, 

sau chiar de a se angaja încă în timpul studiilor;
 cunoştinţele obţinute le permit absolvenţilor să-şi deschidă propria afacere;
 dotarea tehnică solidă: săli de studii bine amenajate, calculatoare performante, proiec-

toare multimedia etc.;
 oportunitatea de a face parte dintr-un grup dinamic de studenţi;
 receptivitate, promptitudine şi corectitudine în soluţionarea problemelor studenţilor.

DEPARTAMENTE
• MANAGEMENT 

• MARKETING ȘI LOGISTICĂ

• COMERȚ, TURISM ȘI 
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

ABSOLVENŢI

Nadejda BONDARI,  ab-
solventa BAA. Președinte 
JCI Moldova 2018 (Camera 
Internațională  a Tinerilor 
Lideri și Antreprenori din Mol-
dova)/Fondator și Director 
Activis Teambuilding

Adrian LAZARENCU, 
absolvent BAA. Direc-

tor general  “Fourchette 
in Moldova”

Eugen HRISTEV, absol-
vent BAA. Fondator și 
director general al com-
panie i  IT “Trimetrica” 
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EGDFACULTATEAFACULTATEA
ECONOMIE GENERALĂ ȘI DREPT

Domenii de formare 
profesională/ specialități 
la Facultatea EGD: 

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

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

DECAN, 
dr. hab., conf. univ., 
Alic BÎRCĂ 
 

DEPARTAMENTE

- TEORIE ȘI POLITICI 
ECONOMICE
 
- RESURSE UMANE, 
AFACERI PUBLICE 
ȘI COMUNICARE

- DREPT

CONTACTE:

Chișinău, MD – 2005,
str. Mitropolit Gavriil 
Bănulescu-Bodoni, 61,
Bloc A, et. 6, biroul 610,

tel. 22-44-82, 40- 27-13

www.ase.md, d_egd@ase.md

Facultatea „Economie Generală și Drept” a fost înfi ințată la 1 septembrie 2002, 
în urma reorganizărilor ce au avut loc în cadrul ASEM. Facultatea a fost fondată, având la 
bază următoarele catedre „Economie Generală” „Management social”, „Instruire economi-
că” şi „Drept”. Ulterior, Catedra „Drept” a fost reorganizată, în baza căreia au fost create 
două catedre noi „Drept Privat” și „Drept Public”. Începând cu 1 ianuarie 2018, în cadrul 
facultății își desfășoară activitatea 3 departamente.

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

Polina Hilotii, 
absolventa facultății 
de Economie 
Generală și Drept 
și a Institutu-
lui Național al 
Justiției. La mo-
ment, activează 
ca judecătoare la 
Judecătoria Edineț, 
sediul Briceni.

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

Facultatea de Economie Generală şi Drept este o 
facultate cu un spectru larg de specializare şi pregătire 
a cadrelor în cele mai diverse domenii ale economiei 
naţionale, dar și specialiști în domeniul jurisprudenței. 
Baza tuturor specialităţilor şi specializărilor o constituie 
pregătirea fundamentală economică și juridică, pre-
cum şi specializarea în domeniile corespunzătoare. 
Metodologiile, instrumentele şi tehnicile de acţiune şi 
comunicare constituie substanţa diferitelor discipline 
universitare, incluse în planurile de învăţământ de la 
Ciclurile I şi II. 

ABSOLVENŢI

Curierul Economic4 nr. 1-2 (312-313), martie 2020



ADMITEREA - 2020

FBFACULTATEA FACULTATEA 
FINANȚE

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

DEPARTAMENTE

- FINANȚE ȘI ASIGURĂRI

- INVESTIȚII 
ȘI ACTIVITATE BANCARĂ

CONTACTE: 

or. Chişinău, MD-2005, 
str. Mitropolit Gavriil 
Bănulescu-Bodoni, 59; 
Blocul „F”; etajul 1; biroul 106; 

Telefon: 022-402-714 (decan); 
              022-402-753 (prodecani); 
              022-402-752 (metodişti) 

E-mail: decanat.fi n@ase.m d

Sfaturi pentru studenți
”Profesorii de la facultatea 
Finanţe au avut o contribuţie 
enormă asupra formării 
mele ca specialist în 
impozite și taxe, dar nu 
mai puţin importantă 
a fost infrastructura 
extracurriculară pe care o 
oferă ASEM-ul.”

ABSOLVENŢI

Studenţii facultăţii Finanţe benefi ciază: de lecţii publice prezentate 
de profesori din străinătate, de vizite de studiu la ministere, bănci, 
companii, de programe de mobilitate academică; participă activ în ca-
drul cercurilor ştiinţifi ce, conferinţelor şi meselor rotunde, dezbaterilor, 
work-shopurilor, discuţiilor cu specialişti notorii din domeniul fi nanciar-
bancar, competiții sportive, concursuri, cum ar fi : Bancherul modern, 
Miss ASEM – viitoarea femeie de afaceri, Balul bobocilor etc. 

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

Dorel NOROC, 
Secretar de Stat 
al Ministerului 
Finanţelor 
(promoţia 2011)

”Pot să afi rm din experiența 
proprie că nu consider nimic 

din ceea ce am învățat la 
facultate ca fi ind redundant/

inutil, iar armonizarea reușită 
a aspectelor teoretice cu cele 

practice contribuie la formarea 
unei cariere de succes ”

Cristian Rotaru, 
Şef Departament 
Large Corporate, 

MOBIASBANCA – 
Groupe Societe Generale 

(promoţia 2005).

”Fiecare pas în 
carieră a fost făcut 
prin muncă, iar 
cunoștințele pe care 
le-am obținut în 
calitate de student 
și masterand la 
facultatea Finanțe au 
fost aplicate în fi ecare 
activitate”.

Alexandru Lupuşor, 
Director Ofi ciul 
teritorial Chișinău - 
Centru, ”MOLDASIG” 
S.A. (promoţia 2011)

Daniela Moisei, 
Stagiar, Unitatea 
Finanţe, Buget și 
Control, Comisia 

Europeană 
(promoţia 2015).

”În urma studiilor la facultatea 
Finanțe afi rm, cu certitudine că 
a fost cea mai potrivită alegere 

pentru dezvoltarea mea 
profesională”.

Oferta educațională: Finanțe și Bănci
De ce Finanțe și Bănci?
- Facultatea Finanţe deţine o poziţie 

de lider în spaţiul universitar eco-
nomic. 

- Programul de studii Finanțe și 
Bănci este acreditat de Agenția 
Națională de Asigurare a calității în 
Educație și Cercetare (ANACEC).

- Studiile se realizează în limbile 
română, engleză şi rusă. 

Perspective de angajare
Absolvenții specialității Finanțe 

și Bănci se angajează cu succes în 
cadrul  Ministerului Finanţelor, Băn-
cii Naţionale a Moldovei, Serviciului 
Fiscal și Vamal, băncilor, companii-
lor de asigurări, companiilor de audit 
internaţional, companiilor multinaţio-
nale şi locale.

TRANSFORMĂ VISUL ÎN SUCCES, 
APLICĂ LA FINANȚE ȘI BĂNCI!

Eu sunt FINANȚE!
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CONFACULTATEAFACULTATEA
CONTABILITATE

DECAN, dr. conf. univ., 
Lilia GRIGOROI

DEPARTAMENTE

-  CONTABILITATE, 
   AUDIT ȘI ANALIZĂ 
   ECONOMICĂ

- EDUCAȚIE FIZICĂ 
  ȘI SPORT

CONTACTE:  
Chișinău, MD – 2005, 
str. Căpriana, 50 bl. ”C”, 
et. 3, biroul 304, 
tel. 022-402-756, 022-402-755, 
www.ase.md; 
e-mail: decanat.con@ase.md 

Facultatea și-a asumat misiunea să ofere absolvenților cunoștințele 
și competențele necesare pentru o carieră de succes

Domenii 
de formare 

profesională/
specialități 

la Facultatea 
Contabilitate: 

• Contabilitate. 

Steluța MAZILU, 
absolventă a Facultății 

Contabilitate. Este Peer 
Leader la George Brown 

College (Canada).

În cadrul facultății sunt concentrați cei mai de vază 
specialiști contabili din Republica Moldova, implicați în re-
forma și dezvoltarea contabilității și auditului, elaborarea 
reglementărilor contabile, pregătirea profesională continuă 
a practicienilor contabili, antrenați în activitățile Ministerului 
Finanțelor în calitate de membri ai consiliilor coordonatoa-
re, grupelor de elaborare a standardelor naționale de con-
tabilitate, comisiei de certifi care a auditorilor, consiliului de 
supraveghere a activității de audit, etc. 

Conducerea facultății și Colectivul profesoral-didactic sunt 
în permanență preocupați de adaptarea ofertei noastre 
educaționale la cerințele unui învățământ de cea mai înaltă 
calitate, deschis noilor tendințe. Noi acordăm atenție calității 
procesului de studii, programelor curriculare, conținutului 
disciplinelor, activităților de predare-învățare, seminarizare 
și procesului de evaluare. Facultatea noastră dispune de 
laboratoare bine echipate și tehnici moderne de predare. 
Studenții sunt implicați în diferite activități extracurriculare 
și de cercetare: concursuri, conferințe, vizite la entități, tre-
ninguri, workshop-uri, etc.

Sergiu 
HAREA, 
absolvent fa-
cultatea ”Con-
tabilitate”. 
Președintele 
Camerei de 
Comerț și 
Industrie a 
RM.

ABSOLVENŢI

Programul de studii Contabilitate este acreditat la nivel național (ANACEC) 
și internațional (ACCA)

 Ai un drum clar în carieră;
 Este un domeniu de lucru stabil și în dezvoltare;
 Există potențial să avansezi;
 Lucrezi cu tehnologii noi;
 Câștigi bine;
 Poți crea propria companie de contabilitate. 

PROGRAM COMUN DE STUDII CU 
O UNIVERSITATE EUROPEANĂ 
La fi nalizarea programului absolvenții 
vor primi doua diplome: 
Diploma ASEM și Diploma USV.

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

Elizaveta Smeșnoi, 
absolventa facultății 
de ”Contabilitate”,
Contabil șef  
“Olivitta” SRL 
și “Iravic Lux” SRL

De ce să alegi 
CONTABILITATEA?
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REIFACULTATEA FACULTATEA 
RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE

DATE DE CONTACT:
str. Bănulescu-Bodoni 59,  
MD-2012, 
Chișinău, R. Moldova
bloc B, birou 708, 713

decanat.rei@ase.md

(+373) 22 402 777

@asemrei

ABSOLVENŢI

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

Alege programul:
 Economie Mondială 
şi Relaţii Economice 
Internaţionale (EMREI)

Mai multe detalii despre ce se învață la EMREI:
http://www.ase.md/fi les/planuri/zi/Economie-Mondiala-

si-Relatii-Economice-Internationale.pdf

PERSPECTIVE DE ANGAJARE
 Instituții și organizații europene și internaționale; 
 Companii care desfăşoară activități pe plan național 
și internațional;

 Misiuni diplomatice și reprezentanțe comerciale în 
străinătate;

 Mediul guvernamental (ministere, departamente, 
agenții de stat);

 Serviciul vamal (specialist în activitatea vamală, 
broker vamal);

 Firme de consultanță și management de proiecte; 
 Organizații non-guvernamentale etc.

Elena TERZI
Absolventă REI
Premiul Mare, 
„Cel mai bun 
student ASEM”, 
2009

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

“Clipele petrecute în cadrul Facultății REI 
rămân a fi , incontestabil, cele mai frumoase din 
viață! Aici, fi ecare tânăr poate găsi îmbinarea 
armonioasă între studii de calitate într-un 
mediu dinamic, cu o cerere în creștere pe 
piața muncii și valorifi carea potențialului 
într-o multitudine de activități extra-curiculare 
lansate de facultate în parteneriat cu diverse 
organizații internaționale.”

Alexandru 
BRECICO, 
absolvent REI
Premiant al 
concursului “Burse de 
Merit - 2017”

“Facultatea REI  oferă oportunități 
frumoase celor care știu unde doresc să 
ajungă. Aveți la dispoziție un program 
certifi cat de studii într-o limbă străină, 
profesori motivați care vă ajută să 
vă realizați scopurile, precum și studii 
economice de calitate înaltă”.

Augustin IGNATOV, 
absolvent REI (2017)
Premiul mare „Cel 
mai bun student 
ASEM”, 2017 și 2016, 
Bursa Republicii 2016 
și Burse de Merit, 
2017 

“REI a fost o experiență uimitoare și am avut 
parte de profesori profesionişti.
Experienţa şi cunoştinţele de la Facultate REI 
mi-au deschis multe uși”. 

Dana MUNTEAN
Absolventă REI (2012)
Căştigătoarea bursei 
Soros, Open Society 
Foundations 
la Bard College, SUA.
Client Partner 
la Workplace by 
Facebook

DEPARTAMENTE

- BUSINESS 
  INTERNAȚIONAL

- LIMBI MODERNE

DECAN, dr., conf. univ., 
profesor Jean Monnet, 
Rodica CRUDU

VINO la REI - 
Asigură-ți o carieră de succes !!!

 Primii 2 ani de studii la Chisinau, 
anul II la București;
 Pe durata studiilor la Bucuresti,
 se ofera cazare gratuită
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TISE
FACULTATEAFACULTATEA
TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE 
ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ 

DECAN, dr., conf. univ.,
Zinovia TOACĂ

DEPARTAMENTE

- INFORMATICĂ 
ȘI MANAGEMENTUL 
INFORMAȚIEI

- ECONOMETRIE 
ȘI STATISTICĂ 
ECONOMICĂ

CONTACTE: 

str. Mitropolit Gavriil 
Bănulescu-Bodoni, 59 
blocul B, ASEM, 401. 

Tel. 022-402-716, 022-222-765, 
022-402-975, 022-402-972 

e-mail: toaca@ase.md
            decanat.tise@ase.md

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

Vitalie IURCU a 
absolvit Facultatea 
TISE. Viceministrul 
economiei din 2016.

Facultatea colaborează cu facultăţi şi catedre 
similare din SUA (Universitatea Amherst din 
Massachusetts), Franţa (Universitatea Paris-
Dauphine, Universitatea din Nantes), România 
(ASE Bucureşti, Universitatea A.I.Cuza Iaşi, 
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca ş.a.), 
Bulgaria (Universitatea Economică din Sviştov), 
Ucraina, Rusia, Polonia ș.a. Se intensifi că 
colaborarea, în scopuri de instruire, angajare 
şi transfer tehnologic cu mediul de afaceri, 
îndeosebi cu asemenea fi rme cum ar fi : 
Crystal System, Cedacri International, Endava, 
WizRom Software, Est Computer ş.a.
Facultatea a fost înfi ințată în 1993. În cadrul 
celor două departamente: Informatică și 
Managementul Informației, Econometrie şi 
Statistică Economică – activează  34 cadre 
didactice, dintre care 5 profesori universitari si 
18 conferentiari universitari.

Domenii de formare profesională/
specialități la Facultatea TISE: 
• Dezvoltarea produselor program 
şi a aplicaţiilor (Tehnologia informaţiei, 
Securitate informațională, Informatică, 
Informatică aplicată, Managementul 
Informației); 

• Economie (Econometrie şi statistică 
economică, Cibernetică şi informatică 
economică).

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

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

ABSOLVENŢI
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ŞMEEBȘCOALA MASTERALĂ DE EXCELENȚĂ 
ÎN ECONOMIE ȘI BUSINESS

Programe de masterat, 
durata studiilor 2 ani
• Management în administraţia 
publică
• Managementul și dezvoltarea 

resurselor umane
• Demografi e şi economia popu-

laţiei
• Politici economice și dezvoltare 

internațională 
• Administrarea Afacerilor
• Managementul proiectelor euro-

pene
• Managementul calității, expertiza 
și consumatorului

• Comerţ şi expertiza mărfurilor în 
activitatea vamală

• Contabilitate şi audit 
• Audit fi nanciar
• Finanţele şi contabilitatea fi rmei
• Analize şi prognoze fi nanciare în 

activitatea de antreprenoriat
• Managementul marketingului
• Reclamă şi Relaţii cu publicul

• Logistică şi Supply Chain Mana-
gement

• Administrare bancară
• Investiţii şi Pieţe de Capital
• Finanţe corporative și Asigurări
• Finanţe publice şi Fiscalitate
• Actuariat și riscul în afaceri
• Managementul informational
• Gestiunea şi dezvoltarea turis-

mului
• Gestiunea hotelieră
• Dreptul în afaceri
• Drept fi nanciar-fi scal 
• Drept și procedure vamale

Programe de masterat 
intedrisciplinare 
cu aspect TI, 
durata studiilor 2 ani
• Contabilitate și servicii electroni-

ce asociate
• Digital Business Management
• Finanțe și Tehnologii 

informaționale

Programe de masterat 
cu predare 
în limba engleză, 
durata studiilor 2 ani
• Administrare fi nanciar-bancară
• Comerţ exterior și activitatea 

vamală
• Tranzacţii internaţionale și diplo-

maţie economică
• Integrarea economică şi afaceri 

europene

Programe de masterat, 
durata studiilor 1,5 ani
• Drept fi nanciar- fi scal 
• Drept și procedure vamale
• Dreptul economic
• Tehnologii informaţionale în 

economie
• Securitatea sistemelor informa-

tice
• Tehnologia și managementul 

alimențației publice și agrotu-
rism

DIRECTOR, conf. univ., dr, 
Angela CASIAN 

DIRECTORI ADJUNCŢI: 
Corina BULGAC, lect. univ.,
Tatiana GAUGAŞ, lect. univ.

CONTACTE: 
2005, Chișinău, 
str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 59, 
bl.F, et.2, of. 206 
Tel. 402-831, 402-895, 402-939 
http://www.ase.md/
facultatea/smeeb/master-news.html

Misiunea Şcolii 
Masterale de Excelenţă 
în Economie şi Business 
este de a furniza servicii 
educaţionale de cea mai 
înaltă calitate în domeniul 

economic, juridic și IT 
în scopul dezvoltării 

aptitudinilor profesionale 
şi aprofundarea cunoş-

tinţelor de specialitate ale 
profesioniştilor, precum şi 
dezvoltarea capacităţilor 
de cercetare ştiinţifi că.

Şcoala Masterală promovează politica ASEM de 
perfecţionare continuă a procesului de instruire, 
oferind programe de masterat de profesionalizare 
şi de cercetare în concordanţă cu standardele in-
ternaţionale de excelenţă. 

Scopul fundamental al Şcolii Masterale vizează 
formarea specialiştilor de înaltă califi care, într-un 
domeniu interdisciplinar, prin excelenţă, contribu-
ind la creşterea efectivă a cunoaşterii în domeniul 
ştiinţelor social-economice, juridice și exacte. 

Metodele de predare aplicate sunt variate şi pre-
ponderent participative: lecţii teoretice, dezbateri 
publice, studii de caz, simulări, realizarea proiec-
telor, seminare. 

Şcoala Masterală oferă o listă impunătoare a 
programelor de masterat pentru ca fi ecare mas-
terand să-şi formeze propriul viitor în funcţie de 
perspectivele profesionale şi ambiţiile sale.

Modernizarea programului de masterat 
Administrarea Afacerilor în cadrul proiectului 
ReSTART va dezvolta programe curriculare 
pe baza internaționalizării, a parteneriate-
lor strategice și a cooperării inovatoare prin 
învățarea digitală. Obiectivul general al pro-
iectului ReSTART este de a extinde benefi ciile 
și a spori impactul curriculumului antrepre-
norial asupra studenților ciclului masteral și 
cadrelor științifi co-didactice prin valorifi carea 
experienței avansate în domeniu, în instituțiile 
de învățământ din Nordul, Centrul și Sudul țării.

Programul de master Administrare 
Financiar-Bancară (cu studii în limba 
engleză) este perfecționat în cadrul pro-
iectului Erasmus+ Capacity Building in 
Higher Education “Reforming 
Master Programmes in Finance 
in Armenia and Moldova (REFINE)” 
cu suportul Universităților Partenere UE 
din Austria, Franța, Olanda și Slovacia, și 
implementează experiența internațională 
în aria dezvoltării curriculare și ale 
aspectelor metodologice și pedagogice.
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Scopurile principale ale centrului sunt: 
- promovarea reformelor în domeniul tehnologiilor in-

formaţionale, economiei şi învăţământului superior 
în RM;

- organizarea training-urilor profesionale în domeniul 
tehnologiilor informaţionale, comunicaţionale şi dez-
voltării societăţii informaţionale în RM;

- organizarea seminarelor, workshop-urilor şi conferin-
ţelor internaţionale de instruirii continue a cadrelor 
economiei naţionale.

Centrul de Dezvoltare Economică 
și Afaceri Publice (CDEAP)

Scopul funcționării incubatorului inovațional 
IT4BA este de a presta asistență practică și meto-
dică pentru formarea și perfecționarea capacităților 
intelectuale, inovaționale și educaționale rezidenților 
incubatorului și altor părți interesate în vederea cre-
ării start-up-urilor inovative.

BUSINESS INCUBATOR 
INOVAȚIONAL AL ASEM (IT4BA)

În cadrul centrului se studiază limbile română, rusă, 
engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană ş.a. 

Centrul de Instruire 
Lingvistică (CIL)

CONTACTE:
MD 2005, 
Chișinău,  ASEM
str. Căpriana 50, 
blocul C, et.2
bir. 213a sau 208
e-mail: centrulcontabil@ase.md

Centrul de Instruire Contabilă al ASEM (CIC)

Specialităţile de reciclare ale ȘSTSH: 
- Administrarea Afacerilor în Turism; 
- Administrarea Afacerilor în Structurile 
   de Primire Turistică; 
- Managementul Serviciilor Turistice; 
- Managementul Serviciilor în Structurile 
   de Primire Turistică; 
- Ghid turistic. 

Școala Superioară 
de Turism și Servicii 
Hoteliere (ȘSTSH)

Domeniile de instruire oferite de MACIP:
- Limba Engleză (nivel începător, mediu, avansat);
- Limba Engleză de Afaceri;
- Managementul afacerii;
- Managementul resurselor umane;
- Tehnologii informaționale;
- Contabilitate primară;
- Antreprenoriat;
- Management fi nanciar;
- Marketing;
- Efi ciență personală și managerială;
- Dreptul afacerilor;
- Contracte economice, etc.

Centrul de Instruire 
și Consultanță în Afaceri 
(MACIP)

Domenii de competență: 
- Promovarea serviciilor educaționale și a imaginii ASEM; 
- Ghidarea în carieră a abiturienților, studenților, absolvenților;
- Acordarea suportului în vederea găsirii de joburi și de locuri de practică de către 

studenți;
- Susținerea activității antreprenoriale a studenților și absolvenților;
- Monitorizarea angajabilității și a traseelor profesionale ale absolvenților;
- Dezvoltarea parteneriatelor cu companiile din țară și din străinătate. 
Pentru a susține dezvoltarea profesională a studenților și absolvenților, sunt orga-

nizate:
- Workshopuri, trainiguri cu participarea absolvenșilor de succes și a reprezentanților 

companiilor;  
- Târguri de job-uri și de stagii de practică, în ca-

drul căror studenții au posibilitatea de a comu-
nica direct cu angajatorii; 

- Dezvoltarea de parteneriate și programe des-
tinate conectării efi ciente a studenților și 
absolvenților cu angajatorii. 

Centrul de Marketing, 
Parteneriate și Carieră 
al ASEM (CGC)

Centrul se divizează pe următoarele domenii:
- Finanţe publice;
- Finanţe corporative;
- Activitatea bancară;
- Pieţe fi nanciare;
- Asigurări.

CSIE desfășoară 
următoarele programe de: 
- educaţie, 
- cercetare, 
- instruire, 
- consultanţă şi informare - promovare.

Centrul de Consultanță 
Analiză Financiară 
și Bugetară (CCAFB)

Centrul de Studii în Integrare Europeană 
al Academiei de Studii Economice 
din Moldova (CSIE.ASEM)

 CONTACTE: 

Chișinau, 
Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni 59
ASEM, bl.B, of. 303
tel/fax -022 402-941
telefon -022 245-211
www.macip.ase.md
E-MAIL: macip.asem@gmail.com

  CONTACTE:
Adresa: 61, str.Bănulescu-Bodoni, 
MD-2005, 
Chişinău, Republica Moldova
Catedra „Finanţe şi Asigurări”, 
bir. 507, bl. F
Telefon: +(373) 22.402.772
Mobil: (+373) 67.125.000
Email: ccafb@ase.md
Fax: (+373.22) 221.968
Facebook: https://www.facebook.com/
CCAFB-475051262531146/ 
Web-site: http://ccafb-asem.nethouse.ru/ 

CONTACTE:

Incubatorul de Afaceri al ASEM, 
Blocul B, ASEM
cariera.ase@gmail.com
+37322402824

  CONTACTE:
Academia de Studii Economice din Moldova
Centrul de Studii în Integrare Europeană
Str. Bănulescu-Bodoni 59, Bl. B, ofi ciul 702
Tel/fax (+373-22) 402834       www.csei.ase.md

  CONTACTE:
str. Bănulescu Bodoni 59, 
bl. B of. 807
tel: +373 (022) 40 28 57
gsm: +37368559925

Centrul de Instruire Lingvistică al ASEM 
oferă următoarele servicii: 
• Pregătire pentru examenele TOEFL;
• Pregătire pentru examenele de Bacalaureat;
• Pregătire pentru examenele CCIP; 
• Pregătire pentru programul Work & Travel.

CONTACTE:
str. Bănulescu Bodoni 59, 
bl. B of. 809
tel: +373 (022) 225239
gsm: +37368397453
www.cdeap.ase.md

Centrul oferă următoarele  cursuri :
- Contabilitatea pentru începători (aspect practic)
- Contabilitatea automatizată (1C)
- Contabilitatea în afaceri
- Cursuri de perfecţionare pentru practicieni
- Standarde Internaţionale de Raportare Financiară
- Cursuri specializate (ramurile economiei)
- Consultații particulare

CONTACTE:
Academia de Studii Economice 
din Moldova,
str. Mitropolit Bănulescu Bodoni nr.61, 
bl. A, et.6,
tel: 022 54 04 64, 022 40 28 74,
e-mail: tsh.asem@gmail.com,
web: http://www.ase.md

CONTACTE:
str. Mitropolit Gavriil 
Banulescu-Bodoni 59,
Mobil: 069224000
Telefon: 022-225-239
EMAIL: info@it4ba.md

Centre de Instruire și Consultanță în ASEM

Incubatorul de Afaceri al ASEM
 Începând cu anul 2005, Incubatorul de afaceri susține dezvoltarea afacerilor reale 
de către studenții ASEM. În acest scop este aplicat programul BusinessLab, care 
are scopul de a identifi ca studentii cu potential de antreprenor, de a le ajuta în 
dezvoltarea businessului începând cu etapa de căutare a nișei pănă la atingerea 
stabilității fi nanciare. În perioada 2005-2018 Incubatorul de afaceri a găzduit peste 
50 de afaceri fondate de către studenții ASEM. 

CONTACTE: 
Incubatorul de Afaceri al ASEM, 
Blocul B, ASEM
www.businesslab.ase.md 
businesslab.ase@gmail.com
+37322402824

Servicii prestate doritorilor de ași dezvolta 
propriile afaceri: 
 organizarea de traininguri, workshopuri, 

sesiuni de dezvoltarea strategică etc.
 consultanță, mentorat, co-working
 găzduire și monitorizare a afaceririlor 

reale;
 asistență la etapa de căutarea a resurse-

lor fi nanciare.

 Misiunea Centrului de cercetări 
și educație fi nanciară avansată (CCEFA) 

CONTACTE: 
str.Banulescu-Bodoni 61,
MD-2005, Chișinău, 
R. Moldova,
ASEM, bl. F, bir. 105, 
tel. 022 402 753
Email:  ccefa@ase.md

este oferirea de alternative educaționale în aria educației fi nan-
ciare, fi nanțelor avansate și cercetărilor științifi ce prin progra-
me și activități extracurriculare de formare, cu conținut modern, 
practic și dinamic, urmărind susținerea intereselor mediului de 
afaceri și social, local și internațional. 

Programele de formare și instruire organizate de cen-
tru se bazează pe metodele: învățarea bazată pe probleme, 
învățarea prin practică, învățarea experențială, învăţărea baza-
tă pe cercetare – investigare și învățarea diferenţiată.
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CNCCOLEGIUL NAȚIONAL DE COMERȚ 
AL ASEM

DIRECTOR, 
Lidia PLEŞCA 

CONTACTE: 

or. Chișinău, str. P.Rareș, 18
tel. 022 402 791; 022 402 719;

Email: cnc.uf.asem@gmail.com; 

www.cnc.ase.md

 41110 ,,Contabilitate”, califi carea contabil – 
în baza studiilor gimnaziale, 4 ani

 41620 ,,Comerţ”, califi carea agent comercial – 
în baza studiilor gimnaziale, 4 ani

 41630 ,,Merceologie”, califi carea tehnician 
merceolog – în baza studiilor gimnaziale, 4 ani

 72120 ,,Tehnologia alimentaţiei publice”, 
califi carea tehnician alimentaţie publică – 
în baza studiilor gimnaziale, 4 ani

 10510 ,,Turism”, califi carea agent de turism – 
în baza studiilor gimnaziale, 4 ani

 10510 ,,Organizarea serviciilor în hoteluri 
şi complexe turistice”, califi carea recepţioner 
unitate de cazare – în baza studiilor gimnaziale, 
4 ani

 41410 ,, Marketing”, califi carea agent de vânzări - 
în baza studiilor gimnaziale, 4 ani

,,CNC al ASEM — aripă lipsă pentru zborul tinerilor în lumea realizărilor’’

”Colegiul Național de Comerț 
al ASEM reprezintă locul 
idoneu pentru imprimarea 
unei noi fi le în viața unui 
elev, o punte de tranziție 
dintre responsabilitățile unui 
copil și obligațiile unui major, 
o prismă optică prin care 
el, adolescentul, învață să 
privească viitorul în mod 
conștiincios, independent și 
responsabil.
Profesorii ce activează în 
cadrul acestei unități sunt 
cei care te motivează să 
urmezi exemple demne, 
inclusiv propriile lor modele 
de verticalitate și intelectu-
alitate. Absolvenții Colegiului 
Național de Comerț al ASEM  
au avantajul de a obține un 
loc de muncă imediat după 
absolvire, au posibilitatea 
de aprofundare a studiilor în 
cadrul Academiei de Studii 
Economice a Moldovei”. 

MESAJE DE LA ABSOLVENȚII CNC AL ASEM
„Sunt absolventă a CNC al 
ASEM, specialitatea ,,Con-
tabilitate’’ și sunt mândra ca 
datorită acestei instituții, am 
deprins atât profesia de conta-
bil, cât și esența vieții. Grație 
competențelor  pe care le-am 
obținut cu suportul minunaților 
dascăli, am dobândit un post de 
lucru într-un ONG, ca asistent 
manager fi nanciar. Am fost 
norocoasa, pot spune, studiind în 
acest colegiu, unde timp de 4 ani 
mi-a fost sprijinul și încurajarea 
de a vrea să cunosc mai mult. 
Mulțumesc enorm întregului 
colectiv de cadre didactice, care 
este format din cei mai buni 
specialiști în domeniu, care m-au 
format ca om și viitor contabil. 
Sunt mereu bucuroasă să întâl-
nesc oameni ce au trecut prin 
CNC al ASEM, deoarece sunt 
pregătiți pentru viață și pentru a 
ajunge oameni demni de laude și 
respect”.

Svetlana BRATESCU  
(promoția 2013-2017), 
Vicepreședinte Semin-
are & Conferințe ELSA 
Moldova, studentă anul 
IV în cadrul Facultatății 
de Finanțe și Bănci a 
Academiei de Studii 
Economice din Mol-
dova.

Anastasia 
CIAGLIC,  
absolventă 2017, 
specialitate ”Conta-
bilitate”  

”În Colegiul Național de Comerț al 
ASEM am învățat să cred în forțele 
proprii și să mă formez ca om și ca 
specialist. Unitățile de curs studiate 
din componenta profesională m-au 
ajutat mult să mă realizez ca un pro-
fesionist adevărat în  domeniul ales 
- Tehnologia alimentației publice. Ac-
tualmente îmi fac studiile  la ASEM, 
facultatea ,,Comerț și Merceologie”, 
domeniu complementar profesiei din 
colegiu, dar am aspirația  să continui 
în domeniul tehnologiei produselor 
alimentare. Această specialitate mă 
reprezintă în activitatea pe care o 
realizez la restaurantul “Trattoria 
della Nonna”, activînd în calitate de  
bucătar, ceea ce m-a ajutat să-mi 
dezvolt abilitățile profesionale, con-

fi rmare a competențelor acumulate în cadrul colegiului. Îmi exprim 
recunoștința sinceră față de profesorii din Colegiul Național de 
Comerț al ASEM pentru studiile obținute și experiența transmisă, 
precum și pentru oportunitățile de formare ca specialist  califi cat în 
domeniu. În viitorul apropiat tind sa continui studiile în acest dome-
niu care îmi este apropiat sufl etului, să fac față cerințelor actuale 
ale clienților și să avansez pe plan profesional”.

La 20 octombrie 1940 se redeschide în or. Chişinău Şcoala  republicană de ucenicie comercial- culinară şi ulterior Tehnicumul de Comerţ 
Sovietic. Botezat la începuturi Sovetschii Tehnicum Torgovli, rebotezat  Tehnicumul de Comerţ Sovietic, apoi Colegiul Naţional de Comerţ şi, din 
1998, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, unitate funcţională a Academiei de Studii Economice din Moldova, instituţia a fost şi rămâne  este 
un centru de învăţământ  professional ethnic postsecundar modern, care îşi racordează, conştiincios şi perseverant, activitatea exigenţelor edu-
caţionale modern şi realităţi contemporane, colectivul căruia le formează, dezinteresat, cu dăruire, tuturor tinerilor dornici de carte, competenţe 
generale şi profesionale în domeniul economiei, tehnologiei, contabilităţii  şi al serviciilor. An de  an, specialităţile: ,,Contabilitate, ,,Merceologie”, 
,,Comerţ”, ,,Tehnologia alimentaţiei publice”, ,,Turism”,  ,,Organizarea serviciilor în complexe turistice şi din 2017 şi “Marketing” sunt tot mai soli-
citate, iar tainele lor vin să le deprindă tot mai mulţi copii şi nepoţi ai foştilor elevi, numărul cărora depăşeşte 26.500 de absolvenţi.

Maria LUCHIN, 
absolventa CNC al 
ASEM  specialitatea 
,,Tehnologia pro-
duselor alimentației 
publice”, 2019
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• a fost creată cea mai reprezentativă colecţie de pu-
blicaţii cu profi l economic din ţară, care a înregis-
trat o creştere considerabilă de la 158 de mii în 
anul 1991 la 279 de mii în prezent; 

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

• au fost editate peste 50 de publicaţii – monografi i, 
bibliografi i, biobibliografi i, culegeri ale conferin-
ţelor organizate de către bibliotecă, pentru care 
au fost obţinute peste 20 de premii la Concursul 
Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul 
biblioteconomiei şi ştiinţei informării”; 

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

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

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

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

INFORMATIZAREA 
ACTIVITĂȚLOR UNIVERSITARE 

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

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

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

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

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

DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ - 
PROMOTOR AL NOILOR TEHNOLOGII

ȘEF DEPARTAMENT, 
Cristian COJOCARU

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

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

BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ A ASEM

DIRECTOR, 
doctor în economie, 
Silvia GHI NCULOV

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

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

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

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

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

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

În special, merită să fi e menționate: 
• Echipele de volei (f), participante la numeroase 

competiții și turnee naționale și internaționale; 

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

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

POSIBILITĂȚI DE IMPLICARE

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

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

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

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

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

SENATUL STUDENȚESC
Senatul Studențesc al ASEM a fost 

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

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

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

studenților; 
• Coordonarea activităților studențești desfășurate în ASEM. 

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

COMPLEXUL SPORTIV

Departamentul „Educație 
fi zică și sport”, 
Antrenor Emerit al RM, 
Vasile SCUTELNIC

Sportul ocupă un 
loc aparte în cadrul 
ASEM, ceea 
ce confi rmă prin 
faptul că, în anul 
1998, a fost dat 
în exploatare 
Complexul Sportiv. 

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

VIAȚA SPORTIVĂ LA ASEM

r al 

Activitatea sportivă din ASEM este or-
ganizată de către Departamentul ”Educație 
fi zică și sport” și se desfășoară în cadrul 
Complexului Sportiv, dat în exploatare în 

1998, care dispune de una dintre cele mai 
moderne săli polivalente din Chișinău, 

două săli de gimnastică, alte săli de sport 
specializate, precum și de două terenuri 

de sport în aer liber. 
În cadrul Academiei activează diverse 

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

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

CEL MAI BUN PROFESOR AL ASEM 
ASEM își premiază cei mai buni profesori, 

participanți la concursul „Profesorul anului”, jurizat de 
către o comisie special creată. Astfel, la ultima ediție 
a concursului, Lilia Grigoroi, decanul Facultății ”Con-
tabilitate” este Cel mai bun profesor al anului 2017, la 
categoria ”Conferențiar și profesor universitar”..

SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL 
AL TINERILOR CERCETĂTORI 

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

CONCURSUL STUDENȚESC „AZI STUDENT, 
MÂINE ANTREPRENOR” 

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

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

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

TÂRGURI DE JOB-URI
Pentru a facilita cautarea lo-

curilor de practică sau job-urilor, 
anual în ASEM sunt organizate 
târguri: 

Târgul stagiilor de practică – 
în luna decembrie a fi ecărui an, 
în cadrul căror companiile ofe-
ră  studenților ASEM atât  locuri 
pentru stagiile de practică cât și  
oportunități de angajare;

Târgul de job-uri, în perioa-
da aprilie-mai, la care companiile 
prezintă oferte de angajare full 
time, part time și pentru perioada 
de vară. 

La târgurile organizate în 
ASEM  participă atât companii din 
țară, cât și companii din străinăta-
te. Grație parteneriatelor dezvol-
tate cu reprezentanții economiei 
reale, studenții ASEM au posibili-
tatea de a obține joburi în domeni-
ile în care își fac studiile, începând 
cu al doilea an de facultate.

CONCURSUL „CEL MAI BUN STUDENT AL ASEM” 
Studenții anului 

II, III și masteranzii 
ASEM pot aplica anu-
al, în luna octombrie, 
la concursul ”Cel mai 
bun student al ASEM”, 
organizat de Serviciul 
Relații cu Publicul. 
Până în 2017, 150 de 
studenți au obținut pre-
mii de gradul I, II și III, 
iar 15 dintre ei vor ră-
mâne în istoria ASEM 
ca fi ind cei mai buni studenți ai ASEM, deținători ai Premi-
ilor Mari. Aceștia sunt: Elvira Palitu, Cristian Rotaru, Igor 
Garabajiv, Vitalie Simenciuc, Cristina Frinea, Elena Ter-

zi, Daniela Dermenji, Irina Paladi, Iri-
na Țurcanu, Radu Artin, Daniela Moi-
sei, Nicoleta Gonța, Ștefan Țurcanu și 
Augustin Ignatov. Premiile sunt înmâna-
te câștigătorilor tradițional pe 17 noiem-
brie, de Ziua Internațională a Studenților.

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

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

MISS ASEM – VIITOAREA 
FEMEIE DE AFACERI 

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

CAMPIONATUL GASTRONOMIC NAȚIONAL 
PENTRU JUNIORI 

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

PROFESIA CONTABIL – 
O CARIERĂ DE SUCCES 

Constituie un concurs studențesc ajuns 
la cea de-a 8-a ediție și se desfășoară 
anual, cu diferite tematici contabile. Eve-
nimentul este organizat de către Faculta-
tea Contabilitate, ASEM în parteneriat cu 
Departamentul Contabilitate, Finanțe și 
Informatică economică a Universității 
”Ștefan cel Mare” din Suceava. Morala 
este, de fi ecare dată, că știința contabilă 
este departe de a fi  închisă pentru inovări 
și dezvoltare.

De Ziua Academiei 
de Studii Economice 
din Moldova, 25 sep-
tembrie, în scuarul 
sculpturii ”Per Aspe-
ra, ad Astra”, studenții 
ASEM au posibilitatea 
să-și exprime liber opi-
nia referitor la un su-
biect de interes. 

De asemenea, au 
posibilitatea să recite o 
poezie, să interpreteze 
o melodie  și să-și etale-
ze talentul artisitic, etc.

”VOCEA 
TA CONTEAZĂ!”  
MICROFONUL LIBER 
PENTRU STUDENȚI
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BURSE EXTRACURRICULARE PENTRU STUDENȚII ASEM
Cei mai buni studenți ai ASEM reușesc să se manifeste peste tot. Ei muncesc din primul an 

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

BURSA MOORE STEPHENS 
PENTRU STUDENȚII ASEM 

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

Moore Stephens KSC este o fi rmă inde-
pendentă, membră a rețelei Moore Stephens 
International, unul dintre liderii globali în fur-
nizarea serviciilor de contabilitate, audit și 
consultanță în afaceri care își desfășoară activi-
tatea în cadrul birourilor de la Chișinău, oferind 
consultanță specializată.BURSELE DE MERIT 

Este cel mai vechi și prestigios concurs de burse 
pentru studenți. Bursa, în valoare de 12 000 de lei, se 
oferă unui număr de 35 de studenți la Ciclul I, Licență și 
la 15 masteranzi. Organizator al concursului este Cen-
trul de Informații Universitare, în colaborare cu Consiliul 
Rectorilor și suportul fi nanciar al unor bănci și companii 
de telefonie mobilă. Cei mai mulți câștigători ai acestor 
burse, în ultimii 20 de ani, sunt tinerii de la ASEM.

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

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

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

În cadrul festivității de înmânare 
a burselor, se oferă și mențiuni pen-
tru studenții MPI, BAA, care partici-
pă ca voluntari în cadrul expoziției 
INFOINVENT.

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

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

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

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

BURSA PREȘEDINTELUI, GUVERNULUI, PARLAMENTULUI 
ȘI GAUDEAMUS

Anual, instituții importante ale statului selectează, la sugestia administrației universităților, 
studenți cu reușită înaltă, cărora le acordă burse speciale. Printre norocoși se regăsesc și 
studenți ai ASEM. Tinerii ambițioși pot spera la o bursă oferită de Președinte, care este în 
valoare de 1200 de lei, bursa Guvernului – 1100 lei sau bursa Republicii în valoare de 1320 
de lei, lunar, timp de un an academic.
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ADMITEREA - 2020

 Pentru că este o universitate publică (de stat), 

acreditată

 Pentru că avem cea mai bogată infrastructură, care să 

asigure condiţii excelente pentru studii și comunicare

 Mobilitate academică în baza parteneriatelor cu 

peste 20 de universităţi străine

 Bune relaţii de colaborare cu mediul de afaceri

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

cele 18 de specialităţi

 Masterat, optând pentru unul din cele 44 de  

programe în cadrul Școlii Masterale de Excelenţă 

în Economie și Business

 6 blocuri de studii

 cazare în unul din cele 7 cămine studenţești

 alimentaţie într-o cantină, un restaurant și 6 bufete 

 bază tehnico-materială perfomantă 

 sală multi-media și laboratoare specializate moderne

 cea mai bogată bibliotecă economico-știinţifi că 

din ţară

 un Incubator de Afaceri

 un centru de video-conferinţe

 un centru curativ consultativ 

 o Şcoală superioară de turism și servicii hoteliere

 Corul de tineret „Cantabile”

 Radio ASEM și ziarul „Curierul Economic”

 1001 de posibilităţi extracurriculare sănătoase

Academia de Studii Economice: 

ADRESA NOASTRĂ: mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 61. 
TELEFOANE DE CONTACT: 022 402 900 

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

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

ASEM este o instituţie de stat, acreditată. Studiile se 
realizează în limbile română, rusă, engleză, france-
ză; învăţământ cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redu-
să. Prestigiul ASEM este confi rmat şi de numeroasele 
acorduri de colaborare încheiate cu centre universitare 
şi de cercetare ştiinţifi că din peste 20 de ţări ale lumii.

De ce să alegi ASEM?

UNIVERSITATE ANGAJATĂ ÎN VIITOR! 

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

Sala 

multi-media

10 bursieri de merit din cei 50 de la 7 universităţi  din toată ţara 

reprezintă, în 2018, ASEM

Graţie numeroaselor acorduri de colaborare cu universităţi străine și 

agenţi economici, ASEM oferă posibilităţi enorme pentru mobilităţi 

academice, dar și angajare după studii

Perla Campusului Universitar ASEM, 

blocul nou, “F”, 

inaugurat în 2011

Echipa feminină de baschet a ASEM mai mereu în topul clasamentului 

naţional.

STUDENŢII BUNI SUNT APRECIAŢI ANUAL 

ȘI ÎN CADRUL CONCURSULUI 

”CEL MAI BUN STUDENT AL ASEM”
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