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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

Academia de Studii Economice a Moldovei, implicit învăţământul economic din 
Republica Moldova parcurg un amplu proces de modernizare, într-un context internaţional 
marcat de schimbări fără precedent. Evoluţiile specifice economiei globale deschid 
oportunităţi reale, creează responsabilităţi suplimentare şi generează provocări complexe. 
Învăţământul economic îşi propune să adopte o conduită pragmatică, activă şi previzibilă, 
pentru a răspunde la sfidările contemporane, în raport cu interesele majore ale statului de 
drept şi prin asumarea principiilor lumii democratice. Consolidarea profesională, construirea 
unei gândiri democratice, continuitatea şi consensualitatea în promovarea obiectivelor 
esenţiale constituie, pentru ASEM, ca şi pentru întregul nostru învăţământ, o prioritate 
majoră. 

Volumul „Colectivul ASEM la cea de-a 20-a aniversare” este conceput din dorinţa de a 
promova personalul ASEM cu prilejul comemorării aniversării a 20-a a Academiei de Studii 
Economice a Moldovei şi este inclus în „Planul de acţiuni în vederea celebrării celei de-a 20-a 
aniversări a fondării ASEM”, aprobat la Şedinţa Senatului ASEM din 24 decembrie 2010. 
Demersului nostru de promovare i s-a alăturat toată echipa ASEM de la conducere până la 
personalul subdiviziunilor auxiliare, concretizând eforturile asidue depuse în decurs de 20 de 
ani în cadrul unei colaborări colegiale. 

La ASEM, îşi desfăşoară activitatea 1019 angajaţi, având o pregătire profesională 
adecvată rolului şi funcţiei pe care o îndeplinesc, în condiţii de respectare a calităţii 
strategiilor şi programelor de activitate. Personalul colaborează eficient la realizarea sarcinilor 
şi manifestă iniţiativă şi creativitate. Activitatea de coordonare a resurselor umane, din punct 
de vedere al calităţii comunicării şi al climatului socio-profesional, dobândite până în prezent, 
va fi realizată şi în continuare. 

Remarcăm cu deosebită plăcere progresele înregistrate de majoritatea colaboratorilor 
menţionaţi în prezentul volum, care participă la un număr mare de activităţi şi proiecte, 
precum şi debutul promiţător al celor aflaţi la începutul carierei. Putem afirma, cu toată 
certitudinea, că colectivul ASEM şi-a găsit locul în infrastructura educaţională şi s-a alăturat 
unor proiecte ambiţioase, împărtăşind ideile colegilor din alte instituţii de învăţământ. Este 
incontestabil faptul că realizările noastre, ale tuturor celor prezenţi în acest volum, vor 
constitui un fundament pentru viitorul impresionant al instituţiei noastre.  

Am trăit 20 de ani de spirit de echipă şi devotament total. Coordonatorii volumului îşi 
exprimă convingerea că viitorul apropiat va fi încununat de alte colaborări fructuoase ale 
subdiviziunilor noastre de învăţământ şi cercetare. ASEM-ul este cea mai importantă realizare 
a şcolii economice superioare din Republica Moldova, este un imperativ al progresului. Şi 
pentru că acesta nu este decât începutul, mulţumesc celor care, într-un fel sau altul, au 
contribuit la „producerea rezultatului 20” şi aştept cu nerăbdare noi provocări. 

 
Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AŞM, 

Rector al ASEM 
 

 



 
 

6

RECTORATUL 
 

 
Grigore BELOSTECINIC 
Doctor hab., prof. univ., mc AŞM a RM 
Rector ASEM 
Preşedinte al Senatului 
 

Născut la 7 ianuarie 1960, în satul Voinova, 
Străşeni. A absolvit Facultatea de Economie a 
Comerţului şi Merceologie a Universităţii de Stat din 
Moldova (1983). În perioada 1986-1989, şi-a făcut 
studiile de doctorat la Institutul Economiei Naţionale 
„Gh.V. Plehanov” din or. Moscova, în prezent, 
Academia de Studii Economice „Gh.V. Plehanov” a 
Federaţiei Ruse. Este doctor habilitat în ştiinţe 

economice (1999), profesor universitar (2000), membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei (2007) şi membru-corespondent al Academiei Internaţionale de Management 
(2006). Decorat cu „Ordinul de Onoare” (2009). 

Activează în ASEM din momentul înfiinţării instituţiei – 25 septembrie 1991. Între anii 
1991-1998, a exercitat funcţia de decan al Facultăţii „Marketing”, iar în perioada 1994-2002 – 
şi pe cea de şef al Catedrei „Marketing”. În iunie 2001, este ales şi, în luna septembrie a 
aceluiaşi an, confirmat în funcţia de rector al ASEM. A fost reales în acest post în anul 2006. 

A urmat cursuri de perfecţionare în domeniul restructurării întreprinderilor (Germania, 
1994), managementului şi marketingului întreprinderilor mici şi mijlocii (SUA, 1995), 
incubării afacerilor (Polonia, 2002), dezvoltării curriculumului universitar al învăţământului 
economic (Marea Britanie, Suedia, 2003), administrării învăţământului superior în SUA 
(SUA, 2003), promovării activităţii antreprenoriale şi transferului tehnologic în universităţi 
(Germania, Olanda, 2004), dezvoltării economice regionale (Irlanda de Nord, Lituania, 2004), 
logisticii şi managementului lanţului de aprovizionare-livrare (Elveţia, 2006). 

Din 2001 până în prezent, este preşedinte al Asociaţiei Economiştilor din Moldova, din 
2010 – membru al Consiliului Coordonator al Asociaţiei Internaţionale a Economiştilor. În 
perioada 2002-2008, a deţinut calitatea de membru al Plenarei şi membru al Comisiei de 
Atestare a Republicii Moldova. Din 2002 până în prezent, este membru al Consiliului de 
Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie, din 2003 – membru al Colegiului Ministerului 
Economiei şi Comerţului, din 2004 – membru al Plenarei şi Consiliului pentru Ştiinţă şi 
Dezvoltare Tehnologică ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, din 2006 – Preşedinte al 
Asociaţiei Moldo-italiene de Logistică. Între anii 2006-2008, a avut calitatea de Membru al 
Biroului Executiv al Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova. 

Deţine un şir de titluri onorifice, precum: membru corespondent (2003) şi membru de 
onoare (2005) al Academiei Româno-americane de Ştiinţe şi Arte; membru de onoare al 
Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române (2004); membru de 
onoare al Asociaţiei Italiene de Logistică (2005), Doctor Honoris Causa al Universităţii 
„Ovidius” din Constanţa, România (2008); Doctor Honoris Causa al Universităţii „Lucian 
Blaga” din Sibiu, România (2009); Doctor Honoris Causa al Universităţii Economice din or. 
Svishtov, Bulgaria (2010). 

Este specializat în teoria şi practica marketingului şi în competitivitatea activităţii 
economice. A publicat peste 110 lucrări ştiinţifice şi metodice, între care se remarcă: 
„Marketing” (1998, coautor), „Concurenţă, Marketing, Competitivitate” (1999), 
„Parteneriatul în distribuţie” (2002, coautor), „Metode şi tehnici de scalare în cercetările de 
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marketing” (2008). Este participant şi conducător al mai multor programe şi proiecte de 
cercetare, inclusiv în colaborare cu centre universitare şi de cercetare din străinătate. A 
participat cu comunicări la numeroase manifestări ştiinţifice în ţară şi în străinătate. Este 
preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezelor de doctorat la 
specialitatea „Marketing, Logistică”. A pregătit 11 doctori în ştiinţe economice. 

 
 

 
Ala COTELNIC 
Doctor habilitat în economie, prof. univ., 
Prim-prorector cu activitate didactică 
Membru al Senatului ASEM 
Membru al Catedrei Management 
 

Născută la 8 martie 1961, în s. Gandrabura, r. Ananiev, 
reg. Odesa, Ucraina. Specialist în domeniul managementului 
întreprinderii. Angajată la ASEM din anul 1991. A absolvit 
Facultatea de Tehnologie a Institutului Politehnic din 

Chişinău (Moldova) în anul 1983, specialitatea „Economia şi organizarea industriei 
produselor alimentare”, şi-a făcut studiile de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova 
între anii 1987-1991. Doctor în economie (1991), doctor habilitat în economie (2001), 
profesor universitar (2002). Discipline predate: Managementul producţiei, Sisteme de 
planificare în afaceri – la Ciclul I. Licenţă. 

Secretar Ştiinţific al Consiliului Ştiinţific Specializat DH. 08.92.14 de pe lângă ASEM 
pentru conferirea titlurilor de doctor şi doctor habilitat în economie (2001-2003), Preşedinte al 
Consiliului Ştiinţific Specializat DH 32.08.00.05 în cadrul ASEM (2004-2009), Preşedinte al 
Seminarului Ştiinţific de profil „Managementul şi marketingul în economia contemporană” 
(din 2010). Preşedintele Consiliului Metodico-Ştiinţific al ASEM (din 2007), Membru al 
Comisiei de experţi de pe lângă Consiliul Naţional pentru Atestare şi Acreditare al Republicii 
Moldova (din 2003), iar din 2009, Preşedinte al acestei comisii. Expert naţional în reformarea 
învăţământului superior (HEREs) din 2008. Membru a Asambleei Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei din 2008. 

Perfecţionări: Universitatea Omaha, Nebraska, SUA (1995), Şcoala Superioară de 
Comerţ din Grenoble, Franţa (1998), Universitatea Buckinghamshire, Anglia (2001), cursuri 
de formare continuă în „Managementul strategic în achiziţii, logistică şi aprovizionare”, 
Universitatea din Geneva, Elveţia (2007-2008), Rennes, Franţa, Gantt, Belgia, proiectul 
144544-TEMPUS-1-2008-1-FR-TEMPUS-JPHES, Développement de partenariats avec les 
entreprises en Moldavie (2008-2009). Este autor a 77 de publicaţii cu caracter ştiinţific şi 
metodico-didactic cu un volum total de peste 130 de coli de autor. Participantă la conferinţe 
ştiinţifice din diverse ţări. 

 
 

 
Corneliu GUŢU 
Doctor în economie, conf. univ. 
Prorector cu activitate ştiinţifică şi relaţii externe  
Membru al Senatului ASEM 
 

Născut la 22 iunie 1961, în or. Bălţi, Republica 
Moldova. Specialist în domeniul politicilor 
macroeconomice. Angajat la ASEM din anul 1991. 
Anterior, a activat în cadrul Institutului Economiei 
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Naţionale, instituţie fondatoare a ASEM. A absolvit cu menţiune Facultatea de Economie 
Generală a Institutului Economiei Naţionale „Gh. V. Plehanov” din Moscova (Federaţia 
Rusă) în anul 1982, specialitatea „Planificarea economiei naţionale”, şi-a făcut studiile de 
doctorat la Institutul economiei naţionale „Gh. V. Plehanov” din Moscova (Federaţia Rusă) în 
perioada 1986-1990. Deţine gradul ştiinţific: doctor în economie (1991), şi titlul ştiinţific: 
conferenţiar cercetător (1992). Între anii 1994-1995, a fost manager în cadrul primului Proiect 
TACIS, implementat în ASEM. În 2008-2009, a exercitat funcţia de Viceministru al 
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova.  

Discipline predate: Integrarea europeană, Politica regională comunitară – la Ciclul II. 
Masterat. 

Perfecţionări: A urmat multiple cursuri de formare continuă la Institutul Naţional de Cercetări 
Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române, Bucureşti, România (1992), 
Fortbildungsakademie der Wirschaft (FAW) din Köln, Germania (1994), Centrul de implementare a 
managementului performant, Universitatea Politehnică din Bucureşti, România (1995), 
Departamentul de comerţ al SUA, Washington, SUA (1998), Universitatea din Maribor, Slovenia 
(2008), Universitatea d’Overgne din Clermont-Ferrand, Franţa (2009), Universitatea Tehnică din 
Budapesta, Ungaria (2010). Universitatea din Porto, Portugalia (2010).  

Este autor a 34 publicaţii cu caracter ştiinţific şi metodico-didactic, cu un volum total de 
peste 46 coli de autor. A prezentat referate, comunicări şi intervenţii, în calitate de raportor, 
moderator, preşedinte şi copreşedinte la congrese, conferinţe, colocvii şi simpozioane 
ştiinţifice, organizate în ţară, cu participare internaţională, şi în România, Ucraina, Belarus. 
Este coordonator naţional la 2 proiecte de cercetare ştiinţifică şi la Proiectul TEMPUS IV – 
JPCR – 144920 – „Modernisation et Developpement de cours Professionalisés” (MODEP). 

 
 

 
Tatiana MIŞOVA 
Doctor în economie, prof. univ. 
Prorector pentru învăţământ cu frecvenţă redusă şi formare 
continuă 
Membru al Senatului ASEM 
Membru al Catedrei Contabilitate şi Audit 
 

Născută la 21 februarie 1949, în or. Chişinău. Specialist în domeniul 
contabilităţii şi tehnologiilor informaţionale. Angajată la ASEM din 1991. 
În anul 1970, a absolvit Institutul Politehnic din Chişinău (Facultatea 

„Inginerie şi economie”), şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul Financiar din Moscova (1976–
1979). Doctor în economie (1980), conferenţiar universitar (1992). A activat în funcţia de decan al 
Facultăţii „Studii Teoretice Generale” (1991), decan al Facultăţii „Contabilitate” (1998). Prorector 
pentru învăţământ cu frecvenţă redusă şi formare continuă (2003). Discipline predate: Bazele 
contabilităţii, Contabilitatea managerială, Tehnologii informaţionale în contabilitate, pentru studenţii 
Ciclului I. Licenţă; Sisteme informaţionale în contabilitate, pentru studenţii Ciclului II. Masterat.  

Contribuie la pregătirea contabililor în scopul familiarizării acestora cu sistemele 
informaţionale contabile în cadrul centrelor de formare continuă deschise de ASEM. 
Administrează implementarea elementelor învăţământului la distanţă în cadrul procesului de 
predare a diverselor discipline pentru studenţi, indiferent de forma de studii. 

Participă la proiectele naţionale şi internaţionale de perfecţionare a metodelor de studii. 
Din anul 2008, participă la Proiectul „Tempus 1-2008-1-FR JPAES” pe problemele 
transferului de cunoştinţe către mediul profesional, promovat de consorţiul instituţiilor de 
învăţământ superior din Republica Moldova. 
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Rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi metodologice sunt comunicate în cadrul conferinţelor 
naţionale şi internaţionale. Articole pe baza acestor comunicate au fost publicate în 
R. Moldova, România, Rusia, Bulgaria, Franţa, Belarus. A publicat peste 50 de lucrări 
ştiinţifice. Autor al culegerii de probleme pentru disciplina Bazele contabilităţii (2005).  

 
 

 
Vladimir GROSU 
Prorector în probleme de administrare şi gospodărire 
Membru al Senatului ASEM 
Membru al Catedrei Marketing şi Logistică 

 
Născut la 26 iulie 1974, în satul Trebisăuţi, Briceni. Angajat 

la ASEM din anul 2009. Specialist în domeniul marketingului şi 
logisticii. A absolvit Facultatea de Marketing a Academiei de 
Studii Economice a Moldovei în anul 1996, şi-a făcut studiile de 
doctorat la ASEM în perioada 2005-2008. Lector universitar la 
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”.  

Discipline predate: Marketing internaţional – la Ciclul I. Licenţă; Analiza concurenţei şi 
strategii competitive – la Ciclul II. Masterat. 

Specialist calificat, cu experienţă administrativă şi de producere, cu aptitudini profesioniste în 
domeniul marketingului şi vânzărilor, preponderent în industria vinicolă. Experienţă relevantă în 
funcţii de conducere în companii moldoveneşti şi străine atât private, cât şi de stat. 

Participant la diverse proiecte, stagii şi evenimente internaţionale în domeniul 
managementului aprovizionării şi achiziţiilor, vânzărilor, comunicării şi activităţii de leasing, 
inclusiv cele organizate sub egida Organizaţiei Mondiale a Comerţului, Centrului 
Internaţional de Comerţ de la Geneva, Federaţiei Internaţionale pentru Achiziţii şi 
Managementul Materialelor, USAID ş.a. Participare la conferinţe şi simpozioane naţionale şi 
internaţionale şi publicaţii în reviste de specialitate. 

 
 

Liudmila BENIUC 
Secretar ştiinţific al Senatului ASEM 
 
Liudmila Beniuc, secretar ştiinţific al Senatului, al Biroului Senatului şi 
al Consiliului de Administraţie al ASEM. Coordonează organizarea şi 
desfăşurarea şedinţelor Senatului şi întocmeşte procese-verbale. În 
calitate de secretar ştiinţific al Senatului, este responsabilă de relaţiile cu 
publicul şi alte obligaţiuni stabilite de Preşedintele Senatului ASEM. 

 
 

 
Diana BRAGOI  
Secretar-referent la rectoratul ASEM 
 
Născută la 26 iunie 1981 în or. Chişinău. În 1996, a absolvit Liceul „Liviu 
Deleanu” din or. Chişinău. În anul 2005, a absolvit Facultatea „Matematică şi 
Informatică”, specialitatea „Management Informaţional”, a Universităţii de 
Stat din Moldova. În 2011, a absolvit Facultatea „Relaţii Economice 
Internaţionale” a ASEM, programul de masterat „Integrare Economică 
Europeană şi Politica de Vecinătate”. Din anul 2007 până în prezent, activează 
la ASEM în funcţia de secretar-referent la rectorat. 
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FACULTATEA BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR 
 

 
Angela SOLCAN 
Doctor în economie, conf. univ. 
Decan al Facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor 
Membru al Senatului ASEM 
Membru al Catedrei Management 
 

Născută la 22 decembrie 1968, în or. Soroca. Specialist în domeniul 
antreprenorial, planificarea afacerii, management. Angajată la ASEM 
din anul 1994. A absolvit Facultatea de Management a ASEM în anul 
1994, şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM în perioada 1994-1997. 

Doctor în economie (1998), conferenţiar universitar (2004) la Catedra de Management a 
Facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor.  

Discipline predate: Bazele antreprenoriatului – la Ciclul I. Licenţă; Planul de afaceri şi 
studii de fezabilitate, Antreprenoriat, Time managementul – la Ciclul II. Masterat.  

A activat în calitate de director-adjunct, apoi director la Centrul Moldo-american pentru 
Iniţiativă Privată (MACIP), este consultant şi instructor în domeniul iniţierii şi dezvoltării 
afacerii. În decursul anilor, a colaborat cu mai multe organizaţii/proiecte naţionale şi 
internaţionale printre care Proiectul PNUD „Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei”, 
„Programul Naţional de abilitare economică a tinerilor”, Proiectul Bizpro „Programul 
Vaucer”; Proiectul „Moldova Fermecătoare”; Winrock Moldova „Noi oportunităţi pentru 
femei”, ANTREC Moldova etc. A coordonat Proiectul „Promovarea integrităţii academice la 
ASEM”, finanţat de Programul de Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice 
al Ambasadei SUA. 

A participat la conferinţe, stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare în diverse 
ţări: România, SUA, Austria, Franţa, Portugalia. Este autoare (coautoare) a peste 30 de 
publicaţii, inclusiv: Antreprenoriat: iniţierea afacerii (2010), Cum să-ţi înfiinţezi o afacere 
(2010), Bazele antreprenoriatului: Iniţierea unei afaceri mici şi Bazele antreprenoriatului: 
Dezvoltarea unei afaceri mici (2006), Planificarea afacerii (2003), Managementul micului 
business (2001) etc.  

 
 

Marina COBAN 
Doctor în economie, conf. univ. 
Prodecan al Facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor 
Membru al Catedrei Economie şi politici economice 
 

Născută la 18 iulie 1963, în s. Cernoleuca, raionul Donduşeni. 
A absolvit Facultatea „Economie şi Comerţ” (1980-1984) a 

Universităţii de Stat din Moldova, şi-a făcut studiile de doctorat 
la Institutul de Comerţ din Sankt-Petersburg (1984-1987); Studii 
postuniversitare, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de 

Instruire Continuă, Facultatea „Limbi moderne” (2000-2002). 
Doctor în ştiinţe tehnice (1989), conferenţiar universitar (1991). Angajată la ASEM din 

anul 1991. Discipline predate: Teorie economică I (Microeconomie), Teorie economică II 
(Macroeconomie) – la Ciclul I. Licenţă; Teorie economică I (Microeconomie), – la Ciclul II. 
Masterat.  
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A participat la proiecte internaţionale: Proiectul TACIS „Susţinerea învăţământului 
superior economic în Moldova” (1998-1999); Proiectul UNESCO „Administrarea şi 
managementul învăţământului superior pentru ţările din Europa de Sud-Est” (2002-2003). 

Perfecţionarea profesională: a absolvit Şcoala-seminar „Predarea Microeconomiei”, 
organizată de New Economic School din Moscova, Chişinău, 2002; a participat la seminare 
internaţionale „Asigurarea calităţii şi dezvoltarea programelor de studii” desfăşurate la 
Londra, Budapesta, Bucureşti, (2002-2003); la programul „Economia în tranziţie: noi 
probleme în noi condiţii”, organizat de Joint Vienna Institute şi Universitatea de Stat din 
Moscova, 2004; stagiu la Universitatea din Montreal, Canada (2007).  

Peste 50 de publicaţii în reviste şi culegeri ale conferinţelor ştiinţifice.  
 

 
Igor MELNIC 
Doctor în economie, conf. univ. 
Prodecan al Facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor 
Membru al Catedrei Marketing şi Logistică 
 

Născut la 19 septembrie 1974, în s. Drojdieni, r-nul Nisporeni. 
Specialist în domeniul marketingului, logisticii şi asigurărilor. Angajat 
la ASEM din anul 1992. A absolvit Facultatea de Management, 
specialitatea „Economie generală şi sociologie” a ASEM în anul 1997, 
şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM (2000). Doctor în economie 

(2001), conferenţiar universitar (2010).  
Discipline predate: Marketing I şi II (general şi business to business), Logistica – la 

Ciclul I. Licenţă; Managementul operaţiunilor logistice, Transportul internaţional de mărfuri, 
Gestiunea şi controlul stocurilor – la Ciclul II. Masterat.  

Participant la Programul TEMPUS ETF-JR-00408-2008; stagiere în cadrul acestui 
program în perioada 22-26 noiembrie 2010, la Institut Universitaire Professionnalise 
„Management et Gestion des Entreprises”, Clermont-Ferrand, Franţa. Absolvent al 
Programului „Logistics and Supply Chain Management”, 2005-2006, organizat de ASEM şi 
AILOG (Associazione Italiana di Logistica e di Supply Chain Management). Absolvent al 
Şcolii de vară de actuariat, 17-27 septembrie 1998, organizat de „NEDERLANDEN Asigurări 
de Viaţă România” S.A. 

 
 

Roman LIVANDOVSCHI 
Doctor în economie, conf. univ. 
Prodecan al Facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor 
Membru al Catedrei Marketing şi Logistică 
 

Născut la 29 aprilie 1978, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul turismului şi serviciilor hoteliere. Angajat la ASEM din 
anul 1999. A absolvit Facultatea de Marketing, specialitatea 
„Comerţ, turism şi servicii hoteliere” a ASEM în anul 1999, şi-a 
făcut studiile de doctorat la ASEM (2003). Doctor în economie 
(2003), conferenţiar universitar (2010).  

Discipline predate: Gestiunea resurselor turistice; Economia turismului; Turism rural – la Ciclul 
I. Licenţă; Amenajarea turistică teritorială; Strategii şi politici în turism – la Ciclul II. Masterat.  

Coordonator-adjunct al Proiectului TEMPUS IV nr. 144790-TEMPUS-2008-RU-JPCR 
„Crearea a 4 Şcoli Hoteliere Superioare de Aplicaţie” (stagii profesionale în Portugalia şi Franţa, în 
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2010, în cadrul proiectului). Colaborator ştiinţific în laboratorul de cercetare ştiinţifică „Tendinţe ale 
Businessului Modern” al Centrului de Cercetare Economică al Academiei de Studii Economice. 
Participant la Programul „Community Connections” VIII: „Dezvoltarea turismului rural”, Iowa 
Council for International Understanding, Des Moines, Iowa, Statele Unite ale Americii (2004). 

Peste 30 de publicaţii în reviste de specialitate şi în culegerile diferitelor conferinţe.  
 

 
Irina DOROGAIA 
Doctor în economie, conf. univ. 
Prodecan al Facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor 
Membru al Catedrei Management 
 

Născută la 20 iulie 1978, în or. Criuleni. Angajată la ASEM din 
anul 2000. A absolvit Facultatea de Management a Academiei de 
Studii Economice din Moldova în anul 2000, masterat în 2001, şi-a 
făcut studiile de doctorat la ASEM (2001-2004). Doctor în 
economie (2006), conferenţiar universitar (2009).  

Discipline predate: Management, Managementul riscurilor în afaceri, Managementul 
corporativ – la Ciclul I. Licenţă; Managementul schimbărilor, Managementul inovaţional – la 
Ciclul II. Masterat. 

Peste 30 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova. Autoarea notei de 
curs: Менеджмент изменений (2009). 

 
 

Secretariat 
 

Lilia PAVLENCO  
Metodist categoria I 

 
Născută la 22 mai 1975, în 

or. Chişinău. Angajată la ASEM 
din anul 1994. A absolvit 
Facultatea de Marketing a 
ASEM, în anul 1998, studii de 
Masterat la specialitatea 
„Administrarea Afacerilor” în 
anul 2008. 
 

Svetlana CULICOVSCHI 
Metodist categoria I 

Născută la 24 martie 1962, în 
s. Butuceni, r-nul Râbniţa. Angajată 
la ASEM din anul 1993. A absolvit 
Facultatea de Filologie a 
Universităţii „Ion Creangă” în anul 
1984. A studiat la ASEM, în 
perioada 1997-2000, la Facultatea 
„Management”. 

Viorica MOROŞAN 
Dispecer superior 
Născută la 16 iulie 1983, în or. Chişinău. Angajată la ASEM din anul 2003. A absolvit 

Facultatea de Management a ASEM în anul 2005. 

 
de la stânga, rândul de jos:  
Viorica Moroşan, Arina Voleac, Svetlana Culicovschi,  
rândul de sus: Liliana Cotorobai, Lilia Pavlenco, Liliana Stadnic 
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Lidia BALAN  
Dispecer superior 
Născută la 26 septembrie 1981, în or. Chişinău. Angajată la ASEM din anul 2006. A 

absolvit Facultatea de Pedagogie a claselor primare şi Arte a Universităţii „Ion Creangă” în 
2002, studii de masterat la specialitatea „Managementul Resurselor Umane”, în anul 2010. 

 
Liliana STADNIC  
Dispecer 
Născută la 25 mai 1987, în or. Edineţ. Angajată la ASEM din anul 2009. A absolvit 

Facultatea de Economie Generală a ASEM, în anul 2009, şi-a făcut studiile de masterat la 
specialitatea „Drept Financiar Fiscal” în anul 2011. 

 
Liliana COTOROBAI 
Dispecer 
Născută la 7 februarie 1973, în or. Floreşti. Angajată la ASEM din anul 2010. A absolvit 

Facultatea de Arte plastice şi decorative a Universităţii „Ion Creangă” în 1997.  
 
Arina VOLEAC 
Dispecer 
Născută la 9 septembrie 1990, în satul Hădărăuţi, raionul Ocniţa. Angajată la ASEM din 

anul 2010. Studentă la ASEM, Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor, specialitatea 
Marketing şi Logistică. 

 
 

CATEDRA MANAGEMENT 
 

 
Marina BELOSTECINIC 
Doctor în economie, conf. univ. 
Şef-catedră Management 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născută la 9 aprilie 1969, în satul Ţaul, Donduşeni. 
Angajată la ASEM din anul 1991, din momentul fondării 
Academiei de Studii Economice din Moldova. A absolvit 
Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din Moldova 
(1991), şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM, în perioada 
1992-1995. Doctor în economie (1995), conferenţiar universitar 
(1998). A deţinut funcţia de prodecan al Facultăţii de 

„Management” (1995-2001). Din 2001, este decan al Facultăţii de „Management”, apoi, după 
unirea Facultăţilor de „Management” şi „Marketing”, decan al Facultăţii „Business şi 
Administrarea Afacerilor” (2002-2007). Din martie 2007 şi până în prezent, deţine funcţia de 
şef-catedră „Management”. Conferenţiar la Catedra „Management”.  

Discipline predate: „Fundamentele managementului organizaţiei”, „Management”. 
Secretar Ştiinţific al Consiliului Ştiinţific Specializat DH 32.08.00.05 al ASEM.  

Peste 40 de publicaţii în reviste de specialitate şi participări la conferinţe în Republica 
Moldova, România, Ucraina, Bulgaria. Participantă la proiecte naţionale şi internaţionale. 
Stagii, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări (România, Franţa, 
Grecia, SUA, Spania ş.a.).  
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Ion SÎRBU 
Doctor habilitat în economie, prof. univ.  

 
Născut la 27 aprilie 1938, în comuna Taraclia, raionul Căuşeni. 

Specialist în domeniul economiei şi management. 
Angajat la ASEM din anul 1998. A absolvit Institutul Agricol din 

Chişinău în anul 1961, şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul de 
Cercetări Economice din Moscova în perioada 1966-1969. Doctor în 
economie (1969), conferenţiar universitar (1978). În decursul anilor 
1970-1974, şef-secţie la Institutul de Cercetări Economice al Academiei 

de Ştiinţe din Moldova. Din 1974 până 1993, conferenţiar la Catedra „Economie şi 
management” a Institutului Politehnic din Moldova. În anul 1992, şi-a susţinut teza de doctor 
habilitat şi, în 1993, a fost confirmat în gradul ştiinţific de doctor habilitat în economie de 
Comisia Superioară de Atestare din Moscova. 

În perioada 1993-1998, a ocupat postul de profesor universitar la Catedra Economie şi 
Management la Universitatea Tehnică din Moldova. În anul 1998, prin concurs, ocupă postul 
de profesor universitar la Catedra Management a ASEM, unde activează până în prezent. 

Participă activ la pregătirea cadrelor didactice de înaltă calificare – 17 doctori în ştiinţe 
economice, inclusiv doi doctori habilitaţi, a publicat 5 monografii ştiinţifice şi 8 manuale, 
note de curs şi alte materiale didactice pentru specialitatea Economie şi Management, o serie 
de articole ştiinţifice – în total 210 lucrări ştiinţifice cu un volum de 250 c.a. Totodată, a 
activat în cadrul simpozioanelor ştiinţifice din R. Moldova, Galaţi, Craiova, Sibiu, Târgovişte, 
Bucureşti, Piteşti, Moscova. 

 
 

Serghei PORTARESCU,  
Doctor în economie, conf. univ.  
 

Născut la 14 mai 1973, în oraşul Chişinău. Domeniul de 
specializare Management Strategic şi Management Consulting. 
Angajat al ASEM din 1997. A absolvit Facultatea Management a 
Academiei de Studii Economice din Moldova, în care şi-a făcut 
studiile de doctorat. Titlul de doctor în economie l-a obţinut în 
august 2000, iar titlul de conferenţiar universitar – în decembrie 
2004. Séminaire international de formation pédagogique aux 

sciences du management, iulie 2000, Ecole Supérieur de Commerce Grenoble (Franţa). În 
2004, absolveşte cursurile de auditor intern pentru Sisteme de Management al Calităţii, 
organizate de Departamentul de Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova. 
„Advanced EMS Auditor Trening Course”, Cert. Nr.: 09/AJA/RO/051.  

Perfecţionare „Management strategic”, Universitatea de Stat „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi (România), aprilie 2004. Perfecţionare în „Managementul cercetării-dezvoltării”, 
Universitatea de Stat din Petroşani, martie 2001. 

Expert în procesul de implementare a Sistemului de Management al Calităţii în cadrul 
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Auditor extern la 
certificarea Sistemului de Management de Mediu în cadrul Institutului de Dezvoltare a 
Societăţii Informaţionale, de pe lângă Academia de Ştiinţe a Moldovei. Formator în 
programul organizat de Departamentul Dezvoltarea Turismului, Asociaţia Naţională a 
Agenţiilor de Turism, Proiectul PNUD Moldova „Dezvoltarea Durabilă a Turismului”. 
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Certificat „Crisis Management”, organizat de EBRD Business Advisory Services (BAS) 
Programme, Moldova, iulie 2009. Master class „Funky Business”, professor Kjell Nordstrom, 
noiembrie 2010. Certificat „Time-Management pentru Manageri Superiori”, Evenda, Gleb 
Arhanghelischii, decembrie 2010. Perfecţionare la Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 
aprilie 2010 în domeniul Managementului strategic.  

 
 

Ludmila BILAŞ 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 25 iulie 1953, în s. Ţaul, raionul Donduşeni. Specialist 
în domeniul managementului. Angajată la ASEM din anul 1991. A 
absolvit Facultatea de Economie a Institutului Politehnic din Chişinău în 
anul 1974, specialitatea Planificarea industriei. Şi-a făcut studiile de 
doctorat la Universitatea de Stat din Moldova, unde a susţinut teza în 
problemele perfecţionării gestiunii întreprinderii. Doctor în economie 
(1983), conferenţiar universitar (1993). 

Disciplinele predate: Fundamentele managementului organizaţiei, 
Managementul strategic, Managementul organizaţional. Conducător ştiinţific al unor teze de 
doctor. A pregătit cinci doctori în economie. 

A activat în calitate de expert şi moderator al unor traininguri la Centrul Moldo-american de 
Instruire şi Consultanţă în Afaceri – MACIP (1993-2007) în problemele planificării businessului; 
managementului strategic, participarea în proiecte internaţionale: proiectul TACIS „Susţinerea 
învăţământului superior economic în Moldova” (1998-1999), Proiectul de susţinere a micului 
business (SUA, 1995), Proiectul BIZPRO „Iniţierea businessului – idei optimale” (2003). Peste 
50 de publicaţii în reviste de specialitate în Republica Moldova şi Bulgaria. 

Autoare şi coautoare a unor cărţi şi îndrumări metodice Как завоевать рынок? (1992), 
Самоменеджмент (1998), Din start cu idei optime de afaceri (2003), Организационная 
культура и лидерство в меняющемся мире. Значение гендерных аспектов (2006). 

 
 

Ghenadie CIUMAC 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născut la 6 mai 1975, în satul Cosăuţi, Soroca. Angajat la ASEM 
din anul 1999. A absolvit Facultatea de Management în 1997, şi-a 
făcut studiile de doctorat la ASEM. Doctor în economie 2005, 
conferenţiar universitar 2009.  

Discipline predate: Bazele antreprenoriatului, Iniţierea afacerilor, 
planul de afaceri –  la Ciclul I. Licenţă; Fundamentele managementului 
organizaţiei, Managementul producţiei – la Ciclul II. Masterat.  

A participat, în calitate de lector, la instruirea cadrelor economice din sectorul real al 
economiei naţionale din domeniul activităţii antreprenoriale, planificării afacerilor. 

Autor şi participant la numeroase conferinţe naţionale şi internaţionale. 
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Irina OBOROCEANU 
Doctor în economie, conf. univ. 

 
Născută la 5 ianuarie 1958, în Rusia, a locuit şi a făcut studii în 

Ucraina. Specialist în domeniile Economie în comerţ, Management, 
Management financiar, Psihologie în management. Angajată la 
Universitatea de Stat din Moldova la Catedra „Economie şi 
organizarea comerţului” în anul 1980 şi transferată la ASEM în anul 
1991. A absolvit cu eminenţă Facultatea de Economie şi Comerţ a 
Institutului de Economie şi Comerţ din Lvov (Ucraina) în anul 1980 şi 
Facultatea Psihologia practică a Universităţii de stat din Harkov 
(Ucraina) în anul 1994. Doctor în economie (1992), conferenţiar 

universitar (2000).  
Discipline predate: Management, Managementul serviciilor – la Ciclul I. Licenţă; 

Management anticriză, Managementul conflictelor, Managementul comunicaţiilor, 
Comportament organizaţional, Time management – la Ciclul II. Masterat.  

A activat în calitate de business-trainer la instruirea cadrelor economice din sectorul real 
al economiei naţionale în domeniul managerial, financiar şi comercial prin intermediul 
diverselor business-centre din Republica Moldova şi direct la întreprinderi. 

Stagii ştiinţifico-didactice şi participare la conferinţe în diverse ţări. Peste 30 de publicaţii 
în reviste de specialitate din Republica Moldova, România, Rusia, Ucraina. 

 
 

Sergiu SERDUNI 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născut la 13 ianuarie 1972, în s. Suhuluceni, r-nul 
Teleneşti. În 1995, a absolvit Facultatea de Management a 
ASEM, după care este angajat în calitate de asistent la Catedra 
Management. În perioada 1995-1998, şi-a făcut studiile de 
doctorat la ASEM. Doctor în economie (1998).  

Discipline predate „Management” şi „Managementul 
serviciilor”, prezentate studenţilor de anul II, şi III, specialităţile 

„Finanţe şi bănci”, „Cibernetică, statistică şi informatică economică” şi „Business şi 
administrare” – Ciclul I. Licenţă. Autor al notelor de curs pentru disciplinele respective. 

 
 

Gheorghe ŢURCANU 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născut la 18 iulie 1974, în s. Ciuteşti, r-nul Nisporeni. A absolvit 
Facultatea Management a Academiei de Studii Economice din 
Moldova, specialitatea „Management” în anul 1997. Din 1997, angajat 
al ASEM. Şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM în perioada 1998-
2000, tema tezei de doctor – „Metodica elaborării strategiilor în 
managementul corporativ”. Doctor în economie – 2000, conferenţiar 
universitar – 2006.  

Din 1998 până în prezent – cursuri şi seminare la disciplina 
„Management Corporativ”;  
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2001 – prezent – cursuri şi seminare la disciplina „Managementul Calităţii”;  
2004 – prezent, Secretar ştiinţific al Seminarului Ştiinţific de profil „Managementul şi 

marketingul în economia contemporană”, ASEM;  
2008 – ianuarie 2011 – director executiv AJA Registrars Moldova, organism de 

certificare în domeniul ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000/HACCP etc.;  
2008 iulie – curs audit extern ISO 9001, cursuri IRCA, AJA Academy, România, Braşov, 

certificat nr. 08/S/QMS1/2347; martie 2009 – curs audit extern ISO 14001, cursuri IEMA, 
AJA Academy, România, Braşov, certificat nr. 09/AJA/RO/051; 2008 – prezent, participare la 
audit la companiile din R. Moldova şi România, ex.: Nefis, Rumeon, Chateau Vartely, First 
Line, LPT Construcţii, AMG Magroselect, Poliproject, Euromol, Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmaceutică, Calcar, Esplan Lux, MICCAROM, ROMTEC ş.a. 

 
 
Ala PARFENTIEV 
Doctor în economie, conf. univ.  
 

Născută la 1 februarie 1951, în oraşul Bălţi. Angajată la ASEM 
din anul 1991. A absolvit Facultatea de Economie a Institutului 
Politehnic din Chişinău (1974), şi-a făcut studiile de doctorat la 
Institutul Politehnic din Chişinău, în perioada 1977-1980. Doctor în 
economie (1984), conferenţiar universitar (1991).  

Discipline predate: Managementul firmei, Managementul 
producţiei, Bazele antreprenoriatului, Iniţierea afacerii, Planul de 

afaceri şi studii de fezabilitate, Planificarea activităţii întreprinderii, Cultura afacerilor.  
În anul 1996, a absolvit cursurile „Business-planing în condiţiile economiei de piaţă”, 

desfăşurate la Chişinău sub egida TACIS. Din 1997 până în 2000, a lucrat în calitate de 
manager-consultant la Centrul de Business din Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice (Institutul 
de Management „Sergo Ordjonikidze” din Moscova), participarea la numeroase Conferinţe 
ştiinţifice internaţionale din Republica Moldova şi Ucraina. Peste 60 de publicaţii în reviste de 
specialitate din Moldova, Rusia, Ucraina. Autoarea manualului «Бизнес-план современной 
организации» (2005). 

În anul 2010, este abilitată de Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare să activeze în 
calitate de conducător ştiinţific al doctoranzilor. 

Autor a peste 30 de publicaţii ştiinţifice şi metodice. 
 

 
Ion NEGRU 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născut la 15 august 1974, în or. Chişinău. Specialist în domeniul 
managementului firmei. Angajat la ASEM din anul 1998. A absolvit 
Facultatea de Management a Academiei de Studii Economice din 
Moldova în anul 1998, şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM, la 
specialitatea Economie şi management în perioada 1998-2001. Doctor 
în economie (2001), conferenţiar universitar (2007).  

Discipline predate: Managementul aprovizionării şi vânzărilor, 
Sisteme de planificare în afaceri, Managementul producţiei – la Ciclul I. Licenţă; Achiziţii şi 
Aprovizionări – la Ciclul II. Masterat.  

A participat în calitate de conducător al grupurilor de studenţi ai ASEM la International 
Summer Economic School, Ucraina, Doneţk-Sveatogorsk în anii 2004, 2005, 2007. 
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Participarea la încheierea contractelor de colaborare între Academia de Studii Economice din 
Moldova şi Universitatea Cooperatist-Economică din Belarus, or. Gomel (2004) şi 
Universitatea Tehnică de Stat, or. Mariupoli, Ucraina (2010). 

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse 
ţări. Peste 20 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, România, 
Ucraina; autor al notelor de curs la disciplina Managementul aprovizionării şi vânzărilor 
(desfacerii) (2009), coautor al lucrărilor metodice Culegere de probleme şi teste la disciplina 
Sisteme de planificare în afaceri (2009) şi Culegere de probleme şi teste la disciplina 
Managementul producţiei (2010). 

 
 

Petru CRUDU 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născut la 9 mai 1936, în satul Băcioi, r-nul Ialoveni. Specialist 
în domeniul economiei şi managementului. A absolvit Institutul 
Agricol din Chişinău în anul 1961. Angajat la ASEM din anul 1991. 
Doctor în economie (1971). Conferenţiar universitar (1974). În 
perioada 1961-1964, inginer-şef în colhozul Lenin, satul Băcioi. În 
perioada 1964-1970, colaborator ştiinţific inferior la Institutul de 
Cercetări ştiinţifice în domeniul viilor şi livezilor. Între anii 1971-

1973, colaborator ştiinţific superior la Institutul de informaţie şi cercetări în domeniul 
economiei. În anul 1970, susţine teza de doctor în economie. În anul 1973, prin concurs, 
ocupă postul de profesor la Catedra „Economia muncii” a Institutului Politehnic „S. Lazo”. 
De asemenea, prin concurs, ocupă postul de conferenţiar universitar, în care activează până în 
prezent. A publicat aproximativ 40 de lucrări ştiinţifice, inclusiv două monografii, articole, 
lucrări didactice, programe ale practicii studenţilor. A participat la mai multe conferinţe 
ştiinţifice. 

 
 

Ghenadie ŞAVGA 
Doctor în economie, conf. univ. 

 
Născut la 28 mai 1972, în satul Cioburciu, r-nul Slobozia. 

Specialist în domeniul managementului şi economiei, 
managementului proiectelor, auditor intern în sistemul de 
management al calităţii ISO 9001:2008. A absolvit, în anul 1994, 
Facultatea de Economie a UASM, unde şi-a făcut studiile de 
doctorat la specialitatea Economie şi management în anul 1998. 
Doctor în economie (1994), conferenţiar universitar (2004). 
Angajat la ASEM din anul 1998, la Catedra Management.  

Discipline predate: Management, Managementul proiectelor. 
A urmat cursuri de perfecţionare în domeniul managementului, sistemelor de 

management al calităţii etc. 
Participant la proiecte naţionale şi internaţionale privind dezvoltarea businessului şi 

sistemului educaţional în Republica Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de 
documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări. Peste 30 de publicaţii în reviste de 
specialitate din Republica Moldova, România, Ucraina. 
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Tamara GAVRILENCO 
Lector superior  

 
Născută la 31 mai 1952, în or. Râbniţa. Specialist în domeniul 

managementului personalului şi demografiei. Angajată la ASEM din 
anul 1991. A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din 
Moldova în anul 1979. A audiat cursurile de instruire la Economic 
Development Institute (EDI) of the World Bank (SUA, Washington, 
1996-1998). Participă la proiectele naţionale şi internaţionale de 
perfecţionare a metodelor de predare (Olanda, Canada). 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi metodologice sunt comunicate în cadrul conferinţelor 
naţionale şi internaţionale. Articole pe baza acestor comunicări au fost publicate în 
R. Moldova, Rusia, Ucraina, Olanda. A publicat peste 10 lucrări ştiinţifice.  

Discipline predate: Bazele managementului, Bazele antreprenoriatului, Cultura afacerii, 
Managementul organizaţiilor necomerciale. 

 
 

Mariana ŞENDREA 
Doctor în economie, lector superior 
 

Născută la 28 august 1980, în satul Sălcuţa, Căuşeni. Angajată la 
ASEM din anul 2004. A absolvit Facultatea de Management în 2002, şi-
a făcut studiile de doctorat la ASEM – 2006.  

Disciplinele predate Fundamentele managementului organizaţiei, 
Bazele proprietăţii intelectuale – la Ciclul I. Licenţă; Managementul 
schimbărilor, Managementul inovaţional – la Ciclul II. Masterat. 
Autoare şi participantă la numeroase conferinţe naţionale şi 
internaţionale. 

 
 
Silvia BUCIUŞCAN 
Doctor în economie, lector superior 
 

Născută la 19 noiembrie 1979, în oraşul Orhei. Angajată la ASEM 
din anul 2006. A absolvit Facultatea de Marketing a ASEM (2002), 
masteratul la specialitatea Administrarea Afacerilor ASEM (2006) şi 
şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM, în perioada 2006-2009. Doctor 
în economie în (2010), lector superior universitar (2011).  

Discipline predate: Cultura Afacerilor, Management. 
Membru al grupului de lucru privind elaborarea Ghidului Integrităţii Academice al 

Academiei de Studii Economice din Republica Moldova. 
Participantă la proiecte naţionale în domeniul „Responsabilităţii Sociale Corporative în 

Republica Moldova”. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe 
naţionale şi internaţionale. Autoare a 10 publicaţii în reviste de specialitate din Republica 
Moldova. 
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Irina LABUNCO  
Doctor în economie, lector universitar 
 

Născută la 23 iulie 1980, în or. Chişinău. A absolvit Facultatea de 
Bănci şi Burse de Valori a ASEM în anul 2002, şi-a făcut studiile de 
doctorat la ASEM (2006). Doctor în economie (2006). În perioada 
2000-2009, a activat la BC „Banca Socială” SA, în calitate de 
economist superior. Angajată la ASEM în funcţia de lector universitar 
în cadrul Catedrei Management, din anul 2009.  

Disciplina predată: Managementul calităţii. 
 

 
Irina CĂLUGĂREANU 
Doctor în economie, lector superior  

 
Născută la 3 octombrie 1982, în or. Chişinău. Specialist în 

domeniul economiei. A absolvit Facultatea Finanţe a Academiei de 
Studii Economice din Moldova în anul 2005. Doctor în economie din 
anul 2009. Predă disciplina „Managementul riscurilor în afaceri”. 

Participantă la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 
Autoare a mai multor articole în domeniul managementului şi 
finanţelor.  

 
 

Elena OBOROCEANU 
Lector universitar  
 

Născută la 14 februarie 1983, în or. Chişinău. Angajată la ASEM 
din anul 2006. A absolvit Facultatea Relaţii Economice Internaţionale a 
ASEM în anul 2005, şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM, la Catedra 
Management.  

Discipline predate: Managementul riscurilor, Fundamentele 
managementului organizaţiei, Management comparat, Management strategic.  

Angajată la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din anul 2010. 
Discipline predate: Management, Comportamentul consumatorilor, Organizarea antreprenoriatului, 
Tehnica negocierii.  

Autoare şi participantă la conferinţe în diverse ţări (9 publicaţii). 
 

 
Aliona GUŞUVATI  
Lector universitar  
 

Născută la 13 octombrie 1983, în or. Ungheni. Angajată la 
ASEM din anul 2006. A absolvit Facultatea Business şi 
Administrarea Afacerilor a ASEM (2006). Şi-a efectuat studiile de 
masterat la ASEM, specialitatea „Administrarea Afacerilor” (2008). 
Doctorandă anul II la Catedra Management, specialitatea „Economie 
şi Management (în ramură)”. Asistent universitar (2006), lector 
universitar (2010).  
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Discipline predate: Fundamentele managementului organizaţiei, Cultura 
organizaţională, Managementul producţiei, Managementul riscurilor în afaceri – la Ciclul I. 
Licenţă. 

 
 

Andrei RĂU 
Lector universitar  
 

Născut la 12 februarie 1983, în satul Talmaza, r-nul Ştefan Vodă. 
Specialist în domeniul administrării afacerilor, managementul 
corporativ, implementarea, auditul şi îmbunătăţirea sistemelor de 
management al calităţii în cadrul întreprinderii. A absolvit Facultatea 
de Business şi Administrarea Afacerilor a ASEM, în anul 2005, 
masteratul la specialitatea Administrarea Afacerilor în cadrul ASEM, 
între anii 2006-2007 şi-a făcut studiile de doctorat la specialitatea 

Economie şi Management în perioada 2007-2010. Deţinător al Bursei de excelenţă a 
Guvernului pentru doctoranzi pe anul 2009. Reprezentantul doctoranzilor în Senatul ASEM în 
anii 2008-2010. Angajat la ASEM din anul 2006 la Catedra de Management.  

Discipline predate: Fundamentele managementului organizaţiei, Managementul calităţii, 
Managementul corporativ. 

A acumulat experienţă practică activând în sectorul real al economiei începând cu 
Manager Comercial şi Activitate Operaţională în compania „PRETENDENT” SRL în anii 
2005-2006, Şef al Departamentului Planificare Strategică şi Restructurări în cadrul Centrului 
pentru Productivitate şi Competitivitate din Moldova „ARIA” în 2008-2009, Lichidator al ÎS 
„Centrul Analitic Informaţional „ANALITINFORM”” în 2008-2010 şi Şef al Direcţiei 
Comerţ Interior şi Servicii a Ministerului Economiei al RM în anul 2010. 

A urmat cursuri de perfecţionare în domeniul pieţelor financiare, sistemelor de 
management al calităţii şi de mediu, managementul public, managementul strategic, resurse 
umane, antreprenoriat etc. 

Participant la diverse şcoli de vară, forumuri, simpozioane, conferinţe, seminare, mese 
rotunde naţionale şi internaţionale (România, Rusia, Ucraina, Belarus, Polonia). 

 
 

Mariana HĂBĂŞESCU 
Asistent universitar  
 

Născută la 24 august 1986, în satul Colicăuţi, Briceni. A absolvit 
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor” a Academiei de 
Studii Economice din Moldova, specialitatea „Business şi 
Administrare” (anul 2008). 

A obţinut titlul de master în Ştiinţe economice în anul 2010 
specialitatea „Administrarea Afacerilor”, ASEM, cu tema ştiinţifică 

de cercetare: „Organizarea eficientă a comunicării de afaceri – cheia succesului 
antreprenorial”. 

Angajată în funcţia de laborantă la Catedra „Relaţii Economice Internaţionale”, ASEM 
(2008). Din anul 2010, asistent universitar la Catedra „Management”, Facultatea „Business şi 
Administrarea Afacerilor”.  

Discipline predate (seminare): Cultura Afacerilor, Managementul Producţiei. 
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Cristina ŢURCANU 
Asistent universitar  
 

Născută la 13 octombrie 1982, în oraşul Chişinău. A absolvit 
Facultatea „Managementul firmei” în cadrul ASEM (2005) şi finalizează 
studiile de masterat în Economie, specialitatea „Administrarea afacerilor” 
(2006). Tema tezei de master a fost „Administrarea corporativă. 
Implementarea principiilor administrării corporative în firmele din 
Republica Moldova”. În acelaşi an, îşi începe studiile de doctorat, la 
specialitatea „Economie şi management în ramură”. Tema tezei de doctor 

este „Managementul creativităţii ca strategie de inovare a afacerii”.  
Paralel cu activitatea ştiinţifică, activează în diferite companii, ocupând mai multe funcţii, 

de la economist la manager, ceea ce i-a permis să aplice cunoştinţele teoretice în practică.  
Asistent universitar la Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor, predă disciplinele 

„Cultura afacerilor”şi „Managementul comparat”.  
 

 
Victor ZAMARU 
Asistent universitar  
 

Născut la 28 martie 1986, în oraşul Chişinău. Este angajat la 
ASEM din anul 2010 în calitate de asistent universitar la Catedra 
„Management”. Anterior, a activat în calitate de manager executiv în 
compania „Corden-ST” SRL. În toată această perioadă, studiază 
economia şi managementul, alocând o mai mare atenţie studierii 
familiei de standarde ISO. A urmat instruiri şi cursuri de auditor intern 
cu suportul companiei „Aja Registrars” SRL.  

În anul 2008, absolveşte Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor a Academiei de 
Studii Economice din Moldova, specialitatea „Managementul Proprietăţii Intelectuale”. În 
anul 2010, susţine teza de master în cadrul aceleiaşi instituţii cu calificative foarte înalte.  

Lucrarea ştiinţifică propusă spre susţinere, intitulată „Aspectele activităţii inovaţionale în 
cadrul Î.S. CVC „Mileştii Mici””, având o tematică destul de actuală pentru situaţia 
economică din Republica Moldova, dezvăluie aspecte şi avantaje economice ce se pot atinge 
în urma unui management eficient, bazat pe inovare şi pe creativitate.  

Începând cu toamna anului 2010 este membru al echipei de audit intern în domeniul 
Managementul Calităţii din cadrul ASEM-lui. 

Asistent universitar la Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor, are ore de seminar la 
disciplinele: Management, Managementul Calităţii, Sisteme de Planificare în Afaceri.  

 
 

Veronica USTICA 
Laborant superior  
 

Născută la 28 ianuarie 1972, în s. Codreanca, r-nul Străşeni. 
Angajată la ASEM din anul 1991. A absolvit Facultatea „Business şi 
Administrarea Afacerilor” a ASEM (2003). Şi-a efectuat studiile de 
masterat la ASEM, la specialitatea „Administrarea Afacerilor” (2004). 
Asistent universitar (2010),  

Discipline predate (seminare): Fundamentele managementului organizaţiei – la Ciclul I. 
Licenţă. 
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Marcela CREŢU  
Laborant  
 

Născută la 10 septembrie 1983, în s. Vărăncău, r-nul Soroca. 
Angajată la ASEM din anul 2006. A absolvit Facultatea „Filologie” a 
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (2006). Şi-a efectuat 
studiile de masterat la ASEM, specialitatea „Administrarea 
Afacerilor” (2010). Asistent universitar (2010),  

Discipline predate: Cultura afacerilor – la Ciclul I. Licenţă. 
 
 

CATEDRA MARKETING ŞI LOGISTICĂ 
 

 
Oxana SAVCIUC  
Doctor în economie, conf. univ. 
Şef-catedră Marketing şi Logistică, 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născută la 27 mai 1977, în oraşul Chişinău. A absolvit Facultatea 
de Marketing în 1999 şi din vara acelui an activează în cadrul catedrei 
de profil. În anul 2003, devine doctor în economie, iar din 2005 ocupă 
postul de conferenţiar universitar la Catedra Marketing şi Logistică. 
Din anul 2004, este membru al Seminarului Ştiinţific de profil 
„Managementul şi marketingul în economia contemporană”, ASEM; 

expert în cadrul grupului de evaluatori ai Concursului Marca Comercială a Anului, de pe 
lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Din august 2006, timp de un an, 
exercită funcţia de prodecan al Facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor, iar din august 
2007, prin concurs, este desemnată şef-catedră Marketing şi Logistică. În acelaşi an, devine 
membru al colegiului de redacţie al revistei „Economica”. Începând cu anul 2008, este numită 
Secretar Ştiinţific al Consiliului Ştiinţific Specializat D32.08.00.06, specialitatea „Marketing; 
Logistică” din cadrul ASEM. Conducător de doctorat la specialitatea 08.00.06 începând cu 
anul 2010. 

Discipline predate: Ciclul I. Licenţă – Marketing general şi business to business, 
Marketing internaţional (în franceză), Tehnici promoţionale; Ciclul II. Masterat – 
Managementul marketingului, Relaţii publice şi lobby. 

Din anul 2007, este cercetător ştiinţific coordonator în cadrul proiectului instituţional: 
Direcţii şi posibilităţi de asigurare şi dezvoltare a competitivităţii în condiţiile Republicii 
Moldova. 

În decursul anilor, a fost implicată în activităţi de instruire şi consultanţă în cadrul mai 
multor proiecte naţionale şi internaţionale: „Marketing în activitatea non-profit” (Proiect 
UNDP); „Marketing turistic”(ANAT); „Marketing pentru antreprenori” (MACIP); „Strategii 
de marketing în condiţii de criză” (centrul CAP) etc.; expert în grupuri de lucru de pe lângă 
AŞM, Ministerul Educaţiei. 

Autoare a circa 40 de lucrări ştiinţifice din care 1/3 comunicări la forumuri ştiinţifice 
internaţionale din ţară şi de peste hotare. Beneficiară a mai multor stagii de perfecţionare 
profesională şi ştiinţifico-didactică în numeroase ţări: Franţa, Spania, România, Polonia, 
Bulgaria. 
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Victor CAUN  
Doctor în economie, prof. univ. 
 

Născut la 16 decembrie 1941, în satul Târnova, Donduşeni. 
Angajat la ASEM, prin concurs, pe postul de conferenţiar universitar 
cu deţinerea funcţiei de şef al Catedrei Marketing (1993). A absolvit 
(cu menţiune) Facultatea de Economie a Universităţii Tehnice a 
Moldovei (1969). Şi-a făcut studiile de doctorat la Universitatea de 
Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova în perioada 1970-1973. Doctor 
în economie (1974), conferenţiar universitar (1978). În 1996, este 
ales, prin concurs, în postul de profesor universitar, în 1999, i-a fost 

conferit titlul de profesor universitar la Catedra Marketing. 
În august 1994, este numit prorector cu activitate didactică, aflându-se în acest post până 

în martie 2007. Vicepreşedinte al Seminarului Ştiinţific de profil „Management şi marketing 
în economia contemporană”. 

Discipline predate: Marketing general şi Marketing Internaţional.  
Deţinând postul de prorector cu activitate didactică şi fiind membru al Senatului, pe 

parcursul a 13 ani, a contribuit esenţial la perfecţionarea procesului didactic: s-au elaborat 
planuri europene de învăţământ pentru toate specialităţile ASEM, s-a introdus, pentru prima 
dată în istoria învăţământului universitar din Republica Moldova, sistemul ponderat de 
evaluare a cunoştinţelor. 

Autor şi coautor a numeroase publicaţii: monografii, dicţionare, articole etc. A participat 
la multiple conferinţe naţionale şi internaţionale. A efectuat stagii ştiinţifico-didactice la 
Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov”, din Moscova, ASE Bucureşti, vizite de 
documentare la universităţi din diverse ţări. A pregătit 7 doctori în ştiinţe economice, alţi 3 se 
află la etapa susţinerii. 

A fost implicat activ în viaţa politico-obştească: preşedinte al Comisiei de cenzori a 
Sindicatelor Independente din Republica Moldova, consilier în Consiliul Municipal Chişinău, 
participant la Adunarea Generală a Agenţiei Universităţilor Francofone (Quebec, Canada). 

 
 

Tatiana CARTAVÂH  
Doctor în economie, conf. univ.  
 
Născută la 2 ianuarie 1950, în oraşul Iujno-Kurilk, Rusia. 
Specialist în domeniul Marketing. Angajată la ASEM din anul 1991. 
A absolvit Facultatea de Economie a Institutului Politehnic din 
or. Chişinău (Moldova) În 1971, absolveşte Facultatea Pedagogică a 
Institutului Cooperativ din Moscova, anul 1997. 

Şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul Economiei Naţionale 
„Gh.V. Plehanov”, din Moscova, în perioada 1980-1984. Doctor în 

economie (1985), conferenţiar universitar (1989). 
Discipline predate: Marketing, Marketing servicii, Marketing turistic, Tehnici de vânzări 

– la Ciclul I. Licenţă; Strategii de preţ, târguri şi expoziţii, Merchandising – la Ciclul II. 
Masterat. Membru al Comisiei de acreditare a instituţiilor superioare şi specializate de 
învăţământ din Republica Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi 
participare la conferinţe în Moldova şi Rusia. 

Peste 30 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, Rusia şi Ucraina. 
Membru al echipei de şah a ASEM. 
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Ala SOLOMATIN 
Doctor în ştiinţe tehnice, conf. univ. 
 

Născută la 4 august 1961, în or. Donduşeni. Specialist în domeniul 
Marketing şi Logistică. Angajată la ASEM din anul 1992. A absolvit 
Facultatea de Economie a Comerţului a Universităţii de Stat din 
Moldova, în anul 1982, şi-a făcut studiile de doctorat la Academia de 
Studii Economice din Moscova (Rusia) în perioada 1989-1992. Doctor 
în ştiinţe tehnice (1992), conferenţiar universitar (1995).  

Discipline predate: Marketing general şi business to business, 
Tehnici de vânzări, Logistica – la Ciclul I. Licenţă; Merchandising, Târguri şi expoziţii, 
Managementul operaţiunilor logistice – la Ciclul II. Masterat.  

Membru al Seminarului Ştiinţific de profil „Management şi marketing în economia 
contemporană”. Participă, în calitate de expert, la concursul naţional „Marca comercială a anului”. 

Autoare şi participantă la conferinţe naţionale şi stagii ştiinţifico-didactice în România. 
Peste 25 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova şi Rusia. 

 
 
Ion MACARI 
Doctor în economie, conf. univ.  

 
Născut la 2 aprilie 1935, în comuna Vorniceni, r-nul Străşeni, 

Republica Moldova. Doctor în economie (1986) Kiev (Ucraina), 
conferenţiar universitar (1993) ASEM.  

Studii: Institutul de Comerţ din Moscova (1962); Doctorand – 
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul comerţului 
„UKRNIITOP” (1981-1985) Kiev ( Ucraina).  

Experienţa profesională: merceolog – „Moldculttorg” (1960-
1994); funcţionar public – Ministerul de Comerţ din RM (1964-1966); Manager principal – 
Moldreclama (1966-1971); colaborator ştiinţific, şef-laborator – Institutul de Cercetări 
Ştiinţifice în domeniul comerţului „VNIIX” (1971-1979); lector superior (1980-1990) – 
USM; conferenţiar universitar (1991 – prezent) – ULIM, ASEM. Lucrări ştiinţifice – 57, 
inclusiv monografii – 4, publicaţii în culegeri de articole internaţionale – 7. 

Participări cu referate la conferinţe internaţionale – 8.  
Cursuri universitare elaborate: Bazele marketingului, Managementul Marketingului, 

Marketingul firmei, Cercetări de marketing, Publicitatea şi planificarea medie.  
Conducerea tezelor de doctor – 2. 
Interesele ştiinţifice personale: Crearea (cucerirea), dezvoltarea şi dominarea pieţelor de 

desfacere; publicitatea şi poziţionarea produselor în cadrul pieţei; diferenţierea de concurenţi 
şi crearea nişelor de piaţă; lansarea produselor autohtone pe pieţele externe; fidelizarea şi 
menţinerea clienţilor; elaborarea strategiilor de creare şi cucerire a pieţelor de desfacere; 
elaborarea proiectelor de finanţare externă; elaborarea mijloacelor de semiotică corporativă.  

Proiecte elaborate şi realizate – 6, inclusiv 2 cu finanţare externă (USAID, USIS).  
Stagiuni ştiinţifice: Praga (Republica Cehă), Iaşi (România), Kiev (Ucraina). 
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Lidia MITNIŢCAIA 
Doctor în economie, conf. univ.  

 
Născută la 4 februarie 1959, în satul Andreevca, Râbniţa. A 

absolvit Facultatea de Economie a Institutului de Economie şi Comerţ, 
or. Lvov, Ucraina. 

Angajată la ASEM din anul 1991. Doctor în economie (1995), 
conferenţiar universitar (1998), şef-catedră „Marketing şi Logistică” 
(2005-2007). Specialist în domeniul marketingului.  

Discipline predate: Marketing general şi Business to Business, 
Marketing internaţional, Comportamentul consumatorului, Managementul marketingului, 
Analiza concurenţei şi strategii competitive. 

Membru al grupului de experţi ai concursului naţional „Marca Comercială a anului” 
organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a RM în colaborare cu AGEPI. 

Direcţii de cercetare: Crearea şi promovarea imaginii, comportamentul consumatorului, 
marketing internaţional, branding, analiza competitivităţii. 

Rezultatele cercetărilor au fost prezentate la multe conferinţe ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale. 

Peste 40 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice în reviste de specialitate. 
 

 
Georgeta ZGHEREA 
Doctor în economie, conf. univ.  
 

Născută la 6 septembrie 1960, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul marketingului. Angajată la ASEM din anul 1991. A absolvit 
Facultatea de Economie şi Comerţ a Institutului de Comerţ din Doneţk 
(Ucraina, 1981), şi-a făcut studiile de doctorat la Universitatea de 
Economie şi Comerţ din Kiev (Ucraina, 1991). Doctor în economie 
(1991), conferenţiar universitar (2001). Discipline predate: Marketing, 
Cercetări de marketing, Tehnici promoţionale – la Ciclul I. Licenţă; 

Cercetări de marketing avansate – la Ciclul II. Masterat.  
A urmat stagii de specializare în marketing peste hotare (SUA, Grecia). 
Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse 

ţări. Peste 45 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, Ucraina şi Rusia. 
Din 1986, activează, în calitate de specialist-director, în domeniul marketingului în 

companii vinicole din Republica Moldova.  
 

 
Profira CRISTAFOVICI 
Doctor în economie, conf. univ.  

 
Născută la 14 noiembrie anul 1959, în satul Pripiceni-Răzeşi,  

r-nul Rezina. A absolvit Facultatea de Economie a Institutului de 
Economie şi Comerţ din oraşul Lvov (1982), după care a activat în 
calitate de economist cinci ani. Angajată la USM în 1987, iar la 
ASEM în anul 1991. În 1996, şi-a făcut studiile de doctorat la 
ASEM, susţinând teza de doctor cu tema „Direcţii şi posibilităţi de 
implementare a marketingului strategic la întreprinderile vinicole din 
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Republica Moldova”. Doctor în economie (1999), conferenţiar universitar. Cursurile elaborate 
şi ţinute la Ciclul I. Licenţă: Marketing, Marketingul industrial, Comportamentul 
consumatorului, Marketing strategic, iar la Ciclul II. Masterat – Strategii de preţ, Analiza 
concurenţei şi strategii competitive.  

A participat activ la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale în domeniul 
marketingului, ceea ce şi-a găsit reflectare în circa 60 de publicaţii. Stagii în România, vizite 
de participare la conferinţe în Belarus, România. 

 
 

Irina IONIŢĂ  
Doctor în economie, lector superior 
 

Născută la 7 octombrie 1981, în Chişinău, este angajată la ASEM 
din 2005. A absolvit Facultatea Relaţii Economice Internaţionale 
(2004) şi Facultatea Drept Economic (2005) ale Academiei de Studii 
Economice. În 2009, a susţinut teza de doctor cu tema: „Marketingul 
urban şi competitivitatea oraşelor”.  

Lector superior la Catedra „Marketing şi Logistică”.  
Discipline predate: Marketing, Bazele marketingului, Marketingul 

teritoriilor, şi Analiza concurenţei şi strategii competitive – la Ciclul II. Masterat. Predarea 
cursurilor în limba engleză la specialitatea REI şi Finanţe. Mai cunoaşte limbile franceză, 
spaniolă şi rusă. Publicaţii în domeniul marketingului urban şi integrării europene. Participări 
la diverse instruiri, schimburi de experienţă, vizite de studiu, conferinţe şi simpozioane atât 
naţionale, cât şi internaţionale.  

 
 
Mihail PAIC 
Lector superior 
Preşedintele Comitetului Sindical al ASEM 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născut la 17 august 1954, în satul Bocani, Făleşti. 
Angajat la ASEM din anul 1991. A absolvit Facultatea de 
Comerţ a Universităţii Naţionale de Economie şi Comerţ din 
Kiev (Ucraina) în anul 1980. În perioada 1983-1986, îşi face 
studiile de doctorat la Universitatea Naţională de Economie 

şi Comerţ din Kiev. În prezent, este lector superior la Catedra Marketing şi Logistică.  
Discipline predate: Marketing general; Agromarketing; Design şi Estetică în marketing – 

la Ciclul I. Licenţă.  
Cumulează funcţia de Preşedinte al Comitetului Sindical al salariaţilor ASEM din anul 

1995 până-n prezent, deţinând al IV-lea mandat consecutiv. A fost delegat din partea ASEM 
la Congresele II-V ale Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei (SEŞ). Este membru al Biroului 
Executiv al SEŞ. În 2008, a participat, în calitate de delegat, la Congresul I al Confederaţiei 
Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM). Este membru al Consiliului General şi al 
Comisiei pentru „Finanţe, Buget şi Patrimoniu” al CNSM. 

Stagii ştiinţifico-didactice şi participare atât la conferinţe ştiinţifice internaţionale, cât şi 
pe linie sindicalistă în România (1996, 2000, 2010), Ucraina (2009, 2011), Republica Belarus 
(2008, 2009, 2010).  

A publicat în jur de 30 de lucrări în reviste şi culegeri de specialitate din Republica 
Moldova, Ucraina, România, Rusia şi Belarus. 

Autor al celor patru ediţii al Contractului Colectiv de Muncă, încheiat între administraţie 
şi Sindicatele ASEM. 
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Ecaterina ŞIŞCAN 
Lector superior 
 

Născută la 29 septembrie 1973, în or. Chişinău. Angajată la 
ASEM din anul 1991. A absolvit Facultatea Marketing a ASEM 
(1995), Facultatea Relaţii Economice Internaţional a ASEM (2001), 
studii masterat la specialitatea „Marketing şi Logistică” ASEM 
(2001-2002), şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM în perioada 
2002-2006. Domeniul de cercetare: Marketing educaţional.  

Discipline predate: Marketing, Marketing general şi social-
politic, Marketing social-politic – la Ciclul I. Licenţă; Marketing 
direct – la Ciclul II. Masterat. 

 
 

Tatiana GAUGAŞ 
Lector superior  
 

Născută la 4 iunie 1979, în oraşul Chişinău, este angajată la 
ASEM din 2003. A absolvit Facultatea Relaţii Economice 
Internaţionale a Academiei de Studii Economice (2002), îşi face 
studiile de masterat la specialitatea „Administrarea Afacerilor” la 
ASEM (2003) şi este doctorandă la specialitatea „Marketing şi 
Logistică”, domeniul de cercetare: tactici de şoc în publicitate. 
Lector superior la Catedra „Marketing şi Logistică”.  

Discipline predate: Marketing, Bazele marketingului, 
Marketing turistic, Marketingul internaţional – la Ciclul I. Licenţă şi Strategii publicitare – la 
Ciclul II. Masterat. Predarea cursurilor în limba engleză la specialitatea REI şi Finanţe, 
cunoaşte limbile franceză şi chineză. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi 
participare la conferinţe în diverse ţări.  

A participat în calitate de lector la instruirea cadrelor economice din sectorul real al 
economiei naţionale în domeniul marketingului turistic şi turismului rural.  

 
 

Liliana SAHARNEAN 
Lector superior 
 

Născută la 27 aprilie 1974, în or. Bender. În 1996, a absolvit, la 
ASEM, Facultatea Marketing, specialitatea Marketing. În 1998, a 
absolvit Facultatea de Studii Postuniversitare a UTM, specialitatea 
Filologie a Limbii Engleze. În perioada 1997-2001, şi-a făcut studiile 
de doctorat la ASEM. Lector superior la Catedra Marketing şi 
Logistică.  

Discipline predate: Marketing, Marketing general şi Business to 
Business, Cercetări de marketing, Marketingul produselor noi. 

A fost angajată în calitate de consultant în marketing în sectorul real al economiei 
naţionale, coordonator regional în diverse proiecte cu finanţare naţională şi internaţională etc. 

Stagii, vizite de documentare şi participare la diverse conferinţe naţionale şi 
internaţionale. Publicaţii în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, marketingului 
inovaţional, marketingului anticriză. 
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Lilia CHIRIAC 
Lector universitar 
 

Născută la 10 septembrie 1976, în r-nul Anenii Noi. Angajată la 
ASEM din anul 2004. A absolvit Facultatea de Marketing a ASEM, în 
anul 1998, studiile de masterat la specialitatea „Administrare financiar-
bancară” ASEM (2004), şi-a făcut studiile de doctorat la specialitatea 
„Marketing; Logistică”, ASEM (2005-2008).  

Discipline predate: Marketing general, Marketing Business to 
Business, Comportamentul consumatorului. Domeniul de cercetare: 

Atractivitatea şi competitivitatea localităţilor prin prisma marketingului rural. 
 

 
Olesea ROTARU 
Lector universitar 
 

Născută la 3 iunie 1983, în r-nul Teleneşti. Angajată la ASEM din 
anul 2006. A absolvit Facultatea de Marketing a ASEM în anul 2005, 
studii de masterat la specialitatea „Administrarea Afacerilor”, ASEM 
(2005-2006). În prezent, doctorandă la specialitatea „Marketing; 
Logistică”, ASEM.  

Discipline predate: Marketing, Marketing general şi Business to 
Business, Comportamentul consumatorului, Tehnici promoţionale, 

Marketing turistic. Domeniul de cercetare: Piaţa imobiliară: evoluţii şi tendinţe de dezvoltare 
în condiţiile Republicii Moldova.  

 
 

Vitalie RAPCEA 
Lector universitar  
 

În prezent, activează în calitate de lector universitar la Catedra de 
Marketing şi Logistică a ASEM.  

Disciplina predată: Marketing şi Logistică din 2006. În 2005, absolvent 
cu diplomă al Cursului de Integrare Europeană „Jean Monnet”. În 2006, a 
absolvit Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, România. În 2010 – absolvent cu 
diplomă a Institutului European de Ştiinţe Politice, Strasbourg. Are 20 de 
articole în publicaţii de specialitate şi un stagiu în SUA.  

 
 

Stela AXENTE  
Laborant superior, lector universitar 
 

Născută la 29 octombrie 1974, în or. Chişinău. Angajată la ASEM 
din anul 1992. A absolvit Facultatea Marketing a Academiei de Studii 
Economice din Moldova (1998). Şi-a făcut studiile de masterat la 
specialitatea „Administrarea Afacerilor” la ASEM (2006). Specialist în 
domeniul marketingului.  

Disciplina predată: Marketing (seminare).  
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CATEDRA MERCEOLOGIE ŞI COMERŢ 
 
 

Mihail CERNAVCA 
Doctor în ştiinţe tehnice, conf. univ. 
Şef-catedră Merceologie şi Comerţ 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născut la 24 noiembrie 1954, în comuna Bocani, r-nul Făleşti. 
Specialist în domeniul merceologia mărfurilor nealimentare şi 

organizarea comerţului. 
A absolvit Facultatea de Merceologie a Universităţii Naţionale de 

Economie şi Comerţ din or. Kiev în anul 1980. 
Din 1981, angajat la Universitatea de Stat din Chişinău.  
În perioada 1982-1985, şi-a făcut studiile de doctorat la Universitatea Naţională de 

Economie şi Comerţ din Kiev.  
Doctor în tehnică (1989 – Institutul Economie Naţionale din Moscova), conferenţiar 

universitar (1998). 
Discipline predate: Bazele merceologiei, Standardizarea, metrologia şi evaluarea 

conformităţii, Expertiza şi certificarea mărfurilor, Merceologia mărfurilor nealimentare – la 
Ciclul I. Licenţă; Bazele expertizei, mărfurilor, Expertiza mărfurilor de larg consum, 
Expertiza mărfurilor la import-export – la Ciclul II. Masterat.  

A participat, în calitate de lector, la instruirea cadrelor economice din sectorul real al 
economiei naţionale în domeniul merceologiei şi organizării comerţului prin intermediul 
Centrului de instruire şi reciclare al Moldcoop. De asemenea, a luat parte la lucrările 
congreselor (2006, 2010) Asociaţiei Mondiale a merceologiilor şi tehnologiilor cu publicarea 
rezultatelor cercetărilor ştiinţifice.  

Este autor şi participant la numeroase conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 
stagii ştiinţifico-practice, vizite de documentare în diverse ţări. A publicat în jur de 50 de 
lucrări în diferite reviste de specialitatea din Rusia, Ucraina, Belarus şi România. 

 
 

Ion PANFIL 
Doctor în ştiinţe tehnice, conf. univ. 
 

Născut la 15 octombrie 1951, în comuna Drăsliceni, r-nul 
Criuleni. 

Activitatea sa didactico-ştiinţifică însumează peste 32 de ani, iar 
în cadrul ASEM, activează din momentul înfiinţării.  

În anul 1970, a absolvit Colegiului de Comerţ din Chişinău, după 
care a fost încadrat în activităţile practice ale întreprinderilor 
comerciale, urmând toate treptele ierarhiei comerciale: vânzător, şef de 
secţie, merceolog, director al unităţii comerciale. 

În 1978, a absolvit Facultatea Economia comerţului şi merceologia a USM, după care 
este ales asistent la Catedra Merceologie a USM. În perioada 1983-1986, îşi face studiile de 
doctorat la Institutul Economiei Naţionale „Gh. V. Plehanov” din Moscova, în urma cărora 
obţine titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice. În anul 1994, i se conferă gradul didactic de 
conferenţiar universitar. 

Discipline predate: Bazele merceologiei, Standardizarea şi asigurarea metrologică a 
calităţii, Analiza senzorială, Certificarea calităţii mărfurilor, Merceologia produselor 
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alimentare, Bazele activităţii comerciale – la Ciclul I. Licenţă; Marcarea şi codificarea 
mărfurilor, Expertiza merceologică a mărfurilor, Organizarea comerţului cu amănuntul – 
Ciclul II. Masterat. 

Preocupările ştiinţifice sunt consacrate problemelor de evaluare, menţinere, asigurare şi 
promovare a calităţii materializate în circa 60 de publicaţii metodico-ştiinţifice. 

 
 

Vitalie COZMIC 
Doctor în ştiinţe tehnice, conf. univ. 
 

Născut la 29 septembrie 1948, în satul Verejeni, r-nul Ocniţa. 
Specialist în domeniul merceologiei alimentare şi transportului 

mărfurilor. 
A absolvit Facultatea de Tehnologie a Institutului Politehnic din 

Chişinău în 1975, an în care s-a angajat la Institutul Industriei 
Alimentare din Moldova. Îşi face studiile de doctorat, în perioada 

1978-1982, la Institutul Alimentar din Odesa. 
Doctor în ştiinţe tehnice (1987, Institutul Alimentar din Odesa), colaborator ştiinţific 

superior (1992). 
Discipline predate: Merceologie şi tehnologie, Expertiza şi certificarea mărfurilor, 

Transportul de mărfuri – la Ciclu I. Licenţă; Transportul de mărfuri – la Ciclul II. Masterat. 
Este autor şi participant la numeroase conferinţe naţionale şi internaţionale. 
A publicat în jur de 50 de lucrări în diferite reviste de specialitate din ţară şi de peste 

hotare.  
 

 
Ghenadii ŞPAC  
Doctor în ştiinţe tehnice, conf. univ. 
 

Născut la 20 mai 1959, în comuna Dumeni, r-nul Râşcani. 
Specialist în domeniul tehnologiei construcţiei de maşini. 

Absolvent al Facultăţii de Mecanică a Universităţii Tehnice din 
Moldova în 1984. 

În perioada 1984-1989, inginer la Uzina de frigidere din 
Chişinău.  

În intervalul 1989-1991, angajat al Universităţii Tehnice din 
Moldova. Din 1991 până în prezent, angajat al ASEM. 

Doctor în ştiinţe tehnice (1992) – Institutul Politehnic din Voronej, conferenţiar 
universitar din 1995. 

Discipline predate: Merceologia mărfurilor nealimentare, Calitatea şi fiabilitatea 
mărfurilor, Expertiza şi certificarea mărfurilor, Tehnologii industriale – Ciclul I. Licenţă; 

Ambalarea şi etichetarea mărfurilor, Merceologia mărfurilor nealimentare şi siguranţa 
utilizatorilor – la Ciclul II. Masterat. 

A luat parte la conferinţe naţionale şi internaţionale. A publicat peste 60 de lucrări în 
diferite reviste din Rusia, România, Bulgaria şi Lituania.  
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Valentina CALMÎŞ (ŞERBAN) 
Doctor în ştiinţe tehnice, conf. univ. 
 

Născută la 12 august 1958, în com. Vorniceni, r-nul Străşeni. 
În 1980, a absolvit Facultatea de Tehnologie a Institutului 

Politehnic din Chişinău, specialitatea „Tehnologia conservării”, 
calificarea inginer-tehnolog. 

În perioada 1980-1994, a activat în calitate de inginer, 
colaborator ştiinţific la Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări 
Tehnologice din Republica Moldova. 

Din 1994 şi până în prezent, activează la Catedra „Merceologie şi 
Comerţ” a ASEM.  

În 2001, a susţinut teza de doctor în ştiinţe tehnice la Universitatea de Ştiinţe Agronomice 
şi Medicină Veterinară din Bucureşti (România). În 2004, obţine titlul de conferenţiar 
universitar. 

Este deţinătoarea a 4 brevete de invenţie. Produsele elaborate, conform tehnologiilor 
brevetate de autor au fost premiate cu diplome la Expoziţiile internaţionale – „INFOINVENT-
1999”, „INFOINVENT-2000”, de asemenea, au fost prezentate la Expoziţia Internaţională 
„EXPO-2000 cu genericul „Omul – Natura – Tehnica” de la Hanovra (Germania). 

Stagii de perfecţionare: 
- Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (1996); 
- Academia de Studii Economice din Bucureşti (2000, 2007). 
Cursuri de instruire: 
- Implementarea GLOBAL G.A.P. finanţată de USAID în cadrul PDBA (SUA), 

decembrie 2008; 
- Implementarea Sistemului de Siguranţă a Alimentului, bazat pe principiile HACCP, 

finanţate de USAID în cadrul PDBA (SUA), februarie 2008. 
A publicat peste 60 de lucrări ştiinţifice ca autor şi coautor. 

 
 

Tatiana IVLEVA 
Lector superior 
 

Născută la 10 august 1953, în comuna Doibani, r-nul Dubăsari. 
Specialistă în domeniul „Merceologia mărfurilor nealimentare şi 

organizarea comerţului”. 
A absolvit Facultatea Economie şi Comerţ a Universităţii de Stat 

din Moldova în anul 1978. 
Are experienţă în activitatea comercială. 
Din 1978, angajată la Universitatea de Stat din or. Chişinău.  

Din 1992, lector superior la Catedra Merceologie a ASEM 
Din 1993, lector superior la Catedra Merceologie şi Marketingul mărfurilor a UCCM. 
Din 2009, lector superior la Catedra Merceologie şi Comerţ a ASEM. 
Discipline predate: Bazele merceologiei, Standardizarea, metrologia şi evaluarea 

conformităţii, Expertiza şi certificarea mărfurilor, Merceologia mărfurilor nealimentare, 
Managementul calităţii, Tehnologia şi organizarea comerţului – la Ciclul I. Licenţă; 

A publicat în jur de 32 de lucrări în diferite surse de specialitate. 
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Alina HANDRABURA 
Lector superior  
 

Născută la 25 februarie 1975, în localitatea Baraboi, r-nul 
Donduşeni. Specialist în domeniul merceologiei şi managementului 
calităţii. Angajată la ASEM din anul 2010.  

A absolvit Facultatea de Comerţ a Academiei de Studii 
Economice din Bucureşti (1992-1998); studii postuniversitare de 
profil psihopedagogic, specialitatea Instruire economică, 
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (1999-2001); 

studii postuniversitare de formator Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gândirii critice, 
„Centrul educaţional ProDidactica”, SOROS (2001-2002).  

Discipline predate: Expertiza şi certificarea mărfurilor, Managementul calităţii, 
Merceologia produselor alimentare, Analiza senzorială şi certificarea mărfurilor, 
Standardizarea şi asigurarea metrologică a calităţii etc. 

Studii de doctorat, la specialitatea Economie şi Management, ASEM (2008-prezent).  
Consultant în domeniul Sistemelor de Management Calitate – Mediu – Sănătate şi 

Securitate în Muncă – Siguranţa Alimentului în corespundere cu standardele ISO 9001, ISO 
14001, ISO 22000 şi OHSAS 18001 (2008 – prezent). A urmat cursuri de instruiri în 
domeniul Sistemelor de Management. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică constă în studiul merceologic al produselor 
alimentare, particularităţile implementării managementului calităţii în cadrul organizaţiilor, 
metodologia cercetării merceologiei, standardizarea şi certificarea în contextul mărfurilor etc. 
Rezultatele cercetărilor au fost prezentate la conferinţe şi simpozioane internaţionale şi 
naţionale, publicate în 30 de lucrări ştiinţifice. 

 
 

Viorica CREŢU  
Şef-laborator  
 

Născută la 12 iulie 1974, în satul Krutoiarovka, r-nul  
B-Dnestrovsk, regiunea Odesa. 

În anul 2000, a absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea 
Marketing, specialitatea „Merceologia şi expertiza mărfurilor”. 

Din anul 1997 şi până în prezent, activează la Catedra Merceologie 
şi Comerţ a ASEM. 

 
 

 
Violeta GOLBAN 
Laborant superior  
 

Născută la 08 octombrie 1956 în satul Damaşcani, r-nul Râşcani. 
În 1989, a absolvit Facultatea de Merceologie, organizarea 

comerţului cu mărfuri alimentare a Universităţii de Stat din Moldova.  
După terminarea Colegiului de Comerţ activează în reţeaua 

comercială timp de 7 ani, apoi este angajată la Universitatea de Stat în 
calitate de laborantă, unde îşi desfăşoară activitatea până la înfiinţarea 
Academiei de Studii Economice. 

Din 1992 şi până în prezent, activează în calitate de laborant superior la Catedra 
Merceologie şi Comerţ a ASEM. 
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Olga CREANGA  
Laborant 
 

Născută la 13 februarie 1988 în or. Glodeni. 
În 2010, a absolvit Facultatea de Marketing şi Merceologie a 

Universităţii Comercial-Cooperatiste din Moldova, specialitatea 
„Merceologie şi Comerţ”.  

În prezent, îşi face studiile de masterat la specialitatea „Comerţ şi 
expertiza mărfurilor în activitatea vamală” la ASEM.  

  
 

 
Tatiana LEVINTE  
Laborant 
 

Născută la 25 aprilie1988, în satul Costeşti, r-nul Ialoveni. 
În 2009, a absolvit Facultatea de Marketing şi Merceologie a 

Universităţii Comercial-Cooperatiste din Moldova, specialitatea 
„Merceologie şi Comerţ”.  

În prezent, îşi face studiile de masterat la specialitatea „Comerţ şi 
expertiza mărfurilor în activitatea vamală”, la ASEM.  

  
 
 

CATEDRA TURISM ŞI SERVICII HOTELIERE 
 
 

Elena TURCOV 
Doctor habilitat în ştiinţe economice, prof. univ.  
Şef-catedră Turism şi Servicii Hoteliere 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născută la 17 noiembrie 1959, în s. Zaim, Căuşeni. 
Specialist în domeniul comerţului, turismului şi serviciilor 
hoteliere. Angajată la ASEM din anul 1991, la Catedra 
Marketing. A absolvit Institutul de Economie şi Comerţ din 

oraşul Lvov, Ucraina, în anul 1981 şi şi-a făcut studiile de doctorat la instituţia menţionată 
în1994. Este doctor în economie (1994) şi conferenţiar universitar (1998).  

Din anul 1996, activează la ASEM în funcţia de şef-catedră „Comerţ, Turism şi Servicii 
Hoteliere”. În anul 2003, i s-a conferit titlul de doctor habilitat în ştiinţe economice 
(Economie şi management în turism). Din anul 2008, este profesor universitar în Economie şi 
management.  

Discipline predate: Turism internaţional; Economia turismului; Tehnologia şi 
organizarea comerţului – la Ciclul I. Licenţă; Gestiunea destinaţiilor turistice; Turism 
durabil – la Ciclul II. Masterat.  

A realizat mai multe perfecţionări profesionale: la Institutul Internaţional de 
Administraţie Publică din Paris (1997), la Buckinghamshire Chilterns University College din 
Marea Britanie (2004), la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, Statele Unite ale 
Americii (2004), la Academia de Studii Economice din Bucureşti (2008). 
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Activităţi de cercetare şi de colaborare internaţională: 
- coordonator ştiinţific al studiului, efectuat la Comanda de Stat la tema Elaborarea şi 

promovarea politicii turistice a Republicii Moldova ca factor de dezvoltare durabilă 
(1999-2000); 

- secretar responsabil al grupului de lucru la elaborarea Legii Turismului Republicii 
Moldova, adoptată de Parlament la 11 februarie 2000 (1999-2000); 

- coordonator al consultanţilor naţionali la elaborarea Strategiei de dezvoltare 
durabilă a turismului în Republica Moldova pentru anii 2003-2015, în cadrul 
proiectului susţinut de Organizaţia Mondială a Turismului şi PNUD în Moldova 
(2002-2003);  

- coordonator al Catedrei UNESCO în Republica Moldova, Turism, Cultură, 
Dezvoltare, creată în colaborare cu Institutul de Cercetări şi Studii Superioare în 
Turism din Paris şi Universitatea Sorbona I (2005-2011); 

- coordonator al Proiectului TEMPUS IV nr. 144790-TEMPUS-2008-RU-JPCR 
„Crearea a 4 Şcoli Hoteliere Superioare de Aplicaţie” (stagii profesionale în 
Portugalia şi Franţa în 2010 în cadrul proiectului) (2009-2011); 

- coordonator ştiinţific la tezele de doctorat. 
Peste 50 de publicaţii în reviste de specialitate şi în culegerile diferitelor conferinţe 

internaţionale.  
 

 
Natalia ŢURCAN 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Specialist în domeniul comerţului, turismului şi serviciilor 
hoteliere. Din 1980, activează în cadrul USM, Catedra 
Economie şi Comerţ. Angajată la ASEM de la înfiinţare.  

Discipline predate: Economia turismului; Tehnologia şi 
organizarea comerţului, Tehnologia operaţiunilor hoteliere, 
Economia întreprinderilor de restauraţie – la Ciclul I. Licenţă.  

Peste 33 de publicaţii în reviste de specialitate şi în culegerile diferitelor conferinţe.  
 

 
Adrian BULICAN 
Doctor în ştiinţe agricole, conf. univ. 

 
Născut la 15 iunie 1964, în satul Cetireni, r-nul Ungheni. Specialist 

în domeniul activităţii comerciale. În anul 1985, a absolvit Universitatea 
de Stat din Moldova, Facultatea Economia Comerţului, specialitatea 
„Merceologia şi organizarea comerţului cu produse alimentare”. În 
intervalul 1985-1991, Universitatea de Stat din Moldova, Catedra 
Merceologie – asistent, lector, lector superior. În perioada 1986-1990 îşi 

face studiile de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova. 
Între 1991-1998, Academia de Studii Economice din Moldova, Catedra Merceologie şi 

tehnologie, conferenţiar universitar, 1993 – doctor în ştiinţe agricole, Universitatea Agrară din 
Sankt-Petersburg. Din 1998, estre angajat al Academiei de Studii Economice din Moldova, 
Catedra Turism, Servicii hoteliere.  

Discipline predate: Gestiunea hotelieră; Economia întreprinderii de servicii; Urbanism 
comercial. 
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Vasile MAXIM 
Doctor în geografie, conf. univ. 
 

Născut la 4 iunie 1960, în satul Drăsliceni, raionul Criuleni. 
Angajat la ASEM din anul 2006. A absolvit Facultatea de 
Geografie a Universităţii de Stat din Tiraspol în anul 1983, şi-a 
făcut studiile de doctorat la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca, România, în perioada 1992-1995. Doctor în geografie 
(1995), conferenţiar universitar (2000).  

Discipline predate: Gestiunea resurselor turistice – la Ciclul I. 
Licenţă; Turism balnear – la Ciclul II. Masterat.  

Stagiu de perfecţionare în cadrul Proiectului Tempus de Mobilitate Individuală, la 
Universitatea din Nottingham şi Universitatea din Oxford, Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord, în 2004. 

Peste 50 de publicaţii în reviste de specialitate şi în culegerile de profil naţionale şi 
internaţionale. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în 
diverse ţări.  

 
 

Livia RUSU 
Lector superior  
 

Născută la 4 august 1976, în s. Sărata-Galbenă, Hânceşti. 
Specialist în domeniul turismului şi serviciilor hoteliere. 
Angajată la ASEM din anul 2004. A absolvit Facultatea de 
Marketing, specialitatea „Comerţ, turism şi servicii hoteliere” a 
ASEM în anul 1999. Doctorand, lector superior universitar 
(2009).  

Discipline predate: Tehnologia operaţiunilor de turism – la 
Ciclul I. Licenţă; Staţiuni balneare; Gestiunea întreprinderilor 
din turism – la Ciclul II. Masterat.  

Participant la Proiectul TEMPUS IV nr. 144790-TEMPUS-
2008-RU-JPCR „Crearea a 4 Şcoli Hoteliere Superioare de Aplicaţie” (stagii profesionale în 
Portugalia şi Rusia, în 2010, în cadrul proiectului).  

Cinci publicaţii în reviste de specialitate şi în culegerile diferitelor conferinţe.  
 

 
Ana TURCOV  
Drd., asistent universitar 
 

Născută la 16 septembrie 1985, în oraşul Chişinău. A absolvit 
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, a ASEM, în 2008. 
Angajată la ASEM din anul 2010. A obţinut titlul de magistru în 
2010. Este doctorandă, asistent universitar.  

Discipline predate: Turism internaţional; Economia turismului 
– la Ciclul I. Licenţă. 

Participant la Proiectul TEMPUS IV nr. 144790-TEMPUS-2008-
RU-JPCR „Crearea a 4 Şcoli Hoteliere Superioare de Aplicaţie”  

Trei publicaţii în reviste de specialitate şi în culegerile diferitelor 
conferinţe.  
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CATEDRA EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
 

 
Vasile SCUTELNIC 
Antrenor Emerit al Republicii Moldova  
Şef-catedră Educaţie fizică şi sport 
Membru al Senatului ASEM 

 
Născut la 8 mai 1951, în or. Drochia. Specialist în domeniul 

„Educaţie fizică şi sport” – specialitatea „Baschet” (f/b). 
Angajat la ASEM din anul 1998. A absolvit Facultatea de 
Educaţie fizică şi sport a Institutului Pedagogic de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău în anul 1975. 

În octombrie 2004, i s-a conferit titlul de Antrenor Emerit al 
Republicii Moldova la baschet. Deţinător al Cupei Republicii Moldova la baschet (f) – 2006, 
2010, participant la Campionatul European de Baschet (f), Malta, locul III. 

Antrenor de Categorie Internaţională la Baschet, FIBA, or. München – Germania. 
Lucrător Emerit al Educaţiei fizice şi sportului din Republica Moldova, or. Chişinău (2011) 
martie.  

 
 

Stanislav ARMANOV 
Doctor în pedagogie, conf. univ. 
 

Născut la 1 mai 1953, în satul Cuizăuca, Rezina. Angajat la 
ASEM din anul 1991. A absolvit Facultatea de Educaţie fizică a 
Institutului Pedagogic „Ion Creangă” (1975). Maestru al sportului al 
URSS. Antrenor al selecţionatei de lupte libere. Şi-a făcut studiile 
de doctorat la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 
(2008). Doctor în pedagogie (2009). Are 16 publicaţii, inclusiv în 

reviste de specialitate din Republica Moldova şi România. Cursuri universitare, autor şi 
coautor: „Managementul şi Marketingul în sistemul Educaţiei fizice şi sportului” (2005). 
„Marketing sportiv” (2007), „Managementul relaţiilor publice şi mass-media” (2008). 
Elaborarea metodico-didactică „Ghidul candidatului la studii” (2007) Monografia: 
„Implementarea strategiilor de marketing ale activităţii sportive în cadrul contingentului de 
candidaţi din domeniu” (2009). 

 
 

Vladimir GOSTEV 
Conferenţiar universitar 

 
Născut la 8 martie 1936. Maestru în sport la gimnastica 

sportivă, multiplu Campion al competiţiilor din Republica Moldova 
şi premiantul competiţiilor Mondiale, arbitru de Categorie 
Internaţională, conferenţiar universitar la Catedra de Educaţie fizică 
şi sport a ASEM. 

A absolvit Colegiul de Educaţie fizică şi sport din or. Leningrad 
(Rusia) în anul 1959-1962. Absolvent al Universităţii de Stat din 

Moldova la specialitatea învăţător de educaţie fizică şi anatomie (1966). În perioada 1966-
1996, a lucrat în calitate conferenţiar universitar la Universitatea Tehnică din Moldova. La 



 
 

38

ASEM, activează din anul 1996 – conferenţiar universitar la Catedra de Educaţie fizică şi 
sport. Antrenor al echipei ASEM la triatlon forţă, multipli Campioni ai competiţiilor 
republicane şi ai Universiadelor Republicii Moldova. Autor al numeroaselor lucrări metodice 
(peste 100 de publicaţii), participant la diferite conferinţe naţionale şi internaţionale. Deţine 
medalia „Veteran al Muncii” a Republicii Moldova. 

 
 
Svetlana ŞEVCENCO 
Lector superior 
 

Născută la 9 mai 1937, în or. Borovici, regiunea Novgorod. În anul 
1952, a fost înmatriculată la Colegiul de Medicină din Borovici la 
Facultatea de Educaţie fizică. În 1956, a fost înmatriculată la 
Universitatea de Educaţie fizică şi sport din or. Leningrad. În 1958, a 
fost transferată în or. Chişinău, la Universitatea Pedagogică „Ion 
Creangă”, la Facultatea de Educaţie fizică şi sport. După absolvirea 

Universităţii din anul 1960, până în anul 1970, a lucrat ca antrenor de gimnastică sportivă. 
Din anul 1970 până în prezent, lucrează în calitate de lector superior la Catedra de Educaţie 
fizică şi sport. În perioada 1994-2003, a ocupat funcţia de şef-catedră Educaţie fizică şi sport a 
ASEM. Deţine titlul de maestru al sportului la gimnastică sportivă, multicampioană şi 
deţinătoare a trofeului Republicii Moldova. Premiată cu diploma de onoare de către 
Ministerul Învăţământului şi Rectorul ASEM, deţine medalia „Veteran al Muncii” a 
Republicii Moldova. Pe toată perioada cât a fost lector superior, a publicat lucrări metodice 
pentru studenţii ASEM şi îndrumări metodice pentru studenţii grupelor speciale ASEM.  

 
 

Nicolae GOREA  
Lector superior 
 

Născut la 8 mai 1951, în satul Cubolta, r-nul Sângerei. Angajat la 
ASEM din anul 1998, lector superior la Catedra Educaţie fizică şi 
sport. A absolvit Facultatea de Educaţie fizică şi sport de pe lângă 
Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă”, în 1972, specialitatea 
volei. În componenţa lotului naţional al Republicii Moldova, a 
participat la Campionatul de volei al URSS, antrenor al 

reprezentativei de tineret a Republicii Moldova, la volei masculin, Moscova, 2005, participant 
la jocurile ţărilor balcanice, între veterani la volei – medalia de argint, Belgrad, 1998. 

Antrenor de Categorie Internaţională la volei FIVB, Moscova, 2007. A activat ca antrenor 
al echipei „Club Volei, Braşov, România”, sezonul 2007-2008; arbitru de Categorie Naţională 
la volei. 

 
 

Taisia CATRENCO 
Lector superior 

 
Născută la 2 iunie 1946, în s. Grişevka, r-nul Sahnovşiansk, regiunea 

Harkov. În anul 1968, a absolvit Universitatea de Stat din Moldova. Din 
anul 1968, lucrează în calitate de lector superior la Catedra de Educaţie 
fizică şi sport. Este antrenor la selecţionatele de volei (f) ale ASEM care 
au fost multiple Campioane ale Republicii Moldova. 
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În anul 1964, a deţinut normativul de maestru în sport la volei, a jucat pentru selecţionata 
de juniori a Ucrainei la volei. Din anul 1991, este angajată la ASEM, a publicat lucrări metodice 
pentru performanţele sportive la volei. Studentele din Selecţionata de volei (f) a ASEM sunt 
Campioanele Republicii Moldova, or. Chişinău şi ale Universiadei Naţionale şi Republicane între 
Instituţiile Superioare de Învăţământ; în anul 2002, au participat la jocurile studenţeşti din Europa 
şi selecţionata de volei (f) a ASEM s-au clasat pe locul VI din XII echipe. 

 
Anatolii GORBUNOV 

Lector superior 
 
Născut la 4 noiembrie 1950, or. Chişinău. După absolvirea şcolii 

medii, în 1968, a fost înmatriculat la Facultatea de Educaţie fizică şi 
sport a Institutului Pedagogic „Ion Creangă”, pe care a absolvit-o în 
anul 1978, după care a fost angajat la Catedra de Atletism la Facultatea 
de Educaţie fizică şi sport a Institutului Pedagogic de Stat. 

Din 2004, este angajat ca lector superior la Catedra de Educaţie 
fizică şi sport a ASEM. Este Maestru al Sportului la atletism, arbitru de onoare la Categoria 
Internaţională a Asociaţiei Europene de Atletism. Antrenor al echipei de atletism a ASEM. 

 
 

Daria LEVIŢCHI 
Lector superior 
 

Născută la 1 martie 1957, în or. Tighina. Angajată la ASEM în 
1991. Specialist în domeniul „Educaţie fizică şi sport”. A absolvit 
Facultatea de Educaţie fizică şi sport a Institutului Pedagogic „Ion 
Creangă” în anul 1980, în prezent, este doctorandă a Universităţii de 
Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Maestru al Sportului la atletism. 
Multiplă Campioană a Republicii Moldova şi membru al Selecţionatei 
Republicii Moldova la atletism. 

Este antrenor al Selecţionatelor de atletism (f) şi nataţie (f) ale 
ASEM, care au fost medaliate cu argint şi bronz ani la rând, în 2005, medaliaţi cu medalii de 
aur (Locul I). Membru al Consiliului Facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor, autoare 
a numeroase lucrări ştiinţifice, participantă la conferinţe naţionale şi internaţionale (Rusia, 
Ucraina şi România).  

 
 

Valentina FERARU 
Lector superior 
 

Născută la 18 martie 1961, în or. Chişinău. Specialist în domeniul 
„Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului” – tenis de masă. 
Angajată la ASEM din anul 1991 ca lector superior la Catedra 
„Educaţie fizică şi sport”, antrenorul echipei de tenis de masă (f,b) 
ASEM, responsabil de activitatea sportivă la Facultatea Economie 
Generală şi Drept.  

A absolvit Facultatea de Educaţie fizică şi sport a Universităţii de Stat 
„Ion Creangă” din or. Chişinău (Moldova) în anul 1984. Maestru al sportului la tenis de masă – anul 
1978. Doctorandă a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Multiplă Campioană a 
Republicii Moldova, participantă la Campionatul Mondial de la Manchester (1997), la Campionatul 
European din Olanda 1998. Autoare a lucrărilor metodice pentru studenţii ASEM la tenis de masă. 
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Nicolae BOTNARENCU 
Lector superior  
Preşedintele Complexului sportiv al ASEM 
 
Născut la 28 martie 1944, în satul Socol, r-nul Şoldăneşti. Specialist 
în domeniul „Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului”. 
Angajat la ASEM din anul 1991 în calitate de preşedinte al 
Complexului sportiv al ASEM. A absolvit, în anul 1971, Facultatea 
de Educaţie fizică şi sport a Institutului Pedagogic de Stat „Ion 

Creangă”. Maestru în sport la badminton, antrenorul echipei sportive de badminton a ASEM, 
medaliată cu argint şi bronz, ani la rând, la Universiada Republicană. 

 
 

Marian STAN 
Lector superior  
 

Născut la 3 septembrie 1971, în or. Chişinău. În 1994, a absolvit 
Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport din Chişinău. Titlul 
sportiv: Candidat de Maestru al Sportului la luptele „Sambo”. 
Angajat la ASEM din februarie 1995. 

În 2002, absolveşte Facultatea Relaţii Economice Internaţionale, 
specialitatea „Drept Economic” a ASEM. În 2003, este ales în funcţia 
de secretar general al Federaţiei de Triatlon Forţă din Republica 
Moldova. Responsabil de selecţionata de handbal a ASEM şi 
activitatea sportivă la Facultatea Contabilitate. 

 
 

Silvia PÂRĂU 
Lector universitar  
 

Născută la 13 decembrie 1974, în s. Nişcani, r-nul Călăraşi. 
Specialist în domeniul „Teoria şi metodica educaţiei fizice şi 
sportului”. Angajată la ASEM din anul 1991, în calitate de laborant 
la Catedra Management general. A absolvit, în anul 1999, Facultatea 
Management, a obţinut titlul de manager-economist în profil 
economic, specializarea management. În anul 1999, a fost transferată 
în calitate de laborant superior la Catedra Educaţie fizică şi sport. În 

anul 2009, a absolvit Universitatea de Stat de Educaţie fizică şi sport, a obţinut titlul de 
Licenţiat în educaţie fizică şi sport, profilul educaţie fizică şi sport, specialitatea Educaţie 
fizică şi sport. În prezent, lector universitar la Catedra Educaţie fizică şi sport, responsabil de 
selecţionatele de şah şi joc de dame ale ASEM. 

 
 

Iurie ŞÎPULIN 
Lector universitar  

 
Născut la 31 martie 1965, în or. Chişinău. În anul 1989, absolvent al 

Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă”, la specialitatea Educaţie 
fizică. Candidat de Maestru al Sportului la atletism, multiplu Campion al 
Republicii Moldova, premiant al Jocurilor Mondiale. Angajat la ASEM, 
din anul 1991, în calitate de lector universitar la Catedra Educaţie fizică şi 
sport. Antrenor al echipei sportive de fotbal a ASEM.  
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Ludmila ISTRATI 
Lector universitar 
 

Născută la 29 iunie 1978, în or. Chişinău. Angajată la ASEM în 
2010. Specialist în domeniul „Educaţie fizică şi sport”. A absolvit 
Facultatea de Educaţie fizică şi sport a Universităţii de Stat de 
Educaţie Fizică şi Sport în anul 1999. A obţinut titlul de magistru în 
anul 2002 în domeniul Teoria şi metodica educaţiei fizice. În prezent, 
este doctorandă a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. 

Antrenor al echipei sportive de aerobică a ASEM, medaliată cu 
argint la Campionatul Republicii Moldova (2010). Arbitru de 

Categorie Naţională de aerobică. 
 

 
Ivan CIUDIN 
Maistru superior 
 

Născut la 12 iunie 1946, în satul Sărăţica Nouă, r-nul Leova. A 
absolvit Facultatea de Educaţie fizică şi sport a USM. Suplimentar – 
instructor metodist la gimnastica curativă, după care a lucrat în 
instituţiile medicale ale raioanelor Leova şi Străşeni; ofiţer timp de 26 
de ani în trupele militare ale Ministerului de Interne. 

Din 1997, trecut în rezervă din funcţia de şef al Inspectoratului 
pentru problemele minorilor, al raionului (comisariatului) Străşeni. 
De la 1997 până la 1 martie 2004, în mai multe funcţii civile. Angajat 

la ASEM de la 1 martie 2004, în calitate de maistru superior. Pe două perioade a câte 6 luni, 
prin cumul, asistent universitar la aceeaşi catedră (2008-2009). Participant la acţiunile militare 
de pe Nistru, cu menţiunea „Vulturul de Aur”.  

 
 
 

Parascovia NOVACŞINOVA 
Garderobier la Complexul sportiv al ASEM 
 

Născută la 27 februarie 1964, în satul Cărbuna, r-nul Ialoveni. 
Angajată la ASEM din anul 2003 în calitate de garderobier la catedra 
respectivă. A absolvit Colegiul de bucătar-culinar, în 1985, în regiunea 
Tiumeni. Din 1988, angajată în calitate de bucătar în or. Chişinău, 
demisionată din propria iniţiativă în 2003. 
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FACULTATEA ECONOMIE GENERALĂ ŞI DREPT 
 

 
Dorin VACULOVSCHI 
Doctor în economie, conf. univ. 
Decan al Facultăţii Economie Generală şi Drept 
Membru al Senatului ASEM 
Membru al Catedrei Management Social 
 

Născut la 3 iulie 1966, în or. Chişinău. Specialist în domeniul 
teoriei economice, economiei muncii şi managementului social. 
Angajat la ASEM din anul 1991. A absolvit Facultatea de 
Economie a Universităţii de Stat din Moldova în anul 1990. Şi-a 
făcut studiile de doctorat la Academia de Studii Economice din 

Bucureşti, România (1991-1994). Doctor în economie (1994), conferenţiar universitar (2000).  
Discipline predate: Piaţa muncii, Economia sectorului public, Dezvoltare umană – la 

Ciclul I. Licenţă; Economia muncii, Politici sociale UE, Politici de ocupare a forţei de 
muncă, Economice socială – la Ciclul II. Masterat.  

Participant la mai multe proiecte internaţionale gestionate de PNUD, Banca Mondială, 
ILO UNIFEM, precum şi naţionale, iniţiate de Ministerul Economiei, Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Confederaţia 
Naţională a Sindicatelor etc. Printre cele mai relevante proiecte pot fi numite: Elaborarea 
Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei; coautor al Rapoartelor Naţionale 
ale Dezvoltării Umane pentru anii 1998, 1999, 2011 etc.  

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse 
ţări. Peste 55 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, România, 
Belarus.  

 
 

Marina BAIEŞU 
Doctor în economie, conf. univ. 
Prodecan al Facultăţii Economie Generală şi Drept 
Membru al Catedrei Management Social 
 

Născută la 17 septembrie 1968, în or. Chişinău. Specialist 
în domeniul economiei muncii. Angajată la ASEM din anul 
1991. A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii de Stat 
din Moldova, în anul 1990. Şi-a făcut studiile de doctorat la 
Academia de Studii Economice din Moldova, în perioada 1993-

1995, masteratul la Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii 
Moldova în anii 2005-2006. Doctor în economie (1995), conferenţiar universitar (2001), 
magistru în drept constituţional şi administrativ (2006).  

Discipline predate: Managementul Resurselor Umane – la Ciclul I. Licenţă; 
Fundamentele managementului resurselor umane; Managementul resurselor umane; 
Staffingul personalului; Staffingul în Administraţia Publică – la Ciclul II. Masterat.  

Autoare şi participantă la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind 
perfecţionarea managementului resurselor umane în Republica Moldova. Stagii ştiinţifico-
didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări, cum ar fi Grecia, 
SUA, România. Peste 30 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova şi 
România; autoare a notelor de curs: Managementul Resurselor Umane (2003). 
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Aliona CIOCÂRLAN 
Doctor în drept, conf. univ. 
Prodecan al Facultăţii Economie Generală şi Drept 
Membru al Senatului ASEM 
Membru al Catedrei Drept Privat 
 

Născută la 8 august 1973, în s. Prajila, r-nul Floreşti. Specialist 
în Drept, specializarea Drept privat. Angajată la ASEM din anul 
1995. Absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din 
Moldova, în anul 1995 – studii de licenţă, în 2001, studii de 
masterat. Şi-a făcut studiile de doctorat la Facultatea de Drept a 

USM, în perioada 1998-2003. Gradul ştiinţific de doctor în drept îi este conferit în 2005, iar 
titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar îi este atribuit în 2010.  

Discipline predate: Drept civil, partea generală I, Drept civil, partea generală II, Drept 
civil, obligaţii, Dreptul Proprietăţii Intelectuale.  

Membru al Colegiului disciplinar al notarilor, Ministerul Justiţiei (2009-prezent).  
Membru al Biroului de avocaţi al sect. Râşcani, m. Chişinău, avocat (1999-2003). 
A urmat stagii de perfecţionare la Universitatea Pierre Mendes, Grenoble, Franţa (2001), 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România (2003). 
A participat, în calitatea de evaluator, la programul organizat de Centrul de studii şi 

politici juridice privind calitatea instruirii juridice şi la diverse conferinţe naţionale, a publicat 
16 articole ştiinţifice. Autor al: „Dreptului civil, partea generală I (note de curs)” – 2010.  

 
 

 
CATEDRA TEORIE ŞI POLITICI ECONOMICE 

 
 

Aurelia TOMŞA 
Doctor în economie, conf. univ. 
Şef-catedră Teorie şi Politici Economice 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născută la 24 mai 1965, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul teoriei economice. Angajată la ASEM din anul 
1992. A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii de 
Stat a Moldovei în anul 1987. Şi-a făcut studiile de doctorat 
la Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Economie, or. 
Moscova (1990-1992). Doctor în economie (1992), 
conferenţiar universitar (1999).  

Discipline predate: Teoria economică, Microeconomia, Macroeconomia, Politici 
economice, Strategii de creştere economică, Macroeconomie deschisă.  

Preşedinte al Comisiei de Etică din ASEM. Expert în Consiliul Europei, Departamentul 
Cercetare şi Învăţământ Superior (2001-2003). Expert în dezvoltarea întreprinderilor şi 
promovarea exporturilor Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) 2001. 

Autoare a peste 40 lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice, lucrări de cercetare, prezentări 
la conferinţe ştiinţifice internaţionale în Republica Moldova, România, Rusia, Ucraina, 
Germania, Belgia şi Elveţia. 
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Nadejda ŞIŞCAN 
Doctor habilitat în economie, prof. univ. 
Cetăţean de onoare al oraşului Atlanta (statul Georgia, SUA) 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născută la 27 noiembrie 1935, în s. Suuk-Sai, reg. Taldî-
Kurgan, Kazahstan. Angajată la ASEM din anul 1991. A 
absolvit Institutul economico-financiar din Sankt-Petersburg, 
Facultatea de Pedagogie, specialitatea Economie şi Finanţe 
(1953-1957). Şi-a făcut studiile de doctorat la Universitatea 

Tehnică din Chişinău, Catedra de Economie Politică (1967-1969); a susţinut teza de doctor în 
economie la Institutul Economiei Naţionale „Gh. V. Plehanov” din Moscova (1969). Studii de 
post-doctorat la Institutul de Economie al Academiei de Ştiinţe din Moscova (1976-1978), 
susţinând teza de doctor habilitat (1979). Activitatea pedagogică şi-o începe ca profesor la 
sovhozul-colegiu din Mărculeşti, Floreşti (1957-1960), unde a ţinut cursuri de economie 
politică, evidenţă contabilă şi finanţe; lector, lector superior şi docent la Catedra Economie 
Politică a Universităţii Tehnice din Moldova (1960-1977); profesor universitar şi şefă a 
Catedrei Economie Politică la Universitatea de Stat din Moldova (1977-1991); profesor 
universitar şi şefă a Catedrei Economia Politică şi Istoria Doctrinelor Economice la Academia 
de Studii Economice din Moldova (1991-1992). În prezent, activează la Catedra Teorie şi 
politici economice, profesor.  

A participat la peste 25 de congrese şi simpozioane la Moscova şi Washington, Delhi şi 
Pekin, Hanoi şi New-York, Atlanta şi Bombay, Sankt-Petersburg ş.a.  

A activat şi în calitate de colaborator ştiinţific netitular la AŞM, Secţia Resurse umane 
(1964-1975), Secţia Perfecţionarea Caracterului şi Eficienţei Muncii, ca expert al programului 
Femeia şi Familia (1990); expert al programului PNUD ONU în Moldova Gender in 
Development (1995-2011); al programului UNICEF ONU „Femeia şi Copilul în Republica 
Moldova” (1996); al Programului Strategia Dezvoltării Republicii Moldova, susţinut de 
Banca Mondială (2000). A fost conducătorul rapoartelor ştiinţifice elaborate la comanda 
Ministerului Economiei şi Reformelor; membru al Comisiei Guvernului Republicii Moldova 
pentru Problemele Femeii. S-a învrednicit de: medalii Pentru Vitejie în Muncă (1970, 1976, 
1980); titlurile Lucrător Emerit al Şcolii Superioare din RSSM (1985); Cetăţean de Onoare al 
oraşului Atlanta (Statul Georgia, USA, 1990). În 1984 numele ei este înscris în Cartea 
Onorifică de Aur a RSSM cu decernarea insignei Gloria Muncii; Cavaler al ordinului Gloria 
Muncii (1995).  

Este autor a peste 160 de lucrări ştiinţifice şi metodice (inclusiv 6 monografii), privind 
economia muncii, concepţia dezvoltării omenirii, modelele social-economice de tranziţie la 
economia de piaţă. A realizat stagii ştiinţifice în Washington (SUA), Bucureşti (România), 
Bursa DAAT, Germania şi altele. Conducător ştiinţific a nouăsprezece doctoranzi. A pregătit 
şi a editat multiple programe ale concursurilor ţinute la catedră, lucrări şi indicaţii metodice 
dintre care: Indicaţii metodice de predare a economiei politice şi istoriei doctrinelor 
economice cu reflectarea documentelor oficiale; Metodica elaborării tezelor de curs şi a 
lucrărilor de control; Mersul reformelor economice şi analiza socială; Instituţiile şi 
schimbările instituţionale în economia de tranziţie a Republicii Moldova; Economia politică 
şi istoria doctrinelor economice; Economia mondială şi relaţiile economice internaţionale; 
Economia politică contemporană. Autoare a manualului Economia politică contemporană 
(2001) şi a monografiei Megatendinţele social-economice contemporane (2005).  
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Olga SOROCEAN 
Doctor habilitat în economie, conf. univ.  
 

Şi-a făcut studiile universitare la Universitatea de Stat 
„M.V. Lomonosov” din Moscova, specialitatea: Economie 
politică, în perioada 1970-1975. 

Şi-a făcut studiile de doctorat, la specialitatea: Economie 
politică, Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova, 
în perioada 1975-1979. 

În 1980, îşi susţine teza de doctor în economie la tema: 
„Личный фактор производства и его развитие в условиях 

НТР”, la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova, iar în 2003, îşi susţine teza de 
doctor habilitat în economie la tema: „Социально-экономическая трансформация в 
постсоциалистических странах: общие черты и национальные особенности”, la 
Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova. 

În perioada 1980-1991, activează la Universitatea de Stat din Moldova – asistent, lector 
superior, conferenţiar; 

După 1991 – prezent la Academia de Studii Economice din Moldova – conferenţiar 
universitar, profesor universitar.  

Participă în cadrul unor proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare, precum: 
1.  Proiectul CASE „Liberalizarea şi socializarea economiilor transformaţionale de 

frontieră” (Universitatea Humanistică Europeană din Letonia, anii 2009-2010). 
2.  Proiectul „Principii economice fundamentale”, organizat de Consiliul Naţional de 

educaţie economică (SUA) (anii 2007-2008). 
Proiectul CASE „Metode inovaţionale de predare a teoriei economice” (Kyev Scool of 

Economics, anii 2007-2009). 
Discipline predate în cadrul ASEM: 
• microeconomie;  
• macroeconomie; 
• doctrine economice. 
Direcţii de cercetare ştiinţifică: 
- transformărilе sistemice particularităţile lor în condiţiile postsocialismului; 
- analiza comparativă a reformelor economice în ţările postsocialiste;  
- creşterea competitivităţii naţionale şi asigurarea securităţii economice.  
A publicat 70 de lucrări ştiinţifice, inclusiv: Социально-экономические трансформации: 

специфика постсоциализма (monografie) – Chişinău. ASEM, 2002; Teorie economică (сurs 
universitar) (în coautorat) – Chişinău. V.1. 2009, V.2, 2011; Экономическая теория. – Chişinău, 
ч.1, 2009, ч.2, 2011; Восточно-Европейское Пограничье: социально-экономическая 
динамика / Сорочан О.П. (руков.) [и др.]. гл.3, 4, соавторство гл.5. – Вильнюс: ЕГУ. 2011.  

 
  

Tatiana PÎŞCHINA 
Doctor habilitat în economie, conf. univ. 
 

Născută la 25 iulie 1950, în or. Chişinău. Angajată la ASEM din 
anul 1991.  

A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii Tehnice a 
Moldovei în anul 1971. Şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul de 
Economie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Estonia, Tallinn, în 
parteneriat cu Institutul de Economie al Academiei de Ştiinţe a 
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Republicii Moldova, în perioada 1975-1977. Doctor în economie (1978), conferenţiar 
universitar (1987). Doctor habilitat în economie (2007).  

Discipline predate: Teorie economică: Microeconomia, Macroeconomia; Politici 
economice, Economia ramurilor, Strategia creşterii economice, Mecanismele reglementării 
de stat a economiei, Metodologia cercetării economice – la Ciclul I. Licenţă şi la Ciclul II. 
Masterat.. 

Conducătorul Proiectului ştiinţific naţional Creşterea economică şi priorităţile 
structurale: aspecte teoretice şi practice din cadrul Programului de Stat: Elaborarea 
mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice, de reducere a sărăciei şi de 
îmbunătăţire a calităţii vieţii, 2009. 

Autoare şi participantă la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind 
dezvoltarea şi reglementarea de stat a economiei în tranziţie. 

Reprezentant al Republicii Moldova în Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) 
2006, 2008, 2009. 

The Fulbright Scholar, University of Nebraska at Omaha, USA, 1998. 
Grantee of the U.S. Embassy, 2002-2003, 2009, 2011. 
Peste 120 de publicaţii, inclusiv manuale, monografii, lucrări de cercetare, prezentări la 

conferinţe ştiinţifice internaţionale în Republica Moldova, România, Rusia, Ucraina, Bulgaria, 
Belarus, Marea Britanie, Germania, Finlanda, Elveţia, Austria, Slovenia. Autor al manualelor: 
Макроэкономика. Основные аспекты рыночной и переходной экономики (2001), 
Прикладная макроэкономика (2003). Autor al monografiei: Структурные приоритеты 
экономики в условиях глобализации (методология, принципы, опыт) (2006). 

 
 

Valeriu ZBÂRCIOG 
Doctor habilitat în economie, prof. univ 
 

Absolvent al Facultăţii de Economie a Universităţii Tehnice din 
Chişinău. Şi-a făcut studiile de doctorat la Universitatea de Stat 
„M.V. Lomonosov” din Moscova. Stagieri în Rusia, Ucraina, 
România, SUA, Portugalia, Belgia, Olanda şi Franţa (Sorbona). 

În 1993, ocupând funcţia de şef-catedră la ASEM, a fost printre 
iniţiatorii studiului Economics, iniţial, în cadrul Facultăţii Relaţii 
Economice Internaţionale. 

Este autorul a peste 160 de lucrări ştiinţifice în domeniul 
economiei, inclusiv 2 monografii şi 5 manuale. 

Tenace în toate, ştie ce face şi munceşte cu responsabilitatea şi scrupulozitatea care 
caracterizează firea unui om onest. 

 
 

Elena CARA 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Absolventă a Facultăţii de Economie a Comerţului, 
Universitatea de Stat din Moldova, doctor în economie (1992). 

Autor şi coautor a numeroase lucrări şi studii de specialitate în 
ţară şi peste hotarele ei, a participat cu comunicări ştiinţifice la 
seminare naţionale şi internaţionale de specialitate. Conducător de 
doctorat în domeniul statisticii economice. 
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În prezent, conferenţiar universitar la Catedra Teorie şi politici economice la ASEM, 
Consultant naţional în cadrul unor proiecte naţionale finanţate de PNUD, DFID, TACIS, în 
perioada 1998-2010.  

Discipline predate: Microeconomie, Macroeconomie – la Ciclul I. Licenţă; Economia 
alegerii publice, Macroeconomie avansată şi Microeconomie avansată – la Ciclul II. 
Masterat. 

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare la UAIC „Al.I. Cuza”, ASE Bucureşti, 
Universitatea Paris-Dauphine, NES Rusia ş.a. Autoare a peste 50 lucrări ştiinţifice, inclusiv 
articole în reviste ştiinţifice de specialitate şi reviste de circulaţie internaţională din Republica 
Moldova, România şi Rusia. 

 
 

Nolea FILIP 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 21 martie 1955, în oraşul Donduşeni.  
A absolvit Facultatea de Economie a Institutului Politehnic din 

Chişinău în anul 1976, şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM, 
devenind doctor în economie (1997), conferenţiar universitar (2005). 

Discipline predate: Teorie economică (microeconomie, 
macroeconomie), Doctrine economice, Comerţ internaţional, 
Metodologia cercetării economice – la Ciclul II. Masterat. 

Director al Centrului pentru susţinerea Iniţiativei Private şi Educaţia Economică, în 
cadrul căruia au fost organizate seminare pentru pregătirea profesorilor de economie din 
R. Moldova, cu susţinerea CNEE( SUA), CREE ( România). 

A participat la programul CASE „Социальные трансформации в Пограничье: 
Беларусь, Украина, Молдова” (2008-2009), ca finalitate a cercetărilor a fost elaborată 
monografia colectivă „Восточно-европейское пограничье: социально-мономическая 
динамика”, editată în Vilnius, 2011. 

Autoare şi participantă la unele proiecte naţionale şi internaţionale (SUA, România, 
Belarus, Ucraina) privind educaţia economică, transformărilor sociale în ţările de frontieră cu 
UE.  

Stagiu ştiinţifico-didactic, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse 
ţări. Peste 50 de publicaţii (inclusiv două monografii) în reviste de specialitate din Republica 
Moldova, Ucraina, Belarus, România, Lituania.  

Autoare a cursurilor universitare: Introducere în teoria economică (2005); Teorie 
economică (2008). 

 
 
Natalia COŞELEV 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 10 martie 1957, în or. Chişinău. Absolveşte Facultatea 
de Economie a Universităţii de Stat din Moldova (anul 1979). În 
perioada 1981-1984, îşi face studiile de doctorat la USM, specialitatea 
– Economie politică. 

În anul 1989, obţine titlul de doctor în economie, iar în 1992 – 
conferenţiar universitar. 

Discipline predate: Doctrine economice, Microeconomie, 
Macroeconomie – la Ciclul I. Licenţă; Metodologia Cercetării 
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Economice, Economia Informaţională – la Ciclul II. Masterat. 
În anul 1999, este metodist al Consiliului Naţional de Educaţie Economică din SUA. 
Participă la proiectele internaţionale referitoare la metodele interactive de predare a 

teoriei economice (CNEE, SUA) şi Transformările Economice şi Sociale în ţările de frontieră 
(CASE, Vilnus). 

Se specializează în domeniile: capitalul uman, problema sărăciei, migraţia forţei de 
muncă, economie informaţională. 

Participă la mai multe conferinţe naţionale şi internaţionale. Are peste 50 de publicaţii. 
Este coautorul monografiei „Восточно-европейское пограничье: социально-
экономическая динамика” (Вильнюс, ЕГУ, 2011). 

 
 

Aliona BALAN 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 10 decembrie 1973, în satul Horeşti, r-nul Făleşti. A 
absolvit Facultatea de Management a ASEM în anul 1995; şi-a făcut 
studiile de doctorat la ASEM în perioada 1997-2000. Devine doctor 
în economie, specialitatea Economie şi management (2001), 
conferenţiar universitar (2009).  

Discipline predate: Microeconomie, Macroeconomie, Economia 
unităţilor economice, Politici economice. 

Concomitent cu activitatea didactică, de peste 15 ani, practică 
activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniile micro- şi macroeconomiei, activităţii vamale, 
modernizării serviciului vamal al RM ş.a. Rezultatele cercetărilor efectuate se reflectă în 40 
de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Lucrări 
metodico-didactice: Microeconomie. Comportamentul economic al consumatorului. Teorie şi 
practică (2007); Economia unităţilor economice: teste şi aplicaţii (2011) ş.a. 

Membru al comisiei de examinare şi examinator la examenele de licenţă, coordonator al 
tezelor de licenţă şi al activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor ASEM. Principalul său 
hobby îl constituie călătoriile.  

 
 

Ghenadie BEJAN 
Doctor în economie, conf. univ.  
 

Născut la 25 august 1957, în satul Cernoleuca, Donduşeni.  
A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din 

Moldova (1979), şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul de 
Finanţe din Moscova (1983).  

Doctor în economie, specialitatea 08.00.13 – Metode 
economico-matematice (1984), conferenţiar universitar (1992).  

Experienţa profesională: Universitatea de Stat din Moldova, 
asistent universitar/conferenţiar universitar (1979-1980, 1983-
1991); Academia de Studii Economice din Moldova, prorector 

pentru studii fără frecvenţă/conferenţiar universitar (1991–1993); „Banca de Economii a 
Moldovei” SA, director de sucursală (1994-1997); Academia de Studii Economice din 
Moldova, conferenţiar universitar, preşedinte al Comisiei electorale pentru alegerea Senatului 
(1997 – prezent); Publicaţia periodică „Contabilitate şi audit” SRL, manager, membru al 
Colegiului de redacţie (1997 – prezent). 
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Discipline predate: Teorie economică I (microeconomie), Teorie economică II 
(macroeconomie) – la Ciclul I. Licenţă.  

Stagii de perfecţionare şi vizite de documentare la Banca Mondială şi Fondul Monetar 
Internaţional (Washington DC, SUA), Instituţiile financiare din Franţa, Şcoala Economică din 
Rusia. Peste 70 de publicaţii ştiinţifice şi metodice, inclusiv lucrarea Microeconomie: teste, 
probleme, situaţii (2009). Desfăşoară cercetări în domeniul microeconomiei întreprinderii.  

 
 

Elena VACULOVSCHI 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută în or. Chişinău. Specialist în domeniul 
managementului şi economiei. Angajată la ASEM din anul 2005. 
Absolventă a Facultăţii Construcţii Industriale şi Civile, 
specialitatea Economie şi Management în construcţii a Universităţii 
Tehnice din Moldova în anul 1993, şi-a făcut studiile de doctorat la 
Academia de Studii Economice din Bucureşti, România (1993-
1997). Doctor în economie (1997), conferenţiar universitar (2005). 
Direcţii de cercetare ştiinţifică: Economie de ramură (transport, 

construcţii, servicii), Management şi dezvoltare urbană, economia şi managementul calităţii.  
Discipline predate: Economia ramurilor, Economia unităţilor economice, Management 

urban (Catedra Management Social), Metodologia cercetărilor economice, Metode calitative 
de cercetare – Ciclul II, Masterat. 

Participantă la mai multe proiecte naţionale şi internaţionale printre care HESP, OSI, 
CPC, RKW, colaborări cu ICŞC „INCERCOM”. 

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse 
ţări. Peste 25 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, România, 
Belarus. 

 
 

Oxana BARBĂNEAGRĂ 
Doctor în economie, lector superior universitar 
 

Născută la 12 februarie 1975, în satul Horodişte, Călăraşi. 
Angajată la ASEM din anul 1998. A absolvit Facultatea de 
Marketing a Academiei de Studii Economice din Moldova în 
anul 1998. 

Urmează studii de masterat, specialitatea „Teoria 
economică” în cadrul ASEM, după care îşi face studiile de 
doctorat la ASEM, specialitatea 08.00.01. „Economie politică; 
Doctrine Economice” în perioada 2001-2005. Doctor în 

economie (2009), lector superior universitar (2007).  
Discipline predate: Economie politică, Bazele teoriei economice, Teorie economică 

(microeconomie, macroeconomie), Doctrine economice – la Ciclul I. Licenţă; Metodologia 
Cercetării Economice – la Ciclul II. Masterat.  

Membru al Senatului ASEM, în perioada 2002-2004. Membru al Comisiei de etică 
universitară a ASEM.  

Stagii ştiinţifico-didactice în cadrul diverselor programe: Programul „Instruire pentru 
Profesorii de Economie” – Consiliul Naţional de Educaţie Economică (NCEE) şi Centrul 
pentru Susţinerea Iniţiativei Private şi Educaţie Economică (CSPEE), Chişinău; trainingul de 
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dezvoltare profesională a tinerilor universitari – Centru de Resurse Curriculare din Moldova 
pentru Învăţământul Superior, Chişinău; Programul de susţinere a învăţământului superior 
(HESP, Fundaţia SOROS), Franţa, or. Grenoble, Universitatea Pierre Mendès France; 
Programul „Didactique & Pédagogie du Français langue étrangère & langue seconde”, Franţa, 
or. Grenoble, Universitatea Stendhal-Grenoble III, Centre Universitaire d'Etudes Françaises. 
Vizite de documentare şi participare la conferinţe naţionale şi internaţionale. Multiple 
publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova şi România. Coautor al lucrării 
didactice ”Teorie Economică (Microeconomie)” (2010). 

 
 

Tatiana GUTIUM 
Lector superior 
 

Născută la 13 iulie 1965, în or. Hânceşti. Angajată la 
ASEM din anul 2003. A absolvit Facultatea de Economie a 
Universităţii de Stat din Moldova în anul 1987.  

Discipline predate: Istoria economică, Microeconomie I şi 
II, Macroeconomie, Economia unităţilor economice, Economia 
regională, Politici economice – la Ciclul I. Licenţă; Economia 
deschisă – la Ciclul II. Masterat.  

Stagiu ştiinţifico-didactic în mai 2010 la ASE din Bucureşti, Catedra Politici Economice. 
Conducător şi participant la diverse proiecte naţionale în cadrul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei. Peste 30 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova. Autor a 
suportului practic: Economia unităţilor economice: teste şi aplicaţii (2011). 

 
 

CATEDRA MANAGEMENT SOCIAL 
 

 
Alic BÎRCĂ 
Doctor în economie, conf.univ. 
Şef-catedră Management Social 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născut la 22 iulie 1971, în satul Chirileni, raionul Ungheni. A 
absolvit Facultatea Management a Academiei de Studii Economice din 
Moldova în 1995. În 1995, îşi începe activitatea la Catedra 
Management Social a ASEM. Îşi face studiile de doctorat la 
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, România, în perioada 1995-1998.  

În decembrie 1998, susţine teza de doctorat cu tema: „Sisteme de stimulare şi 
recompensare a personalului în economia concurenţială” în urma căreia obţine titlul ştiinţific 
de doctor în economie. 

A ocupat succesiv posturile de lector, lector superior şi conferenţiar. Pe lângă aceasta, a 
deţinut şi funcţia de prodecan al Facultăţii Economie Generală şi Drept. Din anul 2003, este 
şeful Catedrei Management Social. 

Activitatea ştiinţifică este concretizată în 60 publicaţii din domeniul managementului 
resurselor umane, salarizării personalului, pieţei muncii etc. Participant la diverse sesiuni şi 
conferinţe ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, precum şi membru şi conducător al diferitelor 
proiecte de cercetare. Printre lucrările cele mai importante, se pot menţiona: Salarizarea 
personalului (2001), Managementul resurselor umane (2005), Auditul personalului (2006).  
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Sergiu Ion CHIRCĂ 
Doctor habilitat în economie, prof. univ. 
Om emerit în ştiinţă, 
Membru de onoare al Academiei Române 
 

Născut la 10 octombrie 1934, în judeţul Lăpuşna, or. Chişinău, 
România. Specialist în domeniul teoriei economie, management şi 
publicistică politico-economică. 

A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din 
Moldova (1958, prima promoţie). Şi-a făcut studiile de doctorat la 
Institutul de Economie al Academiei de Ştiinţe din Moldova 

(1961). În 1970, a fondat Catedra Economia muncii (actuala Catedră Management Social din 
ASEM) în cadrul Universităţii Tehnice din Chişinău, pe care a condus-o timp de 25 de ani. A 
participat la fondarea Academiei de Studii Economice. În 1991-2000, a executat funcţia de 
prorector pentru cercetare ştiinţifică. În 2000, a organizat, în cadrul ASEM, primele 
masterate: unul cu predarea în limba engleză şi încadrarea profesorilor din Uniunea 
Europeană, al doilea – masteratul naţional cu instruirea în limba română şi predarea 
disciplinelor universitare în formă de cicluri (primele în R. Moldova). 

Discipline predate: Economia muncii (iniţial), Mecanismul de funcţionare a economiei, 
Sisteme economice în tranziţie, Sisteme economice comparate. 

Stagii ştiinţifico-didactice: în cadrul programului „TACIS-UE” – 1994 (Londra, Paris, 
Geneva, Köln); 1997-1998 (Atena). În 1995, la Universitatea din Omaha, statul Nebraska 
(SUA). 

A pregătit 25 de doctori şi doctori habilitaţi, este Preşedinte al Consiliului Ştiinţific 
Specializat în domeniul „Economie mondială. Relaţii economice internaţionale”. Autor a 
peste 220 de lucrări publicate, inclusiv 13 cărţi, printre care şi cursurile universitare: 
Mecanisme de funcţionare a economiei; Mecanismele economice; Mecanismele sistemelor 
economice; Sisteme economice în timp şi spaţiu, precum şi o carte „Pentru toţi – Basarabie! 
Libertatea şi progresul vin de peste Prut”. Iniţiator şi coorganizator al primului Simpozion al 
economiştilor din R. Moldova şi România (1992, nu şi-a întrerupt activitatea niciodată). 
Deputat în primul Parlament (1991-1994), membru în primul Consiliu Economic Suprem din 
R. Moldova şi al Comisiei de experţi din cadrul Ministerului Economiei. În 2010, a făcut 
parte din Comisia „Gh. Cojocaru”, care a studiat consecinţele regimului totalitar-comunist în 
R. Moldova. Decorat cu medalia „Meritul Civic” şi ordinul „Gloria Muncii”.  

 
 

Ion PALADI 
Doctor habilitat în economie, prof. univ. 
Preşedintele Consiliului Ştiinţific Specializat 
 

Născut la 22 august 1953, în satul Ciuciuleni, Hânceşti. 
Angajat la ASEM din anul 2003. A absolvit Facultatea de 

Construcţii a Universităţii Tehnice din Moldova, Academia de 
Administrare Publică de pe lângă Guvernul Republicii Moldova. 
Specialist în teoria şi practica Administraţiei Publice. 

Doctor habilitat în economie, profesor universitar. 
Discipline predate: Managementul public; Managementul serviciilor publice. – la Ciclul 

I. Licenţă. 
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A activat circa 14 ani în organele administraţiei publice locale, în calitate de preşedinte al 
Comitetului executiv raional, pretor al sectorului Râşcani, viceprimar al municipiului 
Chişinău. 

A efectuat următoarele stagii: 
• 1995 – SUA, Universitatea din Omaha, Statul Nebraska (SUA);  
• 1997 – Portugalia, Institutul Naţional de Administrare Publică (INA); 
• 1997 – Olanda, Institutul European al Administraţiei Publice;  
• 1998 – Franţa, Institutul Naţional de Management Public (Lyon). 
Activitatea de cercetare ştiinţifică, instruirea şi managementul public este reflectată în 

peste 50 de publicaţii ştiinţifice, în reviste de specialitate din Republica Moldova, România, 
Rusia, Ucraina; autor al manualului Management public (2009) şi al monografiilor: 

• Managementul Administraţiei Publice (2000); 
• Managementul Administraţiei Publice Locale în Republica Moldova (2001); 
• Serviciile publice (1998).  
În prezent, activează în funcţia de profesor universitar la Facultatea „Economie Generală 

şi Drept”. 
 

 
Cezara ABRAMIHIN,  
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 13 decembrie 1969, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul economia muncii. Angajată la ASEM din anul 1991. A 
absolvit Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din 
Moldova, în anul 1991, şi-a făcut studiile de doctorat la Academia 
de Studii Economice din Bucureşti (România) în perioada 1992-
1995, studiile de masterat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău, în anii 2007-2008. Doctor în economie 

(2001), conferenţiar universitar (2008), magistru în psihologie, pedagogie şi ştiinţe sociale 
umaniste (2008).  

Discipline predate: Managementul Resurselor Umane, Psihologia socială şi economică – 
la Ciclul I. Licenţă; Managementul resurselor umane; Organizarea ergonomică a muncii, 
Psihologia managerială – la Ciclul II. Masterat.  

Autoare şi participantă la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind 
perfecţionarea managementului resurselor umane în Republica Moldova. Stagii ştiinţifico-
didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în România şi Moldova. Peste 25 
de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova şi România. 

 
 

Angela BOGUŞ 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 15 august 1970, în or. Cahul. Specialist în domeniul 
resurselor umane, administraţie publică. Angajată la ASEM din anul 
1998. A absolvit Facultatea de Management a Academiei de Studii 
Economice din Moldova în anul 1994, îşi efectuează studiile de doctorat 
la Academia de Studii Economice din Moldova în perioada 1995-1998. 
Doctor în economie (1998), conferenţiar universitar (2003).  

Discipline predate: Managementul resurselor umane, Sociologie, Teoria ştiinţei 
administrative, Management public, Dezvoltare comunitară – la Ciclul I. Licenţă. 
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Membru al grupului de formatori la „Junior Achievement” (2003-2007), preşedinte al 
Comisiei de stat la Colegiul de Informatică şi Drept (2004-2006), membru al Comisiei de stat 
la Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (anul 2008), participantă la diverse 
ateliere de instruire (2005-2008) 

A activat în calitate de cadru didactic prin cumul şi în alte instituţii de învăţământ 
superior, precum: Academia de Transport din Chişinău, Universitatea Cooperatist-Comercială 
din Moldova, Colegiul Financiar-Bancar. 

Autoare şi participantă la diverse proiecte naţionale. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de 
documentare şi participare la conferinţe în R. Moldova şi România. Circa 35 de publicaţii în 
reviste de specialitate din Republica Moldova şi România; autoare a manualului: Sociologie 
(2002), a culegerilor „Situaţia persoanelor defavorizate pe piaţa muncii din R Moldova” 
(2008), „Situaţia tinerilor pe piaţa muncii din R. Moldova” (2008), „Situaţia femeilor pe piaţa 
forţei de muncă din R. Moldova” (2007). 

 
 

Vasile ŞOIMARU 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născut la 30 aprilie 1949, în comuna Cornova, r-nul 
Ungheni.  

A absolvit cu menţiune: în anul 1967, Tehnicumul de 
Electromecanică la specialitatea Evidenţa contabilă; în anul 1971 
– Facultatea de Economie a Institutului Politehnic din Chişinău. 
În perioada 1973-1977, şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul 
de Finanţe şi Economie din Sankt-Petersburg, unde şi-a susţinut 
teza de doctor în economie cu tema Prognozarea productivităţii 
muncii în industria RSSM. 

Asistent la Catedra Economia muncii a Politehnicii din Chişinău (1971-1973), apoi lector, 
lector superior, conferenţiar universitar, prodecan la Facultatea de Economie a Universităţii de 
Stat din Moldova (1977-1990). În 1991-1994, este vicerector al nou-fondatei Academii de 
Studii Economice din Moldova, numit în funcţie de către Guvern la 25 septembrie 1991 şi 
concediat la 12 iulie 1994, împreună cu rectorul-fondator, Paul Bran. După alegerea, în 2001, 
a unei noi conduceri a ASEM, după o pauză de 7,5 ani, revine aici, în funcţia de conferenţiar 
universitar. 

Este preocupat de managementul productivităţii şi de problemele dezvoltării regionale. În 
această sferă de preocupări, a publicat patru cărţi şi peste 50 de articole şi studii, cursuri 
universitare. 

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (1990-1994 şi 1998-2001), deţinând funcţia 
de vicepreşedinte al Comisiei pentru economie. 

A publicat sute de articole, studii, interviuri în presa periodică şi cea electronică, unele 
din ele fiind incluse în cărţile de publicistică: Căderea premierilor (1999) şi Căderea 
comuniştilor (2010). În ultimii zece ani, a iniţiat şi coordonat editarea a zece cărţi proprii sau 
de alţi autori, a organizat zece expoziţii de fotografii şi tot atâtea conferinţe ştiinţifico-
practice, care au beneficiat de multiple recenzii, consemnări, emisiuni Radio şi TV. Doar 
Albumul-monografic Românii din jurul României a adunat în presă circa 100 de recenzii şi 
consemnări în multe ţări ale lumii. 

Vasile Şoimaru deţine titlul de Membru de onoare al Comunităţii Academice George 
Bacovia, numeroase premii, diplome de excelenţă, alte însemne ale recunoaşterii şi preţuirii 
eforturilor sale. 
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CATEDRA DREPT PRIVAT 
 

 
Evlampie DONOS 
Doctor în drept, conf. univ.  
Şef-catedră Drept privat 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născut la 23 octombrie 1949, în s. Ciripcău, judeţul Soroca. 
Specialist în domeniul dreptului. A absolvit Facultatea de Drept a 
Universităţii de Stat din Moldova în anul 1976, şi-a făcut studiile de 
doctorat la Universitatea din Bucureşti în perioada 1993-1996. Doctor 

în drept (1997), conferenţiar universitar (1998). Tema tezei „Sisteme de asistenţă socială în 
România şi Republica Moldova. Puncte de interferenţă”.  

Discipline predate: Dreptul muncii, Dreptul internaţional al muncii şi securităţii sociale 
– la Ciclul I. Licenţă; Dreptul concurenţei comerciale, Drept social european – la Ciclul II. 
Masterat.  

Şef-serviciu juridic în cadrul Ministerului Învăţământului (1976-1990), viceministru al 
Muncii şi Protecţiei sociale (1990-1994), Director al Departamentului juridic din cadrul 
Companiei „ASITO” (1994-1998), viceministru al Ministerului Muncii şi Securităţii sociale 
(1998-1999), Consilier Principal de Stat în Guvernul Republicii Moldova (2000-2001).  

Membru al Colegiului de redacţie al revistei „Dreptul muncii”, membru al Comitetului 
Guvernamental al Cartei Sociale Europene din cadrul Consiliului Europei (anii 1998-2000), 
membru al grupului juridic al Asociaţiei Internaţionale a Reglementatorilor din Domeniul 
Energetic ERRA cu sediul la Budapesta (anii 2004-prezent).  

Autor şi participant la numeroase conferinţe şi simpozioane internaţionale privind 
reforma sistemului asigurărilor sociale de stat şi energetic. Stagii ştiinţifico-practice, vizite de 
documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări, inclusiv Bonn, Germania (1990), 
Moscova (1990), Atena (1993), Luxemburg, Austria (1998), Bled, Slovenia (2000), Londra 
(1998), Iowa, USA (2003) şi altele.  

Peste 60 de publicaţii în reviste de specialitate; autor al manualelor Dreptul muncii în 
două volume (2005), Comentariului „Legislaţia pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări 
sociale”, Volumul IV, Bucureşti, Editura „Lumina-Lex”, 1996 şi altele. 

 
 

Ilie DEMERJI 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născut la 24 decembrie 1950, în satul Başcalia, Basarabeasca. 
Din 1995, este cadru universitar la Academia de Studii Economice 
din Moldova. 

A absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a 
Universităţii de Stat din Moldova (1973) şi Facultatea REI, 
specialitatea „Drept economic” a ASEM (2001). În anul 2009, a 
susţinut teza de doctor în economie. Este autor al manualului „La 

comunication en francais” (1997), al cursurilor universitare „Drept comunitar european” 
(2006), „Les droit des affaires”(2008), „Drept comunitar al afacerilor” (2011) şi al 
monografiei „Impactul culturii organizaţionale asupra dirijării conflictelor şi stresului în 
cadrul unităţilor economice”. Specialist în Dreptul Uniunii Europene, ţine cursurile în limba 
română şi în limba franceză.  
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A participat la conferinţe naţionale şi internaţionale, publicând mai mult de 30 de articole 
ştiinţifice. A efectuat stagii de specializare şi vizite de documentare la Universităţile Pierre-
Mendes şi Stendhal (Grenoble, Franţa), la Consiliul Europei (Strasburg, Franţa), la 
Organizaţia Internaţională a Muncii (Geneva, Elveţia).  

La 3 ianuarie 2011, i s-a decernat Diploma Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova 
pentru activitate ştiinţifico-didactică prodigioasă, devotament în promovarea calităţii 
procesului educaţional şi contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare 
pentru economia naţională. 

 
 

Galina POGONET 
Doctor în drept, conf. univ. 
 

Născută la 14 februarie 1972, în or. Râşcani, r-nul Râşcani. 
Angajată la ASEM din anul 2004. A absolvit Facultatea Pedagogie şi 
Psihologie (1995), Facultatea Drept (1999), ale Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi, şi-a făcut studiile de doctorat (2004) la 
USM unde şi-a susţinut teza de doctor în drept (2007). 

Activează la Catedra „Drept privat”, conferenţiar universitar la 
disciplina „Dreptul consumatorului”, „Dreptul concurenţei”, „Drept civil”, „Dreptul 
afacerilor”. Participantă la conferinţe naţionale şi internaţionale cu comunicări, publicaţii în 
revista „Legea şi viaţa”, „Administrare Publică”, este coautorul manualului „Metode 
participative de instruire”, Chişinău, 2004, al notelor de curs „Protecţia drepturilor 
consumatorilor”, Chişinău, 2010, coautorul Îndrumarului metodic privind elaborarea tezelor 
de master, Chişinău, 2010. 

 
 

Cătălina SCORŢESCU 
Doctor în drept, conf. univ. 
 

Născută la 1 iunie 1973, în or. Chişinău. Angajată la ASEM din 
anul 2009. Este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat 
din Moldova (1995). Obţine titlul de doctor în drept în anul 2002 la 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti (România). 
Din anul 2006, deţine titlul didactic de conferenţiar universitar. 

Discipline predate: Dreptul muncii, Dreptul securităţii sociale. 
A deţinut funcţia de şef al Catedrei Drept Privat în cadrul ULIM (2006-2007) şi funcţia 

de decan al Facultăţii de Drept a Universităţii Slavone din Moldova (2007-2009). 
A participat în cadrul unui program de formare profesională care s-a desfăşurat la o 

Facultate de Drept din SUA (John Marshall Law School, Chicago), sponsorizat de Institutul 
pentru o Societate Deschisă (OSI/Soros Network) în perioada ianuarie – mai 2009, 2010, 
2011. 

Are peste 40 de publicaţii, este coautoare a manualelor „Dreptul muncii. Partea generală” 
(2004) şi „Dreptul muncii” (2010). 
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Maria DEMERJI 
Doctor în drept, lector universitar 
 

Născută la 4 iunie 1954, în satul Isacova, r-nul Orhei. 
Angajată la ASEM din anul 1991. A absolvit Facultatea de 
Biblioteconomie a Universităţii de Stat din Moldova (1977), 
Facultatea de „Economie Generală şi Drept” (2004), a Academiei 
de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii 
Moldova (2005), şi-a făcut studiile de doctorat la AŞM, Institutul 
„Istorie, Stat şi Drept” (2007), doctor în drept (2010). Activează 
la Catedra „Drept privat”, lector universitar la disciplina „Dreptul 

familiei”, „Dreptul afacerilor”. Participantă la conferinţe naţionale şi internaţionale cu 
comunicări, publicaţii în revista „Legea şi viaţa”, note de curs „Drept comunitar european” 
(2006), „Drept comunitar al afacerilor” (2011), publicând mai mult de 20 articole ştiinţifice. 

 
 

Natalia CIOBANU  
Lector superior 
 

Născută la 25 septembrie 1978, în satul Sipoteni, Călăraşi. 
Specialist în domeniul dreptului. Angajată la ASEM din anul 
2002. A absolvit Facultatea de „Drept” a Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldova (2000). Şi-a făcut studiile de 
masterat la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 
(2001), este doctorandă a Universităţii de Stat din Moldova.  

Discipline predate: Dreptul roman, Dreptul civil, Dreptul 
afacerilor.  

Stagii ştiinţifico-practice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în România. 
Participantă la mai multe conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, autoare a unor 

articole ştiinţifice, materialelor ştiinţifico-didactice. Autoare a manualului (coautorat): Dreptul 
civil (2011). 

 
 

Alexandra TIGHINEANU  
Lector superior 

 
Născută la 5 februarie 1978, în satul Sofia, Drochia. 

Angajată la ASEM din anul 2004. A absolvit Facultatea de 
„Drept” a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din mun. Bălţi 
(2000), şi-a făcut studiile de masterat la Universitatea de 
Criminologie din Moldova (2001), este doctorandă a Academiei 
de Ştiinţe din Moldova.  

Discipline predate: Dreptul muncii, Dreptul securităţii sociale, 
Dreptul relaţiilor de muncă în sectorul public, Dreptul afacerilor. 

Participantă la mai multe conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, autoare a 
articolelor ştiinţifice, materialelor ştiinţifico-didactice. Autoare a manualului (coautorat): 
Dreptul securităţii sociale (2011). 
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CATEDRA DREPT PUBLIC 
 

 
Alexandru ARMEANIC  
Doctor în drept, conf. univ. 
Şef-catedră Drept public 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născut la 5 noiembrie 1973, în s. Olăneşti, r-nul Ştefan 
Vodă. Studii efectuate: Universitatea de Stat „Lucian Blaga”, 
Sibiu, România, Facultatea „Ştiinţe juridice” (1990-1994); 
Universitatea de Stat „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România, 
Facultatea „Drept” (1995-1998). 

Teza de doctorat la tema „Reglementarea juridică a 
impozitelor directe în România şi Republica Moldova”, susţinută în 1999.  

Tema tezei de doctor habilitat: Reglementări juridice privind evitarea dublei impuneri 
fiscale în dreptul internaţional public – în curs de cercetare.  

Activitate profesională: 1994-1995, Consultant coordonator în Direcţia Legislaţie a 
Ministerului Justiţiei; 1995 – Jurisconsult în Direcţia juridică a Companiei „ASITO”; 1995 – 
1998, şi-a făcut studiile de doctorat la Universitatea de Stat „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 
România; 1999 – Lector universitar la Catedra „Drept” a Academiei de Studii Economice din 
Moldova; 1999-2001, Lector universitar la Catedra „Drept al Antreprenoriatului” a 
Universităţii de Stat din Moldova; 2001-2002, Şef al Serviciului Acte ale Preşedintelui 
Republicii Moldova; 2002-2004, Conferenţiar universitar la Catedra „Drept al 
Antreprenoriatului” a Universităţii de Stat din Moldova, şeful Catedrei „Drept” al 
Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova; 2004 – prezent, şef al Catedrei „Drept 
public” a Academiei de Studii Economice din Moldova, şef-adjunct al Secretariatului Curţii 
Constituţionale a Republicii Moldova; membru al Consiliului Ştiinţific al Curţii 
Constituţionale ale Republicii Moldova; 2007 – conducător ştiinţific al tezelor de doctorat la 
cifrul D 12.00.02 – Drept public.  

Numeroase participări la conferinţe naţionale şi internaţionale, precum şi publicaţii în ţară 
şi străinătate: 1. „Drept fiscal”, 2001, fiind conducătorul grupului de autori la primul manual 
pentru Facultăţile de Drept din Republica Moldova; 2. „Drept fiscal” 2001; 3. „Fiscalitatea 
în statele contemporane”, 2003, note de curs pentru ciclul „masterat” la USM; 4. „Drept 
financiar”, 2006; 5. „Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile – 
Particularităţile examinării litigiilor fiscale”, (A. Armeanic, N. Clima); 6. „Drept 
financiar”, 2008; 7. „Reglementarea juridică a împrumuturilor obligatoare municipale – 
direcţie de aprofundare a descentralizării fiscale în Republica Moldova” – Stratulat O.; 
Guţuţui V.; Berdilă A.; Ciobanu Gh.; Zubic A.; Armeanic A.  

Autor şi participant la proiectul naţional, cu participarea experţilor din Germania referitor 
la premisele social-economice şi juridice privind reintegrarea Republicii Moldova – 
beneficiarul proiectului fiind Guvernul Republicii Moldova. 
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Mihail ROTARU 
Doctor habilitat în ştiinţe istorice, prof. univ.  
 

Născut la 1 octombrie 1934, în comuna Frasin, judeţul Soroca, 
România, astăzi raionul Donduşeni, Republica Moldova. Angajat la 
ASEM din anul 2003. 

În perioada 1952-1953 – urmează cursurile Facultăţii de Drept a 
Institutului Unional de Studii Juridice din Harkov, Ucraina (cu 
frecvenţă redusă), filiala Chişinău. În anul 1958, a absolvit Institutul 
Pedagogic de Stat „Ion Creangă”, profilul Ştiinţe istorice şi 
filologice, specialitatea – Istorie. În 1966 – susţine teza de doctor în 
ştiinţe istorice la Institutul de Istorie a partidului de pe lângă CC al 
PC din Estonia, oraşul Tallinn. 

În 1975 – susţine teza de doctor habilitat în Consiliul Ştiinţific Specializat de la Institutul 
de perfecţionare a cadrelor de ştiinţe sociale de la Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov” 
din or. Moscova. Din decembrie 1968 – colaborator ştiinţific superior, din octombrie 1971 
– docent (conferenţiar universitar), iar din decembrie 1977 – profesor universitar. 

Sub aspect profesional, începând cu anul 1958, a activat în Comitetul Central al Komsomolului 
din Moldova, apoi, din 1962, la Institutul de Istorie a Partidului de pe lângă Comitetul Central al PC 
din Moldova – filiala Institutului de marxism-leninism de pe lângă CC al PCUS. Actualmente, 
deţine funcţia de profesor universitar al Catedrei „Drept public” a ASEM. Participă la pregătirea 
cadrelor din cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii 
Moldova şi din cadrul Universităţii de Studii Europene din Moldova. 

Profesorul universitar Mihail Rotaru a participat cu comunicări ştiinţifice la sesiunile de 
la Universitatea Româno-americană din Bucureşti, Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi, la 
Centrul American de Studii Române din Iaşi etc. A vizitat şi alte universităţi şi centre 
ştiinţifice din Rusia şi România. Este membru al consiliilor ştiinţifice specializate pentru 
susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat la Universitatea de Stat din Moldova şi la 
Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. El a contribuit la pregătirea tezelor de doctor şi 
doctor habilitat în ştiinţe, în calitate de conducător ştiinţific şi prin avizarea şi aprecierea lor. 
De asemenea, este conducător ştiinţific la tezele de licenţă şi de magistru în drept. 

Autor a peste 450 de publicaţii ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice, articole şi monografii colective 
şi individuale, consacrate Istoriei şi Teoriei ştiinţelor politice, Istoriei culturii, Istoriei Universale şi 
Naţionale a Statului şi Dreptului, Teoriei generale a Statului şi Dreptului, Bazelor statului şi 
dreptului, Managementului universitar etc. La vârsta de 50 de ani i s-a conferit titlul onorific de Om 
Emerit – Lucrător emerit al şcolii superioare din Republica Moldova. Numele lui este inclus în 
volumul 7 al Enciclopediei Sovietice Moldoveneşti.  

 
 
Ion CAUŞ  
Magistru în drept, lector superior  

 
Născut la 19 martie 1971, în s. Vălcineţ, r-nul Călăraşi. Specialist 

în domeniul Dreptului penal şi Dreptului vamal. Angajat la ASEM din 
anul 2003. A absolvit Facultatea de Drept a UCCM în 2001. Magistru 
în Drept (2002).  

Discipline predate: Drept procesual penal, Criminalistica, Drept 
vamal.  

Programe de perfecţionare, stagii ştiinţifico-didactice, participare 
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la conferinţe în diverse ţări, mese rotunde privind perfecţionarea legislaţiei penale. Stagii de 
practică la entităţi din ţară. Autor a 5 publicaţii în reviste de specialitate din Moldova; autor al 
indicaţiilor metodice, culegeri de teste.  

 
 

Djulieta VASILOI 
Lector superior 

 
Născută la 26 februarie 1975, în oraşul Soroca. Angajată la 

ASEM din anul 2004, la Catedra Drept public. A absolvit 
Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca, România (1999), şi-a făcut studiile de masterat în 
cadrul Universităţii de Criminologie din Moldova (2001), 
competitor al Academiei de Ştiinţe din Moldova.  

Discipline predate: Dreptul penal general, Dreptul penal 
special, Dreptul procesual penal, Criminologie, Criminalistică, 

Dreptul execuţional penal. 
Participantă la mai multe conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, autoare a unor 

articole ştiinţifice, materiale ştiinţifico-didactice. Coautoare a manualului: Indicaţii metodice 
la disciplina Drept penal special (2009). 

 
 

CATEDRA COMUNICARE ECONOMICĂ ŞI DIDACTICĂ 
 

 
Raisa BORCOMAN 
Doctor în economie, conf. univ. 
Şef-catedră Comunicare Economică şi Didactică  
Membru al Senatului ASEM 

 
Născută la 30 martie 1955, în satul Colicăuţi, 

Briceni. Angajată la ASEM din anul 1991. A absolvit: 
Şcoala Pedagogică din Lipcani (1975), Facultatea de 
Filologie a Universităţii de Stat din Moldova (1980), şi-

a făcut studiile de doctorat la ASEM (2000). Lector universitar (1991-1992), lector superior 
universitar (1993-1994) la Catedra Limbi Moderne şi Corespondenţă Economică. Şef-catedră 
„Corespondenţă şi Limbaje Economice” (1994-2001), conferenţiar universitar(1988), doctor 
în economie (2000), şef-catedră „Instruire Economică şi Comunicare de Afaceri” (2002-
2011), şef-catedră „Comunicare Economică şi Didactică” (2011). A efectuat numeroase 
cercetări în domeniul comunicării economice. Este conducător ştiinţific de teze de doctorat, 
două din ele fiind susţinute în 2009 şi 2010. 

A elaborat în cadrul ASEM-ului cursurile pe care le predă: Corespondenţă economică şi 
juridică, Comunicare de afaceri, Arta persuasiunii şi a influenţării, Didactica specialităţii 
/metodica predării disciplinelor economice.  

Preşedintele Comisiei Metodico-ştiinţifice a Facultăţii Economie Generală şi Drept, 
membru al Consiliului metodico-ştiinţific al ASEM, membru al Consiliului Managementului 
Calităţii al ASEM, Membru al Consiliului Facultăţii Economie Generală şi Drept, organizator 
a cinci conferinţe metodico-ştiinţifice (1999-2010). 

Peste 60 de lucrări metodico-ştiinţifice publicate în culegeri şi reviste de specialitate din 
Republica Moldova şi România. Autoare a manualelor: „Corespondenţă economică şi uzanţe 
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de protocol” (2005), Corespondenţă economică: Limbaj economic – Probleme – Exerciţii şi 
situaţii de caz – Teste (2005), „Corespondenţă economică şi juridică” (2007). Coautor al 
monografiilor: „Comunicarea persuasivă cu impact în activitatea managerială şi de afaceri” 
(2009), „Oportunitatea implementării tehnologiilor moderne de comunicare managerială în 
activitatea întreprinderilor din Republica Moldova” (2011).  

 
 

Svetlana BÂRSAN 
Doctor în filologie, conf. univ.  
 

Născută la 8 iulie 1972, în satul Bălăureşti, Nisporeni. A 
absolvit Facultatea de Litere (specialitatea Limba şi literatura 
română – limba latină) a Universităţii de Stat din Moldova în 1994. 
A activat în calitate de lector stagiar la Catedra de Filologie clasică 
a USM (1993-1994). Din 1992 până în 1997, a colaborat la 
Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a Republicii 
Moldova. Şi-a făcut studiile de doctorat la Academia de Studii 
Economice din Moldova (1998-2001). A realizat cercetări în 

domeniul terminologiei economice, publicând ulterior monografia 
„Dinamica terminologiei financiar-bancare în Republica Moldova. Domeniul financiar-
bancar”. Este doctor în filologie din 2003. 

Din 1997 şi până în prezent, îşi desfăşoară activitatea la Catedra de Comunicare 
Economică şi Didactică, ocupând funcţiile de lector universitar – lector superior universitar – 
conferenţiar universitar.  

Discipline predate: Limba latină, Corespondenţa economică, Arta comunicării şi uzanţe de 
protocol .  

Este autoare a peste 20 de lucrări publicate în culegeri şi reviste de specialitate din 
Republica Moldova şi din străinătate. 

 
 

Lucia CEPRAGA, 
Doctor în filologie, conf. univ.  

 
Născută CORNEA, la 6 iulie 1974, în satul Răspopeni, r-nul 

Şoldăneşti. A absolvit Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din 
Moldova în anul 1996, specialitatea limba şi literatura română – limba 
latină. Activează în calitate de lector stagiar la Catedra de Filologie 
clasică a USM (1995-1996).  

Şi-a făcut studiile de doctorat la Academia de Studii Economice din 
Moldova (1998-2002), susţinând ulterior teza de doctor în filologie, 
„Analiza semantico-structurală a terminologiei managementului 
economic în limba română”, specialitatea 10.02.01 – Limba română. 

Asistent universitar la Catedra Corespondenţă şi Limbaje Economice (1996-1998), lector 
universitar la Catedra Instruire Economică şi Comunicare de Afaceri (2003), lector superior 
universitar la aceeaşi Catedră (2003-2005), conferenţiar universitar la Catedra Instruire 
Economică şi Comunicare de Afaceri ale ASEM (2005 – prezent). 

A realizat cercetări în domeniul terminologiei economice.  
Discipline predate: Corespondenţa economică, Retorica, Limba latină, Arta comunicării 

şi uzanţe de protocol. 
A publicat peste 20 de lucrări în culegeri şi reviste de specialitate din Republica Moldova 

şi din străinătate. Autoare a monografiei Studiu asupra terminologiei managementului 
economic în limba română (2006). 
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Liliana VICOL 
Doctor în pedagogie, conf. univ. 

 
Născută la 6 noiembrie 1972, în or. Chişinău. Angajată la 

ASEM din anul 1995. A absolvit: Facultatea de Filologie a 
Universităţii de Stat din Moldova (1994), şi-a făcut studiile de 
doctorat la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (2003). Lector 
universitar (1995-2001), lector superior universitar (2001-2010), 
doctor în pedagogie (2006), conferenţiar universitar (2010). 

A elaborat, în cadrul ASEM-ului, programele analitice la 
disciplinele pe care le predă: Limba română pentru alofoni; 
Limba română pentru cetăţenii străini; Pedagogie generală şi 

comparată; Bazele măiestriei pedagogice; Psihologia şcolară; Arta comunicării pedagogice. 
Peste 15 lucrări metodico-ştiinţifice publicate în culegeri şi reviste de specialitate din 

Republica Moldova. Autoare a: Culegerii de texte la limba română pentru studenţii alofoni 
(profil economic) (2003); Ghidului metodic la pedagogie generală şi comparată pentru 
studenţii universitari (2004).  

Autoare a suportului metodologic „Atribuţiile formative ale universaliilor textului în 
învăţarea limbii române de către studenţii alolingvi” (2010). 
 

 
Maria MANCAŞ 
Doctor în economie, conf. univ.  
 

Născută la 27 iulie 1972, în municipiul Chişinău. A absolvit 
Facultatea Universităţii de Stat din Moldova, cu profilul „Filologie 
Română”, specializarea „Limba şi literatura română”, în anul 1995. 
Angajată la ASEM în anul 1995, luna septembrie, în cadrul 
Catedrei „Corespondenţă şi limbaje economice”. În septembrie 
1996, este aleasă, prin concurs, în postul de lector universitar la 
aceeaşi catedră. Recomandată şi confirmată în postul de lector 
superior universitar la catedra menţionată (octombrie, 2001). Stagiu 
de formare urmat la Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi 

(martie,1999). Angajată la Î.M. „Inverland” SRL (actualmente, ProServicii SRL), ex-
subdiviziunea companiei „Union Fenosa”, în calitate de director corporativ. Consultant în 
cadrul trainingului „Comunicarea cu clienţii” la „FinComBank” (august, 2010). Activitatea de 
cercetare ştiinţifică în „Economie şi Management (în activitatea de antreprenoriat)”, cu teza 
de doctor în economie „Problema elaborării şi implementării tehnologiilor comunicării 
moderne în activitatea managerială din întreprinderile din Republica Moldova”. Doctor în 
economie (octombrie 2010). Cunoaşterea fluentă a limbii spaniole. Cunoştinţe operare PC: 
Microsoft office (Word, Power Point, Excel). Conferenţiar universitar (martie 2011), în cadrul 
Catedrei „Comunicare economică şi didactică” (martie 2011). Autoare de publicaţii ştiinţifice 
şi metodico-didactice, participantă la numeroase conferinţe naţionale şi internaţionale, 
simpozioane internaţionale ale tinerilor cercetători, mese rotunde şi seminare. Autoare de 
monografie cu titlul „Oportunitatea implementării tehnologiilor moderne de comunicare în 
activitatea managerială din Republica Moldova” (2011).  

Discipline predate: „Arta comunicării de afaceri şi uzanţe de protocol”, „Comunicarea 
de afaceri interculturală şi internaţională”, „Tehnici de negocieri în afaceri economice 
internaţionale”, „Corespondenţa economică”, „Comunicarea administrativă şi politică”, 
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„Eticheta omului de afaceri”, „Deontologia comunicării”, „Jurnalism economic”, 
„Managementul comunicării”, „Retorica”.  

Obiectivele profesionale vizează „relaţionarea şi valorificarea cunoştinţelor, abilităţilor, 
competenţelor de predare-învăţare într-un cadru comunicaţional naţional şi intercultural”; 
„studierea dimensiunilor psiho-socio-economice ale comunicării în contextul mediului 
managerial şi de afaceri din întreprinderile din ţară”.  

 
 

Tatiana KADÎRBAEVA 
Doctor în filologie, conf. univ. 
 

Născută la 15 aprilie 1954, în satul Şahovka, Pervomaisk, 
Rusia. Angajată la ASEM din anul 2003. A absolvit Facultatea 
Filologie a Universităţii de Stat din Saratov, în anul 1976, 
specialitatea Limba şi literatura rusă, şi-a făcut studiile de 
doctorat la Institutul de Cercetări Ştiinţifice al Academiei 
Ştiinţelor Pedagogice din Moscova, în perioada 1982-1985. 

Doctor în filologie (1986), conferenţiar universitar (2004).  
Discipline predate: Retorica, Comunicare de afaceri, Metodica predării disciplinelor 

economice, – la Ciclul I. Licenţă; Tehnici de negocieri în afaceri, Comunicarea de afaceri 
interculturală şi internaţională, Psihologia comunicării manageriale, Limbajul publicitar – la 
Ciclul II. Masterat.  

A activat în calitate de preşedinte al Comisiei Ministerului Educaţiei pentru Bacalaureat 
(Limba şi literatura rusă, mun. Chişinău, 2002); membru al Comisiei Ministerului Educaţiei 
pentru evaluarea manualelor şcolare, gimnaziale şi liceale de limba rusă (2001-2002). 

Stagii ştiinţifico-didactice şi participare la conferinţe în diverse ţări. A publicat peste 35 
de articole în culegeri şi reviste de specialitate din Republica Moldova, Belarus, Rusia. 
Autoare a lucrării metodico-didactice: Retorica (2006). 

 
 

Nina CĂRUNTU 
Doctor în ştiinţe pedagogice, conf. univ. 

 
Născută la 6 octombrie 1960, în satul Redenii-Vechi, Ungheni. 

Angajată la ASEM din anul 2003. A absolvit Facultatea de Filologie 
a Universităţii de Stat din Moldova, în anul 1986, şi-a făcut studiile 
de doctorat la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în perioada 2001-
2004. Lector superior universitar, doctor în ştiinţe pedagogice (2009), 
conferenţiar universitar.  

Discipline predate: Limba şi literatura română (pentru grupele 
alolingve); Limba şi literatura română (pentru grupele naţionale); 
Corespondenţă economică şi didactică; Bazele măiestriei în 

învăţământ, Strategii moderne şi performanţă în învăţământ; Psihologia comunicării; 
Psihologia şcolară. 

Peste 10 lucrări metodico-ştiinţifice publicate în culegeri şi reviste de specialitate din 
Republica Moldova. Autoare a Culegerii de texte şi exerciţii la limba şi literatura română 
pentru studenţii alolingvi (2001) şi a unor programe analitice. 
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Arminia RACU-CICALĂ 
Lector superior  
 

Născută la 15 septembrie 1951, în satul Jora de Jos, r-nul Orhei. A 
absolvit Universitatea de Stat din Moldova (1974), şi-a făcut studiile 
de doctorat la Institutul de Limbă şi Literatură al AŞM (1974-1977).  

Angajată la ASEM din anul 2003, în funcţia de lector superior, 
conferenţiar universitar. 

Filolog, specialist de înaltă calificare, cu experienţă bogată în 
predarea mai multor discipline lingvistice în instituţiile de învăţământ 

superior. Autoare a circa 40 de studii şi articole ştiinţifice în domeniul teoriei limbii, stilisticii, 
comunicării şi culturii vorbirii, publicate în diverse culegeri de articole şi reviste de 
specialitate. Coautor la 3 lucrări colective, cu statut monografic: 1. Varietăţi funcţional-
stilistice ale limbii moldoveneşti (Chişinău, 1984); 2. Capitole de stilistică (Chişinău, 1989); 
3. Gramatica uzuală a limbii române (Chişinău, 2000). Autoare a lucrării Limba română. 
Iniţiere în limbajul economic (Curs de lecţii pentru studenţii alolingvi de la facultăţile cu 
profil economic) – Chişinău, 2006. 

Participantă la mai multe conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale. 
Preocupările ştiinţifice actuale vizează terminologia economică, limbajul economic, 

limbajul publicitar, cultura exprimării etc. 
 

 
Elvira JOROVLEA 
Lector superior universitar 
 

Născută la 7 aprilie 1969, în satul Sadâc, Comrat. A absolvit 
Facultatea de Management (specialitatea Management) a Academiei de 
Studii Economice din Moldova în 2000.  

Şi-a făcut studiile de masterat la Academia de Studii Economice 
din Moldova (2003-2004). A elaborat teza de master cu tema 
„Concepte teoretice şi metodice ale motivării în managementul 
organizaţional contemporan”. Este master în economie din 2004. 

În 2010, a fost admisă la studiile de doctorat la ASEM, cu tema Ştiinţa comportamentală 
– element esenţial al managementului performanţelor. 

Din 1994 şi până în prezent, îşi desfăşoară activitatea la Catedra Comunicare Economică 
şi Didactică, ocupând funcţiile de laborant superior – asistent universitar – lector universitar – 
lector superior universitar.  

Discipline predate: Corespondenţa economică, Arta comunicării şi uzanţe de protocol. 
Este autoare a peste 10 lucrări publicate în culegeri şi reviste de specialitate din 

Republica Moldova şi din străinătate. 
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FACULTATEA RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE 
 
 

Dumitru MOLDOVAN 
Doctor habilitat în ştiinţe economie, prof. univ., mc AŞM RM 
Decan al Facultăţii Relaţii Economice Internaţionale 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născut în anul 1946, în satul Piatra, Orhei. Absolvent al 
Universităţii de Stat din Chişinău (1968). Şi-a făcut studiile de 
doctorat la Universitatea „M. V. Lomonosov” din Moscova (1975-
1978). Între anii 1968-1991, a activat la Universitatea de Stat din 
Moldova. În perioada 1982-1985, este profesor de economie la 
Universitatea din Bamako, Mali. Şef al Catedrei de Economie 
Politică şi Doctrine Economice din cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova (1992-1998). Din anul 1994 până în 

prezent – decan al Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, ASEM, al cărei ctitor este.  
Profesorul D. Moldovan este membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

(2007), profesor universitar (1997), membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (1990), 
laureat al Premiului „Petre Aurelian” al Academiei Române (2006).  

Profesor invitat la Universitatea PMF Grenoble, Franţa, la Европейский Гуманитарный 
Университет din Minsk şi la ASE Bucureşti.  

A fost Membru al Consiliului Economic Suprem de pe lângă Preşedintele Republicii 
Moldova (1997-2000) şi de pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova (2001-2003). 
Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat de susţinere a tezelor de doctor şi doctor 
habilitat în ştiinţe economice de pe lângă ASEM (din 2001). 

Disciplinele predate: Teoria economică (economia politică); Doctrine economice; 
Economia mondială; Economia relaţiilor externe ale Republicii Moldova.  

A participat la numeroase proiecte ştiinţifice internaţionale şi naţionale ce vizează, în 
temei, integrarea europeană a Republicii Moldova.  

A publicat peste 150 de lucrări ştiinţifice, metodice şi de publicistică artistică în 
R. Moldova, România, Rusia, Franţa, Grecia, Ucraina, Belarus. D. Moldovan este autor al 
monografiilor: „Doctrine şi economişti celebri” (2011); „Republica Moldova în capcana 
globalizării şi tranziţiei” (2004), „Economia relaţiilor externe ale Republicii Moldova” 
(1999), „Tranziţia: interdependenţa transformărilor sistemice şi a integrării în economia 
mondială” (1997), precum şi al manualelor: „Curs de teorie economică” (2006), „Doctrine 
economice” (1994; 1997; 2003) şi „Economie politică” (2001). 

Dumitru Moldovan este de asemenea autor al unor biografii artistice: „Haiducul Tobultoc” 
(1982; 1989; 2008), „Mihail Frunze – fiul lui Kronos (1989) şi „Serghei Lazo” (1979).  

 
 

Elina BENEA-POPUŞOI 
Doctor în economie, conf. univ.  
Prodecan al Facultăţii Relaţii Economice Internaţionale  
Membru al Catedrei Gândire Economică, Demografie şi Geoeconomie 
 

Născută la 2 iulie 1974, în or. Făleşti. Specialist în domeniul economiei 
politice şi relaţiilor economice externe ale Republicii Moldova. Angajată la 
ASEM din anul 1996. A absolvit Facultatea Relaţii Economice 
Internaţionale a ASEM (1996), şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM 
(2000). Doctor în economie (2000), conferenţiar universitar (2005).  
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Discipline predate (în limbile română, engleză, franceză): Economie politică, Doctrine 
economice, Economia Relaţiilor Externe ale Republicii Moldova – la Ciclul I. Licenţă. 

Participantă la proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul relaţiilor economice 
externe şi integrării europene a Republicii Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice, participări la 
conferinţe, circa 30 de publicaţii. Coautoare a monografiilor colective: „La République de 
Moldavie dans la stratégie d’élargissement de l’Union Européenne en Sud-Est de l’Europe” 
(Bucureşti, 2002), „Integrarea europeană a Republicii Moldova: premise, avantaje şi 
oportunităţi pierdute” (Chişinău, 2009). 
 

CATEDRA RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE 
 

 
Boris CHISTRUGA 
Doctor habilitat în economie, prof. univ. 
Şef-catedră Relaţii Economice Internaţionale 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născut la 5 noiembrie 1953, în Republica Moldova, doctor 
habilitat în economie, profesor universitar. A absolvit Facultatea de 
Electrofizică a Institutului Politehnic din Chişinău în 1975, 
Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din Moldova, în 
anul 1980. Şi-a început activitatea ştiinţifică şi didactică în 1980 la 

Catedra de Economie Politică a Universităţii de Stat din Moldova. Şi-a făcut studiile de 
doctorat, în perioada 1982-1985, la Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din 
Moscova „M.V.Lomonosov”. Discipline predate: Economie internaţională, Integrare 
economică europeană, Economie mondială, Relaţii economice internaţionale, Teorie 
economică, Microeconomie, Macroeconomie, Economie politică, Politici economice. 

Preşedinte al Seminarului Ştiinţific de profil „REI”, Secretar al Consiliului Ştiinţific 
Specializat de susţinere a tezelor de doctorat la specialitatea „economie mondială; relaţii 
economice internaţionale” 08.00.14. Conducător al tezelor de doctorat la specialităţile 
08.00.14 „economie mondială; relaţii economice internaţionale” şi 08.00.01 „Economie 
politică şi doctrine economice” (4 teze susţinute). 

B.Chistruga are o experienţă bogată în sectorul real al economiei naţionale, fiind director 
de întreprinderi industriale (1995-2003), şef de direcţii în componenţa Ministerului 
Economiei al Republicii Moldova (1990-1994). 

Conducător şi participant la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind 
creşterea economică, organizarea unui master internaţional TEMPUS. Stagii ştiinţifico-
didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări (România, Rusia, 
Ungaria, Polonia, SUA, Austria, Franţa, Turcia). 

A publicat peste 75 de lucrări ştiinţifice şi didactice, inclusiv 6 monografii şi manuale cu 
un volum total de peste 120 coli de autor. 

 
Zorina ŞIŞCAN 
Doctor habilitat în ştiinţe economice, conf. univ. 
 

Născută la 18 mai 1970, în or. Chişinău. Specialist în domeniul 
metodologiei cercetărilor ştiinţifice, managementului internaţional şi 
al integrării economice europene. Angajată la ASEM din anul 1992. 
A absolvit Universitatea de Stat din Moscova (1992) la specialitatea 
Filosofia internaţională, Institutul de Management Internaţional 
(IMI,2003) la specialitatea Relaţii Economice Internaţionale şi 
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Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM, 2004) la specialitatea Management. 
Doctor în ştiinţe filosofice (1996), conferenţiar universitar (1997), doctor habilitat în ştiinţe 
economice (2007). Discipline predate: Bazele managementului internaţional, Management în 
afacerile economice internaţionale, Negocieri în afacerile economice internaţionale, 
Integrarea economică şi economia europeană ş.a. – la Ciclul I. Licenţă; Mediul european de 
afaceri, Managementul frontierelor europene, Politica inovaţională a Uniunii Europene ş. a. 
– la Ciclul II. Masterat. Predarea se efectuează în română, engleză şi rusă, cercetarea 
ştiinţifică, de asemenea, în franceză şi germană. Peste 40 de publicaţii ştiinţifico-didactice, 
printre care două monografii, sunt dedicate elaborării unei metodologii noi de cercetare 
ştiinţifică şi a fundamentării de noi abordări ale managementului strategic şi cros-cultural cu 
scopul dezvoltării umane şi economico-sociale durabile constructive. Publicaţiile reflectă 
rezultatele atât ale activităţilor didactico-ştiinţifice, cât şi ale experienţei acumulate pe 
parcursul unor stagii şi deplasări în România şi Marea Britanie (1993), Ungaria şi Germania 
(1995), Olanda şi SUA (2000-2001), Ucraina, Belarus şi Rusia (2004), Elveţia (2006) şi 
Slovenia (2008), precum şi obţinute în cadrul vizitelor de documentare la companiile FAI 
Inc., API Foils, Siemens, Cross-Cultural Consulting LTD, Payless Shoes, Pharmaceutics Inc 
(SUA) ş.a. Participă activ la proiecte atât fundamentale, cât şi aplicative la nivel naţional şi 
internaţional, organizând evenimentele de natură ştiinţifică şi didactică, colaborând cu 
Universităţile din Moldova, SUA, Uniunea Europeană etc. şi cu organizaţii internaţionale. 
Interesele ştiinţifico-didactice curente sunt axate pe metodologia cercetărilor ştiinţifice, 
management strategic, inovaţional, cros-cultural, integrarea economică europeană, inclusiv 
managementul frontierelor europene, şi pe relaţii economice internaţionale. 

 
 
ConstantinPOSTICĂ 
Doctor în economie, conf. univ.  

 
Născut la 8 august 1947, în comuna Ulmu, Ialoveni. 

Angajat la ASEM din 1993. A absolvit Facultatea de Economie a 
Universităţii de Stat din Sankt-Petersburg, Rusia (1974), şi-a 
făcut studiile de doctorat la Facultatea Economie a Universităţii 
de Stat „M.V.Lomonosov”, din Moscova, Rusia (1978). Doctor 
în economie (1979), conferenţiar universitar (1989). Discipline 
predate: Economie mondială, Integrare economică europeană, 

Comerţ internaţional, Relaţii economice internaţionale. 
Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare în diverse ţări, participare la simpozioane 

ştiinţifice internaţionale. Autor a două monografii, al unui curs universitar, a peste 60 de publicaţii 
în culegeri, reviste de specialitate din Republica Moldova, România şi Rusia. 

 
 

Dorina HARCENCO 
Doctor în economie, lector universitar  
 

Născută la 30 iulie 1980, în Teleneşti. Specialist în 
domeniul relaţiilor economice internaţionale. Angajată la 
ASEM din anul 2003. A absolvit Facultatea de Relaţii 
Economice Internaţionale a ASEM în anul 2002, 
masteratul la specialitatea Business şi Administrare la 
ASEM în 2003, şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM în 
perioada 2003-2009. Doctor în economie (2010), lector 
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universitar (2007). Discipline predate: Comerţ Internaţional şi Politici comerciale, Integrarea 
Economică şi Economia Europeană, Pieţe Internaţionale de Capital, Investiţii - la Ciclul I. 
Licenţă.  

În perioada 2003-2004, a activat în calitate de consultant în cadrul Ministerului 
Economiei al Republicii Moldova, coordonând şi organizând un seminar internaţional cu 
genericul “Promovarea exportului produselor agricole a Republicii Moldova pe piaţa Uniunii 
Europene”.  

A participat la proiecte de stat, printre care “Implicaţiile integrării Republicii Moldova în 
piaţa comună a Uniunii Europene” (2005).  

A efectuat un stagiu în cadrul Universităţii Deusto din Spania în anul 2010, alte stagii 
ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe, simpozioane, mese 
rotunde. Circa 16 publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, România, 
coautor al monografiei colective: Integrarea şi cooperarea economică regională (2010). 
 

 
Mihai HACHI  
Doctor în geografie, conf. univ. 
 

Născut la 21 noiembrie 1965, în satul Pituşca, Călăraşi. 
Angajat în ASEM în 1992. Specialist în domeniul geografiei 
economice, sociale şi politice. 

Activează în cadrul Catedrelor „Relaţii Economice 
Internaţionale” şi „Gândire economică, demografie şi 
geoeconomie”. A absolvit Facultatea de Geografie şi Biologie din 
Tiraspol în anul 1990, şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM 

(2004). Doctor în geografie (2005), conferenţiar universitar (2006). Discipline predate: 
Economie mondială, Relaţii Economice Internaţionale, Integrarea Economică şi Economia 
Europeană – la Ciclul I. Licenţă; Negocierea şi Contractarea Internaţională, Politica de 
Migraţie şi Azil a Uniunii Europene, Economia Ţărilor Lumii, Economie Comparată – la 
Ciclul II. Masterat.  

Laureat al Premiului Naţional „Gheorghe Năstase”, instituit de societatea de genealogie, 
heraldică şi arhivistică „Paul Gore” pentru contribuţii esenţiale în domeniul geografiei. 

Autor şi participant la mai multe proiecte naţionale şi internaţionale în colaborare cu 
Universitatea, „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România, Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă şi 
Potsdam, Germania. 

Autor a peste 40 lucrări de specialitate, inclusiv 6 monografii, 2 manuale, 3 note de curs. 
Expert şi autor al manualelor de geografie şcolară. 

 
 

Ion GALAJU 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născut la 25 ianuarie 1938, în comuna Fricăţei, plasa Reni, 
judeţul Izmail, România (în prezent: satul Limanscoe, r-nul Reni, 
regiunea Odesa, Ucraina). Specialist în domeniul „Economia 
Mondială” şi „Relaţii Economice Internaţionale”. Angajat la ASEM 
din anul 1991. A absolvit Facultatea de Istorie şi Drept a 
Universităţii de Stat din Moldova în anul 1966. În perioada 1973-
1976, şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul de Economie al 
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Doctor în ştiinţe 
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economice (Universitatea de Stat din Rostov (Rusia) 1980. Conferenţiar universitar (1987) 
Universitatea de Stat din Moldova; Catedra „Economie politică”. 

Este unul dintre fondatorii ASEM şi ai Catedrei „Relaţii Economice Internaţionale” în 
baza disciplinelor „Economia Mondială”; „Relaţii Economice Internaţionale” (1993), şi 
fondator al Doctoranturii Catedrei „REI” pe Specialitate: 08.00.14 – Economie Mondială: 
Relaţii Economice Internaţionale”. 

Conducător ştiinţific la 5 doctoranzi, dintre care trei au susţinut teza de doctor în ştiinţe 
economice: 1. Alexei Nistrean (1998); 2. Eduard Calancea (2002); 3. Andrei Toma (2009). 

Specializări: Universitatea de Stat din Rostov (Rusia); Universitatea de Stat din Kiev 
(Ucraina); Academia de Studii Economice din Bucureşti (România). 

Autor al manualelor: Economia Mondială (1999); Economia Mondială: 
Instituţionalizarea Relaţiilor Economice Internaţionale Contemporane (1999); Economia 
Mondială: Probleme Globale ale Omenirii (2001); Organizaţii Economice Internaţionale 
(2008) ş.a. 

Discipline predate: Economia Mondială; Relaţii Economice Internaţionale; Noile 
State Industrializate; Relaţii Internaţionale; Integrarea Economică şi Economia Europeană; 
Probleme Globale; Comerţul Internaţional; Economia Mondială şi Relaţii Economice 
Internaţionale; Organizaţii Economice Internaţionale – la Ciclul I. Licenţă; Istoria Europei şi 
Uniunii Europene; Probleme Contemporane ale Economiei Mondiale – la Ciclul II. Masterat. 

Publicaţii. Peste 100 de lucrări ştiinţifice didactico-metodice de autor şi coautor, 
inclusiv: 1 monografie, 3 manuale, 1 dicţionar, 10 programe analitice şi curriculare, 13 
broşuri, 3 lucrări metodice, 8 note de curs, 2 cursuri universitare şi diverse studii. 

Interese şi activităţi: Cercetarea problemelor din domeniul „Economia Mondială”, 
Relaţii Economice Internaţionale; Cooperarea Economică Internaţională; Integrarea 
Economică şi Economia Europeană; Comerţul Internaţional; Republica Moldova în 
Structurile economice europene şi mondiale etc. 

Decoraţii primite: Veteran al Muncii (1987). 
 

 
Natalia LOBANOV 
Doctor habilitat în economie, conf. univ. 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născută la 17 iulie 1962, în or. Bender. Angajată la 
ASEM din anul 1995. 

A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii de Stat 
din Chişinău în anul 1984, şi-a făcut studiile de doctorat la 
Institutul de Economie al Academiei de Ştiinţe, Moscova 
(1993). Doctor în economie (1995), doctor habilitat (2009). 

Discipline predate: Economie mondială, Zone Economice Libere, Strategii în REI, 
Tehnici de comerţ exterior, Integrare economică şi economie europeană – la Ciclul I. Licenţă, 
Tranzacţii Internaţionale – la Ciclul II. Masterat. 

Preşedinte al Comisiei Metodice a Facultăţii Relaţii Economice Internaţionale, membru al 
Consiliului Metodico-ştiinţific al ASEM, membru al Seminarului Ştiinţific de profil „Relaţiile 
economice internaţionale în sistemul mondial contemporan” al ASEM. 

Stagii ştiinţifice în Franţa şi România. Peste 60 de publicaţii ştiinţifico-didactice, 
participări la conferinţe internaţionale în Republica Moldova, România, Rusia. 
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Maia PISANIUC 
Doctor în economie, conf. univ. 
 
Născută la 29 septembrie 1969 în or. Orhei. A absolvit Facultatea 
Finanţe a ASEM în 1994. A fost angajată la ASEM în1994. În 
perioada 1994-1997, şi-a făcut studiile de doctorat la ASE Bucureşti. 
Doctor în economie din 2000, titlul didactic de conferenţiar 
universitar din 2005. Începând cu 2001, întreprinde diverse stagii 
ştiinţifico-didactice la Universitatea Pierre Mendes în Franţa, 
Universitatea Aristotelus din Grecia, vizite de documentare la 
Finansovaia Academia din Moscova, traininguri petrecute de Banca 
Mondială, participare la simpozioane ştiinţifice internaţionale. 

Membru al colegiului de redacţie, al consiliilor ştiinţifice specializate în EMREI. 
A participat la diverse proiecte de cercetare ştiinţifică, în calitate de conducător şi 

coordonator ştiinţific, finanţate de Guvernul Republicii Moldova, precum şi de Uniunea 
Europeană. Coautor al unor monografii, al unor studii de cercetare pe probleme de integrare 
economică şi globalizare, autor a peste 30 de publicaţii în culegeri, reviste de specialitate din 
Republica Moldova, România şi Rusia. 

 
 

Marina POPA 
Lector universitar  
 

Născută la 21 februarie 1984, în s. Mândreşti, r-nul 
Teleneşti. Angajată la ASEM şi USM în calitate de lector 
universitar la Catedra Relaţii Economice Internaţionale, respectiv 
Finanţe şi Bănci din anul 2006. A absolvit Facultatea de Relaţii 
Economice Internaţionale a ASEM în anul 2006, masterat la 
ASEM, specializarea Administrarea Afacerilor, magistru în 
economie (2007), şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM în 
perioada 2007-2010. Discipline predate: Economia mondială şi 

Relaţii Economice Internaţionale, Economia ţărilor lumii, Bazele managementului 
internaţional, Preţuri şi tarife.  

Deţinătoare a Bursei de Excelenţă a Guvernului Republicii Moldova în anul 2010. 
Deţinătoare a Diplomei conferite de Camera de Comerţ, Paris, Franţa, DAF 1(2005). 

Autoare şi participantă la proiectul naţional „Optimizarea politicilor de creştere 
economică în procesul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană”. 

Stagii, vizite de documentare şi participare la conferinţe naţionale şi internaţionale. Peste 
8 publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova şi România. Autoare a 
programelor analitice la disciplinele Economia ţărilor lumii şi Economie Mondială şi Relaţii 
Economice Internaţionale, coautor al manualului Economia Mondială şi REI (2011), autor al 
Recomandărilor metodice privind elaborarea tezelor de licenţă, de magistru şi a proiectelor 
în REI.  
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Eduard CALANCEA  
Lector universitar 
 

Născut la 21 iunie 1971, în or. Călăraşi. Specialist în 
domeniul relaţiilor economice internaţionale. Angajat la ASEM din 
anul 1995. A absolvit Facultatea Relaţii Economice Internaţionale a 
ASEM în anul 1995. Doctor în economie din 2002. Discipline 
predate: Transporturi şi Expediţii Internaţionale, Riscuri în 
Afacerile Economice Internaţionale, Tranzacţii Comerciale 
Internaţionale. Referent oficial la teze de doctor în cadrul 
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare. 

Activitate practică în sectorul real al economiei în cadrul 
holdingului ASCOM S.A., IMC Market SRL, ASITO SA. Participare la realizarea diverselor 
proiecte investiţionale internaţionale în domeniul energetic. 

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participări la conferinţe ştiinţifice. 16 
publicaţii ştiinţifico-didactice. Autor al manualului Le transport international (maîtrise, 
concepts, éléments de stratégies), à l’usage des étudiants et professionnels en économie 
internationale (2004). 

 
 

CATEDRA GÂNDIRE ECONOMICĂ, DEMOGRAFIE ŞI GEOECONOMIE 
 

 
Constantin MATEI 
Doctor habilitat în geografie, prof. univ. 
Şef-catedră Gândire economică, demografie şi geoeconomie 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născut la 4 aprilie 1940, în comuna Hârtopul Mic (Judeţul 
Orhei, România), actualmente, r-nul Criuleni, Republica 
Moldova. Specialist în domeniul geografiei economice 
(geoeconomiei) şi demografiei, economiei mediului. 

A absolvit Facultatea de Geografie a Universităţii de Stat 
din Tiraspol (Moldova) în anul 1963, şi-a făcut studiile de 
doctorat la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, secţia 

„Geografie” (1969-1972). Doctor habilitat în geografie (1991), profesor universitar (1992). 
Studiile post-doctorale la Universitatea de Stat din Moldova 1990-1991. Discipline predate: 
Demografia, Geoeconomia, Ecologia şi protecţia mediului, Geopolitică. 

Deţinător al Premiului de Stat pentru contribuţia consistentă la editarea Atlasului 
Republicii Moldova (1981).  

Funcţii eligibile: 1992-1998, Membru al Comisiei de Experţi a Comisiei Superioare de 
Atestare; 1991-2000, Membru al Consiliului de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat 
de pe lângă Institutul de Geografie al AŞM; 2000, Preşedinte al Seminarului de profil de la 
ASEM; 2001-2004, Preşedinte al Comisiei de Susţinere Publică a tezelor de doctor; 1990 – 
Membru al Comisiei de Populaţie a Societăţii Geografice Internaţionale; 2005 – Membru în 
Comisia Naţională pentru Populaţie de pe lângă Guvernul Republicii Moldova. 

Autor şi participant la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale: 1997-2001, 
INTAS, „The socioeconomic transformation of rural space in Russia Federasion and Republic 
of Moldova (Germania, Potsdam); 2005-2006, „Impactul migraţiei populaţiei asupra situaţiei 
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demografice din Republica Moldova”; 2006-2007, „Rolul oraşelor mici în dezvoltarea 
complexului agroindustrial al R. Moldova”; 2007, Proiectul naţional „Raport de stare a 
naţiunii”. Expert Group, Chişinău; 2008-2009, „Situaţia demografică, utilizarea resurselor 
umane şi migraţia populaţiei spaţiului rural din R. Moldova”; 2006-2009, „Viaţa cotidiană la 
frontiera răsăriteană a Uniunii Europene: percepţia şi apropierea spaţiului de către populaţia 
din regiunea de graniţă între România şi R. Moldova”.  

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse 
ţări. Peste 140 de articole ştiinţifice, monografii. Autor de manuale: Geografia economică şi 
socială mondială (1999), Rolul oraşelor mici în dezvoltarea complexului agroindustrial al 
Republicii Moldova (2008), Impactul migraţiei populaţiei asupra situaţiei demografice din 
Republica Moldova (2005), Raportul de stare a Ţării. Republica Moldova (2008), Cartea 
Verde a Populaţiei Republicii Moldova (2009), Enciclopedia Republicii Moldova (2009), 
Situaţia demografică, utilizarea resurselor forţei de muncă şi migraţia populaţiei în spaţiul 
rural din Republica Moldova (2009).  
 

 
Ivan USTIAN 
Doctor habilitat în ştiinţe economice, conf. univ. 

 
Născut la 12 septembrie 1939, în s. Olişcani, raionul 

Şoldăneşti, Republica Moldova. Absolveşte Universitatea Agrară 
din Chişinău (1965) şi Academia de Ştiinţe Sociale din Moscova 
(1973). 

În perioada 1958-1970, activează în organizaţiile raionale şi 
republicane de tineret. 

Deţine funcţii responsabile de partid (1973-1977). Din 
decembrie 1977 până în decembrie 1980 – locţiitor al 
Preşedintelui Consiliului de Miniştri, Preşedinte al Comitetului 

de Planificare, iar din decembrie 1980 până în decembrie 1985 – Preşedinte al Consiliului 
de Miniştri al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. A fost ales deputat al Sovietului 
Suprem al URSS de legislatura a X-a şi a XI-a, precum şi deputat al Sovietului Suprem al 
Republicii Moldova de legislatura a IX-a, a X-a şi a XI-a. 

 
 
Petru BACAL 
Doctor în geografie, conf. univ. 
 

Născut la 31 august 1971, în s. Sălcuţa, raionul Căuşeni, 
Republica Moldova. A absolvit Universitatea Pedagogică de 
Stat „T.G. Şevcenko” din Tiraspol, în 1994. Şi-a făcut studiile 
de doctorat la Academia de Studii Economice din Moldova în 
perioada 1997-2010. Teza de doctor cu tema „Studiul 
economico-geografic al gestiunii protecţiei mediului în 
Republica Moldova”, a fost susţinută la 5 februarie 2010. 

 

Experienţa profesională: 
2001-2002: lector universitar la Institutul de Ştiinţe Reale al Universităţii de Stat din Moldova;  
1994-2000, 2002-2003: lector universitar la Catedra „Geografie şi Istorie Economică”, 

„Filozofie şi Geografie”, „Geografie şi Economia mediului”; 
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2003- 2010: lector superior la Catedra „Geografie şi Economia mediului”, ASEM;  
Octombrie 2010 – prezent: conferenţiar universitar la Catedra „Gândire Economică, 

Demografie şi Geoeconomie”. 
Stagieri: 1995 – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România;  
1997 şi 1999 – Universitatea de Stat din Moscova „M. V. Lomonosov”; 
2002 şi 2007 – Academia de Studii Economice, Bucureşti, România. 
A publicat peste 90 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice în domeniul geografiei, 

protecţiei mediului şi turismului, în reviste de specialitate şi prezentate la forumuri ştiinţifice 
prestigioase din Republica Moldova şi din România. În perioada 1994-2010, a elaborat 15 
programe analitice şi a susţinut peste 30 de cursuri universitare la ASEM, USM, Universitatea 
Pedagogică din Tiraspol, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea Moldo-
americană. Autorul a participat activ la elaborarea şi realizarea Planului Universitar de Studii 
şi Master pentru specializarea „Economie şi Managementul Mediului” la Catedra „Geografie 
şi Economia mediului”, ASEM. 

Este autor al monografiei „Gestiunea protecţiei mediului înconjurător în Republica 
Moldova (Aspecte teoretice şi aplicative)” (2010) şi al notelor de curs la „Economia 
protecţiei mediului” (2007); coautor al manualului „Geografia economică şi socială 
mondială” (2004); coautor la culegerile de sinteză „Republica Moldova 2007: Raport de 
Stare a Ţării”; „Parteneriate de dezvoltare a zonelor turistice în Republica Moldova” (2008); 
„Priorităţile de politici pentru promovarea Parteneriatului Public-Privat în sectorul 
transporturilor, energiei, apei şi managementului deşeurilor pentru 2010-2013” (2010).  
 

 
Valeriu SAINSUS 
Doctor în geografie, conf. univ. 
 

Născut la 12 august 1967, în satul Răzeni, r-nul Ialoveni. 
Specialist în domeniul geodemografiei. Angajat la ASEM din 
1993. Absolvent al Facultăţii „Geografie” IPS Tiraspol în 
anul 1991, şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM, în 
perioada 1996-1999. Doctor în geografie – 2004, conferenţiar 
universitar – 2005.  

Stagieri postdoctorale la Centrul Demografic din Cairo – 
2006, Institutul Internaţional din Malta – 2008, Centrul MASHAV, Israel – 2011. 

Discipline predate: Geografie economică, Geopolitică, Geoeconomie – Ciclul I. Licenţă; 
Demografie economică, Politici demografice, Analiză demografică – Ciclul II. Masterat.  

Membru al Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare a Republicii Moldova 
(2009), autor a 3 monografii şi a peste 30 de articole ştiinţifice, realizator a peste 10 proiecte 
naţionale şi internaţionale. 

 
 
Iacob COCOŞ 
Lector superior 
 

Născut la 13 februarie 1966, în satul Camâşovka, r-nul Izmail, 
reg. Odesa. Angajat la ASEM în 1991. Specialist în domeniul 
geografiei economice, sociale şi politice. 

Activează la Catedra „Gândire economică, demografie şi 
geoeconomie”. A absolvit Facultatea de Geografie şi Biologie din 
Tiraspol în anul 1990. Discipline predate: Geoeconomia, Geografia 
Turismului, Integrarea Economică şi Economia Europeană – la 
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Ciclul I. Licenţă. 
Autor şi participant la mai multe proiecte naţionale şi internaţionale în colaborare cu 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România, Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă, Potsdam, 
Germania şi Universitatea „St. Gallen”, Elveţia. 

Autor a peste 10 lucrări şi articole ştiinţifice de specialitate. 
 

 
Adrian GROZAV 
Lector superior 
 

Născut la 13 august 1972, în or. Chişinău. Angajat al ASEM 
din 1994. A absolvit Facultatea de Geografie a Universităţii de 
Stat din Tiraspol (1994), Facultatea Business Administration, 
specializarea Relaţii Internaţionale Economice, a Universităţii de 
Stat din Moldova, Institutul Internaţional de Management (2000), 
studii la Institutul Naţional de Planificare, Centrul Demografic 
din Cairo, Egipt (2007-2008). Şi-a făcut studiile de doctorat la 
ASEM, tema tezei de doctor „Particularităţile teritoriale ale 

tranziţiei demografice în Republica Moldova”. Lector superior la Catedra „Gândire 
economică, Demografie şi Geoeconomie”. Disciplinele predate: Geoeconomie, Geografie – la 
Ciclul I. Licenţă.  

Participant la elaborarea proiectelor „Impactul migraţiei populaţiei asupra situaţiei 
demografice din Republica Moldova” şi „Situaţia demografică, utilizarea resurselor de forţă 
de muncă şi migraţia populaţiei în spaţiul rural din Republica Moldova”. Autor a 13 lucrări 
ştiinţifice şi metodico-didactice în domeniul populaţiei, publicate în reviste de specialitate şi 
prezentate la forumuri ştiinţifice prestigioase din Republica Moldova şi din Republica Arabă 
Egipt. 
 

CATEDRA LIMBI MODERNE DE AFACERI 
 

 
Gheorghe MOLDOVANU 
Doctor habilitat în filologie, prof. univ. 
Şef-catedră Limbi moderne de afaceri 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născut la 25 februarie 1949, în satul Stoicani, r-nul Soroca. 
Angajat la ASEM din anul 1991. A absolvit Facultatea de Limbi 
şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova (1971) şi 
Facultatea de Management a Academiei de Studii Economice din 
Moldova (1998). Doctor habilitat în filologie. Discipline predate: 
Teoria şi practica traducerii, Tehnici de comunicare orală în 
limba franceză, Corespondenţa comercială în limba franceză, 

Limba franceză de afaceri. 
A publicat circa 90 de lucrări didactice şi ştiinţifice cu un volum de peste 130 coli de 

autor, dintre care 4 manuale pentru studenţi şi 2 monografii. Are publicaţii în România, 
Canada, Rusia, Franţa, Ucraina. În calitate de profesor invitat, a ţinut cursuri de semantică şi 
derivare la Universitatea din Nice (Franţa); a participat la numeroase colocvii şi simpozioane 
organizate de Consiliul Europei privind didactica limbilor moderne şi politica lingvistică 
(Austria, Malta, Luxemburg, Danemarca, Elveţia, Franţa, Belgia, Suedia, Italia, Monaco). 
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A efectuat stagii de specializare în Franţa, Canada, Elveţia. A tradus din franceză şi 
engleză cele mai valoroase opere de referinţă publicate de Consiliul Europei în domeniul 
predării/învăţării limbilor, precum „Cadrul european comun de referinţă pentru limbi” şi 
„Portofoliul european al limbilor: ghid destinat profesorilor şi formatorilor cadrelor 
didactice”. O schiţă biobibliografică a lui Gheorghe Moldovanu este inclusă în ghidul 
Traduction et Terminologie. Répertoire biographique international (Uniunea Latină, 1995). 
Pentru munca asiduă a fost decorat cu medalia „Meritul Civic”. 

Pe lângă preocupările didactico-ştiinţifice, Gheorghe Moldovanu desfăşoară o intensă 
activitate extrauniversitară: 1998-2002 – membru al Comitetului permanent pentru 
învăţământul superior şi cercetare al Consiliului Europei; 2001 – coordonator naţional al 
Consiliului Europei pentru organizarea şi desfăşurarea Anului European al limbilor în 
Republica Moldova; 1999-2002 – vicepreşedinte al Asociaţiei profesorilor de limbă franceză 
din Moldova; 2003 – membru al Comisiei de experţi pentru ştiinţele socioumane şi economie al 
Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică; 2004 – prezent – director al 
Centrului Regional de susţinere a examenelor în domeniul limbii franceze de afaceri de pe lângă 
Camera de Comerţ şi Industrie din Paris; 2005-2010 – director al Filierei Francofone a ASEM. 

 
 

Gheorghe REABŢOV 
Conferenţiar universitar 
 

Născut la 6 aprilie 1946, în or. Cahul. Angajat la ASEM din 
anul 1991. A absolvit Facultatea de Limbi Străine a Universităţii 
de Stat din Moldova în anul 1968. Conferenţiar universitar 
(2007). Profesor de limbă franceză, Catedra Limbi moderne de 
afaceri. Discipline predate: Limba franceză de afaceri, Istoria 
civilizaţiei Franţei. Interpret de limbă franceză la două 
olimpiade: Grenoble, Franţa (1968) şi Moscova (1980). 
Participant la Festivalul Ouest-Est (or. Die, Franţa 1995). 
Traducător la Festivalul Internaţional de Folclor (or. Haguenau, 
Franţa – 1997. Membru al Uniunii Internaţionale a Jurnaliştilor 
şi al Presei de Limbă franceză (2000). Membru al Uniunii 

Jurnaliştilor din Moldova (2005). Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (2007). 
Preşedinte şi coordonator al Cenaclului literar „Junimea” de la ASEM. 

Deţinător a câtorva distincţii: a fost introdus în „Antologia poeziei basarabene şi a 
Bucovinei de Nord (1999), este deţinătorul unei Diplome de Excelenţă a Universităţii din 
Saint-Malo, Franţa (1996) şi a unei Diplome de Excelenţă pentru participarea la Festivalul 
Internaţional de muzică mecanică (Iaşi, 2005). A fost decorat cu Medaliile Jubiliare: 10 ani şi 
15 ani de la fondarea ASEM şi cu medalia Mihai Eminescu (2010). A fost inclus în 
Dicţionarul Scriitorilor Români din Basarabia 1812-2010. E laureat al hebdomadarului 
„Literatura şi Arta” pentru anul 2010. 

A avut stagii ştiinţifico-didactice în Rusia, Ucraina, Franţa şi România, 30 de lucrări 
ştiinţifice, didactico-metodice, recenzii la manuale, programe. Este autor al culegerilor de 
versuri: Ţara Cahul (1995), Lacrima Luminii (Bucureşti, 2000), Am muiat peniţa-n rouă 
(2008) şi a culegerii de maxime şi cugetări proprii Setea de cuvânt (2006). 

 
 
 
 
 



 
 

75

 
 

Svetlana DRAGANCEA 
Doctor în filologie, lector superior 
Director al Centrului de Instruire Lingvistică 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născută la 6 noiembrie 1959, în satul Vadul-Leca, Teleneşti. 
Angajată la ASEM din anul 1995. A absolvit Facultatea de Limbi 
Străine a Universităţii de Stat din Moldova în anul 1982. Şi-a 
făcut studiile de doctorat în 2003. A susţinut teza de doctor în 
filologie, în anul 2006, la Universitatea de Stat din Moldova.  

Discipline predate la Facultatea REI şi BAA: Corespondenţa 
de Afaceri, Limba Franceză – la Ciclul I. Licenţă; Strategii şi 

tehnici de comunicare în afaceri, Tehnici de comunicare în afaceri – la Ciclul II. Masterat. 
Şefa secţiei de limbă franceză la Catedra Limbi moderne de afaceri, membru al Comisiei 

Metodice a Facultăţii REI. Stagii, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse 
ţări. Autoare a cărţilor: Réussir à l'écrit (2009), Communiquer mieux (2011), Imaginea 
obiectelor publicitare din perspectivă lingvistică (2011). 

Membru al echipei de evaluatori internaţionali ai nivelului de franceză, DALF, DELF, 
TEFaQ. 
 

 
Ecaterina RUGA  
Doctor în filologie, conf. univ. 
 

Născută la 10 ianuarie 1943, în satul Niorcani, judeţul Soroca. 
A absolvit Facultatea de Limbi Străine, specialitatea Limba 
engleză şi Limba franceză (1965). 

Angajată la UTM, apoi prin transfer la USM, ASEM (1991). 
Studiile de doctorat la Sankt-Petersburg, la Institutul de Lingvistică 
al Academiei de Ştiinţe a URSS, doctor în filologie, 1984. 

A elaborat cursurile teoretice: Terminologia, Teoria şi Practica 
Traducerii, Tehnici de Comunicare în Limba Străină (MM), 
Strategii şi Tehnici de Comunicare în Afaceri (Masterat, 

specialitatea „Economia Internaţională şi Integrare Europeană”) 
Participantă la numeroase întruniri, conferinţe, workshopuri naţionale şi internaţionale 

din Republica Moldova, România, Rusia, Ucraina, Belarus, Austria etc. 
Responsabilă de Ştiinţă la Catedra de „Limbi moderne de afaceri” din 1991 până-n 

prezent. 
Cursuri de perfecţionare la ASE Bucureşti, Institutul Pedagogic Gherţen Universitatea de 

Stat din Sankt-Petersburg, GRATZ, Austria, Universitatea „Taras Şevcenko” Kiev etc. 
Peste 80 de publicaţii în reviste de specialitate din RM, România, Rusia, Daghestan, 

Ucraina, Belarus. Autoare a publicaţiilor: „Techniques or Strategies of Translation”, „What 
are False Friends?” (Partea 1,2,3,4,5) „The Theory of Translation” (Theory and applied 
translation of Business Texts), „Business Correspondence” (REI, TURISM, BBV, Servicii 
Hoteliere), „Non-Equivalence and Methods of Translation”, „Four Types Of Meanings and 
Their Translation From The Source Language (SL) Into Target Language (TT)”, „Somatic 
Phraseological Units And Their Frequency In The Economic Texts” (2010) etc. 
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Alexei CHIRDEACHIN 
Doctor în filologie, lector superior 
  

Născut la 18 decembrie 1978, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul limbii şi literaturii engleze şi al limbii franceze. 
Angajat la ASEM din anul 2002. A absolvit Facultatea de 
Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova 
în anul 2001, masterat în cadrul facultăţii menţionate la 
specialitatea „Studii de americanistică” în anul 2002, studii de 
calificare suplimentară la Institutul de Stat de Instruire 

Continuă la specialitatea „Translator (Limba germană)” în anul 2009. Doctor în filologie 
(2007, şi-a făcut studiile de doctorat şi şi-a susţinut teza în cadrul USM). 24 de cursuri de 
perfecţionare absolvite în perioada 2001-2011, în cadrul Universităţii Prieteniei Popoarelor 
din Rusia (Moscova), USM, UPS „I. Creangă”, ASEM, UASM. Discipline predate: Tehnici 
de comunicare orală (engl.), Tehnici de comunicare scrisă (engl.), Limba engleză de afaceri, 
Limba străină II (engleză) – Ciclul I. Licenţă; Limba engleză – Ciclul 0. 

Membru al Asociaţiei Naţionale de Lingvistică Aplicată (Universitatea de Stat „M.V. 
Lomonosov”, Moscova, Federaţia Rusă, din 2006) şi a colegiilor de redacţie a ediţiilor 
ştiinţifice periodice «Мова та Iсторiя» („Limba şi istoria”, Universitatea Naţională „T. 
Şevcenko” din Kiev, Ucraina, din 2008) şi a Anuarului Ştiinţific al Institutului de Stat de 
Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM, Chişinău, din 2008). 

A participat la aproape 70 de conferinţe ştiinţifice internaţionale şi naţionale în cadrul 
diferitelor centre universitare şi de cercetare-dezvoltare (Federaţia Rusă: Moscova, Sankt-
Petersburg, Mahacikala; Ucraina: Kiev, Lvov; Republica Moldova: Chişinău, Bălţi, Cahul, 
Comrat). A publicat peste 120 de lucrări ştiinţifice (articole în ediţii ştiinţifice periodice, 
inclusiv în reviste recenzate, şi materialele conferinţelor). 

A participat la probe de licenţă în calitate de preşedinte al comisiei de examinare, la 
probe de doctorat (admitere şi „minimum de candidat”) în calitate de membru al comisei de 
examinare, la perfecţionarea cadrelor didactice din sfera învăţământului preuniversitar în 
calitate de formator în cadrul diferitelor instituţii de învăţământ superior şi formare continuă. 
 

 
Daniela MUNCA 
Doctor în filologie, lector superior  
 
Şi-a făcut studiile de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza”, Iaşi, unde a obţinut titlul de doctor în ştiinţe filologice 
în limba engleză, iar studiile de Masterat în Educaţie le-a făcut 
la Universitatea din Mississippi, SUA, specialitatea Web 2.0 în 
Predarea Limbilor Străine, fapt care i-a permis să 
implementeze numeroase proiecte internaţionale, cele mai 
mari dintre acestea fiind „Business for Youth” administrat de 

ACCELS Moldova şi „Student Business News Skype Link-up” în colaborare cu Universitatea 
Forsyth Tech din Carolina de Nord, SUA.  

Angajată la ASEM din anul 2009. Discipline predate: Engleza de afaceri, Corespondenţa de 
afaceri în limba engleză –  la Ciclul I. Licenţă, Bănci şi Finanţe, la Ciclul II. Masterat.  

Director Executiv al Organizaţiei non-guvernamentale „Asociaţia pentru Dezvoltare 
Creativă”, de pe lângă Ambasada SUA în Moldova, numit Best Alumni of the Month – Cel 
mai bun absolvent al programelor de schimb cu SUA, în ianuarie 2011, de către 
Departamentul de Stat SUA. Câştigătoare a numeroaselor proiecte şi granturi oferte de IREX 
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(2009), Ambasada SUA în Moldova (2009, 2010), EUROCALL (Asociaţia Europeană de 
Predare a Limbilor Străine Asistată de Calculator). Reprezentantul Moldovei în cadrul iEARN 
(Reţeaua Internaţională de Resurse în Educaţie). Facilitator în cadrul Proiectului Consiliilor 
Americane în Moldova „Lumea Deschisă”.  

Participă, în mod regulat, în calitate de trainer, la şcolile de primăvară şi toamnă în 
cadrul ETRC – Centru de Resurse pentru Predarea Limbii Engleze de la Universitatea „Ion 
Creangă” şi, de asemenea, predă limba engleză de afaceri la Centrul Lingvistic American.  

Autoare a câtorva publicaţii ştiinţifico-didactice în cadrul proiectului Balcan Case Study 
Challenge organizat de WUS Austria, TESOL, SUA, Lambert Academic Publishing, Germania etc.  

Participant, în calitate de prezentator, la numeroase conferinţe naţionale şi 
internaţionale: Conferinţa TESOL, aprilie 2007, New York, SUA, Conferinţa NECC din 
Atlanta, Georgia, SUA, iunie 2007, Conferinţa APLE, Universitatea de Stat din Moldova, 
martie 2009, 2010, 2011, Conferinţa „EUROCALL” la Bordeaux, Franţa, septembrie 2010, 
Congresul Absolvenţilor Programelor de Schimb cu SUA organizat de Ambasada SUA, în 
Moldova, noiembrie 2009, 2010.  

 
 
Natalia BOLGARI 
Lector superior universitar 
 

Născută la 8 noiembrie 1971, în s. Coşniţa, Dubăsari. 
Angajată la ASEM din anul 1994. A absolvit Facultatea de 
Limbi Străine a Universităţii „A. Russo” din Bălţi (Moldova) 
în anul 1994, Facultatea de Business şi Administrare a ASEM, 
Chişinău (2000). Discipline predate: Limba engleză de afaceri, 
Tehnici de comunicare orală şi scrisă – la Ciclul I. Licenţă; 
Limba engleză cu aprofundare în terminologia economică – la 
Ciclul II. Masterat.  

În decursul anilor 2008-2009, a participat, în calitate de autor de program şi traducător, la 
lucrările de cercetare desfăşurate în cadrul Proiectului MEINEPO (Master in European 
Integration and Neighbourhood Policy). 

Autoare a 10 articole şi 5 programe analitice. Este coautor al manualelor: Guide in 
Business English (2002), Become Effective in Business Communication (2004). 
 

 
Corina DEMCENCO 
Lector superior universitar 
 

Născută la 24 decembrie 1975, în oraşul Bălţi. Angajată la 
ASEM din anul 1997. A absolvit Facultatea de Limbi Străine a 
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (1997), Facultatea de 
Marketing şi Logistică a ASEM (2008). Lector superior universitar 
la Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”. 

Discipline predate: Limba engleză de afaceri, Tehnici de 
comunicare (scris şi oral ) în afaceri, Corespondenţa de afaceri.  

Un stagiu de schimb de experienţă în Franţa, Grenoble; 9 
publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova; coautoare a manualului: „Become 
Effective in Business Communication” (Chişinău, 2004). 
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Elena SÎRGHI 
Lector superior  
 

Născută la 10 februarie 1955, în satul Mileşti, r-nul Nisporeni. 
Angajată la ASEM din anul 1992. 

A absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a 
Universităţii de Stat din Moldova (1978). 

Discipline predate: Limba franceză de afaceri, Tehnici de 
comunicare orală în limba franceză, Corespondenţa comercială în 
limba franceză, Limba franceză în turism. 

A publicat o serie de articole în domeniul didacticii limbii 
franceze de afaceri, a participat la conferinţe naţionale. A efectuat stagiu de specializare la 
Universitatea Pierre Mendes France (Grenoble). A activat în cadrul Ambasadei URSS din 
Maroc în calitate de traducător (1981-1983). 

Concomitent cu activitatea didactico-ştiinţifică, este membru al Comitetului sindical al 
ASEM şi lider sindical la Facultatea REI, este Secretar al Consiliului Facultăţii REI, din 2000 
până în prezent. 

 
 
Parascovia GROZAV 
Lector superior  

 
Născută la 1 ianuarie 1951, în satul Malcoci, r-nul Ialoveni. 

Angajată la ASEM din 1994. A absolvit Facultatea de Limbi şi 
Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova (1975), şi 
Facultatea de Geografie a Institutului Pedagogic de Stat „T. 
Şevcenko” din Tiraspol (1986).  

Discipline predate: Limba engleză de afaceri, Tehnici de 
comunicare orală în limba engleză, Corespondenţa comercială în 
limba engleză, Limba engleză şi turism, Geoeconomie. 

A publicat o serie de articole în domeniul didacticii engleze 
de afaceri, a participat la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale: Bulgaria, 
Elveţia, Austria, Cehia, Norvegia. 

A efectuat stagii de specializare la Academia de Studii Economice din Bucureşti 
(România). A activat în cadrul Ministerului Învăţământului în calitate de specialist principal. 

Este şef al secţiunii de limbă engleză în cadrul Catedrei de „Limbi Moderne de Afaceri”. 
 

 
Irina GUŢUL-GORDIENCO 
Lector superior universitar 
 

Născută la 12 aprilie 1973, în or. Edineţ. Specialist în 
domeniul predării limbilor străine. Angajată la ASEM din anul 
1995. A absolvit Facultatea de Limbi Moderne ,Universitatea 
de Stat „A. Russo” din Bălţi. Şi-a făcut studiile de masterat la 
ASEM (2004-2006). Magistru în economie, 2006. 

Discipline predate: Limba germană şi limba engleză de 
afaceri, Comunicare scrisă şi orală, Limba engleză şi limba 
germană pentru începători. 



 
 

79

Participantă la numeroase proiecte organizate de Consiliul Europei în Germania şi 
Moldova. Stagii lingvistico-didactice în Germania organizate de „Goethe Institut”. 
Participarea la conferinţe ştiinţifice. 
 

 
Lidia PANAINTE  
Lector superior universitar  
 

Născută la 6 martie 1974, în satul Popeştii de Jos, Drochia. 
Angajată la ASEM din anul 1996. A absolvit Facultatea Limbi 
moderne a Universităţii de Stat „A. Russo” din or. Bălţi (1996), 
studii de masterat la ASEM (2006). Magistru în economie 
Administrarea afacerilor, lector superior la Catedra Limbi 
moderne de afaceri.  

Discipline predate: Limba germană, Tehnici de comunicare 
scrisă şi orală în limba germană, Corespondenţa de afaceri în 

limba germană, Tehnici de traducere în limba germană. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de 
documentare şi participare la seminare în ţară şi peste hotare: România, Germania. Publicaţii 
în reviste de specialitate. Cea mai importantă e culegerea de teste Testsammlung 
Wirtschaftsdeutsch.  
 

 
Stella HÎRBU 
Lector superior universitar 
 

Născută la 27 ianuarie 1969, în or. Floreşti. Specialist în 
domeniul filologiei germane şi engleze. Angajată la Catedra 
Limbi Moderne de Afaceri, Facultatea de Economie Mondială şi 
Relaţii Economice Internaţionale, ASEM, din anul universitar 
1993-1994. 

A absolvit Facultatea de Limbi Străine a Universităţii Pedagogice 
de Stat „A. Russo” din Bălţi. În prezent, doctorandă la Universitatea 
de Stat din Moldova, domeniul de cercetare – „Lingvistica contrastivă 

şi sociolingvistică“, tema tezei de doctor „Analiza etnolingvistică şi expresiv-comunicativă a 
structurilor comparative cu elementul ca în limbile: română, rusă, germană”.  

Discipline predate: Limba germană de afaceri, Corespondenţa de afaceri, Teoria şi 
practica traducerii, Istoria culturii şi civilizaţiei germane. 

Participantă la diverse proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul metodico-didactic 
în calitate de DaF – lector şi traducător. 

Multiple stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare în Germania (Goethe Institut, Berlin, 
Bonn, Institut der Deutschen Sprache, Mannheim ş.a.) şi participare la conferinţe naţionale şi 
internaţionale. Peste 10 publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova.  

 
 
Valentina DAMIAN 
Lector superior  
 

Născută la 7 martie 1962, în or. Belaia Ţerkovi, regiunea Kiev, 
Ucraina. Specialist în domeniul limbii franceze. A absolvit 
Facultatea de Limbi Străine a Universităţii de Stat din Moldova, în 
anul 1986, la specialitatea Limba şi literatura franceză. Angajată la 
ASEM din anul 1992.  
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Discipline predate: Limba franceză în întreprindere, Limba franceză în domeniul 
Turismului, Corespondenţa de afaceri – la Ciclul I. Licenţă, şi Limba franceză generală – la 
Ciclul 0. 

Autoare a câtorva articole ştiinţifico-didactice, pe parcursul activităţii profesionale a 
beneficiat de mai multe stagii de perfecţionare organizate şi finanţate de Guvernul României, 
Alianţa Franceză din Moldova şi AUF: 

1997 – Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România „Le français des affaires”; 
2003 – Centre linguistique de France – Comté, Besançon, France, Perfectionnement de 

langue; 
Iunie 2006 – ASE Bucureşti, România, „Didactique du français sur objectifs spécifique”; 
Iulie 2006 – CIMETIL, Chişinău, „Elemente de terminologie aplicate în practica 

traducerii”; 
Noiembrie 2006 – ASE Bucureşti, România „Didactique du français sur objectifs 

spécifiques”; 
Ianuarie 2010 – ASEM, participare la Seminarul „Integrarea interactivă a materialelor 

video în predarea limbilor moderne de afaceri”, organizat de Ambasada SUA în Republica 
Moldova.  

A participat şi a contribuit în calitate de lector la organizarea manifestaţiilor consacrate 
promovării limbii franceze şi francofone în Republica Moldova.  
 

 
Natalia HIOARĂ 
Lector universitar  
 

Născută la 16 iulie 1971, în or. Chişinău. Angajată la ASEM din 
anul 1997. A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în anul 1993, Universitatea de Stat 
din Moldova, Facultatea de Filologie, specialitatea limba engleză în 
anul 1997.  

Discipline predate: Limba engleză de afaceri –  la Ciclul I. 
Licenţă.  

Participantă la diferite conferinţe, seminare naţionale şi 
internaţionale din Republica Moldova, Rusia, Ucraina etc. 

Cursuri de perfecţionare ASEM, UPS „Ion Creangă”, USM. 
Autoare a 10 articole publicate şi 2 programe analitice. Este coautor al publicaţiei 

metodice: Business Correspondence (REI, Turism, BBV, Servicii Hoteliere). 
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FACULTATEA FINANŢE 
 

 
Ludmila COBZARI 
Doctor habilitat în economie, prof. univ. 
Decan al Facultăţii Finanţe 
Membru al Senatului ASEM 
Membru al Catedrei Finanţe şi asigurări 
 

Născută la 11 iunie 1964, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul finanţelor. Angajată la ASEM din anul 1995. A absolvit 
Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din Moldova, în anul 
1986, a absolvit studiile de doctorat în 1995. Doctor în economie 
(1995), doctor habilitat (1999), profesor universitar (2005).  

Discipline predate: Finanţele întreprinderii, Metode şi tehnici fiscale. 
Membru al Asambleei Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova şi Preşedinte al 

Consiliului Ştiinţific Specializat abilitat cu dreptul de susţinere a tezelor de doctor şi doctor 
habilitat la specialitatea 08.00.10, ,,Finanţe; Monedă; Credit”, membru al grupului permanent 
al Consiliului de Experţi din cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, auditor intern în 
domeniul ,,Managementului calităţii – ISO 9001: 2000; ISO 19011: 2002”, Membru al 
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare în cadrul Comisiei de Atestare a 
personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic. 
 

 
Angela BAURCIULU 
Doctor în economie, conf. univ.  
Prodecan al Facultăţii Finanţe 
Membru al Catedrei Finanţe şi asigurări 
 
Născută la 26 octombrie 1973, în or. Vulcăneşti. Specialist în 
domeniul finanţelor. A absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice a 
Universităţii din Craiova, România (1995) şi şi-a continuat 
studiile de doctorat la ASEM (1999-2004). Activitatea ştiinţifico-
didactică în cadrul ASEM şi-o începe în anul 1999 în calitate de 
asistent universitar la Catedra „Finanţe şi Asigurări”, obţinând 
gradul ştiinţific de doctor în economie în anul 2006 şi titlul de 
conferenţiar universitar în 2009.  

Discipline predate: Politici financiare ale întreprinderii, Gestiunea financiară şi politici 
financiare a întreprinderii, Managementul Financiar, Finanţe, Strategii macroeconomice 
bugetare şi fiscale. A elaborat programe analitice, indicaţii metodice şi cursuri de lecţii. În 
perioada 2007-2008 a participat la elaborarea Cadrului Naţional al calificărilor pentru 
specialitatea 364 Finanţe. 

În cadrul concursului Prof-Top, ediţia 2006, a fost apreciată de către studenţii ASEM 
prin acordarea nominalizării de „Cea mai originală profesoară”. 

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe naţionale şi 
internaţionale. Peste 26 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova şi 
România; coautor al unor manuale, cursuri de lecţii şi culegeri naţionale (2006-2010), autor al 
monografiei Dimensiunea echilibrului financiar public la nivel macroeconomic în Republica 
Moldova (2007). 
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Ana GUMOVSCHI 
Doctor în economie, conf. univ. 
Prodecan al Facultăţii Finanţe 
Membru al Catedrei Investiţii şi Pieţe de Capital 
 

Născută la 14 octombrie 1972, în or. Nisporeni. Specialist 
în domeniul preţurilor şi tarifelor, investiţiilor şi activităţii 
investiţionale. Angajată la ASEM din anul 1999. A absolvit 
Facultatea de Economie a Universităţii Agrare de Stat din 
Moldova în anul 1995, şi-a făcut studiile de doctorat în cadrul 
Academiei de Studii Economice din Moldova în perioada 
1999-2004. Doctor în economie (2007), conferenţiar 
universitar la catedra Investiţii şi Pieţe de Capital (2010).  

Discipline predate: Preţuri şi tarife, Activitatea investiţională a Societăţilor pe Acţiuni – 
la Ciclul I. Licenţă; Preţuri, concurenţă şi competitivitate financiară, Sisteme complexe de 
finanţare a investiţiilor – la Ciclul II. Masterat. 

Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil în vederea examinării tezelor de doctor/doctor 
habilitat la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit (2010).  

Participantă la un proiect naţional în domeniul cercetărilor ştiinţifice finanţat de AŞM 
(2008, 2009) şi la un proiect internaţional de asistenţă tehnică finanţat de USAID (2009, 
2010). Stagii ştiinţifico-didactice şi participare la forumuri ştiinţifice organizate în Republica 
Moldova şi România. Peste 30 de publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice; coautoare a 
cursului universitar: Preţuri şi tarife (2005). 

 
 
Tatiana CHIOSEA 
Doctor în economie, conf. univ. 
Prodecan al Facultăţii Finanţe 
Membru al Catedrei Finanţe şi asigurări 
 

Născută la 25 ianuarie 1959, în or. Făleşti. Specialist în 
domeniul finanţelor. Angajată la ASEM din anul 2001. A absolvit 
Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din Moldova în anul 
1981, şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM în perioada 1999-
2002. Doctor în economie (2003), conferenţiar universitar (2006). 

Discipline predate: Finanţele întreprinderii – la Ciclul I. 
Licenţă; Management financiar; Politici financiare; Evaluarea 
întreprinderii – la Ciclul II. Masterat. 

Participare la conferinţe în Moldova, Belarus, Rusia. Peste 35 de publicaţii în reviste din 
Republica Moldova, Rusia, Belarus. Autor al manualelor „Management financiar” (2005), 
Finanţele întreprinderii (2007). 
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SECRETARIATUL FACULTĂŢII FINANŢE 
 

 
Lidia COTOROBAI 
Metodist 
 

Născută la 1 decembrie 1944, în 
satul Cunicea, raionul Camenca. 
Angajată la ASEM din anul 1991. A 
absolvit Universitatea de Stat din 
Moldova, Facultatea de Filologie 
(1968). 

Angajată în calitate de 
profesoară la Şcoala medie din satul 
Sărăteni, r-nul Teleneşti (1968-
1971), metodist la Facultatea 
„Economie” a USM (1974-1991).  

Activează la decanatul Facultăţii 
„Finanţe”, metodist (1991 – prezent). 

Tatiana BURLACU 
Dispecer superior 

Născută la 9 iunie 1968, în satul Ciutuleşti, r-nul Floreşti. Angajată la ASEM din anul 
1998. A absolvit Tehnicumul industrial-pedagogic din Chişinău (1989); ASEM, Facultatea 
„Finanţe”, specialitatea „Finanţe şi Asigurări” (2005); Masterat, specialitatea „Administrarea 
financiar-bancară” (2006); doctorandă, specialitatea 08.00.10 ,,Finanţe; Monedă; Credit” 
(2009 – prezent).  

Activează la decanatul Facultăţii „Finanţe”, dispecer superior (1998 – prezent). 
 
Oxana CRIJANOVSCHI  
Dispecer superior 

Născută la 30 ianuarie 1977, în satul Zastânca, r-nul Soroca. Angajată la ASEM din anul 
2003. A absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea „Psihologie” (2002); ASEM, 
Facultatea „Finanţe”, specialitatea „Finanţe şi Asigurări” (2008); Masterat, specialitatea 
„Administrarea financiar-bancară” (2010).  

Activează la decanatul Facultăţii „Finanţe”, dispecer superior (2003 – prezent). 
 
Elena TARAN 
Dispecer 

Născută la 9 mai 1987, în oraşul Chişinău. Angajată la ASEM din anul 2010. A absolvit 
Liceul Teoretic cu profil de arte „Elena Alistar” (2006); studentă la Universitatea de Stat, 
Facultatea de „Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei” (2006 – prezent).  

Activează la decanatul Facultăţii „Finanţe”, dispecer (2010 – prezent). 
 
 
 

 
 
de la stânga la dreapta:  Tatiana  Burlacu, Lidia 
Cotorobai, Oxana Crijanovschi, Elena Taran 
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CATEDRA BĂNCI ŞI ACTIVITATE BANCARĂ 
 

 
Oleg STRATULAT 
Doctor în economie, prof. univ. 
Şef-catedră Bănci şi activitate bancară 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născut la 22 februarie 1957, în s. Slobozia – 
Horodişte, raionul Rezina. Angajat la ASEM din anul 
1991.  

A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii de 
Stat din Moldova, în anul 1978, Universitatea Ştiinţe 
Politice din Chişinău în anul 1986, Facultatea de Drept a 

Academiei de Studii Economice din Moldova în anul 2009, şi-a făcut studiile de doctorat la 
Institutul Politehnic din Chişinău (Universitatea Tehnică din Moldova) în anul 1989.  

Doctor în economie (1989), conferenţiar universitar (1992), profesor universitar (2002). 
Coordonator al temelor de cercetare de stat. Coordonator ştiinţific al proiectelor de 

cercetare naţionale şi internaţionale. Coordonator ştiinţific a 5 doctori în economie. 
Autor a 150 de lucrări ştiinţifice, didactice şi metodice publicate în ţară şi peste hotare. 

Printre cărţile de autor se regăsesc: Împrumuturile publice interne (2008), Reglementarea 
juridică a împrumuturilor obligatoare municipale – direcţie de aprofundare a descentralizării 
fiscale în Republica Moldova (2008), Impozitele indirecte (2008), Impozitele. Abordare 
teoretică (2004), Impozitele directe (2004), Cheltuielile publice pentru acţiuni social-
culturale (2001), Cheltuielile publice pentru securitatea socială (2001), Politica financiară 
(1997), Mecanismul financiar (1996).  

Participant la 50 congrese, simpozioane, conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 
Stagii ştiinţifice şi didactice, vizite de documentare, participări la simpozioane în SUA, 

Germania, Elveţia, Austria, Spania, România, Rusia, Ucraina.  
Preşedinte al Consiliului Economic Suprem de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova 

(1997-1998), deputat în Parlamentul Republicii Moldova (1997-1998), Viceprim-ministru al 
Republicii Moldova (1998-1999). 
 

 
Angela SECRIERU 
Doctor habilitat în ştiinţe economice, prof. univ.  
 

Specialist în domeniul finanţelor. Angajată la ASEM 
din 1990. Şi-a făcut studiile de doctorat la Academia de 
Studii Economice din Bucureşti, România, în perioada 
1992-1995. Doctor în economie din 1996. Conferenţiar 
universitar din 2001.  

Discipline predate: Finanţe Publice, Management 
Financiar, Monedă şi Credit, Managementul portofoliului de 
investiţii, Management bancar, Strategii de politică 
monetară. Din 2005 – doctor habilitat în ştiinţe economice. În 

2009, i s-a atribuit titlul de profesor universitar. Membru al Seminarului Ştiinţific de profil „Aspecte 
teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar”, specialitatea 08.00.10. „Finanţe; Monedă; 
Credit”, ASEM şi al SŞP organizat pe lângă Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, AŞM. În 
perioada 2006-2010, a fost referent oficial la 9 teze de doctor şi 1 teză de doctor habilitat în 
economie, care au fost susţinute în Consilii Ştiinţifice Specializate (CŞS). Membru în 4 CŞS. Este 
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coordonatorul activităţii ştiinţifice a Catedrei „Bănci şi Activitate Bancară”. Are 64 de publicaţii, 
dintre care – o monografie „Sistemele financiare şi stimularea proceselor de obţinere a valorii”, un 
curs universitar „Finanţele publice: instrumente şi mecanisme financiare de intervenţie 
guvernamentală”. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice realizate au fost prezentate la peste 25 de 
conferinţe şi reuniuni economice naţionale şi internaţionale în Bulgaria, România, Rusia, Republica 
Moldova etc. A participat la avizarea unor rapoarte elaborate de instituţii financiare naţionale, 
precum Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a Moldovei. 

 
 
Ilinca GOROBEŢ 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 25 septembrie 1977. Specialist în domeniul 
activităţii bancare. Angajată la ASEM din anul 1999. A 
absolvit Facultatea de Finanţe şi Credit a ASEM în anul 
1999, şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM în perioada 
1999-2003. Doctor în economie (2003), conferenţiar 
universitar (2006).  

Discipline predate: Activitate bancară, Monedă şi Credit –  la Ciclul I. Licenţă; Strategii 
de politică monetară – la Ciclul II. Masterat.  

Stagiu ştiinţifico-didactic, vizită de documentare şi participare la Universitatea „Dunărea 
de Jos”, Galaţi (2002). Peste 20 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova 
şi România; autoare a lucrărilor didactice: Основы банковского дела (2005), Practici 
bursiere internaţionale (2006). 
 

 
Aliona ZUBIC 
Doctor în economie, conf. univ.  
 

Născută la 29 iulie 1971, în orăşelul Teleneşti. Specialist în 
domeniile finanţe, monedă şi credit. Angajată la ASEM din 1995. 
A absolvit Facultatea de „Finanţe” a Academiei de Studii 
Economice din Moldova în anul 1995, şi-a făcut studiile de 
doctorat la Academia de Studii Economice din Moldova în 1999. 
Doctor în economie (2003), conferenţiar universitar (2006).  

Discipline predate: Finanţe publice, Bazele activităţii 
bancare, Activitate bancară, Practici bancare internaţionale, Management bancar, Creditare 
bancară, Monedă şi credit – la Ciclul I. Licenţă. Autoare a 25 de publicaţii, printre care se 
regăsesc monografii, cursuri universitare, indicaţii metodice la disciplinele predate şi articole în 
reviste şi conferinţe ştiinţifice.  
 

 
Ana CÂRLAN 
Doctor în economie, conf. univ.  

 
Născută la 18 iunie 1970, în s. Burlacu, Cahul. Angajată la 

ASEM din anul 1992. 
A absolvit Facultatea „Finanţe şi informatică” a Academiei de 

Studii Economice din Moldova în anul 1992, şi-a făcut studiile de 
doctorat la Academia de Studii Economice din Moldova în anul 
1996. Doctor în economie (1998), conferenţiar universitar (2002).  
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Autor a 55 de lucrări ştiinţifice, didactice şi metodice publicate în ţară şi peste hotare. 
Autor al cărţilor: Relaţii valutare-financiare internaţionale (2006), Monedă şi credit (2006); 
coautor al monografiei Reglementarea juridică a împrumuturilor obligatare municipale – 
direcţie de aprofundare a descentralizării fiscale în Republica Moldova (2008). 

Participant la 25 de congrese, simpozioane, conferinţe ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale. 

Discipline predate: Relaţii valutar-financiare internaţionale, Monedă şi credit, Bazele 
funcţionării pieţei de capital, Tranzacţii bursiere, Finanţe internaţionale, Monedă şi 
operaţiuni bancare, Relaţii economice internaţionale, Gestiunea cursului valutar.  

Participant la proiectele internaţionale şi naţionale privind descentralizarea fiscală – 
provocări pentru Republica Moldova şi împrumuturile obligatoare municipale.  

Stagii ştiinţifice, didactice, vizite de documentare şi participări la simpozioane în 
România şi Ucraina.  

Membru al Comisiei de atestare a participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare 
de pe lângă Comisia Naţională a Pieţei Financiare (2008-prezent).  

Membru al Seminarului Ştiinţific de profil. 
 

 
Stela CIOBU 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 31 martie 1975, în or. Chişinău. Angajată la ASEM 
din anul 2001. A absolvit Facultatea de Relaţii Economice 
Internaţionale a Academiei de Studii Economice din Moldova în anul 
1997; studii în domeniul relaţiilor internaţionale şi integrării 
europene la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 
(România) între anii 1997-1999. Şi-a făcut studiile de doctorat la 
Academia de Studii Economice din Bucureşti (România) în perioada 
1997-2001. Doctor în economie (2001), conferenţiar universitar 

(2005). Specialist în domeniul relaţiilor monetar-valutare şi activitate bancară. Discipline 
predate: Activitate Bancară, Monedă şi Credit, Relaţii Financiar-Valutare Internaţionale – la 
Ciclul I. Licenţă; Reglementarea şi Controlul Intern al Băncii Comerciale – la Ciclul II. 
Masterat.  

A participat, în calitate de trainer, la instruirea cadrelor din domeniul microfinanţării, 
angajaţi ai Asociaţiilor de Economii şi Împrumut în intervalul 2003-2010; instruirea aleşilor 
publici locali în anul 2007; evaluarea mediului de afaceri în spaţiul rural. De asemenea, este 
consultant în domeniul pieţelor agroalimentare în cadrul instituţiilor internaţionale: Banca 
Mondială, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Comisia Europeană, TACIS, 
precum şi participant activ al societăţii civile în cadrul ONG „Contact”. 

Autoare şi participantă la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind reforma 
sectorului de microfinanţare şi sectorului agricol. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de 
documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări. Secretar ştiinţific al Seminarului 
Ştiinţific de Profil „Aspecte teoretice şi practice ale domeniului financiar-bancar” la 
specialitatea 08.00.10 – Finanţe, Monedă, Credit. Peste 60 de publicaţii în reviste de 
specialitate din Republica Moldova, România, Ucraina; coautor al manualelor: Bazele 
activităţii investiţionale (2004) şi Finanţe (2010). 
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Margarita COVALIU 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 28 noiembrie 1967, în oraşul Chişinău. Angajată 
la ASEM din anul 1994. A absolvit Facultatea de Economie a 
Universităţii de Stat din Moldova (1989), şi-a făcut studiile de 
doctorat la ASEM (1998). Doctor în economie (1998), 
conferenţiar universitar (2003).  

Discipline predate: Bazele activităţii bancare, Managementul 
bancar – la Ciclul I. Licenţă; Sisteme bancare comparate, 
Reglementare bancară şi supraveghere prudenţială – la Ciclul II. 
Masterat.  

A colaborat cu Institutul Muncii al Federaţiei Generale a 
Sindicatelor din RM la elaborarea primului anuar economic şi social „Piaţa muncii şi 
dezvoltarea socială” (2000). 

A colaborat cu Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Informaţiei Tehnico-
Economice în calitate de expert la analiza proiectului bugetului de stat pentru anul 2001. 
Membru al Grupului de Experţi în Domeniul Economiei de pe lângă Consiliul Suprem pentru 
Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică la evaluarea proiectelor de cercetare ştiinţifică în domeniul 
bancar (2002). 

Stagii, vizite de documentare şi participare la conferinţe în ţară şi peste hotare. Peste 25 
de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, România. Autoare a 
monografiei: Politica bugetară în perioada de tranziţie prin prisma teoriilor economice 
contemporane (2004). 
 

 
Alla DAROVANNAIA 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 15 octombrie 1964, în s. Butuceni, r-nul 
Râbniţa. Specialist în domeniul financiar-bancar. Angajată la 
ASEM din 1990. A absolvit Facultatea de Economie a 
Universităţii de Stat din Moldova, în anul 1982, şi-a făcut 
studiile de doctorat la ASEM în perioada 1991-1994. Doctor 
în economie (1995), conferenţiar universitar (2000).  

Discipline predate: Activitate bancară, Creditare bancară 
– la Ciclul I. Licenţă; Finanţare şi creditare internaţională – 
la Ciclul II. Masterat.  

Membru al grupului de lucru privind Ameliorarea 
Competitivităţii de pe lângă Ministerul Economiei al Republicii Moldova (2008-2009), 
Membru al Comisiei de atestare a participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare de 
pe lângă CNVM (1996-1998).  

A participat, în calitate de lector, la instruirea cadrelor economice din sectorul real al 
economiei naţionale în domeniul activitate bursieră.  

Stagii ştiinţifico-didactice, peste 30 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica 
Moldova, România; autoare a cursurilor universitare: Pieţe de capital (2005), Bazele 
funcţionării pieţelor de capital (2005).  
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Irina DICOVA  
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 24 noiembrie 1960, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul financiar-bancar. Angajată la ASEM din anul 1991. A 
absolvit Facultatea de Economie, specialitatea „Finanţe şi Credit” 
a Universităţii de Stat din Moldova în anul 1983, şi-a făcut studiile 
de doctorat la ASEM (1993). Doctor în economie (1993). 
Conferenţiar universitar (1994).  

Discipline predate: Moneda şi credit, Activitatea bancară, 
Management bancar, Operaţiuni bancară – la Ciclul I. Licenţă; 
Strategii şi politici monetară, Gestiunea performanţelor bancară 

– la Ciclul II. Masterat.  
A participat în calitate de lector la instruirea: cadrelor economice din sectorul real al 

economiei naţionale, contabilităţii manageriale, contabilităţii financiare, managementului 
financiar prin intermediul SRL Contabil-Service; cadrelor bancare în domeniul Creditarea 
ipotecară prin intermediul Asociaţiei Băncilor din Moldova. 

 
 

Larisa ROMANCIUC 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 21 octombrie 1962, în or. Chişinău. 
Specialist în domeniul analizei activităţii bancare şi 
economico-financiare. Activează la Catedra „Bănci şi 
Burse de Valori” a ASEM de la 1.09.2003 în calitate de 
conferenţiar universitar. La 23 februarie 2005, a fost 
confirmată în postul de conferenţiar universitar 
(ord.nr.31.PL din 23.03.2005) la aceeaşi catedră, fiind 
aleasă prin concurs. A absolvit Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova în 1983 cu diplomă cu menţiune. În 

1998, a susţinut teza de doctor în ştiinţe economice. Pe parcursul ultimilor nouă ani de 
activitate în cadrul Catedrei „Bănci şi Burse de Valori” – „Bănci şi Activitate Bancară”, predă 
în limba rusă la secţiile învăţământ cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă disciplinele: „Pieţele 
de capital şi operaţiunile bursiere ”, „Bazele funcţionării pieţei de capital”, „Relaţiile 
valutare financiare internaţionale”, „Marketingul investiţional”, „Creditarea bancară”, 
„Practici bancare”, „Monedă şi credit”, „Reglementarea activităţii bancare” – la Ciclul I. 
Licenţă. „Marketingul bancar”, „Finanţarea şi Creditarea Internaţională”, ,,Tranzacţii pe 
piaţa Forex” – la Ciclul II. Masterat. 

Cercetările au fost materializate în 50 de articole ştiinţifice. Publicaţiile au ca obiectiv de 
cercetare: organizarea stimulării muncii; optimizarea creditării; climatul investiţional; 
riscurile aferente investiţiilor; influenţa inflaţiei, formarea cursul valutar, dealing valutar.  

A participat la 15 conferinţe ştiinţifice, ştiinţifico-didactice şi ştiinţificо-practice. 
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Viorica LOPOTENCO 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 1 octombrie 1972, în or. Bălţi. Specialist în 
domeniul relaţiilor financiar-valutare. Angajată la ASEM din anul 
1994. A absolvit Facultatea de Finanţe a ASEM în anul 1994, şi-a 
făcut studiile de doctorat la Academia de Studii Economice din 
Bucureşti în anii 1994-1998. Doctor în economie (1989), 
conferenţiar universitar (2004).  

Discipline predate: Relaţii valutar-financiare internaţionale – 
la Ciclul I. Licenţă; Tranzacţii pe piaţa FOREX, Inginerie 

financiară în băni – la Ciclul II. Masterat. 
Participant la proiectele naţionale privind integrarea europeană şi stabilitatea financiară a 

Republicii Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare în 
diverse ţări. Peste 40 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, România, 
Rusia; autoare a cursurilor universitare: Relaţii valutare-financiare internaţionale (2005), 
Международные валютно-кредитные отношения (2006). 

 
 
Larisa MISTREAN 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la  9 mai 1970, în satul Orac, Leova. Angajată la 
ASEM din anul 1993. Specialist în domeniul activitate bancară. A 
absolvit Tehnicumul de Finanţe şi Economie din Chişinău (1988), 
Facultatea Finanţe, Credit şi Monedă a ASEM (1993), şi-a făcut 
studiile de doctorat la Universitatea din Craiova (România) în 
perioada 1993-1996. Doctor în economie (1996), conferenţiar 
universitar (2004).  

Membru al Comisiei de experţi a Centrului de Cercetare 
Economică al ASEM, 2002-2008. 

Membru al Seminarului Ştiinţific de profil „Aspecte teoretice şi practice ale domeniului 
financiar-bancar” la specialitatea 08.00.10 – „Finanţe; Monedă; Credit”, ASEM, 2006-2008. 

Discipline predate: Activitatea bancară, Managementul bancar, Operaţiuni bancare – la 
Ciclul I. Licenţă; Marketing bancar, Strategii şi politici monetare – la Ciclul II. Masterat.  

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe 
internaţionale din ţară şi din România. Peste 40 de publicaţii în reviste de specialitate din 
Republica Moldova, România; autoare a notelor de curs: Operaţiuni bancare: concepte, 
scheme, aplicaţii (2006). 

 
 

Victoria COCIUG 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 9 noiembrie 1972, în or. Bălţi. Specialist în domeniul 
gestiunii activităţii bancare. Angajată la ASEM din anul 1995. A 
absolvit Facultatea „Finanţe, credit, monedă” a ASEM în anul 1995, 
şi-a făcut studiile de doctorat la Academia de Studii Economice din 
Bucureşti în perioada 1995-2001. Doctor în economie (2003), 
conferenţiar universitar (2007).  
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Discipline predate: Bazele activităţii bancare, Management bancar – la Ciclul I. Licenţă; 
Gestiunea performanţelor şi riscurilor bancare, Reglementarea şi controlul intern al băncii 
comerciale – la Ciclul II. Masterat.  

Autoare şi participantă la 7 proiecte de cercetare ştiinţifică care au abordat probleme 
actuale de dezvoltare a sistemului financiar, dintre care la două în postură de conducător de 
proiect. În anul 2006 a câştigat finanţarea unui proiect individual în cadrul concursului 
desfăşurat pentru tineri cercetători. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi 
participare la conferinţe în diverse ţări. Peste 40 de publicaţii în reviste de specialitate din 
Republica Moldova, România, Rusia; coautoare a manualelor: Operaţiuni bancare (2006), 
Gestiunea riscurilor bancare (2008), Control şi audit bancar intern (2008), a problemarelor 
Bazele funcţionării pieţei de capital (2003), Management bancar (2008), a dicţionarului de 
termeni economici Dicţionar financiar-bancar (2004). 

 
 
Ala ROLLER 
Doctor în economie, lector superior  

 
Născută la 10 aprilie 1970, în or. Chişinău. 

Angajată la ASEM în septembrie 1993, în perioada 
1997-2002, a activat prin cumul. A absolvit în 1988 
Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău, Facultatea 
Evidenţa bugetară; în 1993 – Facultatea de Finanţe şi 
Credit, ASEM, specializarea economist; şi-a făcut 

studiile de doctorat la Universitatea de Stat Craiova (România) cu teza „Asigurarea 
echilibrului financiar-monetar”. Doctor în economie din 1997. 

În perioada 1997-2007, a activat la Banca Naţională a Moldovei în calitate de economist-
coordonator în Departamentul Politică Monetară şi Cercetări.  

Din septembrie 2007, este angajată prin contract la ASEM ca lector superior, la Catedra 
Bănci şi Activitate Bancară.  

Discipline predate (în limbile română şi rusă): „Relaţii economice financiar-
internaţionale”, Monedă şi credit, Finanţele întreprinderilor”, „Pieţe de capital”, 
„Operaţiuni bancare”, „Activitate bancară” – la Ciclul I. Licenţă; „Teoria şi practica 
riscurilor bancare”, „Metode şi tehnici valutar-financiare internaţionale”, „Gestiunea 
cursului valutar” – la Ciclul II. Masterat. 

A participat la conferinţe şi stagii de perfecţionare atât naţionale, cât şi internaţionale. Are 
peste 18 publicaţii în reviste de specialitate din R. Moldova, România şi Rusia. 

 
 

Alesea ANDRONIC 
Lector superior  

Născută la 29 august 1970. Specialist în domeniul 
activităţii bancare. Angajată la ASEM din anul 1995. A 
absolvit Facultatea de Contabilitate a ASEM în anul 1995, şi-a 
făcut studiile de doctorat la ASEM în perioada 1997-2000. 

Discipline predate: Monedă şi Credit, Activitate 
bancară, Management bancar – la Ciclul I. Licenţă.  

Stagiu ştiinţifico-didactice, vizită de documentare şi 
participare la ASE Bucureşti (2002); cursuri ProDidactica 
(2004). 
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Publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova şi România; autoare a lucrării 
didactice: Bazele Funcţionării Pieţei de Capital (planuri tematice, studii de caz, teste). ASEM, 
Chişinău (2005). 
 

 
Ruslan BATIŞCEV 
Lector superior  
 

Născut la 5 martie 1978. Specialist în domeniul activităţii 
bancare. Angajat la ASEM din anul 2000. A absolvit 
Facultatea Finanţe (ASEM) în anul 2000, şi-a făcut studiile de 
doctorat la ASEM în perioada 2001-2005. Doctor în economie 
(2006).  

Discipline predate: Activitate bancară, Management 
bancar, Monedă şi credit – la Ciclul I. Licenţă; 

Reglementarea şi controlul intern al băncii comerciale, Gestiunea cursului valutar – la Ciclul 
II. Masterat.  

Peste 20 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova şi România; autor 
al notelor de curs: Техника биржевых операций (2006), Фондовая биржа (2006); 
Банковское кредитование (2006); Основы банковской деятельности (2007); Банковский 
менеджмент (2008); Банковский маркетинг (2011). 
 

 
Angela BELOBROV 
Lector superior 
 

Născută la 25 iunie 1976, în s. Hârtopul Mare, r-nul Criuleni. A 
absolvit Colegiul Naţional de Comerţ din Chişinău în anul 1994, 
apoi Facultatea de Contabilitate şi Audit a Academiei de Studii 
Economice din Moldova în anul 1999, şi-a făcut studiile de doctorat 
la specialitatea „Finanţe; monedă; credit” în anul 2009. În anul 2010, 
a finalizat teza de doctorat cu tema „Efectele financiare ale migraţiei 
externe a forţei de muncă din Republica Moldova”.  

Specialist în domeniul finanţelor şi contabilităţii. Angajată la 
ASEM din anul 1999. Discipline predate: Relaţii valutar-financiare 

internaţionale, Activitate bancară, Creditare bancară, Monedă şi Credit – la Ciclul I. 
Licenţă; Gestiunea riscurilor bancare – la Ciclul II. Masterat.  

A activat în Direcţia de administrare fiscală din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat al 
jud. Chişinău al Republicii Moldova în perioada 1999-2003.  

A prezentat peste 15 comunicări cu tematică financiară în cadrul conferinţelor ştiinţifice 
ale cadrelor didactice şi tinerilor cercetători din cadrul universităţilor din ţară şi din 
străinătate, cele mai recente fiind: Quantification of economic and social impact of external 
labor migration by application of Cost-Benefit Analysis, Atribuirea conceptului de efect 
financiar la sistemul categoriilor cunoaşterii realităţii economice, Evaluarea impactului 
remitenţelor asupra cursului valutar – cazul Republica Moldova, Impactul migraţiei externe a 
forţei de muncă asupra rezilienţei financiare a gospodăriilor casnice în timpul crizei şi 
Cercetarea climatului migraţional. Peste 30 de lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice 
publicate în reviste şi culegeri de specialitate din Republica Moldova şi România.  
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Dorina CLICHICI 
Lector superior universitar  

 
Născută la 14 octombrie 1978,  în or. Chişinău. A absolvit 

Academia de Studii Economice din Moldova în anul 2001, şi-a făcut 
studiile de masterat la specializarea „Activitatea Bancară şi a 
Burselor de Valori” (2001-2002). Şi-a făcut studiile de doctorat la 
Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, România, în domeniul 
„Economie” (2002-2006).  

Specialist în domeniul activităţii bancare. Angajată la ASEM din 
anul 2002, în cadrul Facultăţii „Finanţe”. Discipline predate: Activitate 
bancară, Creditare bancară, Relaţii valutar-financiare internaţionale, 
Management bancar – la Ciclul I. Licenţă. Peste 30 de publicaţii în 

reviste şi culegeri de specialitate din Republica Moldova şi România. Coautor al monografiilor: 
„Problemele de abordare a politicii industriale în lumea contemporană” (2007), „Investiţii 
internaţionale” (2007), „Armonizarea mecanismelor economice, financiare şi sociale în procesul 
integrării europene. Cercetarea politicilor sectoriale de transformări în vederea integrării în 
Uniunea Europeană”. Etapa I (2009). Participantă la proiectul de cercetare ştiinţifică 
„Armonizarea mecanismelor economice, financiare şi sociale în procesul integrării europene” 
(IEFS, 2006-2010), în calitate de conducător al proiectului în anii 2009-2010. 
 
 

CATEDRA FINANŢE ŞI ASIGURĂRI 
 

Nadejda BOTNARI 
Doctor în economie, conf. univ. 
Şef-catedră Finanţe şi asigurări 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născută în anul 1961, doctor în economie, conferenţiar 
universitar, absolventă a Universităţii de Stat din Moldova, este în 
prezent şefa Catedrei „Finanţe şi asigurări” a Academiei de Studii 
Economice din Moldova. 

Activităţi didactice la disciplinele: Finanţele întreprinderii, 
Management financiar, Evaluarea financiară a întreprinderii, 
conducător de doctorat ş.a. 

Domenii de interes: Politici financiare de stimulare a creşterii economice la micro- şi 
macronivel; Gestiunea financiară a întreprinderii; Dezvoltarea durabilă; Fiscalitate, Bănci. 

A urmat stagii de perfecţionare şi documentare: cursuri de perfecţionare „Strategii de 
dezvoltare a LSDGC” (Lectură şi scriere pentru Dezvoltarea Gândirii Critice) – 2004; Stagii 
de perfecţionare, ASE Bucureşti, România – 1997, 2004; Stagii de informare, Universitatea 
”Lucian Blaga”, Sibiu, România – 2010; Quality Management System ISO 9001-2008 
training for internal audit. AJA Academy, România, 2010.  

Participări la activităţi de expertiză, consultanţă, activităţi editoriale:  
- 2003 – prezent, secretar ştiinţific al Consiliului Ştiinţific Specializat 08.00.10 

Finanţe; monedă; credit din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova;  
- 2003 – prezent, membru al Senatului ASEM; 
- 2003 – prezent, membru al Seminarului Ştiinţific de profil „Aspecte teoretice şi 

practice ale domeniului financiar-bancar”, ASEM; 
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- 2003 – prezent, membru al Colegiului de redacţie al revistei Economica;  
- 2003 – prezent, membru al Comisiei Metodice a Facultăţii Finanţe de expertizare a 

lucrărilor metodico-didactice şi ştiinţifice.  
Publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice: peste 70 de lucrări ştiinţifice, inclusiv: 30 

articole în reviste ştiinţifice de specialitate, a publicat în calitate de autor şi coautor 3 manuale 
(Finanţele întreprinderii, Finanţe, Management financiar), 1 curs universitar, problemar, 
culegere de teste, indicaţii metodice, programe analitice; a participat la conferinţe ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale şi a publicat în culegeri de lucrări ştiinţifice 29 articole; a participat 
la realizarea mai multor teme de cercetare, în calitate de conducător şi executant, a organizat, 
în cadrul catedrei „Finanţe şi asigurări”, 2 conferinţe ştiinţifice internaţionale: „Racordarea 
sistemului financiar al R. Moldova la exigenţele integrării europene”, 2004 şi „Politici 
financiare de relansare a creşterii economice în condiţiile crizei economice mondiale”, 2010.  

 
 

Natalia BĂNCILĂ 
Doctor habilitat în economie, conf. univ. 
 

Născută la 27 octombrie 1963, satul Lunga, Dubăsari. 
Angajată la ASEM din 1992, colaborator ştiinţific superior al 
Institutului de Cercetări Economico-Financiare, iar din 1994 – 
prezent, la Catedra „Finanţe şi Asigurări”. A absolvit Şcoala 
medie din satul natal cu medalie de aur (1980), apoi 
Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din Moldova 
(1985), după care şi-a început activitatea de inginer-
economist la Institutul de Planificare a Comitetului de Stat 
pentru Planificare de pe lângă Guvernul Republicii Moldova. 

În anul 1991, şi-a terminat studiile de doctorat la ASEM, la Catedra „Planificarea economică 
şi socială”, obţinând titlul ştiinţific de Doctor în economie la specialitatea 08.00.05 – 
Economia şi managementul în ramură şi domeniu de activitate”; în anul 2000, i se atribuie 
titlul didactic de conferenţiar universitar, iar în 2007, titlul ştiinţific de doctor habilitat în 
economie la specialitatea 08.00.10 – Monedă; finanţe; credit. Disciplinele predate: Finanţele 
întreprinderii – la Ciclul I. Licenţă; Management financiar, Evaluarea financiară a 
întreprinderii – Ciclul II. Masterat. Autoare a peste 45 de publicaţii în reviste de specialitate 
din Republica Moldova, România, Rusia; autoare a manualelor: Gestiunea financiară a 
întreprinderii; Evaluarea financiară a întreprinderii şi a monografiei „Evaluarea întreprinderii 
în scopuri bancare”. Pe parcursul activităţii sale, a participat la mai multe proiecte de 
cercetare ştiinţifică pe plan naţional şi internaţional; a făcut stagii în Franţa şi România.  

 
 

Aureliu MĂRGINEANU 
Doctor în economie, conf. univ.  
 

Născut la 1 ianuarie 1961, în satul Ţaul, r-nul Donduşeni, 
Republica Moldova.  

A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din 
Moldova (1983), şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul de 
Economie şi Finanţe din Sankt-Petersburg (1988). Doctor în economie 
(1988). 

Angajat la ASEM din anul 1991. Discipline predate: Fiscalitate, 
Metode şi tehnici fiscale, Finanţe, Administrare fiscală, Planificare 
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fiscală, Impozite şi taxe internaţionale etc. 
A activat în calitate de şef-Direcţie (Departament) la Ministerul Muncii şi Protecţiei 

Sociale (1991-1993), Ministerul Economiei (1994-1995, 2002-2003), Banca Naţională a 
Moldovei (1995-2002). 

Participant la diverse activităţi ştiinţifico-practice, vizite de documentare, participări la 
conferinţe în diverse ţări: Analiza şi politica macroeconomică (Viena, 1995), Bilanţul contabil 
al băncilor comerciale (Moscova, 1996), Statistica financiar-bancară (Viena, 1998), Relaţii 
financiare internaţionale (Paris, 2000) etc. 

A publicat 23 de lucrări ştiinţifice în domeniul financiar-bancar. 
 

 
Andrei PETROIA 
Doctor în economie, conf. univ. 
Director al Centrului de Consultanţă şi Analiză Financiară 
şi Bugetară 
 

Născut la 9 iulie în anul 1970, în or. Cahul. Specialist în 
domeniul finanţelor publice. Angajat la ASEM din anul 1997. A 
absolvit Facultatea de Management a Academiei de Studii 
Economice din Moldova în anul 1992. În anul 2000, a susţinut 
teza de master la Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul 
Dezvoltării Economice (Universitatea din Auvergne, 
or. Clermont-Ferrand, Franţa), iar în noiembrie 2003, a susţinut 

teza de doctor în ştiinţe economice în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat al Academiei de 
Studii Economice din Moldova, la specialitatea „Finanţe, monedă şi credit”.  

Discipline predate (în limbile română, rusă, franceză, engleză): „Finanţe”, „Finanţe 
Publice”, „Gestiunea Finanţelor Publice”, „Gestiunea Financiară a Sectorului Public”, 
„Finanţe Publice Locale”, „Strategii Macroeconomice Fiscale şi Bugetare”, „Audit Intern în 
Sectorul Public” şi „Asigurări Sociale”. 

A participat, în calitate de lector, la instruirea funcţionarilor publici în domeniul 
gestiunii şi evidenţei contabile a finanţelor publice, în sectorul public al Republicii Moldova, 
implementată de Ministerul Finanţelor în cooperare cu Centrul de Instruire în Finanţe din 
Slovenia şi Institutul de Certificare în Finanţe şi Contabilitate din Marea Britanie. 

În calitate de consultant şi expert local, a participat la derularea proiectelor internaţionale în 
Republica Moldova în domenii, precum: finanţele publice locale şi bugetarea de performanţă, 
bugetele sensibile la dimensiunea de gen, dezvoltarea sistemului trezorerial etc. 

În perioada 1992-1998, a deţinut diferite funcţii în cadrul Ministerului Finanţelor al 
Republicii Moldova, inclusiv şef al Secţiei cheltuieli de operaţii şi şef-adjunct al Direcţiei 
bugetelor administrativ-teritoriale. 

A făcut diferite stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi cursuri de 
perfecţionare în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi organizaţiilor naţionale şi 
internaţionale din Belgia, Elveţia, Franţa, India, Moldova, România, Rusia, Slovenia, Spania, 
Ucraina, Ungaria, SUA. 

În prezent, este membru al Consiliului de Administrare al Alianţei Franceze din 
Moldova, precum şi ocupă poziţia de Preşedinte al Consiliului de Administrare, Director 
general al Asociaţiei Obşteşti „Reţea francofonă – Moldova”. 

Autor şi participant la conferinţe în diverse ţări. Este (co)autor a peste 40 de publicaţii 
ştiinţifice şi metodico-didactice, inclusiv a lucrărilor: „Finances des Entreprises” (2004), 
“Финансы государственного сектора и управление ими” (2007), „State Treasury and Budget 
Cash Execution in the Republic of Moldova” (2007) „Legislaţia naţională privind finanţele 
publice şi evidenţa contabilă în sectorul public” (2008), „Bugetare sensibilă la gen” (2010). 
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Olga KUZMINA  
Doctor în economie, conf. univ.  
 

Născută la 26 octombrie 1975, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul Finanţe. Angajată la ASEM din anul 1998. A absolvit 
Facultatea „Finanţe” a Academiei de Studii Economice din 
Moldova în anul 1997, şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM, în 
perioada 1999-2004. Doctor în economie (2004), conferenţiar 
universitar (2007).  

Discipline predate în limba engleză: Public Finance, 
Taxation, Finance – la Ciclul I. Licenţă; şi în limba rusă: 
Administrarea fiscală, Planificarea fiscală – la Ciclul II. Masterat.  

Din anul 2000, membru al Asociaţiei Contabililor şi 
Auditorilor din Republica Moldova. 

Peste 10 ani de experienţă în Managementul Financiar în proiectele Băncii Mondiale în 
Republica Moldova. 

Peste 20 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova şi România; 
coautorul manualelor: Metode şi Tehnici Fiscale (2005), Administrarea Fiscală (2008). 

 
 

Nadejda CHICU 
Doctor în economie, conf. univ.  
 

În anul 1998, a absolvit Facultatea „Finanţe” a ASEM, 
specialitatea „Finanţe şi credit”. În perioada 1998-2011, a ocupat 
postul de asistent universitar (1998-2001), lector universitar 
(2001-2003), lector superior (2003-2004) şi apoi conferenţiar 
universitar, activând la Catedra „Finanţe şi Asigurări” a 
Academiei de Studii Economice a Moldovei. 

În această perioadă, a ţinut prelegeri, lecţii practice, seminare, 
teste în limba rusă la disciplinele „Finanţele Publice”, „Bazele 
fiscalităţii”, „Metode şi tehnici fiscale”, „Fiscalitatea”, 
„Administrarea fiscală”, „Fiscalitatea internaţională” şi „Planificarea 

fiscală”.  
În decembrie 2003, şi-a susţinut teza de doctor în ştiinţe economice în cadrul 

Consiliului Ştiinţific Specializat D 08.01.65 din Academia de Studii Economice din Moldova, 
la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit, la tema „Influenţa impozitelor directe 
asupra proceselor social-economice în Republica Moldova”. 

Pe parcursul activităţii, a participat la diferite conferinţe şi simpozioane ştiinţifice cu 
publicaţiile respective. 

A efectuat următoarele stagii la: 
• Universitatea „Dunărea de Jos”, din Galaţi, în anul 2002. 
• Inspectoratul Fiscal Principal de Stat din Moldova în anul 2005. 
La 31 octombrie 2008, a participat cu comunicare la seminarul ştiinţific „Impactul 

modificării legislaţiei fiscale a Republicii Moldova asupra mediului de afaceri”, organizat de 
Catedra de „Finanţe şi Asigurări”. 
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Eugenia BUŞMACHIU 
Doctor în economie, conf. univ.  
 

Născută la 16 aprilie 1973, în com. Răzeni, Ialoveni. Specialist în 
domeniul Finanţe şi Contabilitate. Angajată la ASEM din anul 1995. A 
absolvit cu menţiune Tehnicumul Industrial-economic din Chişinău, 
specializarea Contabilitate în comerţ (1991) şi Facultăţile de Finanţe şi 
Contabilitate ale Academiei de Studii Economice din Moldova în anul 1996, 
şi-a făcut studiile de doctorat la Academia de Studii Economice în perioada 
1996-1999, Institutul de Instruire Continuă, Facultatea Filologie (2003), 
Universitatea Auvergne, Clermont-Ferrand, Franţa, programul de masterat 
profesional la specialitatea Gestiunea Politicii Economice şi Dezvoltare 

Internaţională (2007-2008). Doctor în economie (1999), conferenţiar universitar (2001). Discipline 
predate: Finanţe publice – la Ciclul I. Licenţă; Management financiar – la Ciclul II. Masterat.  

A participat, în calitate de formator, la instruirea funcţionarilor publici şi a cadrelor 
economice din sectorul real al economiei naţionale în domeniul Contabilitate (1996-1999), 
Gestiunea eficientă a sistemelor de apă şi canalizare (2002-2006), Analiza financiară (2004), 
Activitate bancară (1997) Contabilitate managerială (2004), Managementul financiar în 
sistemul educaţional (2004), Finanţe publice (2001-2006), Evaluarea afacerii (2009), 
Clasificare bugetară (2009) Planificare strategică şi financiară (2010), Finanţe pentru 
specialişti din alte domenii (2010), Managementul financiar pentru IMM (2011) prin 
intermediul diverselor proiecte şi companii de consultanţă. 

Participantă la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind reforma sistemului 
de învăţământ, servicii publice, finanţe publice, reforma autorităţilor publice locale, 
descentralizare fiscală, Programul Naţional de Alimentare cu Apă.  

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse 
ţări: ASE Bucureşti, România (1996, 2003), American Summer University, Portoroz, 
Slovenia (1999), LG Energy Corporation, Louisville Kentuky, SUA (2001), Banca Mondială, 
Washington DC, SUA (2001, 2008), Universitatea Alicante, Spania (2004), Royal Institute of 
Technology (KTH), Stockholm, Suedia (2002), CERDI, Clermont-Ferrand, Franţa (2007-
2008), Università degli Studi di Cagliari (Sardinia), Italia (2007), Universidade Nova de 
Lisboa, Lisabona, Portugalia (2007), Facultatea de Administrare Publică, University of 
Ljubljana, Ljubljana, Slovenia (2006), National Academy of Public Administration, Kiev, 
Ukraina (2007), Institute of Public Administration, Bratislava, Slovacia (2008), conferinţa 
Nispacee, Budva, Montenegro (2009), National School of Public Administration, Varşovia, 
Polonia (2011), UNCTAD, Geneva, Elveţia (2011).  

Peste 40 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, România, 
Slovacia, Bulgaria, coautoare a manualelor şi notelor de curs: Management financiar 
universitar, Preţuri şi tarife, Corporate Finance. 

 
Iulia SUVOROVA 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 12 august 1969, în or. Chişinău. Angajată 
la ASEM din anul 1999. A absolvit Facultatea de 
Contabilitate şi Audit a Universităţii Agricole din Odesa 
(Ucraina) în anul 1995, şi-a făcut studiile de doctorat la 
ASEM în perioada 2004-2008. Doctor în economie 
(2009), conferenţiar universitar (2010). Discipline predate: 
Finanţe; Finanţele întreprinderii; Politici financiare ale 
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întreprinderii, Gestionarea riscului financiar; Management financiar al întreprinderii. De 
asemenea, a coordonat scrierea tezelor anuale, a tezelor de licenţă şi lucrărilor pentru 
conferinţele ştiinţifice studenţeşti. Şi-a desfăşurat activitatea ştiinţifică prin participarea la 
conferinţe internaţionale, are 15 publicaţii. 
 

 
Constantin TIURICOV  
Doctor în economie, conf. univ. 
Activitatea pedagogică şi educativă 
 

Pe toată perioada de activitate în funcţia de conferenţiar 
universitar (extras din procesul-verbal nr. 6 din 25.02.2004 al 
şedinţei Senatului), a ţinut un ciclu de prelegeri, a organizat 
seminare şi testări cu studenţii ASEM la disciplinele „Finanţe” 
„Finanţele întreprinderilor”, „Management financiar” şi „Gestiunea 
riscului financiar”, a fost coordonator ştiinţific la tezele de licenţă şi 
de curs, a participat la lucrările Comisiei de Examinare de Stat la 
specialitatea „Finanţe şi Asigurări”. 

A ţinut ciclul de prelegeri „Management financiar al firmei” în cadrul masteratului şi 
cursurilor pentru contabili şi auditori în vederea susţinerii examenelor de calificare de pe 
lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. 

Activitatea ştiinţifică 
A prezentat, în cadrul conferinţelor organizate de instituţiile de învăţământ superior din 

Republica Moldova, şi a editat, în culegerile ştiinţifice, peste 42 de materiale. 
În anul 2005, a făcut o stagiere în cadrul Ministerului Economiei al Republicii Moldova 

la tema „Problemele politicii economico-financiare regionale a Moldovei în condiţiile 
integrării în Uniunea Europeană”. 

Activitatea metodică 
A editat, în limba rusă, manualul „Managementul financiar al firmei” (20 c.a.) şi 

monografia „Managementul financiar al riscului”, care satisface cerinţele programei de studii 
„Gestiunea riscului financiar” (11,5 c. a.). 

Pentru disciplinele „Management financiar” şi „Gestiunea riscului financiar”, au fost 
prelucrate, aprobate de catedră şi pregătite spre publicare programe de studii, de asemenea, au 
fost revizuite şi prelucrate recomandările metodice privind pregătirea tezei de licenţă. 

 
 

Victor SULA 
Doctor în economie, conf. univ.  
 

Născut la 19 august 1975, în s. Costeşti, Ialoveni. 
Specialist în domeniul Managementului financiar. Angajat la 
ASEM din anul 1997. A absolvit Facultăţile de Management 
şi Finanţe şi credit ale Academiei de Studii Economice din 
Moldova, în anul 1997, şi-a făcut studiile de doctorat la 
ASEM, în perioada 1998-2000. Doctor în economie (2001), 
conferenţiar universitar (2007). Discipline predate: 

Management financiar, Planificarea financiară a întreprinderii – la Ciclul II. Masterat.  
A participat, în calitate de expert local şi consultant independent, la proiectele Băncii 

Mondiale în Republica Moldova: Agenţia pentru restructurare şi asistenţă (ARIA) şi Centrul 
de productivitate şi competitivitate (CPC). A colaborat ca expert al IDIS Viitorul la 
elaborarea Monitorului Economic al Republicii Moldova în perioada 2004-2006. A exercitat 
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funcţii de director financiar în cadrul câtorva companii din ţară şi analist financiar pentru 
câteva fonduri de investiţii străine. În 2010, a fost desemnat în funcţie de Consilier al 
Preşedintelui Republicii Moldova în probleme economice. 

Participant la numeroase traininguri organizate cu suportul Băncii Mondiale şi TACIS 
în ţară şi peste hotare, coordonator în Planul Marshall, precum şi la diverse stagii ştiinţifico-
didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări: România, Bulgaria, 
Slovenia, Polonia, Danemarca etc. Peste 15 publicaţii ştiinţifice în reviste de specialitate. 

 
 

Denis VOSTRICOV 
Doctor în economie, lector universitar 
 

Născut la 12 august 1981, în oraşul Reni, regiunea Odesa, 
Ucraina. 

În anul 2003, a absolvit Academia de Studii Economice din 
Moldova, Facultatea „Contabilitate”, specialitatea „Contabilitate şi 
Audit”. A făcut studii de doctorat la Catedra „Finanţe şi Asigurări” a 
ASEM, în perioada 2004-2011; doctor în economie (2011). 

Din 2004 până în prezent, este lector la Catedra „Finanţe şi 
Asigurări”. Discipline predate: Finanţe, Finanţe publice, Bazele 

fiscalităţii, Metode şi tehnici fiscale. 
 

 
Ecaterina BALABAN 
Lector superior 
 

Născută la 22 noiembrie 1968, în s. Lupa-Recea, r-nul 
Străşeni. Specialist în domeniul Finanţe şi Contabilitate. 
Angajată la ASEM din anul 1992. A absolvit cu menţiune 
Tehnicumul de Finanţe şi Economie din Chişinău, specializarea 
Asigurări (1987) şi Facultatea de Finanţe a Academiei de Studii 
Economice din Moldova în anul 1992.  

Discipline predate: Finanţe publice, Metode şi tehnici 
fiscale, Fiscalitate – la Ciclul I. Licenţă; Gestiunea fiscală, 
Gestiunea şi planificare fiscală – la Ciclul II. Masterat.  

A participat, în calitate de formator, la instruirea oamenilor de afaceri începători în 
domeniul finanţe şi fiscalitate în proiectul „Dezvoltarea Micului Business”, finanţat de Fundaţia 
Soros 1996, expert în finanţe şi contabilitate în proiectul de restructurare a întreprinderilor la SA 
„Rada”, Bălţi organizat de ARIA (1998-1999), formator în proiectul „Susţinerea Femeilor în 
afaceri”, organizat de ICAWB finanţat de GTZ (2006), expert în finanţe în elaborarea planurilor 
de afaceri pentru 3 ziare raionale organizat de MACIP în parteneriat cu API (2006) formator în 
domeniul „Contabilitate în partidă simplă” în proiectul de instruire a deţinătorilor patentelor de 
întreprinzători organizat de ICAWB şi ODIMM (2008), formator în proiectul „Crearea locurilor 
de muncă” organizat de CCAP, finanţat de Fundaţia ARGIDIUS Elveţia (2008-2010),  

Consultant permanent în domeniul Finanţe şi Fiscalitate a centrului MACIP din cadrul ASEM.  
Stagii profesionale: Institutul Bancar Român „Finanţarea întreprinderilor mici şi 

mijlocii” Bucureşti, România (1994), EDI of the World Bank în colaborare cu Universitatea 
Economică din Kiev „Sound Bank Management Training of Trainers program” Kiev, Ucraina 
(1994, 1995), Washington, SUA (1995).  

Publicaţii: Fiscalitatea agenţilor economici (2007), Impozite şi taxe pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii, ediţia 2008, 2009, 2010. 
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Rodica CERNIT  
Lector superior  
 

Născută la 21 august 1974, în or. Durleşti, mun. Chişinău. A 
absolvit Facultatea de Management a ASEM (1997). Angajată la 
Catedra „Finanţe şi Asigurări”, ca asistent universitar, în perioada 
2003-2005, lector universitar în perioada 2005-2008, iar din 
decembrie 2008 – lector superior. Discipline predate: Finanţe 
Publice, Finanţe, Asigurări Sociale – la Ciclul I. Licenţă. 
Concomitent, îşi face studiile de doctorat la ASEM la specialitatea 
„Finanţe. Monedă. Credit”. Tema de cercetare: „Sistemul 
Trezorerial – verigă de bază în gestionarea resurselor financiare 
ale statului”.  

Activitatea ştiinţifică: participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale cu 
prezentarea articolelor ştiinţifice. Coautoare a notelor de curs „Finanţe publice: sinteze, 
scheme, teste” (2005), a manualului „Finanţe” (2010). Participantă la cursuri de perfecţionare 
din cadrul Ministerului Finanţelor (2009). 

 
 

Anatolie ŢUGULSCHI 
Lector superior 
 

Născut la 18 februarie 1973, în or. Orhei. Specialist în 
domeniul asigurărilor şi reasigurărilor. Angajat la ASEM din august 
1998. A absolvit Facultatea de Finanţe, specialitatea Finanţe şi 
Credit a Academiei de Studii Economice din Moldova, în anul 1998; 
şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM în perioada 2000-2004. 
Lector superior la Catedra Finanţe şi Asigurări. Discipline predate: 
Bazele asigurărilor, Asigurări şi reasigurări, Asigurări şi 
reasigurări internaţionale, Controlul în asigurări, Gestiunea 
asigurărilor, Piaţa asigurărilor. 

Participant la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind reformarea 
sectorului de asigurări din Republica Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de 
documentare şi participare la diverse conferinţe şi simpozioane internaţionale, mese rotunde 
pe diverse tematici. Peste 15 publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova şi 
România. Autor al notelor de curs la disciplina „Asigurări şi reasigurări”.  

 
 

Rodica MEŞTER  
Lector superior 
 

Născută la 28 iunie 1973, în or. Chişinău. A absolvit 
Tehnicumul Financiar-Economic din Chişinău, specialitatea 
„Programarea pentru maşinile de calcul matematice rapide”, în anul 
1992, Facultatea „Finanţe”, specialitatea „Finanţe şi credit” a 
Academiei de Studii Economice din Moldova în anul 1997. 
Angajată în calitate de tehnician categoria I la Centrul de Calcul al 
ASEM-ului laboratorul de asistenţă tehnică. În anul 1999 angajată 
la catedra „Finanţe şi asigurări” în calitate de asistent universitar. 
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Actualmente, activează în calitate de lector superior la catedra dată. 
A ţinut prelegeri şi seminare la disciplinele „Metode şi tehnici fiscale”, „Bazele 

fiscalităţii”, „Fiscalitate”, „Fiscalitate internaţională”, „Administrare fiscală”. 
A fost coautor la elaborarea Cursului universitar la disciplina „Metode şi tehnici 

fiscale”, şi coautor la lucrarea metodico-didactică „Metode şi tehnici fiscale: sinteze, 
probleme, teste”. 

A participat la cursurile de perfecţionare organizate de Proiectul Lectură şi scriere 
pentru dezvoltarea gândirii critice în învăţământul superior, oferite de Centrul Educaţional 
Pro Didactica, certificat, 2004. 

Pe parcursul activităţii a participat la diferite conferinţe şi simpozioane ştiinţifice cu 
publicaţii respective. 

A efectuat stagii la ASE Bucureşti.  
 

 
Marina DANDARA 
Lector superior 
 

Născută la 2 iunie în anul 1976, în or. Bălţi. Specialist în 
domeniul fiscalităţii. Angajată la ASEM din anul 1999. A absolvit 
Facultatea de Finanţe a Academiei de Studii Economice din Moldova 
în anul 1998, masteratul ASEM între anii 2001-2002, şi-a făcut 
studiile de doctorat la ASEM în perioada 2002-2006. Magistru în 
economie (2002). Discipline predate: Bazele fiscalităţii, Fiscalitate, 
Metode şi tehnici fiscale – la Ciclul I. Licenţă; Administrarea fiscală, 
Gestiunea fiscală, Planificarea fiscală, Fiscalitate internaţională – la 
Ciclul II. Masterat. 

Participantă la numeroase conferinţe naţionale şi internaţionale. Peste 16 publicaţii 
ştiinţifice şi metodico-didactice; coautoare a cursului universitar Metode şi tehnici fiscale 
(2005) şi a manualului Finanţe (2010.) 

 
 

Sabina LUCA 
Lector superior 
 

Născută la 16 ianuarie 1979, în oraşul Rezina. Angajată la 
ASEM din anul 2002. A absolvit Facultatea de Finanţe a Academiei 
de Studii Economice din Moldova (2002), masterat la specialitatea 
Administrare Finanicar-Bancară a ASEM (2004), şi-a făcut studiile 
de doctorat la specialitatea Finanţe; Monedă; Credit ASEM (2006). 
În anul 2009, a suplinit postul de lector universitar la Catedra 
„Finanţe şi Asigurări” şi, în anul 2010, a suplinit postul de lector 
superior. În 2006, a absolvit cursurile de psihopedagogie din cadrul 
ASEM-ului. 

Discipline predate: Bazele fiscalităţii, Metode şi tehnici fiscale, Asigurări şi reasigurări, 
Finanţe – la Ciclul I. Licenţă. De asemenea, a coordonat scrierea proiectelor de specialitate, 
tezelor de licenţă şi lucrărilor pentru conferinţele ştiinţifice studenţeşti. 

Participant la cursuri de perfecţionare în cadrul ASE Bucureşti (2011). Stagii şi 
participare la conferinţe în cadrul şcolilor de vară (România).  

Peste 10 participări la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale.  
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Liviu LUCA 
Lector superior 
 

Născut la 14 octombrie 1978, în oraşul Chişinău. Angajat 
la ASEM din anul 2003. A absolvit Facultatea de Filologie, 
Limbă şi literatură italiană (1997), Facultatea de Jurisprudenţă, 
Perugia, Italia (2004), masterat la specialitatea Administrarea 
Afacerilor, ASEM (2004), şi-a făcut studiile de doctorat la 
specialitatea Finanţe; Monedă; Credit a ASEM (2006). În anul 
2009, a suplinit postul de lector universitar la Catedra „Finanţe 
şi Asigurări” şi, în anul 2010, a suplinit postul de lector 

superior. În 2007, a absolvit cursurile de psihopedagogie din cadrul ASEM-ului. De 
asemenea, a coordonat scrierea proiectelor de specialitate, tezelor de licenţă şi lucrărilor 
pentru conferinţele ştiinţifice studenţeşti. 

Discipline predate în limba română şi limba engleză: Bazele asigurărilor, Asigurări şi 
reasigurări – la Ciclul I. Licenţă. Participant la cursuri de perfecţionare în cadrul proiectului 
„Managementul Finanţelor Publice” (octombrie 2009), ASE Bucureşti (2011). Stagii şi 
participare la conferinţe în cadrul şcolilor de vară (România).  

Peste 10 participări la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale.  
 

 
Ala CRECIUN  
Lector superior 
 

Născută la 23 noiembrie 1979, în or. Chişinău. Angajată la 
ASEM din anul 2001. A absolvit Facultatea de Management şi 
Facultatea de Contabilitate ale Academiei de Studii Economice din 
Moldova în anul 2001. În anul 2003, a absolvit studiile de masterat la 
specialitatea Administrarea Financiar-Bancară. În anul 2008, a 
suplinit postul de lector universitar la Catedra „Finanţe şi Asigurări” 
şi, în anul 2009, a suplinit postul de lector superior. În 2005, a 
absolvit cursurile de psihopedagogie din cadrul ASEM-ului. 

Discipline predate: Finanţele întreprinderii, Finanţe publice, 
Gestiunea financiară şi politici financiare, Politici financiare ale 
întreprinderii, Finanţe. De asemenea, a coordonat scrierea 

proiectelor de specialitate, tezelor de licenţă şi lucrărilor pentru conferinţele ştiinţifice 
studenţeşti. 

În perioada 2004-2007, şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM. A desfăşurat activitatea 
ştiinţifică prin participarea la simpozioane naţionale şi conferinţe internaţionale, fiind 
publicate 15 articole ştiinţifice şi o lucrare metodico-didactică. În 2004, a efectuat stagiul de 
specializare la ASE Bucureşti. 
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Victoria VEREJAN 
Lector superior 
 

Născută la 16 iulie 1979, în r-nul Râşcani. Angajată la 
ASEM din anul 2000. A absolvit Facultatea de Finanţe a 
Academiei de Studii Economice din Moldova, în anul 2000, 
masteratul ASEM, în anul 2002; şi-a făcut studiile de doctorat la 
Catedra Finanţe şi Asigurări, în perioada 2003-2007. A participat 
la cursurile de perfecţionare organizate de Proiectul Lectură şi 
scriere pentru dezvoltarea gândirii critice în învăţământ 
superior, oferite de Centrul Educaţional ProDidactica, certificat, 
2004; a absolvit cursurile de psihopedagogie organizate de 
Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Formare Pedagogică în 

cadrul Academiei de Studii Economice din Republica Moldova, în anul 2004; a participat la 
trainingul „Tehnici de monitorizare a bugetului local”, anul 2008. 

Lector superior la Catedra Finanţe şi Asigurări; discipline predate: Finanţele 
întreprinderii, Management financiar, Politici financiare de întreprindere. 

Membră a echipei în cadrul proiectului pentru tinerii cercetători „Cercetarea şi 
elaborarea metodelor şi tehnicilor actuariale adecvate Republicii Moldova în contextul 
strategiilor de integrare europeană”, în perioada 2008 -2009. 

Stagii ştiinţifico-didactice la ASE Bucureşti, vizite de documentare şi participare la 
conferinţe în România şi Rusia. Peste 17 publicaţii în reviste de specialitate din Republica 
Moldova şi România. 

 
 

Tatiana CEBOTARI 
Lector superior 
 

Născută la 3 ianuarie 1980, în or. Chişinău. Angajată la 
ASEM din anul 2003. A absolvit Facultatea de Finanţe a 
Academiei de Studii Economice din Moldova în anul 2002. În 
anul 2003, a absolvit studiile de masterat la specialitatea 
Administrarea Financiar-Bancară. În anul 2009, a suplinit postul 
de lector universitar la catedra „Finanţe şi Asigurări” şi, în anul 
2010, a suplinit postul de lector superior. În 2005, a absolvit 
cursurile de psihopedagogie din cadrul ASEM-ului. 

Discipline predate: Finanţele întreprinderii, Finanţe 
publice, Gestiunea financiară şi politici financiare, Politici financiare ale întreprinderii, 
Finanţe. De asemenea, a coordonat scrierea proiectelor de specialitate şi lucrărilor pentru 
conferinţele ştiinţifice studenţeşti. 

În perioada 2004-2007, şi-a făcut studiile de doctorat. Tema de cercetare este 
„Finanţarea sistemului de ocrotire a sănătăţii în Republica Moldova”. Şi-a desfăşurat 
activitatea ştiinţifică prin participarea la simpozioane naţionale şi conferinţe internaţionale, 
publicând 15 articole ştiinţifice şi o lucrare metodico-didactică. În 2010, a efectuat stagiul de 
specializare la ASE Bucureşti. 
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Rodica TIRON 
Lector superior 
 

Născută la 24 februarie 1979, în or. Edineţ. Specialist în 
domeniul finanţe. A absolvit Facultatea de Finanţe în anul 2001, 
masteratul la specialitatea „Finanţe şi Asigurări”, ASEM, în 
anul 2002. Angajată ca lector, titular al Catedrei „Finanţe şi 
Asigurări” în anul 2002, iar din anul 2008 – lector superior. 
Disciplina predată: Finanţele întreprinderii. 

A avut stagii ştiinţifico-didactice, obţinând diplome şi 
certificate de participare atât în ţară, cât şi peste hotare, printre 
care: Centrul Dezvoltare Curriculară şi Formare Pedagogică – 
ASEM, Centrul educaţional ProDidactica, Universitatea 

Economică de Vară – România, Centrul de Resurse Curriculare – Moldova etc. 
Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale, mese rotunde, seminare tematice 

organizate şi desfăşurate atât în ţară, cât şi peste hotare. Lucrări metodico-didactice şi 
publicaţii cu caracter ştiinţific în reviste de specialitate din Republica Moldova şi România. 

 
 

Corina BULGAC 
Lector universitar 
 

Născută la 14 septembrie 1977, în or. Bălţi. Angajată la 
ASEM din anul 2005. A absolvit Facultatea „Finanţe”, 
specialitatea „Finanţe şi Credit” în anul 1999. Angajată la Catedra 
„Finanţe şi Asigurări”, ca asistent universitar în perioada 2005 – 
2008, iar din decembrie 2008 – ca lector universitar. Discipline 
predate: Finanţe publice, Bazele Fiscalităţii, Metode şi Tehnici 

Fiscale, Managementul Financiar – la Ciclul I. Licenţă. Concomitent, îşi face studiile de doctorat 
la ASEM, la specialitatea „Finanţe. Monedă. Credit”. Tema de cercetare: Trezoreria ca o restricţie 
a gestionării financiare a economiei şi a agenţilor economici din Republica Moldova. 

Participant la cursuri de perfecţionare în cadrul proiectului „Managementul Finanţelor 
Publice” (12-16 ianuarie 2009); modulul „Clasificaţia bugetară şi planul de conturi” (30 
martie-03 aprilie 2009); modulul „Comunicarea şi negocierea în procesul bugetar” (11-15 mai 
2009); modul „Elaborarea şi pregătirea bugetului” (05-09 octombrie 2009). Activitatea 
ştiinţifică: participarea la conferinţe naţionale cu prezentarea articolelor ştiinţifice. Autoare a 
peste 10 publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, România, SUA. 

 
 

Nadejda BERGHE 
Lector universitar 
 

Născută la 29 aprilie 1983, în oraşul Chişinău. A absolvit, 
în 2006, Facultatea „Finanţe”, specialitatea „Finanţe şi 
Asigurări” a ASEM. Angajată la Catedra „Finanţe şi Asigurări” 
ca asistent universitar în perioada 2006 – 2009, iar din 
septembrie 2009 – ca lector universitar. În acelaşi timp, îşi face 
studiile de doctorat la ASEM, la specialitatea „Finanţe. Monedă. 
Credit”, anul 3, urmând să susţină teza în anul 2011. Tema tezei: 
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Contribuţii la perfecţionarea finanţelor publice la nivelul UAT. Titlul de master în economie l-a 
obţinut în anul 2007 în cadrul ASEM, la specialitatea Administrarea financiar-bancară. Activitatea 
ştiinţifică: participarea la conferinţe naţionale cu prezentarea articolelor ştiinţifice. 

 
 

Tatiana BURLACU 
Lector universitar 
 

Născută la 9 iunie 1968, în satul Ciutuleşti, r-nul Floreşti. 
Angajată la ASEM din anul 1998. A absolvit Tehnicumul industrial-
pedagogic din Chişinău (1989); ASEM, Facultatea „Finanţe”, 
specialitatea „Finanţe şi Asigurări” (2005); Masterat, specialitatea 
„Administrarea financiar-bancară” (2006); îşi face studiile de 
doctorat la specialitatea 08.00.10 „Finanţe; Monedă; Credit” (2009 – 
prezent).  

Participantă la programul „Bazele Antreprenoriatului: Cum să 
iniţiezi şi să conduci cu succes propria afacere” din cadrul Centrului 

Moldo-American pentru Iniţiativa Privată şi cursuri de pregătire în domeniul „Contabilitate 
Financiară şi Fiscalitate” organizate de firma „Contabil-Service” SRL. 

Activează la decanatul Facultăţii „Finanţe”, dispecer superior (1998 – prezent), în 
cadrul Catedrei „Finanţe şi Asigurări”, asistent universitar (2006-2010), lector universitar 
(2010 – prezent). Disciplina predată „Asigurări şi Reasigurări”. 

Subiecte ale cercetării economice „Activitatea de asigurare în contextul sporirii 
nivelului de protecţie a intereselor asiguraţilor”.  

Publicaţii ştiinţifice la conferinţe, simpozioane şi în reviste naţionale. 
 

 
Leonela DONŢU 
Laborant superior, asistent universitar 
 

Născută la 16 iulie 1984, în oraşul Chişinău. Angajată la 
ASEM din anul 2006 în calitate de laborant superior la Catedra 
„Finanţe şi Asigurări”. A absolvit Facultatea „Economie generală 
şi drept” a Academiei de Studii Economice din Moldova în anul 
2010. În 2010, este înmatriculată la Şcoala Masterală de Excelenţă 
în Economie şi Business a ASEM, specializarea „Finanţe 
corporative; Asigurări”. În septembrie 2010, este angajată în 
calitate de asistent universitar la Catedra „Finanţe şi Asigurări”. 

De asemenea, a coordonat scrierea proiectelor de specialitate, a rapoartelor de practică de 
producţie şi licenţă. Activitatea ştiinţifică: participarea la conferinţe naţionale cu prezentarea 
articolelor ştiinţifice. 
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CATEDRA INVESTIŢII ŞI PIEŢE DE CAPITAL 
 

 
Rodica HÎNCU 
Doctor habilitat în economie, prof. univ.  
Şef-catedră Investiţii şi Pieţe de Capital 
Membru al Senatului ASEM 
 

În 1984 – absolventă a Facultăţii „Economie” a Universităţii de 
Stat din Moldova. În 1995 – absolventă a Facultăţii „Limbi romano-
germanice” a Universităţii de Stat din Odesa (Ucraina). În 2000 – 
licenţiată a MBA Program (USM în colaborare cu Universitatea 
Keele, UK), specializarea – „Bănci şi Burse de Valori”. 

În 1995, susţine teza de doctor în economie la 
specialitatea 08.00.05 „Economie şi management în ramură şi 

domeniu de activitate”; în 2003 – teza de doctor habilitat în economie la specialitatea 
08.00.10 „Finanţe; monedă; credit”. 

În perioada 1992-1995 – Şef-departament „Ştiinţă”, ASEM. Din 1995 până în 1997 – 
lector superior la Catedra „Management”, ASEM. Între anii 1997-2005 – conferenţiar la 
Catedra „Finanţe şi Asigurări”, ASEM. 

Din 2005, de la fondarea Catedrei, şef-catedră „Investiţii şi Pieţe de Capital”, ASEM. 
Discipline predate: Bazele activităţii investiţionale, Finanţe publice, Fiscalitate etc. – la 

Ciclul I. Licenţă; Gestiunea portofoliului de valori mobiliare, Gestiunea riscurilor 
investiţionale, Finanţe publice locale etc. – la Ciclul II. Masterat.  

În cadrul concursului Prof-Top, ediţia 2006, a fost apreciată de către studenţii ASEM 
prin acordarea nominalizării de „Cea mai exigentă profesoară”. 

Între anii 1998-2000 – director MBA Program (Institutul Internaţional de Management 
în colaborare cu Universitatea Keele, Marea Britanie). 

Din 1999 – abilitată cu dreptul de conducător ştiinţific de doctorat. A pregătit 3 doctori 
în economie. Din 2007 – profesor universitar.  

Are publicate peste 90 de lucrări ştiinţifice şi didactice, inclusiv 5 monografii. Printre cele 
mai recente şi importante lucrări: Основные направления развития рынка ценных бумаг 
Республики Молдова в перспективе европейской интеграции. În: Материалы II 
Международной научно-практической конференции „Развитие экономического 
сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Молдова в системе 
международной экономики”, Minsk, 2010; Основы инвестиционной деятельности 
(manual). Ed. ASEM, Chişinău, 2008; From the Information economy to the economy of 
consciousness. În: „Research and Education in Innovation Era. International Conferance. 
Universitatea „Aurel VLAICU”, Timişoara, 2006; The Role of Networking in the Creation of 
Local Management Knowledge: The Case of the Republic of Moldova//Journal of Teaching in 
International Business. Special Issue „International Business Teaching in Eastern and Central 
European Countries”, New-York, The Haworth press Inc., Binghamton, Vol. 13, Nr.3/4, 2002; 
Investment policies and strategies at regional level //7-th International Conference „Risk in the 
contemporary economy”, „Lower Danube” University of Galatzy, 2002; Economia 
informaţională: aspecte manageriale şi investiţionale (monografie), Chişinău, 2002; Reforming 
management education: learning from the Moldavian experience//Economic and Business Review 
for Central and South Europe. Vol. 2, Ljubljana, 2000. – Nr. 4 etc.  

A participat la elaborarea compartimentului „Sistemul financiar al Republicii Moldova” 
în Enciclopedia Republicii Moldova, ed. 2009. 

Este referent ştiinţific al revistelor de specialitate: „Journal of Economics and Business 
Research” (Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad, România); MegaByte (revistă online de 
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promovare a rezultatelor cercetării din domeniul IT&C şi economic al Universităţii „Titu 
Maiorescu”, Facultatea de Informatică şi Ştiinţe Economice, Bucureşti).  

În 2008, 2009 – conducătorul proiectului ştiinţific: „Cercetarea riscurilor investiţionale 
în sectorul real al economiei”, din cadrul Programului de stat „Elaborarea mecanismelor şi 
metodelor de stimulare a creşterii economice şi reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a 
calităţii vieţii în contextul SCERS”, Programului Naţional „Satul Moldovenesc” şi Planului de 
acţiuni „Republica Moldova – Uniunea Europeană”, finanţat de AŞM. 

În perioada 2007-2010 – reprezentantul ASEM la Colegiul Doctoral regional în ştiinţe 
din domeniul gestiunii pentru ţările Europei Centrale şi de Est, din cadrul Agenţiei 
Universitare Francofone (Sofia, Bulgaria). 

Din 2004 până în prezent – Preşedinte al Seminarului Ştiinţific de profil din ASEM la 
specialitatea 08.00.10. „Finanţe; monedă; credit”. 

Stagii – Academia de Studii Economice (Bucureşti, România); L’Université Pantheon-
Sorbonne, Paris-I (Franţa); L’école Supérieure de Commerce (Grenoble, Franţa); l’Institut 
Technologique du Sceaux, Paris-XI (Franţa); l’Institut d’Administration des Entreprises 
(Paris, Franţa); University of Keele (Regatul Unit al Marii Britanii); l’Institut de la 
Francophonie pour l’Administration et la Gestion (Sofia, Bulgaria).  

Direcţii de cercetare: activitate investiţională, fiscalitate, finanţe publice, economie 
informaţională. 

 
 

Nina JELEZNOVA 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din 
Moldova în 1961. A activat în diferite funcţii economice ale uzinei 
constructoare de aparate şi la fabrica de tricotaje din Chişinău. Din 
1965, activează în calitate de colaborator ştiinţific la Institutul de 
Economie al Academiei de Ştiinţe. A absolvit studiile de doctorat şi 
a susţinut teza de doctor în ştiinţe economice (1970).  

Din 1972, activează în calitate de cadru didactic la Institutul 
Politehnic, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii 
Economice. A predat diverse discipline activând în cadrul catedrelor: 

„Economia muncii”, „Management”, „Bănci şi Burse de Valori”, „Investiţii şi Pieţe de Capital”.  
Participă la elaborarea diferitelor proiecte de cercetare ştiinţifică în cadrul unor întreprinderi 

industriale, la diseminarea ştiinţei, la organizarea activităţilor educaţionale şi metodice.  
A elaborat peste 60 de publicaţii ştiinţifice şi metodologice, sinteze şi aplicaţii (1978, 1982, 

1984, 2010), două monografii (1985, 1989), manual la „Bazele Funcţionării Pieţei de Capital” (2011). 
 

 
Anna SUHOVICI 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Este unul din principalii specialişti ai Catedrei „Investiţii şi Pieţe de 
Capital” din cadrul ASEM. Doctor în economie. Discipline predate: 
Bazele activităţii investiţionale, Politici şi strategii investiţionale, 
Proiectarea investiţională, Evaluarea activelor financiare, Activitatea 
investiţională a societăţilor pe acţiuni, tematica cărora stă la baza 
intereselor de cercetare. 

A efectuat stagieri la Banca Mondială, în Banca UE – 
„Commertbank” (Germania), „Banca agricolă” (România), în Centrul 
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financiar-bancar din cadrul Asociaţiei băncilor comerciale din Republica Moldova, în cadrul 
Organizaţiei de atragere a investiţiilor şi promovare a exportului din Republica Moldova, la 
Bursa de Valori a Moldovei, la ASE Bucureşti, la Academia de Finanţe de pe lângă Guvernul 
Federaţiei Ruse etc. Are experienţă în activitatea practică a sistemului bancar al Republicii 
Moldova, precum şi în cadrul proiectului Băncii Mondiale. Este un participant activ la 
cercetările ştiinţifice în cadrul Catedrei şi al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, efectuează 
conducerea ştiinţifică a tezelor de doctor, este membru al Seminarului Ştiinţific de profil 
privind susţinerea tezelor de doctor la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit. Autor 
a peste 40 de publicaţii ştiinţifice şi metodice, inclusiv al manualului şi problemarului la 
disciplina „Bazele activităţii investiţionale”. Posedă limbi străine.  

 
 

Mariana BUNU 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 11 martie 1979, în or. Chişinău. Specialist în 
finanţe, investiţii şi pieţe de capital. Angajată la ASEM din anul 
2000. A absolvit Facultăţile „Finanţe” şi „Contabilitate şi audit” 
ale ASEM (2000). Şi-a făcut studiile postuniversitare de masterat 
la ASEM (2000-2001) şi studiile de doctorat în perioada 2001-
2005. Doctor în economie (2005), conferenţiar universitar (2010). 

Discipline predate: Bazele activităţii investiţionale, Activitate investiţională a societăţilor pe 
acţiuni – la Ciclul I. Licenţă; Investiţii internaţionale –  la Ciclul II. Masterat. 

Membru al Seminarului Ştiinţific de profil din ASEM la specialitatea 08.00.10. Finanţe; 
monedă; credit. Este membru al Consiliilor Ştiinţifice Specializate de susţinere a tezelor de 
doctor. 

A participat la proiectul naţional în domeniul cercetărilor ştiinţifice „Cercetarea 
riscurilor investiţionale în sectorul real al economiei”, finanţat de AŞM (2008, 2009). Stagii 
de specializare, vizite de documentare şi participări la conferinţe, mese rotunde, seminare 
ştiinţifice de nivel naţional şi internaţional. Peste 30 de publicaţii în reviste de specialitate din 
Republica Moldova, România. Autoare a diverselor lucrări metodico-didactice, inclusiv 
„Bazele activităţii investiţionale: (sinteze şi aplicaţii)” (2010). 

 
 

Ghenadie CIOBANU 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născut la 1 octombrie 1965, în oraşul Cupcini, r-nul Edineţ, 
absolvent al Facultăţii de Economie a Universităţii de Stat din 
Moldova (1989), specialitatea „Organizarea prelucrării 
mecanizate a informaţiei economice”, inginer-economist. Doctor 
în economie din 1996 la Academia de Studii Economice, 
Bucureşti. Teza de doctorat cu tema „Crearea pieţei valutare şi de 
capital în Republica Moldova”. 

Activitatea profesională: 1989-1991, Academia de Ştiinţe a Moldovei, stagiar-
cercetător; 1991-1994, şi-a făcut studiile de doctorat la ASE Bucureşti; în perioada 1994-
1997, în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova: lector, lector superior la 
Catedra „Monedă, finanţe, credit”; 1996-1997, lector superior ULIM; 1997-2004, conferenţiar 
la Institutul Internaţional din Moldova; din 2004 până în 2005 – conferenţiar la Catedra 
„Bănci şi Burse de Valori”; din 2005 până în prezent – conferenţiar la Catedra „Investiţii şi 
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Pieţe de Capital”, ASEM. În perioada 1998–2001 – Centrul analiză bugetară şi financiară al 
Parlamentului Republicii Moldova în cadrul proiectului USAID „Fiscal reform project 
Moldova”, director-adjunct, şef-secţie politică monetar-creditară, director al Centrului; 2001 
august-decembrie – consultant principal în Comisia parlamentară pentru economie, industrie, 
buget şi finanţe; 2002-2007 – Membru în Comisia Naţională a valorilor mobiliare din 
Republica Moldova. Din 2007, cadru didactic asociat la ASE Bucureşti, cercetător ştiinţific 
INCSMPS, Bucureşti. 

Membru ANEVAR, Membru al Societăţii Române de Statistică. Membru în colegiul de 
redacţie al mai multor publicaţii ştiinţifice cotate în BDI Revistele Megabyte, Revista 
Budgetary Research Review al ASE Bucureşti, Euromentor. 

Peste 40 de articole publicate, din care 4 ISI, şi în jur de 20 publicate în baze de date cotate. 
Discipline predate: Inginerie financiară, Managementul portofoliului de investiţii, 

Practici bursiere internaţionale, Relaţii valutar-financiare internaţionale, Pieţe de capital, 
riscuri şi speculaţii pe pieţe financiare. 

 
 
Nina MUNTEANU 
Lector superior 
 

Specialist în finanţe, bănci, investiţii şi pieţe de capital. 
Angajată la ASEM din anul 1992. A absolvit Universitatea de Stat 
din Moldova, Facultatea de Economie. 

A activat în cadrul Catedrelor „Monedă şi Credit”, „Bănci şi 
Burse de Valori”, „Investiţii şi Pieţe de Capital” ale ASEM. A 
activat în calitate de cadru-asociat la Catedra „Finanţe, Monedă, 
Credit” a ASE Bucureşti. Discipline predate: Bazele Funcţionării 
Pieţei de Capital, Practici Bursiere, Tranzacţii Bursiere – la Ciclul 

I. Licenţă; Gestiunea Portofoliului de Valori Mobiliare, Achiziţii şi Fuziuni de Companii – la 
Ciclul II. Masterat.  

A efectuat stagii de perfecţionare didactică la ASE Bucureşti, vizite de documentare la 
Banca Naţională a României. A participat la conferinţe, mese rotunde, seminare ştiinţifice de 
nivel naţional şi internaţional. Circa 30 de publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice. 
Coautoare a cursului universitar ”Bazele funcţionării de capital” şi ”Sinteze şi aplicaţii la 
Bazele funcţionării de capital”.  

 
 

Aurelia MARIANCIUC 
Lector superior 
 

În 1995, a absolvit Facultatea „Cibernetică Statistică şi 
Informatică Economică” a Academiei de Studii Economice din 
Moldova. În 1999, a absolvit Universitatea de Stat din Moldova cu 
specializarea „Limbi Moderne aplicate (limba engleză)”. În 2006, 
absolveşte aceeaşi instituţie de învăţământ cu specializarea „Drept 
Economic”, ulterior, fiind admisă în profesia de avocat, conform 
Hotărârii Comisiei de Licenţiere nr. 11 din 28.05.2010.  

Discipline predate: Bazele activităţii investiţionale, Activitate 
investiţională a societăţilor pe acţiuni, Marketing investiţional, Preţuri şi tarife – la Ciclul I. 
Licenţă; Managementul portofoliului de investiţii, Politici şi strategii investiţionale – la Ciclul 
II. Masterat. 
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Stagii ştiinţifico-didactice şi participare la conferinţe în cadrul forurilor ştiinţifice 
organizate în Republica Moldova şi România. 

Are publicate peste 20 de lucrări ştiinţifice şi didactice în revistele de specialitate din 
Republica Moldova, România. Autoare a diverselor lucrări metodico-didactice, inclusiv 
„Managementul portofoliului de investiţii: (sinteze, scheme, studii de caz)”.  

 
 
Marcelina ROŞCA 
Lector universitar 
 

Născută la 20 august 1983, în r-nul Orhei. Specialist în 
domeniul pieţei de capital, precum şi în domeniul activităţii 
investiţionale. Angajată la ASEM din anul 2006. A absolvit 
Facultatea de Finanţe, specialitatea „Bănci şi Burse de Valori” a 
Academiei de Studii Economice din Moldova în anul 2005, masterat 
„Administrare financiar-bancară”, ASEM (2005-2006), şi-a făcut 
studiile de doctorat la ASEM în perioada 2006-2009. Lector 
universitar din anul 2009. Discipline predate: Bazele funcţionării 

pieţei de capital, Tranzacţii bursiere, Tehnologia operaţiunilor bursiere, Bazele activităţii 
investiţionale, Activitatea investiţională a societăţilor pe acţiuni – la Ciclul I. Licenţă; (atât în 
grupele cu predare în limba română, cât şi în engleză).  

Membru al colectivului de cercetători în cadrul proiectului „Cercetarea riscurilor 
investiţionale în sectorul real al economiei”, finanţat de AŞM (2008-2009). 

Membru al comitetului organizatoric al concursului anual Brain-Ring „Pieţe de capital: 
prezent şi viitor”, organizat de Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital”. 

Domeniul de cercetare: activitatea băncilor comerciale pe piaţa de capital. 
Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare în diferite ţări. Participare la 

conferinţe naţionale şi internaţionale. Circa 12 articole publicate în reviste de specialitate din 
Republica Moldova şi România. Coautor al mai multor lucrări metodico-didactice, printre 
care „Bazele funcţionării pieţei de capital”, sinteze şi aplicaţii (2010). 

 
 

Olga CONENCOV 
Lector universitar  
 

Născută la 29 decembrie 1983, în or. Hânceşti. Angajată la 
ASEM din anul 2005. A absolvit Facultatea de Finanţe a Academiei 
de Studii Economice din Moldova, în anul 2006. Obţine titlul de 
master în economie „Administrarea financiar-bancară” în 2007. 
Obţine certificat de absolvire a cursurilor psihopedagogice, 
organizate de DMCDC, în cadrul ASEM în mai 2010. Din 

noiembrie 2010 – doctorandă la Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital”. Discipline predate: 
Bazele activităţii investiţionale, Bazele funcţionării Pieţelor de Capital, Tranzacţii bursiere, 
Preţuri şi tarife. Participare la conferinţe naţionale şi internaţionale. 
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Tatiana BAXAN  
Lector universitar 
 

Absolventă (2005) a Facultăţii „Finanţe”, specialitatea „Finanţe şi 
asigurări”, din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova. În 
2006, obţine titlul de magistru, specialitatea „Management”, Facultatea 
de „Business şi Administrare” din cadrul Universităţii Tehnice a 
Moldovei. Din 2005, angajată în calitate de asistent universitar în 
cadrul Catedrei „Finanţe şi contabilitatea firmei”, UTM şi prin cumul la 
Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital”, ASEM. În 2006 – laborant 

superior şi asistent universitar la Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital”, ASEM. Din 2009, 
angajată în calitate de lector universitar la aceeaşi catedră. Coautor al cursului universitar la 
disciplina „Bazele funcţionării pieţei de capital”. Discipline predate: Asigurări şi reasigurări, 
Metode şi tehnici fiscale, Preţuri şi tarife, Bazele funcţionării de capital. 
 

 
Andrei PASCARI 
Asistent universitar 
 

Născut la 24 iulie 1985, în mun. Bălţi. Angajat la ASEM din 
anul 2010. Absolvent al Facultăţii Finanţe la ASEM (2008), „Licenţă 
delocalizată în Gestiune şi Administrare a Universităţii din Orleans, 
Franţa” (2007-2008), Masterat în Administrarea Întreprinderilor la 
Institutul Francofon pentru Administrare şi Gestiune (Sofia, Bulgaria, 
2010). Din 2010 – doctorand la Catedra „Investiţii şi Pieţe de 
Capital”. Discipline predate: Bazele Activităţii Investiţionale, 
Activitatea Investiţională a Societăţilor pe Acţiuni (seminare în 
limbile română, franceză, engleză). 

 
 

CATEDRA FILOSOFIE ŞI POLITOLOGIE 
 

 
Tudor DUMITRAŞ 
Doctor în filosofie, conf. univ. 
Şef-catedră Filosofie şi Politologie 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născut la 1 februarie 1951, în satul Vadul-Leca, Teleneşti. 
Specialist în domeniul filosofiei, moralei şi istoriei filosofiei. 
Angajat la ASEM din anul 1992. A absolvit Facultatea de 
Filosofie a Universităţii de Stat din or. Rostov pe Don (Rusia) în 
anul 1974, Facultatea de Management a ASEM (2003), şi-a 

făcut studiile de doctorat la Institutul de Filosofie al Academiei de Ştiinţe a URSS, în perioada 
1977-1980, Moscova. Doctor în filosofie (1981), conferenţiar universitar (1989). Discipline 
predate: Filosofia, Istoria filosofiei – la Ciclul I, Licenţă; Etica economică – la Ciclul II, Masterat.  

Membru al redacţiei revistei „Moldova şi Lumea”. Prodecan al Facultăţii „Contabilitate” şi 
al Facultăţii „Finanţe” (1993-2003). Şef-catedră „Filosofie şi Politologie” din anul 2003. Autor a 
peste 57 de publicaţii în reviste şi culegeri de articole din Republica Moldova, Rusia, România. 
Autor al notelor de curs „Filosofia Greciei antice. Perioada cosmologică” (1997), „Filosofia 
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medievală” (1997). Participant la proiectul naţional „Tehnologii avansate în structura dezvoltării 
durabile a sistemelor inovaţionale din Republica Belarus şi Republica Moldova: problema 
concordanţei valorilor noosferice din cadrul Programului comun de cercetare între Academia de 
Ştiinţe a Moldovei şi Fondul Republican de cercetări fundamentale din Belarus”. 

Stagii ştiinţifico-didactice în Rusia, Franţa, România. Organizator şi participant la 
numeroase conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Membru al Consiliului coordonator al 
Asociaţiei filosofilor din Moldova. 

 
 

Ilarion Gavriil CHISTRUGĂ  
Doctor în politologie, conf. univ. 
 

Născut la 7 iulie 1949, în s. Mereşeuca, Ocniţa. 
În 1976, a absolvit Facultatea de Filosofie a Universităţii de Stat 

din Kiev, iar în perioada 1978-1981, îşi face studiile de doctorat la 
Universitatea de Stat din Moldova. Din 1997 – doctor în politologie.  

În anul 1976, şi-a început activitatea profesională la Universitatea 
de Stat din Moldova, în calitate de lector universitar, apoi de lector 
superior universitar. Este angajat la ASEM din 1991, unde activează ca 

lector superior universitar, iar din 2001 – în calitate de conferenţiar universitar.  
În perioada 2003-2005, a fost şeful Catedrei „Teorie politică şi relaţii internaţionale” a 

Institutului de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova. 
Discipline predate: Politologie; Filosofie; Filosofie politică; Discurs politic contemporan; 

Societatea civilă; Metodologii moderne în teoria politică; Sinergetica sistemelor sociale; 
Business politic. 

Publicaţii:  
Философия и образование в процессе европейской интеграции; Cамоорганизация 

современных миграционных процессов; Discursul politic în societatea informaţională; Forţă, 
normă şi identitate în relaţiile internaţionale contemporane; Феномен постэкономического 
общества в современном политическом дискурсе; Problema contemporaneităţii liberalismului; 
Теоретическая культура современных интеграционных процессов; Институциональное 
разнообразие в процессе европейской интеграции ş. a. 

 Interese ştiinţifice: 
· Metodologia Teoriei Politice contemporane;  
· Filosofie politică şi metodologia postneclasică în analiza proceselor integraţioniste; 
· Identitatea europeană şi procesele integraţioniste contemporane. 
 

 
Muza BUCAROS 
Doctor în filosofie, conf. univ.  
 

Născută la 3 februarie 1948, în oraşul Riga, Letonia.  
A absolvit Facultatea de Filosofie a Universităţii de Stat 

din Leningrad în anul 1975. Şi-a făcut studiile de doctorat la 
Universitatea de Stat din Moscova în anul 1982. Doctor în 
filosofie din anul 1983, conferenţiar universitar din anul 1991. 

Discipline predate: Istoria şi filosofia culturii, Istoria 
filosofiei, Filosofie – la Ciclul I. Licenţă. Specialist în 
domeniul „Ontologie şi gnoseologie”.  

Interese de cercetare: Problema spiritualităţii în 
societatea contemporană.  
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Preşedinte al Comisiei Metodice a Catedrei Filosofie şi Politologie, ASEM. Conducătorul 
Seminarului Metodologic al Catedrei Filosofie şi Politologie, ASEM. Membru al Asociaţiei 
Filosofilor din Moldova. Participant la conferinţele ştiinţifice internaţionale. Autor a 56 de lucrări 
ştiinţifice privind problemele actuale ale filosofiei şi ştiinţei, dezvoltarea culturii în societatea 
contemporană.  

Autorul lucrării metodice Istoria filosofiei, 1994. 
 

 
Galina ŢURCAN 
Doctor în politologie, conf. univ.  
 

Născută la 16 februarie 1964, în satul Cremenciuc, r-nul 
Soroca. Angajată la ASEM din 1992. A absolvit Tehnicumul 
Industrial Economic din Chişinău în anul 1982, Facultatea de 
Filosofie a Universităţii de Stat din Kiev „T. G. Şevcenko” în anul 
1990 şi şi-a făcut studiile de doctorat la USM în anul 2008. Doctor 
în Politologie (2008). Conferenţiar universitar la Facultatea 

Finanţe, Catedra Filosofie şi Politologie. Discipline predate: Filosofia, Logica, Logica juridică, 
Politologia – la Ciclul I. Licenţă; Etica economică – la Ciclul II. Masterat. 

Interese ştiinţifice: Teoria politică, Culturologia, Etica economică.  
Stagii ştiinţifico-didactice în România şi Ungaria.  
Autor a 25 de publicaţii ştiinţifice în reviste şi culegeri de articole din Republica Moldova. 

 
 

CATEDRA LIMBI MODERNE APLICATE 
 

 
Djulieta RUSU 
Doctor în economie, conf. univ. 
Şef-catedră Limbi Moderne Aplicate  
Membru al Senatului ASEM 
 
Născută la 30 martie 1962, în satul Hirişeni, Teleneşti. Specialist în 
domeniul limbilor străine (limba şi literatura franceză). Angajată la 
ASEM din anul 1995. A absolvit Facultatea de Limbi Străine a 
Universităţii de Stat din Moldova, în anul 1984, şi-a făcut studiile 
de doctorat la ASEM (2007). Doctor în economie (2008), 
conferenţiar universitar (2009). Şefa Catedrei Limbi Moderne 
Aplicate (2002 – prezent). Discipline predate: Limba franceză, 
Limba franceză I, Limba franceză II – la Ciclul I. Licenţă. 

Membru al Consiliului Facultăţii Finanţe, al Comisiei Metodice a Facultăţii Finanţe. 
Organizator şi coordonator al conferinţelor ştiinţifice studenţeşti în limba franceză desfăşurate 
anual la catedră, în decada francofoniei (2001-2010). 

Vizite de documentare în R. Moldova, România, Franţa. Stagii ştiinţifico-didactice: Centrul 
Educaţional ProDidactica. Formare de competenţe prin strategii didactice interactive (2011), 
Proiectul Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gândirii critice în învăţământul superior (2004); 
ASE Bucureşti (2002, 2004); Academia din Poitiers – Institut Universitaire de Formation des 
Maîtres, liceul E.Branly din oraşul Châtellerault, Franţa (1996). Participantă la simpozioane şi 
conferinţe internaţionale. Circa 20 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, 
România.  
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Autoare a monografiei Comunicarea persuasivă cu impact în activitatea managerială şi de 
afaceri (2009), a manualului Introduction au français économique (2010), a lucrărilor metodico-
didactice: Limba franceză. Texte elaborate pentru lectură suplimentară, specialitatea 
,,Contabilitate şi audit”, anii I şi II (1996); À propos de management (2003); L’entreprise à 
l’ordre du jour (2003); Système bancaire: essence et particularités (2005); Cours pratique de 
français (2006); Généralités sur la comptabilité (2009). 

 
 

Irina CORDUNEANU 
Lector superior universitar 
Şefa secţiei Limba Franceză 
 

Născută la 20 noiembrie 1965, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul limbilor străine (limba şi literatura franceză). Angajată la 
ASEM din anul 2003. A absolvit Facultatea de Limbi Străine a 
Universităţii de Stat din Moldova în anul 1987. Discipline predate: 
Limba franceză, Limba franceză I, Limba franceză II, Limba franceză 
de afaceri, Limba franceză în scopuri specifice – la Ciclul I. Licenţă. 

Şefă a secţiei Limba Franceză din cadrul catedrei (2008 –
prezent). Organizator şi moderator a manifestaţiilor organizate cu 

studenţii în cadrul secţiei (mese rotunde, dezbateri, concursuri, concerte etc.) Profesoară de limba 
franceză la Alianţa Franceză din Republica Moldova (1995-1997). 

Vizite de documentare în R. Moldova, România, Franţa. Stagii ştiinţifico-didactice: Centrul 
Educaţional ProDidactica. Formare de competenţe prin strategii didactice interactive (2011), 
Proiectul Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gândirii critice în învăţământul superior (2004); 
ASE Bucureşti (2008); Institut de Langue et Communication, Rennes (1997).  

Autoare a unor publicaţii în reviste ştiinţifice, a lucrărilor metodico-didactice Cours 
pratique de français (2006), Généralités sur la comptabilité (2009), a manualului Introduction au 
français économique (2010). 

 
 

Galina KOSTIUCIK 
Lector superior universitar 
Şefa secţiei Limba Engleză 
 

Născută la 16 noiembrie 1959, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul limbilor străine (limba şi literatura engleză). Angajată la 
ASEM din anul 1996. A absolvit Facultatea de Limbi Străine a 
Universităţii de Stat din Moldova, în anul 1982. Discipline predate: 
Limba engleză I, Limba engleză II, Limba engleză aplicată I, Limba 
engleză aplicată II; cursuri opţionale: Limba engleză de afaceri, 

Limba engleză în scopuri specifice – la Ciclul I. Licenţă. 
Membru al Consiliului Facultăţii Finanţe, şefă a secţiei Limba Engleză din cadrul catedrei. 
Vizite de documentare în R. Moldova, România, Jugoslavia. Stagii ştiinţifico-didactice: Centrul 

Educaţional ProDidactica. Proiectul Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gândirii critice în 
învăţământul superior (2004); ASE Bucureşti (2003, 2011); Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 
(1999); Cursurile mobile ale organizaţiei ,,Elizabeth Johnson Kapaonik”, Jugoslavia (1989).  

Autoare a lucrărilor metodico-didactice: English for Economic Studies II (2010), General 
Notions about Computers (2006), Essential Elements of Business Law (2003), A Set of Texts for 
Homereading (1998). 
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Maria BEJAN 
Lector superior universitar 
 

Născută la 18 mai 1944, în satul Grinăuţi-Moldova, Ocniţa. 
Specialist în domeniul limbilor străine (limba franceză). Angajată la 
ASEM din 1996. A absolvit Facultatea de Limbi Străine a 
Universităţii Pedagogice „Alecu Russo”, din or. Bălţi, în anul 1966. 
Discipline predate: Limba franceză, Limba franceză I, Limba 
franceză II, Limba franceză de afaceri, Limba franceză în scopuri 
specifice – la Ciclul I. Licenţă.  

Responsabil de compartimentul metodico-didactic al catedrei, 
adjunct al şefei de catedră. Participantă la diverse seminare, 

conferinţe ştiinţifice, mese rotunde. Membru al Comisiei Ministerului Educaţiei pentru examenele 
de BAC (1999-2005).  

Stagii ştiinţifico-didactice: ASE Bucureşti (2003); Institutul de Perfecţionare al Ministerului 
Educaţiei (1998); Centrul Educaţional ProDidactica. Formare de competenţe prin strategii 
didactice interactive (2011), Proiectul Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gândirii critice în 
învăţământul superior (2004). 

Autoare a lucrărilor metodico-didactice: Banques et Bourses de Valeurs (2001), Système 
bancaire: essence et particularités (2005), a notelor de curs Finances des entreprises (2004). 

 
 

Raisa DUMITRAŞ 
Lector superior universitar  
 

Născută la 29 decembrie 1950, în satul Pistruieni, Teleneşti. 
Specialist în domeniul limbilor străine (limba franceză). Angajată la 
ASEM din 1995. A absolvit Facultatea de Limbi Străine a 
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din or. Bălţi (1974). Diplomă 
aprofundată de Limbă Franceză, eliberată de Ministerul Francez al 
Educaţiei Naţionale din Paris (2000). 

Responsabilă de colaborarea catedrei cu Alianţa Franceză din 
Chişinău (1995-2004). Secretar al Consiliului Facultăţii Finanţe 

(1995-2004). Discipline predate: Limba franceză, Limba franceză I, Limba franceză II (ASEM) – 
la Ciclul I. Licenţă; Limba Franceză la Specialitate (Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”); 
Limba Franceză Medicală, Limba Franceză Agricolă (UASM). 

Numeroase stagii lingvistice şi metodologice: Royan, Franţa (1994); Geneva, Elveţia 
(2010); ProDidactica, Chişinău (2004); Alianţa Franceză, Chişinău (1996, 2002, 2003); de creaţie: 
Geneva, Elveţia (2005-2006); de specializare în Franceza economică, Franceza de afaceri, 
Franceza întreprinderii, Franceza comerţului internaţional (Poitiers, Châtellerault, Franţa (1998); 
ASE, Bucureşti (1995); Târgovişte, România (2002).  

Participantă la Sesiunile 28 şi 30 ale Drepturilor Omului, Strasbourg (1997, 1999).  
Participantă la Simpozioane: Sierre, Elveţia (2008); Braşov, România (1996). Colaborare la 

„Programul de Asistenţă Economică Elveţia – Republica Moldova” (2000-2006). 
Autoare a 18 publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice. Printre ele: lucrările metodico-

didactice Monnaie et Finances (2001), Recueils de textes (pour la faculté Banques et Bourses de 
valeurs) (2001), Dicţionar biomedical în 4 limbi (1997), manualele: Machines agricoles (1997), 
Lupta contra dăunătorilor viţei de vie (1999). 
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Aliona IXARI 
Lector superior universitar 
 

Născută la 24 decembrie 1973, în or. Făleşti. Specialist în 
domeniul limbilor străine (limba engleză, limba franceză). Angajată la 
ASEM din 1999. A absolvit Facultatea de Limbi Moderne a 
Universităţii Pedagogice de Stat „A. Russo” din or. Bălţi (1996). 
Discipline predate: Limba engleză, Limba engleză I, Limba engleză II, 
Limba engleză aplicată I, Limba engleză aplicată II, Limba engleză de 
afaceri, Limba engleză în scopuri specifice – la Ciclul I. Licenţă. 

Studii de doctorat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă”, specialitatea: Teoria şi metodica instruirii pe obiecte 
(l. engleză); tema de cercetare: „Tehnologia dezvoltării limbajului de 
specialitate în cadrul studierii limbii engleze cu specializare în 
domeniul economic”. 

Traducător la Asociaţia bolnavilor de hemofilie (2007 – prezent). 
Responsabil de activitatea ştiinţifică a catedrei. 
Vizite de documentare în R. Moldova, România. Stagii ştiinţifico-didactice: Centrul 

Educaţional ProDidactica. Formare de competenţe prin strategii didactice interactive (2011); ASE 
Bucureşti (2003). Participantă la conferinţe internaţionale. Publicaţii în reviste de specialitate din 
Republica Moldova, Grecia, SUA.  

Autoare a lucrărilor metodico-didactice: Essential Elements of Business Law (2003), 
Introducing Management (2005), A Set of Self-Assessment Tests in Business English (2010), 
English for Economic Studies II (2010). 

 
 

Angela MUNTEANU  
Lector superior universitar 
 

Născută la 29 ianuarie 1962, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul limbilor străine (limba şi literatura franceză), psihologiei. 
Angajată la ASEM din anul 1991. A absolvit Facultatea de Limbi 
Străine a Universităţii de Stat din Moldova în anul 1984, 
Facultatea de Psihologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău (2002). 

Discipline predate: Limba franceză, Limba franceză I, Limba 
franceză II; Limba franceză de afaceri; Limba franceză în scopuri 
specifice; Psihologia social-economică – la Ciclul I. Licenţă.  

A colaborat în calitate de traducător cu Direction du 
développement et de la coopération DDC;Proiectul TACIS: Support to the National Coordination 
Unit, Strengthening of Regional Public Administration; Department of Standardization and 
Metrology of the RM;Department of Pharmacy and Medical Equipment RM etc. 

Responsabil de activitatea ştiinţifică, organizarea şi desfăşurarea Seminarului Metodologic 
în cadrul catedrei (1996-1998, 2000-2010). Membru al Comisiei electorale a Facultăţii Finanţe, 
responsabil de evaluarea cadrelor didactice la catedră. 

Vizite de documentare în R. Moldova, România, Germania, Franţa. Stagii ştiinţifico-
didactice: Centrul Educaţional ProDidactica. Formare de competenţe prin strategii didactice 
interactive (2011); ASE Bucureşti (1992, 1995, 2003); Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca, România (1999). Participantă la conferinţe naţionale şi internaţionale.  
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Autoare a cărţilor: Cours pratique de français (2006); Connaître le droit français (2006), a 
8 articole şi comunicări ştiinţifice.  

 
 

Elena DROBÎŞEVA  
Lector superior universitar 
 

Născută la 7 august 1959, în satul Chirsova, Comrat.  
Specialist în domeniul limbilor străine (limba şi literatura 

engleză). Angajată la ASEM din anul 1994. A absolvit Facultatea de 
Limbi Străine a Universităţii de Stat din Moldova în anul 1982. 

Discipline predate: Limba engleză, Limba engleză I, Limba 
engleză II; Limba engleză aplicată I, Limba engleză aplicată II; 
cursuri opţionale: Limba engleză de afaceri, Limba engleză în scopuri 
specifice – la Ciclul I. Licenţă. 

Vizite de documentare în R. Moldova, Italia, România. Stagii 
ştiinţifico-didactice: Centrul Educaţional ProDidactica. Formare de competenţe prin strategii 
didactice interactive (2011); Universitatea de la Bologna – Şcoala Superioară de Limbi Străine 
(2010); ASE Bucureşti (2006); Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (1997). 

Coautoare a lucrărilor metodice-didactice: Contract of Sale (2009), An Assistance Hand for 
Students in Economics (2004), International Insurance (2003), A set of Texts for Home Reading 
(1998). 

 
 

Nona IONAŞ 
Lector superior universitar 
 

Născută la 17 octombrie 1960, în satul Cureşniţa-
Veche, Soroca. Specialist în domeniul limbilor străine (limba 
engleză). Angajată la ASEM din anul 1994. A absolvit 
Facultatea de Limbi Străine a Institutului Pedagogic 
„A. Russo” din or. Bălţi (1981). Discipline predate: Limba 
engleză, Limba engleză I; Limba engleză II; Limba engleză 
aplicată I, Limba engleză aplicată II; Limba engleză de 
afaceri – la Ciclul I. Licenţă. 

Şefă a secţiei Limba Engleză din cadrul catedrei (1995-2007). Organizator şi coordonator al 
conferinţelor ştiinţifice studenţeşti anuale în limba engleză iniţiate la catedră (2001-2010).  

Stagii de specializare: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România (1997); ASE 
Bucureşti (2002, 2010); Universitatea Central Europeană (CEU) din Ungaria (2002). Absolventă 
a şcolii de vară Istorie şi Cultură greacă din Saloniki, Grecia (1998). 

Cursuri de instruire la Centrul educaţional ProDidactica (2004, 2011). Coordonator al 
grupului de studenţi la conferinţa ştiinţifică de la Berlin, Germania, organizată de „Esta Institut” 
(2002). Participantă la Simpozionul Internaţional la ASE Bucureşti (2005); La şedinţele 
Congresului ARA la Academia Militară „Carol I”, Bucureşti (2010).  

Autoare a lucrărilor metodico-didactice: Elements of Accounting (2006); A Set of Text for 
Homereading (1998), coautoare a notelor de curs Business communications (2011). 
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Maria AGAFIŢĂ 
Lector superior universitar 
 

Născută la 3 martie 1956, în satul Selişte, Nisporeni. Specialist 
în domeniul limbilor străine (limba şi literatura franceză). Angajată la 
ASEM din anul 1993. A absolvit Facultatea de Limbi Străine a 
Universităţii de Stat din Moldova în anul 1979. Discipline predate: 
Limba franceză, Limba franceza I, Limba franceza II, Limba franceză 
de afaceri – la Ciclul I. Licenţă. 
Şefa secţiei Limba Franceză a Catedrei „Limbi Moderne Aplicate” 
(2002-2008). 

Stagii ştiinţifico-didactice şi vizite de documentare: Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, 
România (2001); Academia de Studii Economice din Bucureşti, România (2005); Centrul 
Educaţional ProDidactica din Chişinău (2004, 2011); Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din 
Republica Moldova (2010). 

Autoare a publicaţiilor: Le développement des compétences communicatives dans le cadre 
des cours de langue étrangère par l’intermédiaire du projet (revista „Economica”, 2011); a 
lucrărilor metodico-didactice La comptabilité de l’entreprise (2008); L’entreprise à l’ordre du 
jour (2003); A propos de management (2003); Limba franceză.Culegere de texte pentru lectura 
suplimentară, specialitatea „Contabilitate şi Audit”, anii I şi II (1996). 

 
 

Adela TALPĂ 
Lector superior universitar 
 

Născută la 23 iulie 1973, în satul Călugăr, Făleşti. Specialist în 
domeniul limbilor străine (limba engleză, limba franceză). Angajată 
la ASEM din anul 1995. A absolvit Facultatea de Limbi Moderne a 
Universităţii Pedagogice de Stat ,,Alecu Russo” din or. Bălţi 
(Moldova) în anul 1995. Discipline predate: Limba engleză, Limba 
engleză I, Limba engleză II, Limba engleză aplicată I, Limba 
engleză aplicată II, Limba engleză de afaceri, Limba engleză în 
scopuri specifice – la Ciclul I. Licenţă.  

Responsabilă de traducerea temelor tezelor de licenţă la 
Facultatea „Contabilitate”, responsabilă de pagina web şi de activitatea editorială a catedrei. 

Profesoară de limbă engleză la Şcoala de Limbi Străine „Linguata” (1999-2004), traducător 
şi translator în cadrul proiectului Agenţiei Naţionale de Geodezie, Cartografie şi Cadastru – Prim 
Proiect Cadastru (1997). 

Participantă la manifestaţii ştiinţifice în cadrul catedrei şi altor instituţii de învăţământ. 
Stagii ştiinţifico-didactice: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (2010); Centrul educaţional 
ProDidactica (2004, 2011); ASE Bucureşti (2004). Autoare a 8 publicaţii în reviste de specialitate 
din Republica Moldova; a lucrărilor metodico-didactice: Contract of Sale (2008), English for 
Economic Purposes (2006), English Reader (2004), An Overview of Accounting (General 
Concepts and Terminology) (2002), Banking System (Essence and Particularities) (2000) etc. 
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Maria MALEAVSCHI 
Lector superior universitar 
 

Născută la 3 septembrie în anul 1950, în satul Trinca, Edineţ. 
Specialist în domeniul limbilor străine (limba şi literatura franceză). 
Angajată la ASEM din anul 2004. A absolvit Facultatea de Limbi 
Străine a Universităţii de Stat din Moldova în anul 1974. 

Discipline predate: Limba franceză, Limba franceză I, Limba 
franceză II – Ciclul I. Licenţă. 

Profesoară de limba franceză la Alianţa Franceză din Republica 
Moldova (1997). Coordonator al cercului studenţesc „La Francophilie” 
din cadrul catedrei (2005 – prezent). Solistă a corului ASEM. 

Participantă la Festivalul cântecului francez „Un pied à l’Est – 
un pied à l’Ouest” desfăşurat în or. Die, Franţa (2000). 

Stagii de perfecţionare: Centrul Educaţional ProDidactica. Formare de competenţe prin 
strategii didactice interactive (2011); Tehnici de lucru cu textul literar (2003); Metode activ-
participative în predarea limbii străine (2000).  

Autoare a Culegerii de texte pentru examene de admitere. Préparation à l’examen (1997), a 
manualului Limba franceză pentru debutanţi (2003), a unor publicaţii de specialitate în reviste 
ştiinţifice. 

 
 

Victoria POSTOLACHI 
Lector superior universitar 
 

Născută la 2 februarie 1962, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul limbilor străine (limba franceză, limba engleză). Angajată la 
ASEM din anul 2003. A absolvit Facultatea de Limbi romano-
germanice a Universităţii de Stat din Cernăuţi (Ucraina) în anul 1984. 
Discipline predate: Limba franceză, Limba franceză I, Limba franceză 
II, Limba franceză de afaceri, Limba engleză I, Limba engleză II, 
Limba engleză aplicată I, Limba engleză aplicată II – la Ciclul I. 
Licenţă. 

Participantă la proiecte internaţionale privind asigurarea informaţională a proceselor de instruire 
şi de cercetare: Open Access to content in Moldovan Higher Economic Education (2010); 
Cooperation Moldova & Norway (2011). Participantă la diverse conferinţe naţionale şi internaţionale. 

Stagii ştiinţifico-didactice: Centrul Educaţional ProDidactica. Formare de competenţe prin 
strategii didactice interactive (2011), Proiectul Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gândirii critice 
în învăţământul superior (2004).  

Autoare a 6 articole ştiinţifice în reviste de specialitate, a lucrării metodico-didactice 
General notions about computers (2006).  

 
 

Anastasia ROMANOVA 
Lector universitar 
 

Născută la 8 martie 1972, în or. Chişinău.  
Specialist în domeniul filologiei ruse, limbilor străine (limba 

engleză). Angajată la ASEM din anul 1998. A absolvit Facultatea de 
Litere a Universităţii de Stat din Moldova în anul 1994; studii 
postuniversitare în limbi străine la Universitatea de Stat din Moldova 
(1997). Discipline predate: Limba engleză, Limba engleză I, Limba 
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engleză II; Limba engleză aplicată I, Limba engleză aplicată II – la Ciclul I. Licenţă. 
Studii de doctorat la Academia de Ştiinţe din or. Moscova, specialitatea: „Lingvistică 

tipologică-structurală”; tema de cercetare: „Traducerea comparativă a prozei lui Mircea Eliade”. 
Vizite de documentare în R. Moldova, România, Rusia. Stagii ştiinţifico-didactice: 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din or. Chişinău (2006); ASE Bucureşti (2007). 
Participantă la conferinţe internaţionale. Autoare a 16 publicaţii în reviste de specialitate din 
Republica Moldova, România. Coautoare a lucrărilor metodice-didactice: English for Economic 
Studies II (2010), An Assistance Hand for Students in Economics (2004), International Insurance 
(2003). 

 
 

Angela PÎRLOG 
Lector universitar 
 

Născută la 19 decembrie 1971, în or. Făleşti. Specialist în 
domeniul limbilor străine (limba engleză, limba franceză); 
managementului. Angajată la ASEM din anul 1995. A absolvit 
Facultatea de Limbi Moderne a Universităţii Pedagogice de Stat 
„Alecu Russo” din or. Bălţi (1995), Facultatea de Management a 
Academiei de Studii Economice din Moldova (2005), masterat ASEM 
(2007). Discipline predate: Limba engleză, Limba engleză I, Limba 

engleză II, Limba engleză aplicată I, Limba engleză aplicată II – la Ciclul I. Licenţă.  
Responsabil de activitatea sindicală în cadrul catedrei. 
Vizite de documentare în R. Moldova, România, Ungaria. Stagii ştiinţifico-didactice: 

Centrul Educaţional ProDidactica. Formare de competenţe prin strategii didactice interactive 
(2011), Proiectul Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gândirii critice în învăţământul superior 
(2004); ASE Bucureşti (2002); Universitatea din Oradea (2008, 2010).  

Participantă la conferinţe naţionale şi internaţionale. Participantă la proiectul internaţional 
ANTRES al Universităţii din Oradea, România (2009-2010). Autoare a 7 articole metodico-
ştiinţifice, a lucrării metodico-didactice Practise Your Business Writing (2006).  

 
 

Nadejda GÎSCA  
Lector universitar 
 

Născută la 16 decembrie 1978, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul limbilor străine (limba şi literatura engleză); finanţelor şi 
asigurărilor. Angajată la ASEM din anul 2000. A absolvit Facultatea de 
Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova (2000) şi 
Facultatea de Finanţe a Academiei de Studii Economice din Moldova 
(2004). Discipline predate: Limba engleză, Limba engleză I, Limba 
engleză II, Limba engleză aplicată I, Limba engleză aplicată II – la 
Ciclul I. Licenţă. 
Coordonator al cercului studenţesc „English Club” din cadrul catedrei.  

Stagii ştiinţifico-didactice: Centrul Educaţional ProDidactica. Formare de competenţe prin 
strategii didactice interactive (2011), Proiectul Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gândirii critice 
în învăţământul superior (2004); Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău (2006). 

Autoare a 2 articole ştiinţifice, a lucrărilor metodico-didactice: English for Economic 
Studies II (2010), English for Economic Studies (2010), English Reader (2008), An Overview of 
Accounting (General Concepts and Terminology) (2006).  
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Olga CALINA 
Lector universitar 
 

Născută la 3 decembrie 1981, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul limbilor străine (limba engleză, limba germană); 
fiscalităţii şi administrării financiare. Angajată la ASEM din anul 
2004. A absolvit Facultatea de Limbi Moderne a Universităţii de 
Stat din Moldova (2004) şi Facultatea Finanţe a Academiei de 
Studii Economice din Moldova (2008). Discipline predate: Limba 
engleză, Limba engleză I, Limba engleză II, Limba engleză 

aplicată I, Limba engleză aplicată II, Limba germană I, Limba germană II – la Ciclul I. Licenţă. 
  Responsabil de traducerea temelor tezelor de licenţă şi master la Facultatea Cibernetică, 

Statistică şi Informatică Economică. 
  Profesoară de limbă engleză la Şcoala de Limbi Străine „Linguata” (2007-2008).  
  Stagiu de perfecţionare la Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Formare Pedagogică în 

cadrul ASEM (2005). Autoare a notelor de curs English for Economic Studies (2010), a lucrării 
metodico-didactice English for Economic Purposes (2007). 

 
Svetlana OSTROVSCAIA 
Asistent universitar 
 

Născută la 8 decembrie 1977, în or. Ocniţa. Specialist în 
domeniul limbilor străine (limba engleză, limba franceză). Angajată 
la ASEM din anul 2003. A absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi 
Străine a Universităţii de Stat din Moldova (1999). Studii de 
masterat la Universitatea de Stat din Moldova (2006), specialitatea 
Americanistică, Facultatea Relaţii Internaţionale. Discipline 

predate: Limba engleză, Limba engleză I, Limba engleză II – la Ciclul I. Licenţă.  
Profesoară de limbă engleză la Universitatea Tehnică din Moldova (2000), Institutul de 

Studii Politice şi Relaţii Internaţionale (2001-2003). Studii la Şcoala Traducătorului Profesionist 
(2010), organizată de către Asociaţia traducătorilor profesionişti din Moldova. 

Stagiu de perfecţionare: Centrul Educaţional ProDidactica. Formare de competenţe prin 
strategii didactice interactive (2011). 

 
Nadejda BACIMANOVA 
Asistent universitar 
 
Născută la 12 decembrie 1979, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul pedagogiei şi limbilor străine (limba engleză). Angajată la 
ASEM din anul 2004. A absolvit Facultatea de Pedagogie (2002) şi 
masteratul (2003) a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” 
din Chişinău (Moldova). Magistru în filologie (2003). Discipline 
predate: Limba engleză; Limba engleză I, Limba engleză II, Limba 
engleză aplicată I, Limba engleză aplicată II – la Ciclul I. Licenţă. 

Coordonator al Clubului studenţesc „English Club” din 
cadrul catedrei (2006-2007). 

Stagii de perfecţionare: Centrul Educaţional ProDidactica. Formare de competenţe prin 
strategii didactice interactive (2011); Ministerul Educaţiei. Stagiu de formare ca profesor (2004). 

Autoare a articolului Testarea: ca practică sau nu? Testarea ca parte integrantă a 
procesului de instruire a limbilor străine (Economica, 2005). 
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FACULTATEA CONTABILITATE 
 
 

Valentina PALADI 
Doctor în economie, conf. univ. 
Decan al Facultăţii Contabilitate 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născută la 13 noiembrie 1955, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul analizei activităţii economico-financiare. Angajată la 
ASEM din anul 1991. A absolvit Facultatea de Economie a 
Universităţii de Stat din Moldova, în anul 1981, şi-a făcut studiile de 
doctorat la Institutul Economico-statistic din Moscova în perioada 

1985-1989. Doctor în economie (1989), conferenţiar universitar (1994). Prodecan al Facultăţii de 
Finanţe (1994-2002), prodecan al Facultăţii Contabilitate (2002-2009). Membru al Consiliului 
Facultăţii Contabilitate (2002-2009), preşedinte al Consiliului Facultăţii Contabilitate (2009 – prezent). 
Discipline predate: Bazele analizei economice, Analiza rapoartelor financiare, Analiza gestionară, 
Analiza activităţii economico-financiară – la Ciclul I. Licenţă; Diagnostic financiar, Diagnostic 
financiar şi analiza costului, Diagnostic economic aprofundat – la Ciclul II. Masterat.  

Membru al grupului de lucru privind elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate de 
pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (anii 1996-1998).  

A participat în calitate de lector la instruirea cadrelor economice din sectorul real al economiei 
naţionale în domeniul Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, contabilităţii 
manageriale, contabilităţii financiare, analizei economice, managementului financiar prin 
intermediul Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova, SRL 
Contabil-Service. 

Autoare şi participantă la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind reforma 
sistemului contabil în Republica Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi 
participare la conferinţe în diverse ţări. Peste 60 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica 
Moldova, România, Rusia; autoare a manualelor: Analiza rapoartelor financiare (2004), Анализ 
финансовой отчетности (2005). 

 
 

Natalia ZLATINA 
Doctor în economie, conf. univ. 
Prodecan al Facultăţii Contabilitate  
Membru al Catedrei Contabilitate şi Audit 
 

Născută la 18 iulie 1959, în satul Dmitrievka, regiunea 
Odesa, Ucraina. Specialist în domeniul contabilităţii. Angajată la 
ASEM din anul 1991. A absolvit Facultatea de Economie a 
Universităţii de Stat din Moldova în anul 1981, şi-a făcut studiile 
de doctorat la Institutul de Finanţe din Moscova în perioada 1984-
1987, doctor în economie, conferenţiar universitar. Membru al 

Consiliului Facultăţii Contabilitate. Discipline predate: Contabilitate în comerţ – la Ciclul I. Licenţă; 
Contabilitate managerială aprofundată – la Ciclul II. Masterat.  

Membru al Consiliului consultativ de pe lângă Ministerul Finanţelor şi al grupului de lucru 
privind elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate de pe lângă Ministerul Finanţelor al 
Republicii Moldova.  
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A participat, în calitate de lector, la instruirea cadrelor economice din sectorul real al 
economiei naţionale în domeniul Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, contabilităţii 
manageriale, contabilităţii financiare, managementului financiar prin intermediul Asociaţiei 
Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova. 

Autoare şi participantă la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind reforma 
sistemului contabil în Republica Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi 
participare la conferinţe în Austria, Estonia, Grecia, România, Ucraina. Peste 50 de publicaţii în 
reviste de specialitate din Republica Moldova, România, Rusia; coautoare a manualelor: 
Contabilitate financiară (2003), Финансовый учет (2004). 

 
 

Viorica ZAPOROJAN 
Doctor în economie, conf. univ. 
Prodecan al Facultăţii Contabilitate 
Membru al Catedrei Contabilitate şi Audit 
 

Născută la 24 februarie 1979, în or. Edineţ. Specialist în 
domeniul contabilităţii. Angajată la ASEM din anul 2003. A absolvit 
Facultatea de Contabilitate în anul 2001, masteratul la specializarea 
Contabilitate şi auditul firmei, ASEM, în anul 2002, şi-a terminat 
studiile de doctorat la ASEM în anul 2008, Doctor în economie 

(2008), lector superior (2009). Membru al Consiliului Facultăţii Contabilitate. Discipline predate: 
Contabilitatea managerială, Contabilitatea internaţională. 

A participat, în calitate de lector, la instruirea cadrelor economice din sectorul real al 
economiei naţionale în domeniul contabilităţii manageriale, contabilităţii financiare prin intermediul 
firmelor de consultanţă economică.  

A participat la proiecte internaţionale în domeniul educaţiei contabile. A avut stagii peste 
hotare şi participări la conferinţe internaţionale organizate atât în ţară, cât şi peste hotare. Peste 9 
publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova şi România.  

 
 

Liliana LAZARI  
Doctor în economie, conf. univ. 
Prodecan al Facultăţii Contabilitate 
Membru al Catedrei Contabilitate  
 

Născută la 10 aprilie 1975, în satul Clocuşna, Ocniţa. 
Specialist în domeniul contabilităţii. Angajată la ASEM din 
anul 1997. A absolvit Facultatea Contabilitate a ASEM în anul 
1997, şi-a terminat studiile de doctorat la ASEM în anul 2003. 
Doctor în economie (2003), conferenţiar universitar (2006). 

Disciplinele predate: Bazele contabilităţii, Contabilitatea 
financiară, Contabilitatea întreprinderii – la Ciclul I. Licenţă; 
Contabilitatea în companiile de asigurări, Elaborarea 

rapoartelor financiare – la Ciclul II. Masterat. 
Membru al Senatului ASEM în perioada 2002-2003. Membru, secretar al Comisiei Metodice 

a Facultăţii „Contabilitate” (2006 – prezent), membru al Consiliului Facultăţii Contabilitate. 
Membru al Consiliului de Supraveghere a Activităţii de Audit, de pe lângă Ministerul Finanţelor 
(2009 – prezent). 

Autor al mai multor lucrări de specialitate, studii, sinteze documentare, articole în domeniul 
contabilităţii publicate în reviste de specialitate, comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni ştiinţifice 
naţionale sau internaţionale organizate în ţară şi în străinătate. 



 
 

123

Metodistele decanatului Facultăţii de Contabilitate 
 

De la stânga la dreapta:  
 
Tamara DOROŞENCO, 

născută la 24 septembrie 1956, 
în r-nul Criuleni. Activează în 
cadrul Facultăţii din 2006 în 
calitate de dispecer. 

Eugenia CIOARĂ, 
născută la 4 decembrie 1973, în 
or. Chişinău. A absolvit 
Facultatea de Contabilitate, 
ASEM. Activează la ASEM din 
anul 1995 în calitate de laborant 
la Catedra „Limbi Moderne 
Aplicate”, din 2004, în calitate 

de dispecer superior la decanatul Facultăţii de Contabilitate.  
Larisa BUZULEAC, născută la 10 octombrie 1964, s. Balatina r-nul Glodeni. A 

absolvit Colegiul Tehnologic din Chişinău, Facultatea de Management, ASEM. Activează la 
ASEM din anul 1995, în calitate de metodist la decanatul Facultăţii de Contabilitate. 

Nadejda MUŞTUC, născută la 8 martie 1960, în or. Chişinău. A absolvit Universitatea 
de Stat din Moldova, Facultatea de Economie. Activează la ASEM din anul 1991, în calitate 
de metodist la decanatul Facultăţii de Contabilitate. 

 
 

CATEDRA CONTABILITATE ŞI AUDIT 
 

 
Viorel ŢURCANU 
Doctor habilitat în economie, prof. univ. 
Şef-catedră Contabilitate şi Audit 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născut la 10 iulie 1945, în satul Ochiul Alb, Râşcani. 
Specialist în domeniul contabilităţii. Angajat la ASEM din 
anul 1993. A absolvit Facultatea de Economie a Institutului 
Politehnic din Chişinău în anul 1969, şi-a făcut studiile de 
doctorat la Institutul de Finanţe din Moscova în anul 1974. 
Doctor habilitat în economie (1997), profesor universitar 
(1999). 

Discipline predate: Contabilitatea internaţională – la 
Ciclul I. Licenţă; Standarde Contabile Internaţionale şi Europene – la Ciclul II. Masterat. A 
pregătit 15 doctori în economie şi 2 doctori habilitaţi. 

A participat la realizarea unor proiecte naţionale şi internaţionale: 
- privind reforma contabilităţii în Republica Moldova: TACIS (1996-1997);  
- Ministerul Finanţelor (1997-1998 şi 2010-2011); USAID (1998-2001); 
- privind educaţia în Contabilitate: Banca Mondială (2009-2011). 
A avut stagii ştiinţifico-didactice în SUA, Grecia, Turcia, Macedonia, România, Anglia, 

Austria. A participat la diverse forumuri ştiinţifice internaţionale organizate în ţară şi peste 
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hotare. A publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice şi didactice, inclusiv manualele: 
Contabilitatea financiară (2003), Bazele contabilităţii (2004), Contabilitatea impozitelor 
(2005), Contabilitatea internaţională (2008) şi alte cărţi şi broşuri. 

Membru al Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Preşedintele Consiliului 
Ştiinţific Specializat de pe lângă ASEM, la specialitatea 08.00.12 „Contabilitate; audit; 
analiză economică”. 

Deţinător al Ordinului „Gloria Muncii” (2004).  
 

 
Vasile BUCUR 
Doctor habilitat în economie, prof. univ. 
 

Născut la 22 martie 1940, în satul Dahnovici, r-nul 
Hânceşti. Specialist în domeniul contabilităţii. Angajat la ASEM 
din 1992. A absolvit Facultatea de Ingineri-Economişti a 
Institutului Politehnic (actualmente, Universitatea Tehnică), 
Chişinău, în anul 1968, şi-a terminat studiile de doctorat la 
Institutul Economiei Naţionale „Gh. V. Plehanov” din Moscova, 
în anul 1973. Doctor habilitat în economie (2005), profesor 
universitar (2003). 

Discipline predate: Bazele contabilităţii – la Ciclul I. Licenţă; Contabilitatea în 
agricultură, Contabilitatea în transportul auto şi telecomunicaţii, Contabilitatea în 
construcţie, Contabilitatea financiară avansată – la Ciclul II. Masterat. A pregătit 10 doctori 
în economie. 

A participat activ la elaborarea şi implementarea Standardelor Naţionale de 
Contabilitate în realizarea reformei contabilităţii în Republica Moldova, la instruirea cadrelor 
în aspectul noilor cerinţe. A participat la diverse forumuri din ţară şi de peste hotare. A 
publicat peste 200 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, este autor şi coautor a 3 
monografii, al manualelor Contabilitatea financiară (2003), Contabilitatea impozitelor (2005), 
Particularităţi ale contabilităţii în transportul auto (2008) şi altor cărţi, broşuri şi articole 
ştiinţifice. 

Deţinător al medaliei „Meritul Civic”. 
 

 
Alexandru NEDERIŢA 
Doctor habilitat în economie, prof. univ. 
 

Născut la 2 iulie 1955, în satul Rădenii-Vechi, Ungheni. 
Angajat la ASEM din anul 1991. A absolvit Facultatea de 
Economie a Institutului Politehnic din Chişinău (1976), şi-a făcut 
studiile de doctorat la Institutul de Finanţe din Moscova (1980). 
Doctor habilitat în economie (2008), profesor universitar (2010), 
auditor certificat (2001). Vicepreşedinte al Consiliului Naţional de 
Coordonare pentru examinarea şi avizarea proiectelor actelor 

normative în domeniul contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, membru al Consiliului 
Consultativ de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. 

Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară – la Ciclul I. Licenţă; 
Contabilitate financiară avansată, Elaborarea rapoartelor financiare – la Ciclul II. Masterat.  

Coordonatorul grupelor de lucru privind elaborarea Legii contabilităţii şi a Planului de 
dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2014. A elaborat a 
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12 standarde naţionale de contabilitate şi alte acte normative în domeniul contabilităţii şi 
auditului.  

Participant la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul contabilităţii şi 
auditului. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în 
diverse ţări. Peste 240 de publicaţii în reviste de specialitate şi culegeri de lucrări ştiinţifice 
din Republica Moldova, Belarus, Belgia, Letonia, SUA, România, Rusia, Ucraina. Autor al 
monografiilor Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii: teorie şi practică 
(2007), Probleme ale contabilităţii şi auditului decontărilor comerciale (2010, în colab.); al 
manualului Contabilitatea financiară (2003, în colab.); lucrărilor metodico-practice 
Corespondenţa conturilor contabile conform SNC şi Codului fiscal (2007), Noul sistem 
contabil al agenţilor economici din Republica Moldova (în 2 vol., 1998–1999, în colab.).  

 
 

Eudochia BAJEREAN 
Doctor în economie, conf. univ. 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născută la 16 mai 1950, în oraşul Sângerei. Angajată la 
ASEM din 1991. A absolvit Tehnicumul Cooperatist din 
Moldova, în anul 1970, Şcoala de pregătire a instructorilor şi 
revizorilor din Moscova (1970-1971), Facultatea de Comerţ a 
Universităţii de Stat din Moldova, specialitatea Contabilitate 
(1973-1978), şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul de 
Economie Naţională din Belarus (1989). Doctor în economie 
(1989), conferenţiar universitar (1992).  

Preşedinte al Băncii Comerciale „Basarabia” (1995-1996). 
Director al Centrului financiar-bancar (1997). 
Şef-catedră „Contabilitate şi Audit” (2003-2009). 
Preşedinte al Seminarului Ştiinţific de profil „Problemele contabilităţii, auditului şi 

analizei economico-financiare”. 
Membru al Consiliului Consultativ de pe lângă Ministerul Finanţelor. 
Membru al Consiliului Consultativ de pe lângă Curtea de Conturi. 
Pentru profesionalism înalt şi devotamentul manifestat în Sistemul de învăţământ, i s-au 

acordat Diplome de gratitudine de către ASEM, Diplome ale Ministerului Educaţiei şi 
Tineretului al Republicii Moldova în 2005, 2008, 2009. 

Deţinătoare a Ordinului „Gloria Muncii” (2010). 
Autoare şi participantă la proiecte naţionale şi internaţionale. Stagii ştiinţifico-didactice, 

vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări. Peste 80 de publicaţii în 
reviste de specialitate din Republica Moldova, România, Ucraina, Belarus.  

Autoare a manualelor „Основы бухгалтерского учета” (2003), Bazele contabilităţii 
(2004), a lucrărilor metodico-didactice „Основы бухгалтерского учета: задачи и тесты”, 
„Contabilitatea în comerţ: aplicaţii şi teste”. 
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Pavel TOSTOGAN 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născut la 27 ianuarie 1951, în satul Camâşovca, r-nul 
Izmail, regiunea Odesa, Ucraina.  

A absolvit Tehnicumul Financiar-economic din Chişinău 
(1971), Institutul financiar-economic din Leningrad (1976), şi-a 
făcut studiile de doctorat la Institutul de Finanţe din Moscova 
(1984). 

Doctor în economie (1984), conferenţiar universitar (1994). 
Angajat la ASEM din anul 1991. Discipline predate: Bazele 

contabilităţii, Contabilitate financiară. 
Alte activităţi: membru al Consiliului Naţional de coordonare pentru examinarea şi 

avizarea proiectelor actelor normative din domeniul contabilităţii şi auditului în sectorul 
corporativ (2008 – prezent), membru al Consiliului metodologic-consultativ privind evidenţa 
contabilă în economia naţională a Republicii Moldova (1999-2008), coordonator al grupului 
de lucru pentru elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate în conformitate cu 
Standardele Internaţionale de Contabilitate (1996-2000), redactor-şef al revistei practico-
ştiinţifice „Contabilitate şi audit” (1995 – prezent). 

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare, participări la conferinţe în diverse 
ţări: SUA, Franţa, Spania, Grecia, România. Peste 100 de publicaţii în domeniul contabilităţii 
şi fiscalităţii, inclusiv manualul Contabilitatea financiară (2003, în colab.). 

 
Mihail NANI 
Doctor în economie, conf. univ. 

 
Născut la 2 aprilie 1961, în s. Leuşeni, r-nul Hânceşti. Specialist 

în domeniul contabilităţii în instituţiile publice. Angajat la ASEM din 
anul 1996. A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii de Stat 
din Moldova, în anul 1990. Doctor în economie (2000), conferenţiar 
universitar (2003). Disciplina predată: Contabilitatea în instituţiile 
publice – la Ciclul I. Licenţă. 

Autor a peste 30 de publicaţii în reviste de specialitate din 
Republica Moldova, autor al manualului: Contabilitatea în instituţiile 
publice (2010) şi al problemarului Culegeri de probleme şi teste la 

disciplina Contabilitatea în instituţiile publice (2010).  
 
 

Ecaterina CECHINA 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 12 ianuarie 1973, în satul Cobani, Glodeni. 
Angajată la ASEM din anul 1997. A absolvit Colegiul Republican 
de Informatică din Chişinău (1992), la specializarea Contabil în 
comerţ, Facultatea de Contabilitate a Academiei de Studii 
Economice din Moldova (1997), şi-a făcut studiile de doctorat la 
ASEM (2002). Doctor în economie (2003), conferenţiar 
universitar (2006). Discipline predate: Bazele contabilităţii, 
Contabilitatea financiară – la Ciclul I. Licenţă; Contabilitate, 
Contabilitatea în comerţul exterior, Contabilitatea operaţiunilor 
de comerţ exterior – la Ciclul II. Masterat.  
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Membru al Comisiei de certificare pentru conferirea calităţii de auditor de pe lângă 
Ministerul Finanţelor, membru al Consiliului consultativ de pe lângă Ministerul Finanţelor, 
membru al grupului de lucru privind elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate de 
pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. 

A participat, în calitate de lector, la instruirea cadrelor economice din sectorul real al 
economiei naţionale în domeniul Standardelor Naţionale de Contabilitate, contabilităţii 
financiare, contabilităţii manageriale prin intermediul Agenţiei pentru Restructurarea 
Întreprinderilor (ARIA). 

Autoare şi participantă la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind reforma 
sistemului contabil în Republica Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare 
şi participare la conferinţe în diverse ţări. Peste 20 de publicaţii în reviste de specialitate din 
Republica Moldova, România, Rusia; autoare a problemarului: Bazele contabilităţii (2005), 
Основы Бухгалтерского учета (2006). 

 
 
Natalia CURAGĂU 
Doctor în  economie, conf. univ.  
 

Născută la 8 martie 1975, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul contabilităţii. Angajată la ASEM din anul 1997. A absolvit 
Facultatea de Contabilitate şi Audit a Academiei de Studii Economice 
din Moldova, în anul 1997, şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM în 
perioada 1998-2001. Doctor în economie (2003), conferenţiar 
universitar (2006). Discipline predate: Bazele contabilităţii, 
Contabilitatea financiară, Contabilitatea impozitelor, Practicum la 
contabilitatea financiară, Rapoarte financiare consolidate, 
Tehnologii informatice în contabilitate – la Ciclul I. Licenţă; Sisteme 
informatice în contabilitate – la Ciclul II. Masterat.  

A participat, în calitate de instructor, la perfecţionarea cadrelor economice din sectorul 
real al economiei naţionale (antreprenori, contabili, instructori şi consultanţi) în domeniul 
Standardelor Naţionale de Contabilitate, Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, 
contabilităţii financiare, contabilităţii impozitelor, prin intermediul diferitelor organizaţii 
naţionale şi internaţionale, Proiecte, inclusiv organizate de USAID. 

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe şi 
simpozioane ştiinţifice în diverse ţări. Peste 20 de publicaţii în reviste de specialitate din 
Republica Moldova, România; unul din autorii manualului: Antreprenoriat: Iniţierea afacerii, 
Capitolul IX Contabilitatea afacerii (2010). 

 
 

Anatol GRAUR 
Doctor în economie, conf. univ. 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născut la 20 februarie 1975, în oraşul Hânceşti. Angajat 
la ASEM din anul 1998. A absolvit Facultatea de Contabilitate 
şi Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice 
din Moldova (1997), Facultatea Finanţe, Credit şi Monedă, 
specializarea Bănci şi Burse de Valori a ASEM (1997), şi-a 
făcut studiile de doctorat la ASEM (2002). Doctor în economie 
(2002). Conferenţiar la Catedra „Contabilitate şi Audit”. 
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Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitatea în ramuri, Contabilitatea 
financiară, Contabilitatea impozitelor – la Ciclul I. Licenţă; Diagnostic financiar, Diagnostic 
financiar şi analiza costului, Contabilitatea impozitelor aprofundată – la Ciclul II. Masterat. 

Membru al grupului de lucru privind elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate 
de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (în perioada 1996-1999; 2009-2011), 
membru al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, membru al 
Consiliului Metodologie Contabilă de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 
(2004-2007), membru al Consiliului Consultativ de pe lângă Ministerul Finanţelor (2010-
2011), membru al Consiliului de Supraveghere a Activităţii de Audit (2010-2011). 

A predat ore în cadrul ciclului de lecţii privind implementarea şi perfecţionarea contabilităţii 
în ramurile Economiei Naţionale la contabilii practicieni, organizate de Ministerul Finanţelor şi de 
către firma Contabil Service SRL, formator la multe cursuri de contabilitate pentru organizaţiile 
neguvernamentale în cadrul seminarelor de „Contabilitate pentru ONG”. 

Participant şi consultant la  numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind 
reforma sistemului contabil în Republica Moldova. 

Peste 35 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova şi România. Coautor 
al cărţilor: „Contabilitate financiară”, „Contabilitatea impozitelor”, al problemarelor: „Aplicaţii 
la contabilitatea financiară”, „Practicum la contabilitatea impozitelor”, „Aplicaţii practice în 
contabilitatea societăţilor pe acţiuni”. 

 
 

Irina GOLOCIALOVA 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 30 martie 1964, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul contabilităţii. Angajată la ASEM din anul 1999. A absolvit 
Facultatea de Energie a Universităţii Tehnice din Moldova în anul 
1986 şi Facultatea „Contabilitate” a ASEM în anul 1998, şi-a făcut 
studiile de doctorat la ASEM în perioada 1999-2003. Doctor în 
economie (2005), conferenţiar universitar (2010).  

Discipline predate: – Contabilitatea instituţiilor publice, 
Contabilitate internaţională, Rapoarte financiare consolidate – la 

Ciclul I. Licenţă; Standardele contabile internaţionale şi europene – la Ciclul II. Masterat; în 
trecut  – „Contabilitate managerială”, „Metodologiile cercetărilor ştiinţifice” . 

A efectuat: stagii de perfecţionare la Academia din Bucureşti (anul 2004), cursuri de 
perfecţionare în cadrul programului REPARIS – „Distincţiile în domeniul reglementării 
contabilităţii şi audit” (2005-2006) şi DipIFR (2008). 

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse 
ţări. Peste 35 de publicaţii în reviste de specialitate din Bulgaria, Belarus, Moldova, Rusia, 
Ucraina; autoare a manualelor: Международный бухгалтерский учет (2007), Contabilitatea 
internaţională (2008). 
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Ludmila GRABAROVSCHI 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 8 aprilie 1959, în oraşul Chişinău. Angajată la 
ASEM din anul 1991. A absolvit Facultatea de Economie a 
Universităţii de Stat din Moldova în anul 1981 şi şi-a făcut studiile 
de doctorat la Institutul de Finanţe din Moscova în perioada 1983-
1986. Doctor în economie (1987), conferenţiar universitar (1996), 
deţinătoare a certificatului contabil-practician în cadrul 
Programului internaţional de certificare a contabililor şi auditorilor 
CAP-CIPA (2004). Director al Comitetului de educaţie al 

Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP). Membru 
al Consiliului Naţional de Coordonare pentru examinarea şi avizarea proiectelor actelor 
normative în domeniul contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, membru al Consiliului 
Consultativ de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. Secretar al Consiliului 
Ştiinţific Specializat (specialitatea 08.00.12 „Contabilitate; audit; analiză economică”) din 
cadrul ASEM. Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, 
Contabilitatea managerială – la Ciclul I. Licenţă; Contabilitatea managerială aprofundată – 
la Ciclul II. Masterat. Este coautor la 2 manuale universitare, 8 ghiduri practico-didactice, 
participant la diverse conferinţe şi stagii ştiinţifico-didactice. 

Membru al grupului de lucru pentru elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate 
de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (1996-1998). În cadrul proiectelor 
naţionale şi internaţionale privind reforma sistemului contabil în Republica Moldova a 
participat la elaborarea actelor normative şi materialelor practice de antrenare în domeniul 
contabilităţii.  

 
 

Anatolie IACHIMOVSCHI 
Doctor în economie, conf. univ.  
 

Născut la 2 martie 1977, în satul Isăicani, Nisporeni. A 
absolvit Facultatea de Contabilitate a Academiei de Studii 
Economice din Moldova în anul 1999. În cadrul aceleiaşi 
instituţii, a obţinut titlul de magistru în economie, specializarea 
„Contabilitatea şi auditul firmei” (2002), gradul ştiinţific de 
doctor în economie (2007). 

Angajat la ASEM din anul 1999, a predat următoarele 
discipline: Audit financiar, Audit intern, Contabilitatea impozitelor, Contabilitatea în 
instituţiile publice – la Ciclul I. Licenţă; Organizarea activităţii de audit, Audit avansat, Audit 
în comerţ, Audit în construcţie – la Ciclul II. Masterat. 

Membru al Comisiei de certificare a auditorilor de pe lângă Ministerul Finanţelor (anii 
2004, 2010 şi 2011). În sectorul real al economiei naţionale, a fost implicat în calitate de 
specialist în probleme contabile, fiscale şi audit la mai multe entităţi cu diverse forme de 
proprietate, activitate economică şi organizare juridică. A oferit consultanţă în domeniul 
raportării financiare şi auditului în cadrul proiectelor finanţate de Banca Mondială. 

În procesul de formare profesională continuă a participat la trainingul de dezvoltare 
pentru cadrele didactice tinere din învăţământul universitar, organizat de Centrul de Resurse 
Curriculare din Moldova (2003); cursurile de raportare financiară în cadrul Proiectelor 
internaţionale, care s-au desfăşurat în Erevan, Armenia (2007); stagiul de specializare la 
Academia de Studii Economice din Bucureşti (2010). 
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A elaborat comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale, articole cu privire la 
organizarea şi exercitarea auditului financiar. Autor a lucrărilor practico-didactice: 
„Îndrumări teoretice şi aplicaţii practice la contabilitate” (2002), Бухгалтерский учет: 
теоретическое руководство и практические задания (2004). 

 
 
Lidia CAUŞ  
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 10 martie 1976, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul contabilităţii şi controlului. Angajată la ASEM din anul 
1998. A absolvit Facultatea de Contabilitate şi Audit a Academiei 
de Studii Economice din Moldova, în anul 1998, şi-a făcut 
studiile de doctorat la ASEM în perioada 1998-2001. Doctor în 
economie (2002), conferenţiar universitar (2004). Discipline 
predate: Contabilitatea financiară, Contabilitatea în organizaţiile 

neguvernamentale, Practicum la contabilitatea financiară, Audit intern – la Ciclul I. Licenţă; 
Contabilitatea în întreprinderile mici şi mijlocii, Elaborarea rapoartelor financiare – la 
Ciclul II. Masterat.  

Programe de perfecţionare, stagii ştiinţifico-didactice, participare la conferinţe în 
diverse ţări, mese rotunde privind perfecţionarea contabilităţii. Stagii de practică la entităţi din 
ţară. Autoare a peste 24 de publicaţii în reviste de specialitate din Moldova şi România; 
autoare a indicaţiilor metodice, culegeri de probleme şi teste. Membru al Asociaţiei 
Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova, susţinerea examenelor 
privind certificarea contabililor conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate. 

 
 

Angela POPOVICI  
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 23 decembrie 1969, în or. Chişinău. Angajată la 
ASEM din anul 1998. A absolvit Facultatea de Economie a 
Universităţii de Stat din Moldova, specialitatea „Evidenţa 
contabilă şi Analiza activităţii economice” în anul 1991, şi-a făcut 
studiile de doctorat la ASEM în perioada 1998-2001. Doctor în 
ştiinţe economice (2001), conferenţiar universitar (2006). 
Prodecan al Facultăţii „Contabilitate” în perioada 2002-2009. 

Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitatea 
financiară I, Contabilitatea financiară II – la Ciclul I. Licenţă; 
Contabilitatea în construcţii – la Ciclul II Masterat. 

Membru al grupului de lucru privind elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate 
de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (anii 2008 – prezent). 

Participantă la proiecte naţionale şi internaţionale privind reforma sistemului contabil în 
Republica Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la 
conferinţe în diverse ţări. Peste 40 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica 
Moldova, România, Bulgaria. 
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Ada ŞTAHOVSCHI 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 1 martie 1958, în satul Horodişte, Donduşeni. 
Angajată la ASEM din anul 1998. A absolvit Facultatea de 
Economie a Universităţii de Stat din Moldova, în anul 1980, şi-a 
făcut studiile de doctorat la Institutul de Economie al Academiei 
de Ştiinţe din Moldova în perioada 1985-1989. Doctor în 
economie (1990), conferenţiar universitar (2003). Discipline 
predate: Contabilitate bancară, Contabilitate internaţională, Audit 
şi control financiar bancar, Reglementare bancară, Management 

bancar. A scris peste 90 de lucrări ştiinţifice şi metodice, inclusiv 3 monografii şi 6 manuale.  
Coautoare a manualelor: Международный учет (2007), Финансовый учет на 

предприятиях производственной сферы (2007), Contabilitatea financiară la întreprinderile 
complexului agroalimentar (2007), Contabilitate internaţională (2008), Contabilitate 
financiară şi de gestiune (2010). A participat la diverse simpozioane şi conferinţe naţionale şi 
internaţionale din Republica Moldova, Ucraina, Armenia, Rusia, România.  

În diverse perioade, a activat în calitate de contabil-şef al unei întreprinderi agricole, 
cercetător ştiinţific superior la Academia de Ştiinţă a Moldovei, funcţionar de stat la Curtea de 
Conturi, şef de secţie a unei bănci comerciale, şef al Catedrei „Bănci şi Burse de 
Valori”(ULIM), „Contabilitate şi Audit”(ULIM). 

 
 

Liudmila LAPIŢKAIA 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 25 august 1964, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul contabilităţii şi auditului. Angajată la ASEM din anul 
1998. A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii de Stat 
din Moldova în anul 1985. Doctor în economie (2001), 
conferenţiar universitar (2007). Discipline predate: Bazele 
contabilităţii, Rapoartele financiare consolidate, Contabilitatea 
impozitelor, Audit financiar – la Ciclul I. Licenţă; Audit avansat 
– la Ciclul II. Masterat.  

Membru al grupului de lucru privind elaborarea Standardelor Naţionale de 
Contabilitate de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (1996-1998).  

A lucrat în calitate de contabil-şef, director financiar, auditor la multe întreprinderi în 
diferite ramuri ale economiei naţionale. Director al firmei „Europro-audit” SRL. 

A participat, în calitate de lector, la instruirea cadrelor economice din sectorul real al 
economiei naţionale în domeniul contabilităţii şi auditului prin intermediul Asociaţiei 
Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova, SRL Contabil-Service. 

Autoare şi participantă la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind reforma 
sistemului contabil în Republica Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice (Omaha, USA, 2002), 
vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări. Peste 50 de publicaţii în 
reviste de specialitate din Republica Moldova, autoare a manualelor: Control şi audit (2006), 
Audit financiar (2008), Audit avansat (2011). 
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Natalia DRAGOMIR 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 16 octombrie 1961, în orăşelul Slobozia. 
Specialist în domeniul contabilităţii. Angajat la ASEM din 1994. 
A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din 
Moldova în anul 1984, şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul 
Economiei Agrare al Academiei Ştiinţelor Agrare al Ucrainei 
(Kiev) în anul 1994 (înainte de termen). Doctor în economie 
(1994), conferenţiar universitar (2003). 

A elaborat programe analitice şi cursurile de prelegeri la 
disciplinele: Bazele contabilităţii (din 2003), Contabilitatea 
bancară (din 1994) – la Ciclul I. Licenţă; Organizarea 

contabilităţii (din 2010) – la Ciclul II. Masterat. 
A participat la realizarea proiectului de investiţii şi servicii rurale al Guvernului RM şi 

Băncii Mondiale în funcţia de consultant în domeniul contabilităţii bancare şi raportării 
financiare pentru elaborarea sistemului de contabilitate şi raportare pentru AEI& CFR (2001-
2002). A avut stagii în cadrul Programului Internaţional „Managementul Bancar”, organizat 
de către Institutul Dezvoltării Economice a Băncii Mondiale (Kiev – 1996, 1997, Washington 
– 1997), Programului Internaţional de Contabilitate şi Audit (Chişinău – 1998, 1999).  

A participat la diverse forumuri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice internaţionale, 
organizate în ţară şi peste hotare. A publicat peste 40 de lucrări ştiinţifice, metodologice şi 
didactice, inclusiv: Учет расчетно-платежных операций в коммерческих банках (по 
курсу „Бухгалтерский учет в банках”); Задачник по Бухгалтерскому учету в банках şi 
alte cărţi, broşuri şi articole. 

Coautor al SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale Asociaţiilor de 
economie şi împrumut” şi comentarii la el. 

Membru al Consiliului „Cercetări şi consultaţii” al Institutului Bibliografic american 
(din 2002). 

 
 

Rodica CUŞMĂUNSĂ 
Doctor în economie, lector superior 
 

Născută la 10 decembrie 1976, în or. Cahul. Angajată la 
ASEM din anul 1999, imediat după absolvirea Facultăţii 
„Contabilitate” a ASEM. Masterat ASEM (2001-2002), şi-a făcut 
studiile de doctorat la ASEM în perioada 2002-2006. Doctor în 
economie (2008). Discipline predate: Bazele contabilităţii, 
Contabilitatea financiară I şi II, Contabilitatea managerială, 
Practicum la contabilitatea financiară – la Ciclul I. Licenţă;  

A participat, în calitate de lector, la instruirea cadrelor 
economice în domeniul contabilităţii manageriale prin intermediul 

Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova.  
Peste 20 de publicaţii în reviste de specialitate din Republică; autoare a manualului „An 

overview of accounting (general concepts and terminology)” (2006), o monografiei 
„Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor aferente lucrărilor de cercetare-dezvoltare” 
(2011); autoare a notelor de curs, culegerilor de probleme şi caietelor de lucru pentru studenţi 
la disciplinele predate. 
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Dumitru GRUMEZA 
Doctor în economie, lector superior 
 

Născut la 24 septembrie 1976, în satul Pelinia, Drochia. 
Angajat la ASEM din anul 2010. A absolvit Facultatea de Ştiinţe 
Economice, la specialitatea Contabilitate a Universităţii „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca (România) în anul 1998, şi-a făcut 
studiile de doctorat la Universitatea „Babeş-Bolyai”, România, 
în perioada 2000-2003. Doctor în ştiinţe economice (2003), 
lector superior (2010). Discipline predate: Bazele contabilităţii, 
Audit financiar, Practicum la contabilitatea financiară – la 

Ciclul I. Licenţă. 
Publicaţii în cadrul conferinţelor de specialitate naţionale şi internaţionale din Republica 

Moldova, România. 
 

 
Adela SANDU  
Lector superior  
 

Născută la 7 decembrie 1974, în satul Risipeni, Făleşti. 
Specialist în domeniul contabilităţii. Angajată la ASEM din anul 
1997. A absolvit Colegiul pedagogic Chişinău (1993), Facultatea 
de Contabilitate a Academiei de Studii Economice din Moldova 
(1997), master „Integrare economică europeană şi politică de 
vecinătate”, Academia de Studii Economice din Moldova (2011), 
lector superior (2006). Discipline predate: Bazele contabilităţii, 
Contabilitatea financiară, Contabilitatea în comerţ, Contabilitatea 

în ramuri, Contabilitatea managerială, Contabilitatea bancară, Tehnologii informaţionale în 
contabilitate – la Ciclul I. Licenţă.  

A activat, în calitate de contabil, la diferite întreprinderi din sectorul real al economiei şi 
sistemul bugetar.  

Participantă la proiecte naţionale şi internaţionale privind reforma sistemului contabil în 
Republica Moldova (1998-2001). Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi 
participare la conferinţe în România. Peste 21 de publicaţii în reviste de specialitate din 
Republica Moldova, România. Coautor la manualele: Contabilitate financiară (2003), 
Финансовый учет (2004), Aplicaţii la contabilitatea financiară (2004). 

 
 

Antonina SHTELMAKH (VASILEVA) 
Lector superior  
 

Născută la 16 februarie 1948, în Ucraina, raionul Odesa. 
Specialist în contabilitate. Angajată la ASEM din anul 1991. 

A absolvit Facultatea de Economie a Institutului Politehnic 
din Chişinău în anul 1971. Activează în calitate de lector superior. 
Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, 
Rapoarte consolidate, Practicum la Contabilitatea financiară – la 
Ciclul I. Licenţă. 
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Odată cu trecerea la economia de piaţă şi formarea întreprinderilor private, a apărut 
posibilitatea implementării cunoştinţelor teoretice în practică. Astfel, deţine funcţia de 
contabil-şef în diferite firme. În 1994, a fost angajată în calitate de consultant în grupul de 
monitorizare a proiectului Praice Waterhouse Coopers LLP, în cadrul căruia s-a ocupat cu 
monitorizarea problemelor evidenţei contabile, fondurilor de investiţii ale companiilor de 
trust. În perioada 1999-2005, a activat în calitate de expert în Programul de Asistenţă pentru 
Fermierii Privaţi. 

Autoare a numeroase recomandări metodice şi articole ştiinţifice, participantă la diferite 
foruri naţionale şi internaţionale cu comunicări ştiinţifice. 

 
 

Lilia ANDREEV 
Lector superior 
 

Născută la 16 februarie 1960, în satul Larga, Briceni. 
Specialist în domeniul contabilităţii. Angajată la ASEM din anul 
1995. A absolvit Facultatea de Matematica Aplicată a Universităţii 
de Stat din Moldova, în anul 1982, apoi – Facultatea de 
Contabilitate a ASEM în anul 2000. Discipline predate: Bazele 
Contabilităţii, Contabilitatea financiară. 

Activează în calitate de contabil-şef la Asociaţia Veteranilor 
şi Invalizilor Trupelor de Carabinieri ale Republicii Moldova. A 

participat, în calitate de lector, la cursurile pentru contabili începători organizate de MACIP şi 
ACAP. Are peste 10 publicaţii şi participări la conferinţe ştiinţifice din Republica Moldova, 
România. Autoare a problemarului: Aplicaţii la Contabilitatea financiară (2004). 

 
 
Olga BORDEIANU 
Lector superior  
 

Născută la 12 octombrie 1977, în or. Dubăsari. Angajată la 
ASEM din anul 1999. A absolvit Facultatea „Contabilitate” a 
Academiei de Studii Economice din Moldova în anul 1999, 
masteratul la ASEM, în anul 2002, specialitatea „Contabilitatea şi 
auditul firmei”, şi-a făcut studiile de doctorat la Academia de Studii 
Economice din Moldova în perioada 2003-2010, la specialitatea 
„Evidenţă contabilă, controlul şi analiza activităţii economice”. 

Lector superior la Catedra „Contabilitate şi audit”, Facultatea „Contabilitate”. 
Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Contabilitate managerială, 
Audit financiar, Audit intern – la Ciclul I. Licenţă. 

A participat la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice internaţionale, a publicat o serie de 
articole, din care menţionăm: „Unele aspecte privind clasificarea creanţelor şi a datoriilor”, 
„Unele aspecte privind contabilitatea creanţelor şi datoriilor în conformitate cu IAS 21 
„Efectele variaţiilor cursurilor monedelor străine”, „Unele aspecte în gestiunea şi 
contabilitatea creanţelor”. Contabil practician. 
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Nadejda ŢURCAN 
Lector superior 
 

Născută la 28 februarie 1958, în satul Chetrosu, Drochia. 
Angajată la ASEM, din anul 2005.  

A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii de Stat 
din Moldova (1980), şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul de 
Finanţe din Moscova în anul 1984.  

Activează în calitate de lector superior. 
Disciplinele predate: Bazele contabilităţii; Contabilitatea 

impozitelor; Organizarea contabilităţii; Practicum la contabilitatea financiară – la Ciclul I. Licenţă.  
Odată cu trecerea la economia de piaţă şi formarea întreprinderilor private, a apărut 

posibilitatea implementării a cunoştinţelor teoretice în practică. Astfel, deţine funcţia de 
contabil-şef în diferite companii. În perioada 1993-1995, a activat la Inspectoratul Fiscal, în 
cadrul căruia s-a ocupat cu modificarea problemelor evidenţei contabile a companiilor 
sectorului fiscal. 

Stagii de perfecţionare: 
- vizite de documentare şi perfecţionare;  
- conferinţe în diferite ţări: Rusia, Ucraina, România; 
Autoare a diferitelor recomandări metodice şi articole ştiinţifice, participantă la diferite 

forumuri naţionale şi internaţionale cu comunicări ştiinţifice. 
Desfăşoară activităţi de cercetare în domeniul contabilităţii. 
 

 
Boris POSTOLACHI 
Lector superior   
 

Născut la 15 mai 1976, în satul Parcani, raionul Soroca.  
Specialist în domeniul contabilităţii şi controlului. Angajat 

la ASEM din 1998. A absolvit Facultatea „Contabilitate” a ASEM 
în anul 1998.  

Prodecan al Facultăţii „Contabilitate” (1999-2003). 
Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitatea 

financiară, Contabilitate în comerţ, Contabilitate în organizaţiile 
necomerciale, tehnologii informatice în contabilitate.  

Autor al mai multor comunicări ştiinţifice în domeniul contabilităţii prezentate la 
conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate în ţară şi în străinătate. 

Alte activităţi: membru al Consiliului Facultăţii „Contabilitate”, membru ACAP. 
 

 
Stela CARAMAN 
Lector superior  
 

Născută la 11 august 1973, în s. Susleni, Orhei. 
Angajată la ASEM din anul 1995. A absolvit Facultatea de 
Finanţe, Bănci şi Contabilitate a ASE din Bucureşti 
(România) în anul 1995. Disciplina predată: Contabilitatea 
managerială. 

Membru al grupului de lucru pentru elaborarea 
proiectelor Standardelor Naţionale de Contabilitate de pe 
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lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (anii 2010-2011). Deţinătoare a titlului de 
CAP (contabil practician certificat). 

Participantă la numeroase conferinţe ştiinţifice şi stagii de documentare şi perfecţionare. 
Peste 20 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, România. Autoare a 
aplicaţiilor practice „Probleme şi teste la contabilitatea managerială”, „Practicum la 
contabilitatea managerială”, a notelor de curs „Bazele contabilităţii”, „Contabilitatea 
managerială”, a cursului universitar „Contabilitatea managerială”. 

 
 

Maria RATCOV 
Lector superior, auditor  
 

Născută la 20 septembrie 1968, în s. Zahoreni, r-nul Rezina. 
Specialist în domeniul contabilităţii şi auditului. Angajată la ASEM din 
anul 1997.  

A absolvit Tehnicumul de Economie şi Finanţe din Chişinău în 
anul 1986, ulterior – Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din 
Moldova, cu diplomă de menţiune, în anul 1990 şi Masteratul în 
Administrarea Afacerilor (MBA) Universitatea New Port, USA. 

Perfecţionarea calificării în domeniul economiei, contabilităţii şi managementului în 
companii peste hotare ca participant la Programul de Stat Marshall Plan – Polonia, Slovenia, 
Germania. 

Discipline predate: Contabilitatea Managerială, Control de gestiune, Audit financiar, Audit 
intern, Particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale – la Ciclul I. Licenţă.  

Membru al Consiliului coordonator al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (2010-2011). 
Membru al grupului de lucru privind elaborarea Standardelor Naţionale de 

Contabilitate de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (anii 2010-2011).  
A participat, în calitate de lector, la instruirea cadrelor economice din sectorul real al 

economiei naţionale în domeniul Standardelor Naţionale de Contabilitate şi implementării 
Codului Fiscal, contabilităţii manageriale, contabilităţii financiare, prin intermediul Agenţiei de 
Restructurare şi Asistenţă (ARIA) şi a proiectelor ODIMM de pe lângă Ministerul Economiei. 

Activează în calitate de auditor din 1998 până în prezent, fiind director la Agenţia de 
Audit „Modern Audit” SRL. 

 
 

Iuliana ŢUGULSCHI 
Lector superior  
 

Născută la 19 iulie 1976, în or. Cahul. Specialist în domeniul 
contabilităţii. Angajată la ASEM în 1998. A absolvit Facultatea de 
Contabilitate a Academiei de Studii Economice din Moldova în 
anul 1998, şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM, în perioada 
2000-2004. Lector superior la Facultatea Contabilitate (2006). 
Prodecan al Facultăţii Contabilitate (2010-2011). Discipline 
predate: Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, 
Contabilitate în comerţ, Contabilitate managerială, Contabilitatea 
operaţiunilor de import-export, Contabilitatea impozitelor, 
Practicum la contabilitatea financiară. 

Participant, în calitate de lector, la instruirea cadrelor economice din sectorul real al 
economiei naţionale în domeniul Principiilor contabilităţii şi impozitării în Republica 
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Moldova, raportării financiare anuale, contabilităţii în comerţ, contabilităţii operaţiunilor de 
import-export, contabilităţii financiare prin intermediul Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor 
Profesionişti din Republica Moldova. Deţinătoare a calificării Certified Accounting 
Practitioner (CAP) (2008). 

Participantă la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind reformarea 
sistemului contabil în Republica Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare 
şi participare la diverse conferinţe şi simpozioane internaţionale, mese rotunde pe diverse 
tematici. Peste 20 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova şi România. 

 
 

Inga COTOROS 
Lector universitar 
 

Născută la 7 august 1979, în or. Briceni. Angajată la ASEM din 
anul 2003.  

A absolvit Facultatea de Contabilitate a Academiei de Studii 
Economice din Moldova în anul 2001. Lector la Colegiul Financiar 
Bancar; discipline predate: Analiza activităţii economico-financiare, 
Iniţiere în contabilitate; Bazele contabilităţii; Contabilitatea financiară.  

Asistent universitar la Catedra „Contabilitate şi audit” (2003).  
Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitatea 

financiară I şi Contabilitatea financiară II. A absolvit studiile de 
doctorat la ASEM în anul 2009. Lector universitar la Catedra „Contabilitate şi audit” (2010). 
Membru al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor profesionişti din Republica Moldova.  

Autoare a mai multor publicaţii şi participantă la simpozioane, conferinţe naţionale şi 
internaţionale organizate în cadrul ASEM, ACAP şi altor instituţii. 

 
 

Rodica FRUNZE 
Lector universitar 
 

Născută la 21 februarie 1980, în or. Ungheni. Angajată 
la ASEM din anul 2004. A absolvit Facultatea de Contabilitate 
a ASEM în anul 2002, masteratul în domeniul contabilităţii la 
ASEM între anii 2002-2004, şi-a făcut studiile de doctorat la 
ASEM în perioada 2004-2007. Discipline predate: 
Contabilitatea managerială, Contabilitatea impozitelor, 
Contabilitatea bancară, Auditul financiar, Bazele 
contabilităţii, Contabilitatea financiară – la Ciclul I. Licenţă. 

Responsabilă de Managementul Calităţii la catedră. 
Membru al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova. 

Participă, în calitate de lector, la instruirea cadrelor economice şi pentru începători în 
domeniul Contabilităţii (Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, Practicum la 
contabilitatea financiară), prin intermediul Centrului de Instruire şi Consultanţă în Afaceri 
(MACIP).  

Aplică în practică contabilitatea prin ţinerea evidenţei contabile la unele entităţi cu sfera 
de activitate în domeniul prestărilor de servicii, comerţului interior şi exterior. 

Autoare şi participantă la diferite proiecte şi conferinţe naţionale şi internaţionale 
privind reforma sistemului contabil în Republica Moldova.  
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Corneliu BUGAN 
Asistent universitar 
 

Născut la 27 septembrie 1981, în or. Chişinău. Angajat la 
ASEM din anul 2006. A absolvit Facultatea de Economie, 
specialitatea Contabilitate şi Audit, a Universităţii de Stat „Alecu 
Russo”, din or Bălţi, în anul 2003. A absolvit cursurile de 
masterat, la ASEM, în anul 2004. În prezent, doctorand la 
Facultatea Contabilitate a ASEM.  

Discipline predate: Contabilitate în comerţ, Control de 
gestiune.  

 
Publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova şi România.  
 

 
Laborantele Catedrei  
„Contabilitate şi Audit” 
 

De la stânga la dreapta: 
Silvia STRATEVICI, născută la 12 decembrie 

1975, în r-nul Anenii Noi. A absolvit Colegiul 
Naţional de Comerţ în anul 1993 şi ASEM, 
Facultatea de Management în anul 1999. Activează 
la ASEM, din anul 1993, în calitate de laborant 
superior, la Catedra Contabilitate şi Audit. 

Iulita VACARIUC, născută la 7 august 1948, în Ucraina, regiunea Cernăuţi, r-nul 
Adâncata. Activează lan ASEM din 1992, în calitate de laborant la Catedra Contabilitate şi 
Audit.  

Silvia IACHIMOVSCHI, născută la 19 iunie 1975, în regiunea Cernăuţi, Ucraina,  
r-nul Noua-Suliţă. A absolvit ASEM, Facultatea de Management în anul 1997. Activează la 
ASEM, din anul 1999, în calitate de laborant superior la Catedra Contabilitate şi Audit. 

 
 

CATEDRA CONTABILITATE 
 

 
Lilia GRIGOROI 
Doctor în economie, conf. univ. 
Şef-catedră Contabilitate 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născută la 22 iulie 1970, în satul Bursuc, r-nul Camenca.  
A absolvit Facultatea Contabilitate, a ASEM, anul 1993.  
Doctor în economie, specializarea „Contabilitate; audit; 

analiză economică” (1998), conferenţiar universitar (2003); şef-
catedră „Contabilitate” (2001). 

 
 

Domenii de competenţă: bazele contabilităţii; contabilitate financiară, contabilitate 
internaţională, standarde internaţionale de raportare financiară.  

Autor a mai multor lucrări de specialitate, studii, sinteze documentare, articole în 
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domeniul contabilităţii publicate în reviste de specialitate, comunicări ştiinţifice prezentate la 
sesiuni ştiinţifice naţionale sau internaţionale organizate în ţară şi în străinătate. 

Alte activităţi: vicepreşedinte al Comisiei de certificare a auditorilor de pe lângă 
Ministerul Finanţelor; membru al Seminarului Ştiinţific de profil „Contabilitate; audit; analiză 
economică”; membru al Consiliului Facultăţii „Contabilitate”, membru ACAP. 

 
 

Aliona BÎRCĂ 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 22 aprilie 1976, în satul Cotiujenii Mici, Sângerei. 
Specialist în domeniul contabilităţii. Angajată la ASEM din anul 2000. 
A absolvit, concomitent, Facultăţile de Contabilitate şi Management ale 
Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) în anul 2000, şi-
a făcut studiile de doctorat la Catedra Contabilitate şi Audit a ASEM în 
perioada 2002-2006, stagiu postdoctoral la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” în anul 2010. Doctor în economie (2006), conferenţiar 
universitar (2010). Discipline predate: Bazele contabilităţii, 

Contabilitatea întreprinderii, Contabilitatea în instituţii publice, Contabilitatea în micul business, 
Contabilitate internaţională, Control financiar şi audit, Audit financiar – la Ciclul I. Licenţă; 
Organizarea contabilităţii – la Ciclul II. Masterat.  

A participat la proiectul Managementul Finanţelor Publice, organizat de Ministerul 
Finanţelor al Republicii Moldova şi Institutul Internaţional de Administrare Publică din 
Suedia la următoarele module: Managementul financiar şi controlul intern în practică, 
Clasificaţia bugetară şi planul de conturi, Auditul intern în practică, anul 2009.  

Activitatea ştiinţifico-didactică este concretizată în peste 20 de publicaţii în domeniul 
contabilităţii; autoare a manualelor: Contabilitatea în entităţile publice (2010), Practicum la 
contabilitatea în entităţile publice (2010), Ghid la contabilitatea întreprinderii (2009). 

 
 

Ruslan HAREA 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născut la 29 aprilie 1972, în r-nul Teleneşti. Specialist în contabilitate, 
managementul şi gestiunea financiară a entităţilor comerciale şi a 
organizaţiilor necomerciale. Angajat la ASEM din anul 1994. A absolvit 
Facultatea „Contabilitate” a ASEM (1994). Şi-a făcut studiile de doctorat la 
ASEM, în perioada 1996-2001. Doctor în economie (2001), conferenţiar 
universitar (2003). Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitate în 
comerţ, Contabilitatea întreprinderii, Contabilitatea impozitelor, 
Contabilitatea în organizaţiile necomerciale – la Ciclul I. Licenţă; 
Contabilitatea operaţiunilor de import-export – la Ciclul II. Masterat. 

Membru al Consiliului Facultăţii „Contabilitate”. A fost membru al Consiliilor 
Ştiinţifice Specializate de susţinere a tezelor de doctor. Preşedinte al Comisiilor de Cenzori în 
cadrul diferitelor organizaţii necomerciale şi la diferite entităţi economice. Consultant 
economic în cadrul proiectelor Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova. 

A realizat stagii de perfecţionare didactică, vizite de documentare şi participări la 
conferinţe, mese rotunde, seminare ştiinţifice de nivel naţional şi internaţional. Peste 40 de 
publicaţii în reviste, de specialitate din Republica Moldova, România. Autor al diverselor 
lucrări metodico-didactice, inclusiv „Contabilitatea operaţiilor comerciale”, curs universitar 
(2004). 
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A participat ca formator şi moderator la peste 50 de seminare şi mese rotunde cu 
tematica „Contabilitatea, Managementul Financiar şi Raportarea în Organizaţiile 
necomerciale” organizate de diferite organizaţii internaţionale şi instituţii din ţară. 

 
 

Maria DIMA 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Deţinătoare a diplomei internaţionale МСФО: Дип – IFR – рус, 
contabil certificat-practician în programa internaţională CAP/CIPA, 
director general al Companiei de audit „Evidenţă Internaţională” SRL, 
conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice. 

Absolventă a Universităţii de Stat din Chişinău (în prezent, 
Academia de Studii Economice). Autor şi coautor a mai mult de 70 
de lucrări ştiinţifice cu tema de audit, impozitul fiscal, evidenţa 
contabilă, inclusiv manualul «АУДИТ: обзорные вопросы, 

ситуации, тесты», şi «Международные стандарты финансовой отчётности». A participat 
activ la elaborarea evidenţei contabile în sistema НСБУ la întreprinderi din diferite sectoare 
ale ţării, inclusiv transportul feroviar, industria uşoară, telefonia şi altele. 

Consultant-expert în evidenţa contabilă şi impozitul fiscal la diferite companii.  
 

 
Mihail GHERASIMOV 
Lector superior universitar 
 

Născut la 8 martie 1972, în or. Cebakuli, reg. Celeabinsk, Rusia. 
Angajat la ASEM din anul 2003. 
A absolvit Facultatea de Contabilitate şi Informatică de 

gestiune, secţia de zi a ASEM în anul 1994, şi-a făcut studiile de 
doctorat la ASEM în perioada 2006-2009. Teza de doctor în 
economie „Особенности учета доходов и расходов на 
автотранспортных предприятиях”.  

Disciplinele predate: Bazele contabilităţii, Contabilitatea 
întreprinderii, Contabilitatea impozitelor, Audit intern, Sistem Contabil Automatizat – la 
Ciclul I. Licenţă; Audit financiar – la Ciclul II. Masterat. 

Participant la conferinţele internaţionale-ştiinţifice cu abordarea problemelor de 
evidenţă contabilă. 

20 de articole în revistele cu profil contabil, editate în Republica Moldova. 
Coautor al manualului „Particularităţi ale contabilităţii în transportul auto” (2008).  
 

 

Galina GUDIMA  
Lector superior universitar 
 

Născută la 27 noiembrie 1971, în satul Gura-Bâcului, Anenii 
Noi. Angajată la ASEM din anul 1994. A absolvit Facultatea de 
Contabilitate a Academiei de Studii Economice din Moldova în 
anul 1994. Lector superior (2003). Discipline predate: Bazele 
contabilităţii, Contabilitatea întreprinderii, Contabilitatea 
managerială, Contabilitatea bancară, Auditul financiar. 

Stagii ştiinţifico-didactice şi vizite de documentare la ASE 
Bucureşti (februarie 2004 şi mai 2010). Participare la conferinţe ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale. 
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Ludmila ŢURCAN 
Lector superior universitar 
 

Născută la 8 mai 1972, în or. Chişinău. Angajată la ASEM 
din anul 1995. A absolvit Facultatea Contabilitate a Academiei 
de Studii Economice din Moldova, specialitatea Evidenţă 
contabilă şi analiza activităţii economice (1995), Institutul de 
perfecţionare a cadrelor din industria turismului (2005), 
competitor al şcolii de doctorat în cadrul Academiei de Studii 
Economice (2006), Cursuri de instruire psihopedagogice (2007). 

Lector superior la Facultatea „Contabilitate”. Discipline predate: Bazele contabilităţii, 
Contabilitatea financiară, Contabilitatea întreprinderii, Contabilitatea managerială, 
Contabilitatea în comerţ – la Ciclul I. Licenţă. Membru al Asociaţiei Contabililor şi 
Auditorilor Profesionişti din Moldova din 1998. 

Participant la programul de contabilitate SIBLEY INTERNATOINAL CORP SUA 
(2000), Simpozionul Internaţional de contabilitate la Christian Brothers Universitate 
(Memphis, Tennessee, SUA) (2000), Program Guvernamental SABIT SUA (2000).  

Participantă la conferinţe naţionale şi internaţionale, mese rotunde privind problemele 
contabilităţii în Republica Moldova. Peste 15 publicaţii în reviste de specialitate din 
Republica Moldova şi România. 

 
 

Galina BĂDICU 
Lector superior universitar 

 
Născută la 1 august 1971, în satul Cobâlea, r-nul Şoldăneşti. 

Specialist în domeniul contabilităţii şi dreptului economic. 
Angajată la ASEM din anul 1994. A absolvit Facultatea de 
Contabilitate a ASEM în 1984 şi Institutul Internaţional de 
Management, Chişinău în anul 2005. Este doctorandă la ASEM. 
Lector superior la Catedra Contabilitate. Discipline predate: 
Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, Contabilitatea 
managerială – la Ciclul I. Licenţă. Secretar al Consiliului 

Facultăţii Contabilitate. Conducătorul seminarului metodologic la Catedra Contabilitate. 
Participantă la proiecte naţionale şi internaţionale privind reforma sistemului contabil în 

Republica Moldova: Proiectul Reformei Contabilităţii în Moldova (USAID) – Programul 
Internaţional de Contabilitate şi Audit (1998); Banca Mondială – Programul de reformă a 
contabilităţii şi consolidarea instituţională, Chişinău (2006).  

Stagii ştiinţifico-didactice: Academia de Studii Economice din Bucureşti (2005); 
Academia de Studii Economice din Bucureşti (2011), vizite de documentare şi participare la 
conferinţe în România şi Rusia. Activitate practică în domeniul contabilităţii: (2005-2007): 
SC Ambianţa SRL, contabil-şef; (2007-2009): SC Nanuna SRL, contabil-şef. 

Peste 20 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, România. 
Autoare a notelor de curs Bazele Contabilităţii (2001). 
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Liliana ŢURCANU 
Lector universitar 
 

Născută la 13 septembrie 1982, în satul Gordineşti, Edineţ. 
Angajată la ASEM din anul 2004. A absolvit Facultatea de 
Contabilitate a ASEM în anul 2004, masteratul – în anul 2005, din 
2007 – doctorandă a ASEM. Discipline predate: Bazele contabilităţii, 
Contabilitatea întreprinderii, Contabilitate internaţională. 

Participantă la conferinţe naţionale şi internaţionale, mese 
rotunde privind problemele contabilităţii. Peste 15 publicaţii în 
reviste de specialitate, autoare a problemarelor: „Aplicaţii practice în 

contabilitatea societăţilor pe acţiuni” (2007), „Contabilitatea întreprinderii: teste şi 
probleme” (2007). 

 
 

Maia BAJAN 
Lector universitar 
 

Născută la 31 mai 1982, în satul Oziornoe, Izmail. Angajată la 
ASEM din anul 2004, Catedra „Contabilitate”. A absolvit Facultatea 
de Contabilitate a Academiei de Studii Economice din Moldova, în 
anul 2004, masteratul ASEM (2006). În prezent, îşi face studiile de 
doctorat la ASEM. Cursuri de instruire psihopedagogice (2005), lector 
universitar (2007) la Catedra „Contabilitate”. Discipline predate: 
Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, Contabilitatea 
managerială, Contabilitatea impozitelor.  

Participantă la numeroase conferinţe naţionale şi internaţionale, stagii ştiinţifico-
didactice. Dispune de peste 20 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova 
şi România. Autoare a lucrărilor metodico-didactice: Contabilitatea managerială: probleme, 
teste, criptograme (2005); Aplicaţii la contabilitatea managerială (2007).  

 
 
Svetlana MIHAILA 
Lector universitar 
 

Născută la 17 august 1978, în satul Văsieni, Ialoveni. Angajată 
la ASEM din anul 2004, Catedra „Contabilitate”. A absolvit 
Facultatea de Contabilitate a Academiei de Studii Economice din 
Moldova în anul 2004, masteratul ASEM (2004). În prezent, îşi face 
studiile de doctorat la ASEM. Cursuri de instruire psihopedagogice 
(2005), The Advanced Program in Accounting and Auditing 
Regulation (2006), lector universitar la catedra „Contabilitate”. 
Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, 
Contabilitatea managerială, Contabilitatea în asigurări.  

Participantă la numeroase conferinţe naţionale şi internaţionale, stagii ştiinţifico-
didactice. Deţinătoare a peste 20 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica 
Moldova şi România. Autoare a lucrărilor metodico-didactice: Contabilitatea managerială: 
probleme, teste, criptograme (2005); Aplicaţii la contabilitatea managerială (2007); Aplicaţii 
în contabilitatea societăţilor pe acţiuni (2007).  
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Victoria CIUBOTARU 
Lector universitar 
 

Născută la 13 august 1979, în satul Paşcani, Hânceşti. 
Specialist în domeniul contabilităţii, auditului şi analizei 
activităţii economico-financiare. Angajată la ASEM din anul 
2003. A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii Libere 
Internaţionale din Moldova în anul 2001. Şi-a făcut studiile de 
masterat şi de doctorat la Academia de Studii Economice din 
Moldova în perioada 2002-2009. Doctor în economie (2009), 

lector universitar (2003). Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitatea 
managerială, Contabilitatea în comerţ, Contabilitatea în comerţul exterior, Contabilitatea 
internaţională – la Ciclul I. Licenţă (în limba română şi în limba engleză).  

Tutore în cadrul proiectului Building Capacity in Public Accounting de pe lângă 
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, în colaborare cu Ministerul Finanţelor al 
Sloveniei (Center of Excellence in Finance) (2008-2010).  

Fiind preocupată de problemele contabilităţii de inflaţie, este autoare a 11 articole în 
reviste de specialitate din Republica Moldova şi România. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite 
de documentare şi participare în Slovenia.  

 
 

Lica ERHAN 
Asistent universitar  
 

Născută la 13 februarie 1984, în oraşul Chişinău. Angajată 
la ASEM din anul 2007. Absolvent de Onoare al ASEM – 
promoţia 2007. Şi-a făcut studiile de masterat la Facultatea 
„Finanţe”, specialitatea „Administrarea financiar-bancară” în 
perioada 2007-2008. Studiile de doctorat, din 2008 – până în 
prezent, le urmează la Facultatea ,,Finanţe”, specialitatea 
,,Finanţe, Monedă şi Credit”. 

Discipline predate: Bazele Contabilităţii şi Contabilitatea Financiară.  
Principalele domenii de activitate ştiinţifică: Strategiile de dezvoltare şi analiza 

performanţelor financiare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.  
Participări la stagii şi forumuri ştiinţifice naţionale şi internaţionale, peste 20 de 

publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova. 
 

 
Aurelia CORAGĂU  
Laborant superior 
 

Născută la 15 august 1975, în satul Zubreşti, Străşeni. 
Angajată la ASEM din anul 1998, librăria ASEM, bl. A. A absolvit 
Facultatea de Business şi Administrarea Afacerilor a Academiei de 
Studii Economice din Moldova (2006). 

Angajată în calitate de laborant la Catedra „Contabilitate” (2003). 
Transferată în calitate de laborant superior la Catedra 
„Contabilitate” (2008). Participantă la diferite comisii de admitere 
şi licenţă (ca observator). 
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CATEDRA ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE 
 

 
Natalia PRODAN 
Doctor în economie, conf. univ. 
Şef-catedră Analiza Activităţii Economico-Financiare 
Membru al Senatului ASEM 
 
Născută la 7 septembrie 1959 în regiunea Odesa, Ucraina. 
Angajată la ASEM din anul 1991. A absolvit Facultatea de 
Economie a Universităţii de Stat din Moldova în anul 1980, şi-a 
făcut studiile de doctorat la Institutul Economico-Statistic din 
Moldova în perioada 1983-1986. Doctor în economie (1987), 
conferenţiar universitar (1995). 
A obţinut certificat în domeniul Economiei de piaţă la Institutul 
de Dezvoltare Economică al Băncii Mondiale (1993, 

Washington DC, SUA) şi a participat la Programul de Administrare a Afacerii, Universitatea 
din Nebraska, Omaha, SUA (1995). 

Discipline predate: Bazele analizei economice, Analiza rapoartelor financiare, Analiza 
gestionară, Analiza activităţii economico-financiare – la Ciclul I. Licenţă; Diagnostic financiar, 
Diagnostic financiar şi analiza costurilor, Diagnostic economic aprofundat – la Ciclul II. Masterat. 

A participat, în calitate de lector, la instruirea cadrelor din economia naţională în 
domeniul managementului financiar, contabilităţii financiare şi de gestiune, analizei 
economico-financiare, Standardelor Internaţionale de Raportare financiară prin intermediul 
Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor din Republica Moldova, Asociaţiei Organizaţiilor de 
Audit din Moldova (AFAM), SRL Contabil-Service. 

Autoare şi participantă la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind reforma 
economică în Republica Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice, participare la conferinţe 
internaţionale. Peste 50 de publicaţii în reviste de specialitate. 

 
 

Vladimir BALANUŢĂ 
Doctor în economie, conf. univ. 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născut la 22 august 1944, în com. Şoldăneşti, r-nul Rezina. În 
1968, a absolvit Institutul Politehnic din Chişinău, Facultatea de 
Economie, calificarea contabil-economist. În perioada 1974-1977, 
şi-a făcut studiile de doctorat la Academia Pedagogică din Moscova 
(URSS), susţinând cu succes teza de doctor. Specialist în domeniul 
analizei activităţii economico-financiare. 

În 1989, a obţinut Certificatul de „Conferenţiar 
universitar” la Catedra „Contabilitate şi Analiza Economico-

Financiară” a Universităţii de Stat din Moldova. Din anul 1991, activează la Academia de 
Studii Economice din Moldova, la Catedra „Analiza Activităţii Economico-Financiare”, în 
calitate de conferenţiar universitar.  

Discipline predate: Bazele analizei activităţii economice, Analiza rapoartelor 
financiare, Analiza gestionară, Analiza economico-financiară, Analiza activităţii economico-
financiare – la Ciclul I. Licenţă; Diagnostic financiar şi analiza costurilor, Diagnostic 
financiar al activităţii firmei – la Ciclul II. Masterat. 

Din 1994 până în 2010, a îndeplinit funcţia de şef-catedră „Analiza Activităţii 
Economico-Financiare”. Este membru al Senatului ASEM, membru al Consiliului Facultăţii 
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„Contabilitate”, membru al redacţiei Revistei „Contabilitate şi audit”, membru al Seminarului 
Ştiinţific de profil la specialitatea 08.00.12 „Contabilitate; audit; analiză economică”. 
Conducător ştiinţific al tezelor de doctor în economie a 4 doctoranzi ai catedrei, care au fost 
susţinute cu succes. 

Stagii ştiinţifico-didactice: Institutul de Finanţe, Moscova (1989); Academia de Studii 
Economice, Bucureşti (1993); Universitatea Nebraska, SUA (2003). A participat activ la 
elaborarea unor proiecte investiţionale, inclusiv planuri de afaceri ale mai multor agenţi 
economici din Republica Moldova. Autor a numeroase publicaţii în domeniul analizei 
activităţii economico-financiare. Permanent a participat cu referate la simpozioane şi 
conferinţe ştiinţifice, inclusiv cele internaţionale. 

 
 

Valentina GORTOLOMEI 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută în februarie 1948, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul analizei activităţii economico-financiare a întreprinderii. 
Angajată la ASEM din anul 1991. 

A absolvit Institutul Politehnic din or. Chişinău, Facultatea 
de ingineri-economişti în anul 1971, şi-a făcut studiile de doctorat 
la Institutul de Economie al Academiei de Ştiinţe din Moldova în 
perioada 1977-1979. Doctor în economie (1981), conferenţiar 
universitar (1991). 

Discipline predate: Bazele analizei activităţii economice, 
Analiza activităţii economico-financiare, Analiza gestionară, Analiza rapoartelor financiare 
– la Ciclul I. Licenţă; Diagnostic financiar, Diagnostic financiar şi analiza costului – la 
Ciclul II. Masterat. 

A participat, în calitate de lector, la instruirea cadrelor economice din sectorul real al 
economiei naţionale în domeniul analizei rapoartelor financiare, managementului financiar, 
planificarea afacerii, prin intermediul SRL „Contabil-Service”, Centrul de consultanţă 
PROBIZnet şi BIZPRO-Moldova. 

Participantă la proiectul naţional privind restructurarea întreprinderilor în Republica 
Moldova în cadrul agenţiei ARIA (1994-1999), precum şi proiectul BIZPRO-Moldova 
„Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova” – USAID (2002-2003). 

Stagii ştiinţifico-didactice, participare la conferinţe ştiinţifice din ţară şi peste hotare. 
Are peste 55 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova. Autoare a cursului 
universitar „Bazele analizei activităţii economice” (2006); a culegerilor de probleme la 
disciplinele: „Bazele analizei activităţii economice” (2001, 2009), „Analiza activităţii 
economico-financiare” (MKL – 2002, Turism – 2006) şi a Ghidului pentru antreprenori, 
instructori şi consultanţi „Planificarea afacerii” (2003). 

 
 

Natalia ŢIRIULNICOVA 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 21 august 1959, în or. Leova. Specialist în domeniul 
analizei activităţii economico-financiare. Angajată la ASEM din anul 
1991.  

A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din 
Moldova în anul 1981, şi-a făcut studiile de doctorat la Universitatea de 
Stat din Moscova în perioada 1985-1987. Doctor în economie (1987), 
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conferenţiar universitar (1993). Discipline predate: Bazele analizei economice, Analiza 
rapoartelor financiare, Analiza gestionară, Analiza activităţii economico-financiare − la Ciclul I. 
Licenţă; Diagnostic financiar, Diagnostic financiar şi analiza costului, Diagnostic economic 
aprofundat − la Ciclul II. Masterat. 

A participat, în calitate de lector, la instruirea cadrelor economice din sectorul real al 
economiei naţionale în domeniul Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, 
contabilităţii manageriale şi calculaţiei costului, contabilităţii financiare, auditului financiar, 
analizei economice, managementului financiar prin intermediul Asociaţiei Contabililor şi 
Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova, SRL „Contabil-Service”. 

A participat la elaborarea a numeroase acte normative în domeniul pieţei valorilor 
mobiliare, contabilităţii şi auditului. Stagii ştiinţifico-didactice, participare la conferinţe şi 
forumuri naţionale şi internaţionale. Peste 65 de publicaţii în reviste şi ediţii speciale. Coautor 
al manualelor: Analiza rapoartelor financiare (2004), Contabilitatea financiară (2003). 

Membru al Consiliului Facultăţii Contabilitate, Secretar Ştiinţific al Seminarului 
Metodic de profil pe specialitatea 08.00.12 „Contabilitate; audit; analiză economică” din 
cadrul ASEM. 

 
 

Liudmila GAVRILIUC 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 6 februarie 1956, în r-nul. Râşcani. Specialist în 
domeniul analizei activităţii economico-financiare. Angajată la 
ASEM din anul 1991. A absolvit Facultatea de Inginerie şi 
Economie a Institutului Industriei Textile şi Uşoare din Leningrad 
(Universitatea de Tehnologie şi Design din Sankt-Petersburg), anul 
1978. Diplomă în Economie (Rusia) în anul 1978, şi-a făcut studiile 
la Institutul Industriei Textile şi Uşoare din Leningrad în perioada 

1978-1981. Doctor în ştiinţe tehnice (1981), conferenţiar universitar (1994). Certificat CAP – 
Certifed Accounting Practitionar din 15 decembrie 2005, nr. 0003945. 

Membru al grupului de lucru privind elaborarea Standardelor Naţionale de 
Contabilitate de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (anii 1996-1998). 

Membru al Comisiei de examinare a auditorilor de pe lângă Ministerul Finanţelor al 
Republicii Moldova (anii 2008-2011). 

Discipline predate: Bazele analizei economice, Analiza rapoartelor financiare, Analiza 
gestionară, Analiza activităţii economico-financiare − la Ciclul I. Licenţă; Diagnostic 
financiar, Diagnostic financiar şi analiza costului, Diagnostic economic aprofundat − la 
Ciclul II. Masterat. 

A participat, în calitate de lector, la instruirea cadrelor economice din sectorul real al 
economiei naţionale în domeniul Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, 
contabilităţii manageriale, contabilităţii financiare, analizei economice, managementului 
financiar prin intermediul Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica 
Moldova, SRL „Contabil-Service”. 

A participat la proiecte naţionale şi internaţionale privind reforma sistemului contabil în 
Republica Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice, participare la numeroase conferinţe şi 
forumuri naţionale şi internaţionale în diferite ţări (Franţa, SUA, Olanda, România, Rusia, 
Ungaria, Ucraina). Peste 40 de publicaţii în reviste şi ediţii speciale. Coautor al manualelor: 
Analiza rapoartelor financiare (2004), Contabilitatea managerială (2000). 

Membru al Comisiei Metodice a Facultăţii Contabilitate. 
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Neli MUNTEAN 
Doctor în economie, conf. univ. 

 
Născută la 17 decembrie 1979, în satul Baraboi, r-nul 

Donduşeni. În 2002, absolveşte cu menţiune două facultăţi: 
„Contabilitate şi Audit” şi „Relaţii Economice Internaţionale” 
(specialitatea – Drept economic) ale Academiei de Studii Economice 
a Moldovei. În 2003, obţine diploma de „Magistru în economie” la 
Facultatea Contabilitate şi audit din cadrul aceleiaşi instituţii. În 
2006, obţine calificativul de „Translator de limba engleză”, 
absolvind Institutul de Stat de Instruire Continuă.  

În 2008, obţine titlul de doctor în economie la specialitatea: 08.00.12 „Contabilitate; 
audit; analiză economică”. 

Din 2003, activează în calitate de cadru didactic la Catedra „Analiza activităţii 
economico-financiare” a ASEM. Discipline predate: Teoria analizei activităţii economice, 
Bazele analizei activităţii economice, Analiza gestionară, Analiza rapoartelor financiare, 
Diagnostic financiar, Analiza activităţii economico-financiare – la Ciclul I. Licenţă; 
Diagnostic financiar şi analiza costurilor, Analiza riscurilor − la Ciclul II. Masterat. 

În decursul anilor 2003-2010, a desfăşurat activitate ştiinţifică prin participarea la 
conferinţe naţionale şi internaţionale, stagii ştiinţifico-didactice, precum şi prin publicarea a 
peste 30 de lucrări ştiinţifice. 

 
 

Svetlana TOLMAŢCHI  
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 14 februarie 1972, în satul Crasnenicoe, Râbniţa. 
În anul 1996, a absolvit Facultatea „Contabilitate”, specialitatea 
„Contabilitate şi control”, calificarea economist, a ASEM.  

În decursul anilor 1996-1997, Svetlana Tolmaţchi a 
desfăşurat o activitate pedagogică la Colegiul Naţional de 
Comerţ în funcţia de profesor în domeniul contabilităţii şi 
analizei activităţii economico-financiare. 

În perioada 1998 – septembrie 2001, activează la Academia 
de Studii Economice din Moldova, la Catedra „Analiza 

Activităţii Economico-Financiare” în calitate de asistent universitar; în intervalul octombrie 
2001-2005, lector universitar; începând cu anul 2006 şi până în prezent activează în calitate de 
lector superior la aceeaşi catedră.  

Discipline predate: Teoria analizei activităţii economice, Bazele analizei activităţii 
economice, Analiza gestionară, Diagnosticul financiar, Analiza rapoartelor financiare, 
Analiza economico-financiară, Analiza activităţii economico-financiare – la Ciclul I. Licenţă. 

În decursul anilor 1998-2010, a desfăşurat activitate ştiinţifică prin participarea la 
conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, stagii ştiinţifico-didactice, precum şi prin 
publicarea a 8 lucrări ştiinţifice şi didactice.  

Fiind conducător ştiinţific, a contribuit la pregătirea lucrărilor ştiinţifice ale studenţilor 
discutate în cadrul conferinţelor tinerilor cercetători din cadrul ASEM. 

În perioada 2002-2011, activează în funcţia de contabil-şef la Centrul Internaţional de 
Limbi Moderne. 
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Ala COJOCARI 
Lector superior universitar 
 

Născută la 10 ianuarie 1973, în satul Feteşti, r-nul Edineţ. 
În anul 1997, a absolvit Facultatea „Contabilitate”, specialitatea 
„Contabilitate şi control”, calificarea economist-contabil. În 
perioada 2002-2008, şi-a făcut studiile de doctorat la Academia 
de Studii Economice din Moldova.  

Din anul 1998 – septembrie 2001, activează la Academia de 
Studii Economice din Moldova, la Catedra „Analiza Activităţii 

Economico-Financiare” în postul de asistent universitar; în perioada octombrie 2001-2005, în 
calitate de lector universitar; începând cu anul 2006 şi până în prezent, activează în calitate de 
lector superior la aceeaşi catedră. Concomitent, a activat, în perioada 2006 – iunie 2010, în calitate 
de lector superior la Catedra „Contabilitate şi Informatică economică” a Universităţii de Stat din 
Moldova. Specialist în domeniul analizei activităţii economico-financiare. 

Disciplinele predate: Teoria analizei activităţii economice, Bazele analizei activităţii 
economice, Analiza gestionară, Diagnosticul financiar, Analiza rapoartelor financiare, 
Analiza economico-financiară, Analiza activităţii economico-financiare – la Ciclul I. Licenţa. 

În decursul anilor 1998-2010, a desfăşurat activitate ştiinţifică prin participare la 
conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, stagii ştiinţifico-didactice, precum şi prin 
publicarea a peste 20 de lucrări ştiinţifice şi didactice.  

Fiind conducător ştiinţific, a contribuit la pregătirea lucrărilor ştiinţifice ale studenţilor, 
discutate în cadrul Conferinţelor Tinerilor Cercetători din cadrul ASEM, care au fost susţinute 
cu succes. 

În ultimii ani, activează în funcţia de contabil-şef la mai mulţi agenţi economici din 
Republica Moldova. 

 
 

Diana CĂLUGĂREANU 
Lector superior universitar 
 

Născută la 20 ianuarie 1976, în satul Bardar, r-nul Ialoveni. 
În 1998, absolveşte Facultatea „Management”, specialitatea 
„Economie generală şi sociologie” a Academiei de Studii 
Economice a Moldovei, obţine calificarea de economist-sociolog.  

În 1998, este angajată în calitate de cadru didactic la Catedra 
„Contabilitate, economie, drept” a Colegiului Naţional de Comerţ. 
Între anii 1999-2001, activează în calitate de asistent universitar la 
Catedra „Analiza activităţii economico-financiare” a ASEM, în 
perioada 2001-2010, în calitate de lector universitar. Din aprilie 

2010 şi până în prezent, activează în calitate de lector superior la aceeaşi catedră.  
În 2002, a fost înmatriculată la studiile postuniversitare de doctorat la specialitatea: 

08.00.12 „Contabilitate; audit; analiză economică”, ASEM. 
Discipline predate: Bazele analizei economice, Analiza rapoartelor financiare, Analiza 

gestionară, Analiza activităţii economico-financiare − la Ciclul I. Licenţă.  
A participat la Programul de schimb de experienţă la Universitatea din Nebraska, 

Omaha, SUA (2003).  
În decursul anilor, a desfăşurat activitate ştiinţifică prin participarea la conferinţe naţionale 

şi internaţionale, stagii ştiinţifico-didactice, precum şi prin publicarea de lucrări ştiinţifice şi 
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didactice. Coautor al manualelor: Analiza rapoartelor financiare (2004), Анализ финансовой 
отчетности (2005). 

 
 

Nelea CHIRILOV 
Lector universitar 
 

Născută la 11 martie 1974, în satul Ustia, Dubăsari. 
Specialist în domeniul analizei activităţii economico-financiare. 
Absolventă a Facultăţii de Contabilitate şi Audit a ASEM 
(1997). Angajată la ASEM în calitate de cadru didactic din anul 
1998. Discipline predate: Bazele analizei economice, Analiza 
rapoartelor financiare, Analiza gestionară, Analiza activităţii 
economico-financiară − la Ciclul I. Licenţă. 

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse 
ţări. Este autor a peste 25 de publicaţii în domeniul analizei activităţii economico-financiare în 
reviste de specialitate din Republica Moldova. Coautor al manualelor: Analiza rapoartelor 
financiare (2004), Анализ финансовой отчетности (2005). 

 
 

Natalia FRATEA 
Lector universitar 
 

Născută la 25 octombrie 1973, în satul Mateuţi, Rezina. În 
anul 1996, a absolvit Facultatea „Contabilitate”, specialitatea 
„Contabilitate şi control”, calificarea economist, şi Facultatea 
„Finanţe şi credit”, specialitatea „Finanţe şi credit”, calificarea 
economist.  

Angajată la ASEM în calitate de cadru didactic din anul 1996.  
Discipline predate: Teoria analizei activităţii economice, 

Bazele analizei activităţii economice, Analiza gestionară, 
Diagnosticul financiar, Analiza rapoartelor financiare, Analiza economico-financiară, 
Analiza activităţii economico-financiare – la Ciclul I. Licenţă. 

Din 1996 până în prezent, a desfăşurat activitate ştiinţifică prin participarea la conferinţe 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale, stagii ştiinţifico-didactice, precum şi prin publicarea a 
peste 10 lucrări ştiinţifice şi didactice.  

 
 

Adriana BRAŞOVEANU 
Lector universitar 
 

Născută la 22 octombrie 1969, în s. Chipeşca, raionul 
Şoldăneşti. Absolventă a Facultăţii de Filologie a Universităţii 
Pedagogice de Stat din or. Tiraspol (1993) şi a Facultăţii 
Contabilitate şi Audit a ASEM (2004). Angajată la ASEM din anul 
1998.  

Din 2004, activează în calitate de cadru didactic la Catedra 
„Analiza activităţii economico-financiare” a ASEM. Discipline 
predate: Bazele analizei economice, Analiza activităţii 
economico-financiare, Analiza gestionară, Analiza rapoartelor 
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financiare, Diagnostic financiar – la Ciclul I. Licenţă;  
Participantă la numeroase simpozioane şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale cu articole şi lucrări ştiinţifice. Tema de cercetare: „Analiza rezultatelor 
financiare ale întreprinderii”.  

 
 
Daniela DUTCA 
Lector universitar 
 

Născută la 17 ianuarie 1983, în or. Ocniţa. În 2004, 
absolveşte cu menţiune Facultatea: Contabilitate şi Audit a 
Academiei de Studii Economice a Moldovei, obţinând 
concomitent şi Diploma Guvernului Republicii Moldova 
pentru realizări remarcabile în domeniul studiilor şi implicare 
activă în viaţa tineretului. În 2005, obţine diploma de 
„Magistru în economie” la specialitatea Administrarea 
Afacerii din cadrul aceleiaşi instituţii.  

Din 2005 activează în calitate de cadru didactic la Catedra „Analiza activităţii 
economico-financiare” a ASEM. Discipline predate: Bazele analizei activităţii economice, 
Analiza gestionară, Analiza rapoartelor financiare, Analiza economico-financiară, Analiza 
activităţii economico-financiare – la Ciclul I. Licenţă; 

Din 2005, urmează studiile de doctorat la specialitatea: 08.00.12 „Contabilitate; audit; 
analiză economică”, ASEM. 

În decursul anilor 2005-2010, a desfăşurat activitate ştiinţifică prin participarea la 
conferinţe naţionale şi internaţionale, stagii didactice şi traininguri de instruire continuă, 
printre care cele mai valoroase desfăşurate la Open Society Institute, Budapesta, Ungaria 
(aprilie 2010), MIS Training Institute, Paris, Franţa (decembrie 2009); 

Este autor a 9 publicaţii, dintre care cele mai recente: „Aspecte ale analizei 
provizioanelor”, Simpozionul ştiinţific internaţional al tinerilor cercetători din 28-29 aprilie 
2010, ASEM; „Analiza cheltuielilor cu provizioanele”, Conferinţa ştiinţifică internaţională 
„Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, din 24-25 septembrie 2010, ASEM.  

 
 

Olga SEMENIUC 
Laborant 
 

Născută la 1 ianuarie 1986, în reg. Primorsk, Rusia. În 
2009, a absolvit Facultatea Biologie şi Pedologie din cadrul 
USM, prilej cu care i s-a conferit medalia „Pentru Excelenţă”. 
Angajată la ASEM în postul de laborant la Catedra „Analiza 
activităţii economico-financiare”din 2010.  
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FACULTATEA CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ 
 

 
Ion BOLUN 
Doctor habilitat în Informatică, prof. univ. 
Decan al Facultăţii Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică 
Membru al Senatului ASEM 
Membru al Catedrei Cibernetică şi Informatică Economică 
 

Născut la 7 septembrie 1947, în oraşul Nisporeni. Specialist 
în informatică şi cibernetică. Angajat la ASEM din 1994. A 
absolvit Facultatea de Electrofizică a Institutului Politehnic din 
Chişinău în 1969. Doctor în Cibernetica tehnică şi Teoria 
informaţiei (1979), cercetător ştiinţific superior (1983), doctor 
habilitat (2000), profesor universitar (2005). Discipline predate: 

Informatica aplicată, Reţele informatice, Logica deciziilor, Afaceri electronice, Sisteme de 
calcul, Maşini de calcul şi control, Fiabilitatea produselor program, Teoria dirijării 
automatizate ş.a. 

Din funcţiile deţinute: colaborator ştiinţific superior (1973-1981), şef-laborator (1981-
1986), vicedirector (1986-1990) al Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Planificare; 
viceministru al Informaticii şi Comunicaţiilor (1990-1994); şef-catedră Informatică 
economică (1994), director al Centrului de Informatizare şi Cercetare (1994-1998), şef-
catedră Cibernetică şi Informatică Economică (1994-2002) a ASEM. Conducător a diverse 
teme de cercetare ştiinţifică în domeniul informatizării societăţii, începând cu 1979. 
Coordonator a 7 proiecte de cercetare/dezvoltare obţinute prin granturi de la instituţii 
internaţionale. Membru al Adunării Generale a AŞM; preşedinte al Consiliului Ştiinţific 
Specializat DH 31.05.13.13-25.12.03 (27.03.08); vicepreşedinte al Comisiei de experţi în 
electronică şi tehnica de calcul a CNAA; membru al colegiului de redacţie al revistelor 
Computer Science Journal of Moldova, Economica, Journal of Applied Quantitative Methods, 
Informatica economică şi Meridian Ingineresc; preşedinte al Comitetului de Program al 
conferinţelor ştiinţifice „Utilizare reţele informatice” (1997) şi „Afaceri electronice” (2001). 

Peste 200 de publicaţii ştiinţifice şi didactice, cu un volum total de cca 500 c.a., din care 
2 monografii şi 7 manuale, inclusiv: Iniţiere în reţele, Internet (1997); Macrosinteza reţelelor 
de calculatoare (1999); Bazele informaticii aplicate (1999, 2001, 2005). Cinci discipoli ai săi 
au susţinut teza de doctor în ştiinţe. 

 
 

Anatol GODONOAGĂ  
Doctor în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ. 
Prodecan al Facultăţii Cibernetică, Statistică şi Informatică 
Economică 
Membru al Catedrei Cibernetică şi Informatică Economică 
 

Născut la 22 octombrie 1955, în s. Năpadova, r-nul Floreşti. 
Specialist în domeniile: cibernetică, matematică şi cercetare 
operaţională, cibernetică economică, modelare matematică, 
optimizare nediferenţiabilă, programare stohastică. Activează în 
cadrul ASEM din 1991, angajat din1995. 

A absolvit: Facultatea de Matematică şi Cibernetică a Universităţii de Stat din Moldova 
în 1978, şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul de Cibernetică „V. Gluşkov” din Ucraina, 
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în 1982. În 1988, susţine teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice la Universitatea de Stat 
din Kiev cu tema „Elaborarea şi cercetarea metodelor de soluţionare a problemelor minmax şi 
stohastice”. Conferenţiar universitar din 1993. Discipline predate în cadrul ASEM: 
Cibernetică economică, Cercetări operaţionale, Modelarea proceselor economice, 
Matematica discretă, Teoria sistemelor, Teoria şi logica deciziilor ş.a. 

Conducător ştiinţific la teze de licenţă, masterat şi doctorat. Participant la numeroase 
conferinţe ştiinţifice republicane şi internaţionale.  

A publicat circa 70 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, principalele fiind:  
1. Modele economice nediferenţiabile. Aspecte decizionale. Editura ASEM, 2011, 

coautor A. Baractari. 
2. A Probabilistic Method for solving Minimax Problems with General Constraints, 

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, seria Matematica nr.1, 
Chişinău, 2010. 

3. Probabilities in the Extended Matching model, BASM, nr.1, 2001. Competitivitatea 
şi inovarea în economia cunoaşterii, Chişinău, ASEM, 2008. 

 
 

Chira EREMIA 
Metodist categoria I   
Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică 
 

Născută la 8 ianuarie 1951, în s. Manta, r-nul Cahul. 
Angajată la ASEM din 1991. A absolvit Facultatea de 
Istorie a Universităţii de Stat din Moldova în 1980. 

Funcţii deţinute: metodist la Facultatea Finanţe (1991-
1993): metodist (1993-2008), iar din 2008 – metodist 
categoria I la Facultatea Cibernetică, Statistică şi 
Informatică Economică. 

 
 

Galina GLAVA 
Metodist  
Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică 
 

Născută la 17 martie 1966 în s. Novosiolovca, r-nul 
Sarata, regiunea Odesa. Angajată la ASEM din 1994.  
A absolvit Facultatea Marketing a ASEM în 2000. 

Funcţii deţinute: din 1994 – laborant superior la 
Catedra Statistică şi Previziune Economică, iar din 2005 – 
metodist la Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică 
Economică. 
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CATEDRA CIBERNETICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ 
 

 
Ilie COSTAŞ 
Doctor habilitat în informatică, prof. univ. 
Şef-catedră Cibernetică şi Informatică Economică  
Membru al Senatului ASEM 
 

Născut la 1 martie 1947, în s. Rachitna, r-nul Noua-
Suliţă, regiunea Cernăuţi. Angajat la ASEM din 2002, dar, 
prin cumul, din 1991. A absolvit Facultatea de Fizică şi 
Matematică a Universităţii de Stat din Moldova, specialitatea 
„Matematica aplicată” în 1970. Doctor habilitat în 
informatică (1994), profesor universitar (2001), academician 
al Academiei Internaţionale de Informatizare de pe lângă 
ONU.  

Preşedinte al Comisiei de experţi în informatică de pe lângă CNAA. Membru al 
Comitetului Executiv al Reţelei Universitare din Ţările Iniţiativei Europei Centrale, membru 
al Secţiei de Ştiinţe Economice şi Matematice a AŞM a Moldovei, preşedinte al Seminarului 
Ştiinţific de profil „Suportul analitico-informatic al societăţii”.  

Un an academic de stagii în străinătate în cadrul Programului Fulbright (2000-2001) la 
Universitatea din Kentucky, Lexington, SUA, cu un program de cercetări ştiinţifice 
„Dezvoltarea tehnologiilor informatice şi managementul resurselor informaţionale în 
perspectivă”. Posedă o experienţă profesională bogată în domeniul informaticii: 1985-2001 – 
director ştiinţific al Centrului Ştiinţific „Tehnologii Informaţionale şi Sisteme”.  

Cursuri predate: Tehnologii informaţionale, Grafica proceselor de calcul, 
Managementul calităţii în domeniul tehnologiilor informaţionale, Managementul cunoaşterii. 
A elaborat şi dezvoltat 8 lucrări metodico-didactice, 7 programe analitice la disciplinele 
predate la specialităţile Cibernetică, Informatică şi Managementul informaţional (ciclurile 1, 2 
şi 3). 

Preşedinte al Comitetului organizatoric a 3 simpozioane ştiinţifice internaţionale. 
A publicat peste 150 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 6 monografii şi 4 manuale în 

domeniul informatizării societăţii, principalele fiind: I. Costaş. Fulbright Program in the 
Republic of Moldova. 10 years of activity. Vienna, Regional Program Office, U.S. Department 
of States, 2003.-212 p.; I. Costaş. Automatizarea proceselor documentare în gestiunea 
economică. Cartea Moldovenească, Chişinău, 1980, – 148 p.(în l. rusă); I. Costaş. Grafica 
proceselor de calcul. ASEM. Chişinău, 2006, 194 p.; I. Costaş. Tehnologii de procesare a 
informaţiei economice. ASEM. Chişinău, 2011, 270 p.  

Premii: Laureat al Premiului tineretului „Boris Glavan” în domeniul ştiinţei şi tehnicii 
(1980) – titlul conferit pentru un ciclu de lucrări ştiinţifice în domeniul informatizării; Laureat 
al Premiului Consiliului Unional al Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice (1977, Moscova). Titlul 
conferit în urma unui concurs unional la cea mai bună lucrare ştiinţifică publicată. 
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Serghei OHRIMENCO  
Doctor habilitat în economie, prof. univ.  
Conducător al Laboratorului de Securitate Informaţională ASEM 
Membru al Catedrei Cibernetică şi Informatică Economică 
 

Născut la 19 octombrie 1952, în Kemerovo (Federaţia Rusă). 
Specialist în domeniul proiectării sistemelor informatice şi 
securitatea informaţională. Angajat la ASEM din anul 1991. A 
absolvit Facultatea de Economie a Institutului Politehnic din 
Chişinău în anul 1974, şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul 
Economico-Statistic din Moscova în perioada 1980-1983. Doctor 

în economie (1984), conferenţiar universitar (1986), postdoctorantura la Academia de Finanţe 
de pe lângă Guvernul Federaţiei Ruse (1991-1994), doctor habilitat (1995), profesor 
universitar (1998). Discipline predate: Proiectarea sistemelor informatice economice, Sisteme 
informatice economice în business, Securitatea informaţională în business. Membru al 
Asociaţiei Europene pentru Securitate, Conducător al Laboratorului de Securitate 
Informaţională al Academiei de Studii Economice din Moldova.  

Autor a mai mult de 170 de publicaţii, inclusiv 2 monografii şi un manual. Principalele 
publicaţii: 

1.  Г.А. Черней, С.А. Охрименко, Ф.С. Ляху. Безопасность автоматизированных 
информационных систем, Издательство „Ruxanda”, 1996 г. 

2. Введение в информационный бизнес. Изд-во Финансы и статистика 1996 г. 
Авторы: О.В. Голосов, С.А. Охрименко, А.В. Хорошилов, В.П. Божко, 
К.С. Дрогобыцкая, В.П.Тихомиров, И.Б.Шнайдерман. 

3. Защита от компьютерных вирусов. Изд-во Штиинца, Кишинев,1991 г. 
 

 
Ion AMARFII 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născut la 15 noiembrie 1976, în oraşul Nisporeni. A absolvit 
Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică Economică a 
ASEM, specialitatea Cibernetică şi informatică economică în 1998. 
În perioada 1998-2001, îşi face studiile de doctorat la specialitatea 
08.00.13 – Metode economico-matematice în cadrul ASEM. Doctor 
în economie (2003), conferenţiar universitar (2008).  

Discipline predate: Limbaje de modelare monceptuală, Gestiunea 
proiectelor, Economia serviciilor informatice şi Baze de date. 

Cel mai bun student al ţării în anul 1998. Câştigător al „Antenei de aur” în 2008, pentru 
cea mai bună emisiune TV în direct „Zona liberă”, realizată la IPNA „Teleradio-Moldova”. 

Participant, în calitate de expert IT, la elaborarea documentaţiei tehnice destinate 
elaborării unui şir de soluţii informatice în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale, cum 
ar fi: Sistemul informatic de evidenţă a Contului Curent şi Certificare a Contribuabilului, 
Sistemul informatic de gestiune a fluxului de documente şi lucru în cadrul primăriei mun. 
Chişinău, Sistemul informatic de raportare online destinat CNAS, SFS şi BNS etc. 

A elaborat şi implementat soluţii informatice pentru beneficiari din Republica Moldova, 
Franţa, România, SUA şi Japonia. 

Participant la numeroase proiecte naţionale privind dezvoltarea infrastructurii 
informatice din Republica Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi 
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participare la conferinţe în diverse ţări, inclusiv România, Franţa, Olanda, Egipt. 
Peste 20 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova şi comunicări la 

conferinţe din Moldova şi România. Autorul lucrărilor: Reţele informatice: practicum de 
laborator (2007), Ghidul operaţional al portalului de biosecuritate (2005). 

Interese: Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, George Enescu, Grigoraş 
Dinicu, Luciano Pavarotti, Mihail Bulgakov, Marin Preda, Charles Aznavour, Queen, Mel 
Gibson, Rugby, Orientarea sportivă. 

 
 

Ştefan BERZAN  
Doctor în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ. 
 

Născut la 10 ianuarie 1950, în s. Doroţcaia, Dubăsari. 
Angajat la ASEM în 1991. A absolvit Facultatea de Mecanică şi 
Matematică, Departamentul de Matematică al Universităţii de 
Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova în anul 1973, şi-a făcut 
studiile de doctorat la Facultatea „Matematică de Calcul şi 
Cibernetică” a Universităţii de Stat „M. V. Lomonosov” din 
Moscova în perioada 1975-1978. Şi-a susţinut teza de doctor cu 
tema „Unele probleme ale teoriei jocurilor diferenţiale de 
urmărire-evadare”. Doctor în ştiinţe fizico-matematice (1982), 

specialitatea „Cibernetica Matematică” (01.01.09), conferenţiar universitar titular din 1991. 
Prodecan al Facultăţii CSIE 1994-1998, decan al Facultăţii CSIE 1998-2002. Discipline 
predate: Birotica, Bazele informaticii economice, Programarea calculatoarelor, Limbajul de 
programare C, Limbaje evoluate de programare, Limbajul C++, Programarea în C#, 
Programarea WEB – la Ciclul I. Licenţă; Tehnologii de programare – la Ciclul II. Masterat. 
Conducător la proiecte de licenţă, proiecte de master. Administrator al centrelor certificate de 
testare Prometric şi Pearson VUE. Conducătorul Cercului Studenţesc de Programare 
Avansată, organizator al Olimpiadei de Informatică a studenţilor ASEM, conducător şi 
antrenor al echipei de studenţi ASEM, participanţi la Olimpiada internaţională de programare 
ACM ICPC SEERC. Autor a peste 60 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice. A publicat 
mai multe articole ştiinţifice şi metodico-didactice: „Educaţia la distanţă şi Internetul”, „e-
Learning pe platforma Moodle”, „Programarea sportivă”, „Programarea calculatoarelor. 
Teste, probleme, coduri C pentru lucrările practice şi de laborator”, „Programarea 
calculatoarelor. Instrucţiuni metodice, probleme rezolvate, lucrări de laborator”, „Laborator 
de programare. Culegere de probleme pentru orele practice şi de laborator” ş.a. Interese 
ştiinţifice: Tehnologii informaţionale, Instruirea la distanţă. Hobby: concursuri, teste de 
programare, matematică; foto. 

 
 

Alexandru BRĂILĂ  
Doctor în economie, conf. univ.  
 

Născut la 9 noiembrie 1946, în s. Brăila, mun. Chişinău. 
Angajat la ASEM din anul 1991. A absolvit Facultatea de Fizică şi 
Matematică, specialitatea Matematică a Universităţii de Stat din 
Moldova, în anul 1969, şi-a făcut studiile de doctorat la Universitatea 
de Stat din Moscova (МГУ им. „М.В. Ломоносов”), Facultatea de 
Economie, Catedra „Математические Методы Анализа 
Экономики” (Metode Matematice de Analiză Economică), în 
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perioada 1979-1982. Doctor în economie (1984, МГУ), conferenţiar universitar (1989, USM). 
Discipline predate: Cercetări operaţionale, Modelarea Proceselor Economice, 

Econometrie, Previziune Economică, Cibernetică economică, Teoria şi logica decizională, 
Teoria sistemelor, Modele demoeconomice, Metode de optimizare în economie – Ciclul I. 
Licenţă; Sisteme suport de decizie (DSS), Metode matematice în demografie, Modelarea 
matematică a proceselor financiare, Metode cantitative în economie, Econometrie aplicată – 
Ciclul II. Masterat. 

Cursuri de specializare: Institutul de Construcţii din Moscova (Московский 
Инженерно-Строительный Институт, Catedra Matematică Aplicată ), Universitatea de Stat 
din Moscova (МГУ), ASE Bucureşti (Catedra Cibernetică economică), cursuri-seminare de 
Econometrie şi Microeconomie în cadrul Şcolii Economice din Rusia (Российская 
Экономическая Школа) ş.a. 

A publicat circa 45 de lucrări ştiinţifice şi didactice în domeniul modelării economico-
matematice: Econometrie aplicată, Modelarea matematică a proceselor economice, Cercetare 
operaţională. 

 
 

Vitalie COTELEA  
Doctor în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ.  
 

Născut la 27 martie 1952, în s. Bravicea, r-nul Călăraşi. 
Specialist în domeniul proiectării bazelor de date şi sistemelor 
inteligente. Angajat la ASEM din anul 1991. A absolvit 
Facultatea de Matematică şi Cibernetică a Universităţii de Stat 
din Moldova în anul 1974, Studii postuniversitare la Institutul de 
Cibernetică al Academiei de Ştiinţe din Ucraina (Kiev) între anii 
1974-1976, şi-a făcut studiile de doctorat la Universitatea de Stat 

din Kiev (Ucraina) în perioada 1981-1985. Doctor în ştiinţe fizico-matematice (1988) 
echivalat cu gradul ştiinţific de doctor în informatică, specialitatea 01.05.05 – Sisteme 
Informaţionale (2005), cercetător ştiinţific superior (1995), conferenţiar universitar (2000).  

Discipline predate la Ciclul I. Licenţă şi la Ciclul II. Masterat: Baze de date, Structuri de date, 
Baze de date şi cunoştinţe, SGBD-ul Oracle, Programarea logică, Programarea declarativă, Reţele 
neuronale, Inteligenţa artificială şi sisteme expert, Procesarea limbajului natural. 

Autor a peste 80 de lucrări ştiinţifice, inclusiv monografia: Modele şi algoritmi de 
proiectare logică a bazelor de date (2009); manuale: F# – Limbaj funcţional în .NET (2009), 
Programarea în logică (2000), Baze de date relaţionale: proiectare logică (1997) şi alte 5 
lucrări metodice. 

A participat la numeroase conferinţe, simpozioane, congrese ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale. 

 
Andrei GAMEŢCHI 
Doctor în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ.  
 

Născut la 21 decembrie 1935, în or. Camenca, Republica 
Moldova. Angajat la ASEM din anul 1991. A absolvit Facultatea de 
Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Moldova în anul 
1959, şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul de Matematică 
„V. Steclov” al Academiei de Ştiinţe a URSS (Moscova) în perioada 
1959-1963. Doctor în ştiinţe fizico-matematice (1964), titlul de 
colaborator ştiinţific superior în domeniul metodelor matematice în 
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economie (1972), conferenţiar universitar (1981). 
Discipline predate: Cercetări operaţionale, Modelarea matematică a proceselor 

economice, Procese decizionale.  
A publicat peste 100 de lucrări metodico-ştiinţifice în domeniile geometriei discrete, 

modelării matematice în economie, inclusiv 2 monografii. Principalele sunt: Modelarea 
matematică a proceselor economice (1998), Математическое моделирование 
микроэкономических процессов (1996), Математическое моделирование 
макрокономических процессов (1997), Исследование операций, том 1 (2004), том 2 (2008). 

Doctor Honoris Causa (2010) al Academiei de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii 
din Republica Moldova. 

 
 

Tamara ZACON 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 15 iunie 1954, în or. Cimişlia. Specialist în 
domeniile: Management informaţional, Proiectarea sistemelor 
informatice economice. Activează în cadrul ASEM din anul 
1992. A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii de Stat 
din Moldova, specialitatea Organizarea Prelucrării Automatizate 
a Informaţiei Economice (1980), şi-a făcut studiile de doctorat la 
ASEM. Doctor în economie (1997). Discipline predate: 
Proiectarea sistemelor informatice, Sisteme informatice, Sisteme 

informatice în management, Integrarea informaţională europeană. Conducător ştiinţific al 
tezelor de licenţă şi masterat. A participat, în calitate de referent oficial al tezelor de doctor în 
ştiinţe economice, în calitate de expert în acreditarea unor instituţii de învăţământ superior. A 
elaborat proiecte informatice pentru diverse domenii de activitate socio-economică, inclusiv: 
Sistem informatic de testare a cunoştinţelor; Sistem informatic privind admiterea în instituţiile 
de învăţământ superior etc. Stagii, vizite de documentare şi participare la conferinţe în 
republică şi peste hotare. Menţine relaţii de colaborare cu ÎS MoldData, Universitatea Agrară 
de Stat din Republica Moldova, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, 
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi. Peste 
50 de publicaţii metodico-ştiinţifice, inclusiv: Infrastructura informaţională în Republica 
Moldova (coautori: Ilie Costaş, Pavel Chirev), Chişinău, Tipografia Centrală, 2001. 

 
 

Anatolie Anton BARACTARI 
Doctor în economie, lector superior universitar 
 

Născut la 15 mai 1977, în s. Cimişeni, r-nul Criuleni. Angajat 
la ASEM din anul 2000.  

A absolvit: Colegiul Republican de Microelectronică şi 
Tehnică de Calcul din Chişinău (1995); Facultatea de Cibernetică, 
Statistică şi Informatică Economică, specialitatea „Cibernetică şi 
Informatică Economică” şi Facultatea de Contabilitate, 
specialitatea „Contabilitate şi Audit” (2000) ale ASEM. 

Şi-a făcut studiile de masterat, la specialitatea „Tehnologii 
Informaţionale în Economie” la ASEM, în perioada 2000-2001 şi 

studiile de doctorat la specialitatea „Metode economico-matematice ale ASEM”; în perioada 
2001-2005. Doctor în economie (2010). 
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Stagii: curs de predare a microeconomiei, New Economic School, ASEM, septembrie, 
2002; curs de psihopedagogie, Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Formare Profesională 
Continuă, ASEM, ianuarie – martie, 2004; stagiere la Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 
România, Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor, iunie, 2004; stagiere la 
întreprinderea Bertontrans SRL, mai-august, 2006. Domeniile de activitate ştiinţifică: Metode 
economico-matematice; Teoria şi logica decizională; Sisteme informatice de gestiune; 
Modelarea activităţii întreprinderii. 

A participat la 19 conferinţe şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale, în 
perioada 2002-2010; preşedinte al Comitetului organizatoric al Simpozionului Internaţional al 
Tinerilor Cercetători, ASEM, ediţiile 2004, 2005; membru al Comitetului de organizare la un 
şir de evenimente ştiinţifice din cadrul ASEM. Peste 20 de lucrări ştiinţifice în reviste de 
specialitate din Republica Moldova, România, Ucraina.  

 
 

Boris DELIMARSCHI 
Lector superior universitar  
 

Născut la 4 august 1963, în or. Cricova. Angajat la 
ASEM din martie 1992. Specialist în domeniul 
Tehnologiilor informaţionale 

Studii: Institutul Politehnic din Chişinău (1989), 
Academia de Studii Economice (1995), Magistru în Informatică 
(2006), Magistru în Administrarea Afacerilor (2007). 

Disciplinele predate: la Ciclul I. Licenţă – Sisteme de operare, Programe Aplicative, Grafică 
interactivă, Cybermarketing, Sisteme informatice economice aplicate (Financiar-Bancare, în 
Comerţ, în Management), Afaceri electronice; la Ciclul II. Masterat – Tehnologii de 
programare, Gestiunea securităţii informatice, Fiabilitatea sistemelor informatice, 
Securitatea informaţională a businessului. 

Activitatea extra-academică: Instructor-formator şi consultant la instruirea specialiştilor 
din sectorul real al economiei naţionale în domeniul informatic şi didactic prin intermediul 
ARIA, CFB, MACIP, CIE, CEF, Băncii Naţionale a Moldovei, Asociaţiei Băncilor din RM, 
Ministerului Finanţelor din RM 

Stagieri: internaţionale (România [1993, 1999, 2002, 2006, 2009], Slovenia [2008]) şi 
locale (bănci comerciale din RM [1994, 1998], ARIA [2000], întreprinderea mixtă UNIPACS 
[2010]) 

Activitatea ştiinţifică: participant la 18 conferinţe internaţionale şi naţionale; autor a peste 
30 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, cercetător a două teme ştiinţifice ASEM.  

 
 

Natalia DELIMARSCHI 
Lector superior universitar  
 

Născută la 28 mai 1967 în or. Hânceşti. Specialist în domeniul 
tehnologiilor informaţionale. Angajată la ASEM din anul 1995. 

A absolvit Facultatea de Electrofizică a Institutului Politehnic 
din Chişinău (1989), Facultatea Finanţe a ASEM (1995); magistru în 
Tehnologii Informaţionale în Economie (2007).  

Discipline predate: Programare WEB, Sisteme informatice 
financiar-bancare, Sisteme informatice în turism, Sisteme 

informatice în comerţ, Sisteme expert, Afaceri electronice. 
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Peste 20 de publicaţii cu tematica din domeniul tehnologiilor informaţionale. 
Domenii de interese profesionale: elaborarea şi implementarea sistemelor informatice 

de instruire şi evaluare, programarea resurselor WEB. 
 

 
Ada SAJIN 
Lector superior universitar  
 

Născută la 20 aprilie 1953, în s. Ciutuleşti, r-nul Floreşti. A 
absolvit, în 1975, cu diplomă de menţiune Facultatea de 
Matematică şi Fizică, specialitatea Matematică Aplicată a 
Universităţii de Stat din Moldova. Angajată la ASEM din anul 
1991. Discipline predate: Sisteme Informatice în Statistică, Sisteme 
Informatice în Marketing, Sisteme Informatice în Turism, Sisteme 
Informatice în Management.  

A participat, în calitate de lector, la instruirea cadrelor în 
domeniul informaticii la Centrul moldo-german din cadrul ASEM. 

Participantă, în anii 2008-2009, la proiectul Elaborarea 
locaţiei Web i-afaceri. 

Stagii de perfecţionare la ASE Bucureşti în anii 2003 şi 2005.  
Publicaţii şi participări la conferinţe internaţionale. Autor şi coautor a mai multor 

materiale didactice. 
 

 
Zinovia TOACA 
Lector superior universitar 
 

Născută la 14 octombrie 1964, în s. Puhăceni, r-nul Anenii-
Noi. În anul 1987, a absolvit Facultatea de Matematică şi 
Cibernetică, specialitatea Matematică Aplicată a Universităţii de 
Stat din Moldova, în perioada 1997-2001, şi-a făcut studiile de 
doctorat la ASEM. După absolvirea facultăţii, a activat la 
Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţă din Moldova în 
calitate de cercetător ştiinţific. În cadrul ASEM, activează din 
anul 1996 la Catedra Cibernetică şi Informatică Economică, în 
calitate de lector universitar superior. Discipline predate: 

Cercetări operaţionale, Modelarea matematică a proceselor economice, Procese decizionale 
în economie, Econometrie, Informatica aplicată. 

În calitate de cercetător ştiinţific, participă la proiecte naţionale în cadrul Institutului de 
Economie, Finanţe şi Statistică privind monitorizarea, analiza şi prognozarea dezvoltării 
social-economice a Republicii Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice, participare la conferinţe 
internaţionale. Peste 20 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova. 

 
 

Svetlana GHETMANCENCO 
Lector superior universitar 
 

Născută la 9 septembrie 1976, în s. Ustia, r-nul Dubăsari. 
A absolvit, în 1999, Facultatea Cibernetică, Statistică 

şi Informatică Economică, ASEM, specialitatea Statistică şi 
Previziune Economică, iar în 2002, specialitatea Tehnologii 
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Informaţionale, UTM. Angajată la ASEM din anul 1999. Discipline predate: Sisteme 
Informatice în Turism, Sisteme Informatice în Management.  

A efectuat stagii de perfecţionare în România, la ASE Bucureşti şi la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

A publicat 11 lucrări ştiinţifice în domeniile: sisteme informaţionale, managementul 
calităţii în tehnologii informaţionale, sisteme informatice. A pregătit şi publicat, pentru 
studenţii Facultăţii BAA, 2 lucrări metodico-didactice. A elaborat şi dezvoltat 3 programe 
analitice la disciplinele predate. 

Domeniile de activitate ştiinţifică: sisteme informatice manageriale; infrastructura 
informaţională a societăţii; tehnologii informaţionale; managementul calităţii în tehnologii 
informaţionale; informatica economică. 

 
 

Ina BRANIŞTE 
Laborant superior 
 

Născută la 19 ianuarie 1988, în s. Hârtopul Mare, r-nul 
Criuleni. În anul 2009, a absolvit Facultatea Cibernetică, Statistică şi 
Informatică Economică, specialitatea „Cibernetică şi Informatică 
Economică” a Academiei de Studii Economice din Moldova, iar în 
perioada 2009-2011 şi-a făcut studiile de masterat la specialitatea 
„Managementul informaţional” la aceeaşi instituţie. 

În cadrul ASEM, activează din anul 2007, la Catedra 
Cibernetică şi Informatică Economică în calitate de laborant 

(2005- august 2009), iar din septembrie 2009, în calitate de laborant superior. 
Trei publicaţii în revista „Roua stelară”. 
 

 
CATEDRA STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ 

 
 

Ion PÂRŢACHI  
Doctor în economie, prof. univ. 
Şef-catedră Statistică şi Previziune Economică 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născut la 2 august 1955 în s. Băxani, jud. Soroca, 
doctor în economie, a absolvit USM, Facultatea de 
Matematică şi Cibernetică, şi-a făcut studiile de doctorat la 
Universitatea „M. V. Lomonosov” din Moscova, unde susţine 
teza cu tema „Analiza ritmurilor şi proporţiilor economiei 
naţionale pe baza modelelor dinamice interramurale”. Autor 

şi coautor a numeroase lucrări şi studii de specialitate în ţară şi peste hotarele ei, a participat 
cu comunicări ştiinţifice la seminare naţionale şi internaţionale de specialitate. Conducător de 
doctorat în domeniul statisticii şi referent de specialitate pentru evaluarea multor teze de 
doctorat. A avut stagieri de cercetare şi ştiinţifice în România, Bulgaria, Cehia, Franţa, China, 
Letonia, Rusia, Turcia, Tunisia ş.a. În prezent – profesor universitar, şef al Catedrei Statistică 
şi Previziune Economică a ASEM.  

A publicat peste 100 de studii comparative, articole monografice, studii de caz, lucrări 
didactice în ţară şi peste hotare. Este profesor invitat la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, 



 
 

161

Universitatea Paris-Dauphine, Universitatea Bretagne de Sud, Franţa, cercetător ştiinţific 
asociat al Institutului de Prognoză Economică al Academiei Române. Preocupările sale 
ştiinţifice sunt orientate spre aplicarea metodelor statistice, actuariale şi econometrice în 
economie şi business. Este pasionat de arta fotografică şi poezie. 

 
 

Tatiana GONCEAROV 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 12 ianuarie 1952 în or. Borisov (Republica 
Belarus). Specialist în domeniul statisticii. Angajat la ASEM din 
anul 1991. A absolvit Facultatea de Economie a Institutului 
Politehnic din Chişinău în anul 1973, şi-a făcut studiile de 
doctorat la Institutul de Stat de Statistică din or. Moscova, în 
perioada 1979-1981. Doctor în economie (1981), conferenţiar 
universitar (1994). Discipline predate: Statistica, Statistica 
juridică, Statistică social-economică, Sistemul conturilor 
naţionale, Sondaje şi anchete, Statistica macroeconomică, 
Statistica ramurii. 

Membru al Consiliului Facultăţii CSIE, conducător al practicii de producţie şi al 
lucrărilor de diplomă ale studenţilor specialităţii „Statistică”. Recenzarea tezelor de doctor ale 
membrilor catedrei, membru al comisiei de examinare la masterat şi doctorat. 

Stagii ştiinţifico-didactice: ASE Bucureşti, Institutul de Stat de Statistică din or. 
Moscova, Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, participări la conferinţe 
naţionale şi internaţionale. Autor a peste 40 de publicaţii în reviste de specialitate din 
Republica Moldova, Rusia, Republica Belarus. 

 
 

Eduard HÎRBU 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născut la 3 aprilie 1969, în or. Făleşti. Angajat la 
ASEM din 1993, după absolvirea Facultăţii de 
Management, specializarea Planificare economică şi 
socială la aceeaşi instituţie. În perioada 1994-1998, şi-a 
făcut studiile de doctorat la Catedra de Statistică şi 
Econometrie a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, România. 

Pe parcursul stagiului de doctorat, a ţinut ore pe poziţie de asistent universitar la Facultatea de 
Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi. Doctor în economie 
din 2002, profilul Cibernetică şi Statistică Economică. În prezent, este conferenţiar universitar 
la Catedra de Statistică şi Previziune Economică, din cadrul Facultăţii de Cibernetică, 
Statistică şi Informatică Economică (CSIE) a Academiei de Studii Economice din Moldova. 
Discipline predate: Statistica, Econometria, Previziune economică, Statistica juridică, 
Demografie şi Statistică socială, Economia şi Statistica mediului. Este membru al Consiliului 
Facultăţii CSIE. Printre activităţile ştiinţifice, se numără recenzări ale tezelor de doctor şi 
participarea în comisii specializate de susţinere a tezelor de doctor, dar şi cele cca 27 de 
lucrări şi articole publicate în republică şi peste hotare.  

A fost implicat în mai multe programe de instruire şi studii adiţionale, printre care cele 
lansate de universităţi şi instituţii internaţionale, precum: NEW ECONOMIC SCHOOL din 
Moscova, Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences, USAID, PNUD şi 
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altele. În marea lor parte, stagiile ştiinţifice şi didactice, la care a participat, au fost cele din 
România, de la ASE Bucureşti, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii şi Institutul de 
Demografie din cadrul Academiei Române şi altele. 

A luat parte la mai multe activităţi adiţionale şi în proiecte naţionale şi internaţionale, în 
proiecte de evaluare şi consolidare a capacităţilor autorităţilor publice, în care au fost 
elaborate Planurile strategice de dezvoltare economică şi socială a peste 30 de localităţi din 
Republica Moldova. 

Printre preocupările de bază, în prezent, se înscriu cele legate de analiza şi prognoza 
demografică. 

 
 

Valentina TOLPINSCHI 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 21 aprilie 1950, în or. Chişinău. Angajată la ASEM 
din anul 1991. A absolvit Facultatea de Economie a Institutului 
Politehnic din Moldova în anul 1973, şi-a făcut studiile de doctorat 
la Institutul Economic al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în 
perioada 1974-1978. Doctor în economie (1980), conferenţiar 
universitar (1991). Discipline predate: Econometrie, Statistica, 
Statistica financiar-bancară, Previziune social-economică. 
Domenii şi interese ştiinţifice: Previziune în business şi Analiza 
business-ciclurilor. A efectuat stagieri în Germania (1994), SUA 
(1997), România, Rusia.  

Membru al Comisiei Metodice a Facultăţii „Сibernetică, Statistică şi Informatică 
Economică”. Responsabilă de activitatea ştiinţifică şi metodică a Catedrei. Membru al 
Centrului absolvenţilor Programelor de schimb ale Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 
Republica Moldova. 

A participat, în calitate de lector la Centrul moldo-german, la instruirea cadrelor 
economice din sectorul real al economiei naţionale. A organizat şi participat la numeroase 
conferinţe internaţionale şi naţionale.  

Peste 40 de publicaţii, inclusiv: «Дистанционные образовательные технологии, как 
фактор повышения эффективности обучения», «Опыт зарубежных стран в 
прогнозировании», «Previziune social-economică. Studii de caz». 

 
 

Oleg VEREJAN  
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născut la 9 octombrie 1975, în s. Budăi, r-nul Teleneşti. 
Specialist în domeniul statisticii economice. Angajat la ASEM din 
anul 1997. A absolvit Facultatea de Cibernetică Statistică şi 
Informatică Economică, specialitatea Statistică şi Previziune 
Economică a Academiei de Studii Economice din Moldova în anul 
1997; şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM, specialitatea 
Statistică Economică în perioada 1997-2001. Doctor în economie 
(2002), conferenţiar universitar (2005). Discipline predate: 
Statistica, Statistica descriptivă, Statistica inferenţială, Statistică 

social-economică, Previziune economică, Econometrie, Bazele actuariatului – la Ciclul I. 
Licenţă; Metode statistice avansate, Actuariat – la Ciclul II. Masterat. Coautor al paşaportului 
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specialităţii de Statistică economică, Coautor al programei examenului de doctorat la 
specialitatea Statistică economică. Preşedinte al Asociaţiei de Actuariat din Moldova, 
Membru al Consiliului de experţi de pe lângă Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Membru 
al Comisiei de atestare a participanţilor profesionişti în domeniul asigurărilor, Membru al 
grupurilor de lucru în cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi Ministerul Economiei. 
Actuar certificat. Laureat al Premiului municipal în domeniul ştiinţei (2007). Autor şi 
participant la proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare privind reforma actuariatului în 
Republica Moldova. Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la 
conferinţe în diverse ţări. Peste 50 de publicaţii ştiinţifice şi publicistice în reviste de 
specialitate şi-n presa din Republica Moldova, România. Coautor a două monografii în 
domeniul statisticii actuariale: Statistica actuarială în asigurări şi Analiza actuarială în 
asigurări. Stagii de perfecţionare la Academia Europeană de Actuariat, vizite de documentare 
la ASE Bucureşti, participări la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale.  

 
 

Viorica RUSU 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născută la 23 octombrie 1976, în r-nul Teleneşti. Specialist în 
domeniul statisticii. Angajată la ASEM din anul 1998. A absolvit 
Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică” a 
Academiei de Studii Economice din Moldova în anul 1998. Şi-a făcut 
studiile de doctorat la ASEM, la specialitatea „Statistică economică” în 
perioada 1998-2001. Doctor în economie (2003). Conferenţiar 
universitar (2011). Consultant naţional în cadrul unor proiecte naţionale 
finanţate de USAID, UNIFEM, UNICEF, DFID, TACIS, în perioada 
2001-2010.  

Discipline predate: Statistica, Statistică social-economică, Econometrie, Sistemul 
Conturilor Naţionale – la Ciclul I. Licenţă; Statistica afacerilor, Analiza statistică 
multivariată – la Ciclul II. Masterat. 

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare la Cluj-Napoca, ASE Bucureşti, 
participări la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale. Autoare a 17 lucrări 
ştiinţifice, inclusiv articole în reviste ştiinţifice de specialitate şi în reviste de circulaţie 
internaţională din Republica Moldova şi România.  

 
 

Marcel BRADU 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născut la 16 septembrie 1975, în or. Chişinău. Specialist 
în domeniul statisticii. Angajat la ASEM din anul 1999. A 
absolvit Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică 
Economică, specialitatea Statistică şi Previziune Economică a 
Academiei de Studii Economice din Moldova în anul 1997, 
şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM, specialitatea Statistică 
Economică, în perioada 1999-2004. Doctor în economie 
(2006), conferenţiar universitar (2009). Discipline predate: 

Statistica, Statistica juridică, Statistică social-economică, Previziune economică, 
Econometrie – la Ciclul I. Licenţă; Analiza statistică financiară, bancară şi bursieră – la 
Ciclul II. Masterat. 
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Membru al grupului de tineri cercetători din cadrul proiectului „Cercetarea şi elaborarea 
metodelor şi tehnicilor actuariale adecvate Republicii Moldova în contextul strategiilor de 
integrare europeană”, proiect înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi 
inovării al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2008-2009). 

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare la ASE Bucureşti, participări la 
conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale. Autor a 16 lucrări ştiinţifice, inclusiv 
articole în reviste ştiinţifice de specialitate şi reviste de circulaţie internaţională din Republica 
Moldova şi România. 

 
 
Vladimir AGAFIŢA 
Lector superior 
 

Născut la  25 decembrie 1948, în s. Petraşivca, r-nul Herţa, 
reg. Cernăuţi. Specialist în modelarea proceselor economice, 
analiza şi prognoza dezvoltării social-economice, elaborarea 
strategiilor de dezvoltare, calitatea vieţii, cercetări selective. 
Conducător ştiinţific al mai multor colective de cercetare. Angajat 
la ASEM din anul 1991. A absolvit Universitatea de Stat din 
Moldova, Facultatea de Matematică şi Cibernetică în anul 1972. 
Domenii de activitate: programator (1972-1973), cercetător 
ştiinţific (1974-1979), Institutul de Cercetări Ştiinţifice în 

Domeniul Planificării: şef-laborator. Analiza şi prognoza indicatorilor macroeconomici 
(1980-1992); Institutul Naţional de Cercetări Economico-Financiare, şef-secţie Cercetarea 
calităţii vieţii (1992-1995), Academia de Studii Economice din Moldova (1996-2002) – lector 
superior. Disciplinele predate: Statistica teoretică, Statistica macroeconomică, Sistemul 
conturilor naţionale, Statistici ramurale, Previziune social-economică, Tehnica sondajului.  

Stagii ştiinţifico-didactice: Comisia Naţională de Statistică, Bucureşti, România 
(Sistemul Conturilor Naţionale 1995), Centrul de studii sociologice, Moscova, Rusia 
(Asigurarea sociologică a marketingului 1995); USAID, studii intensive.(Dezvoltarea 
viabilităţii comerciale a întreprinderilor privatizate 1997); Universitatea de Economie şi 
Business din Atena, Şcoala Superioară de Comerţ din Grenoble, Programul Tacis 
Consorţium: Sinteză, Studii europene, cercetări şi strategii (1998); Academia de Studii 
Economice din Bucureşti, Catedra Statistică şi Previziune (2000, 2005); New economic 
school (econometrie, microeconomie), Moscova (2002). Autor a peste 50 de publicaţii 
ştiinţifice în reviste de specialitate din Republica Moldova, România şi Rusia.  

 
 

Andrian TATARU 
Lector superior 
 

Născut la 18 septembrie 1975, în or. Soroca. A absolvit 
Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică a 
ASEM, specialitatea „Statistică”. În 1997, şi-a început studiile 
de doctorat la 01.10.1997, la ASE Bucureşti, Catedra 
„Statistică şi Analiză Economică”. Angajat la ASEM la 
01.08.1997, în calitate de asistent universitar. Discipline 
predate: Bazele statisticii; Statistică social-economică; 

Econometrie; Sistemul conturilor naţionale. Coautor al „Cursului de lecţii la Sistemul 
Conturilor Naţionale”. 
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Alina ŢARIGRADSCHI 
Lector superior 
 

Născută la 17 martie 1978, în oraşul Tiraspol. Specialist în 
domeniul statisticii. Angajată la ASEM din anul 2000. A absolvit 
Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică” a 
Academiei de Studii Economice din Moldova în anul 2000, masteratul 
ASEM la specialitatea „Statistică şi Econometrie aplicată” (2001), şi-a 
făcut studiile de doctorat la ASEM, la specialitatea „Statistică”, în 
perioada 2001-2005, lector superior din anul 2009. A absolvit cursurile 
de psihopedagogie organizate de Centrul de Dezvoltare Curriculară şi 
Formare Pedagogică (actualmente – Departamentul de Managament al 

Calităţii şi Dezvoltare Curriculară) în cadrul ASEM în anul 2004. 
Discipline predate: Statistică, Statistică social-economică, Econometrie – la Ciclul I. Licenţă. 
Stagii ştiinţifico-didactice şi vizite de documentare la ASE Bucureşti, la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, participări la conferinţe şi simpozioane. Autoare a două 
articole ştiinţifice. 

 
 

Silvia CARAIVANOVA 
Lector superior 
 

Născută la 8 martie 1946, în or. Făleşti. Specialist în domeniul 
statisticii. Angajată la ASEM din anul 1997. A absolvit Facultatea de 
Economie a Universităţii Agrare din Chişinău, specialitatea economist 
în agricultură în anul 1968. 

Discipline predate: Statistica, Statistică social-economică – la 
Ciclul I. Licenţă.  

Stagii ştiinţifico-didactice: Institutul economico-statistic Rusia 
(Moscova); Eurostat (Luxemburg) iunie 1993, Cursurile Superioare ale statisticienilor europeni; 
INSE (Franţa, Paris), noiembrie 1994, iunie 1995; ASE (Bucureşti) (România), aprilie 2000.  

Membru al echipei de autori la elaborarea: Raportului Naţional asupra dezvoltării 
umane în Republica Moldova (PNUD, Moldova, 1999); Raportului Naţional privind 
Securitatea economică şi financiară a Moldovei (2000-2001) de pe lângă Comisia de 
securitate a Republicii Moldova 

Autoare a 8 lucrări ştiinţifico-didactice, inclusiv articole în reviste ştiinţifice de 
specialitate şi reviste de circulaţie internaţională din Republica Moldova şi România. 

 
 

Natalia ENACHI  
Lector superior 
 

Născută la 12 mai 1977, în or. Chişinău. Specialist în domeniul 
statisticii. Angajată la ASEM din anul 1999. A absolvit Facultatea de 
Cibernetică Statistică şi Informatică Economică, specialitatea Statistică 
şi Previziune Economică a Academiei de Studii Economice din 
Moldova în anul 1999. Şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM, la 
specialitatea Statistică Economică, în perioada 1999-2004. A absolvit 
cursurile la psihopedagogie organizate de Centrul Dezvoltare 
Curriculară şi Formare Pedagogică în cadrul ASEM în anul 2004. A 
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participat la cursurile de perfecţionare organizate de Proiectul Lectură şi scriere pentru 
dezvoltarea gândirii critice, oferite de Centrul Educaţional „Pro Didactica” în anul 2004. 

Discipline predate: Statistica, Statistica internaţională, Statistică social-economică, 
Previziune economică, Statistica comerţului exterior – la Ciclul I. Licenţă. 

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare la ASE Bucureşti, participări la 
conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale. Autoare a 6 lucrări ştiinţifice, inclusiv 
articole în reviste ştiinţifice de specialitate şi reviste de circulaţie internaţională din Republica 
Moldova şi România. 

 
 

Lilian HÂNCU 
Lector superior universitar 
 

Născut la 11 iulie 1974, în or. Criuleni. Specialist în domeniul 
Statistică şi Previziune Economică. Angajat la ASEM din anul 1997. 
A absolvit Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică 
Economică” a ASEM, în anul 1997. Discipline predate: Statistica, 
Statistică social-economică, Previziune economică, Econometria. 

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare 
la conferinţe în diverse ţări. Publicaţii în reviste de specialitate din 
Republica Moldova, România; coautor al manualului „Culegere de 
probleme la statistica social-economică”, 2010. 

 
 

CATEDRA BAZELE INFORMATICII ECONOMICE 
 

 
Tudor GÂDILICA 
Doctor în economie, conf. univ. 
Şef-catedră Bazele Informaticii Economice 
Membru al Senatului ASEM 
 

Născut la 12 octombrie 1946, în s. Măşcăuţi, Criuleni. 
Specialist în domeniul informaticii. Angajat la ASEM din anul 
1991. A absolvit Facultatea de Economie a Institutului 
Politehnic din Chişinău în anul 1969. Şi-a făcut studiile de 
doctorat la Institutul de Finanţe din Moscova în perioada 1977-
1980. Doctor în economie (1980), conferenţiar universitar 

(1982). Şef-catedră între anii 1990-1992, apoi, din 1996 până în prezent. Discipline predate: 
Economia şi organizarea construcţiei de maşini; Normarea tehnică; Maşinile de calcul şi 
programarea; Birotica; Limbaje de programare şi baze de date; Informatica; Informatica 
economică. Peste 50 de publicaţii metodico-ştiinţifice în Moldova şi peste hotare. 
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Dumitru TODOROI 
Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, prof. univ.  
Membru corespondent al ARA 
 

Născut la 13 martie 1940, în s. Unţeşti, Ungheni. 
Specialist în domeniul matematicii şi informaticii 
economice. Angajat la ASEM din anul 1991. A absolvit 
Universitatea de Stat din Moldova în anul 1961. Şi-a făcut 
studiile de doctorat la Centrul de Calcul al AŞ a fostei 
URSS (Moscova) în perioada 1964-1968. A susţinut teza 
de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice la Institutul 

de Cibernetică al AŞ din Ucraina (1982), profesor universitar (1985). Discipline predate: 
Programarea calculatoarelor; Sisteme adaptabile; Informatica economică; Programarea 
asistată; Limbajele ALGOL, ADA, PERL; Bazele informaticii la Universitatea serală de la 
Cosmodromul BAIKONUR, Academia Militară „Iu. Gagarin”, Universitatea de Stat din 
Moldova, Universitatea Agrară din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova şi 
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi. Cercetarea: întemeierea direcţiei ştiinţifice „Sisteme 
adaptabile de programare”, fundamentarea metodelor creării sistemelor recursive de 
programare şi a softului modular-recursiv, elaborarea primului translator modular-recursiv 
TIGRA pentru limbajul Algol-60, crearea şi implementarea sistemelor extensibile de Grafică 
pe calculator MACROSISTEMA, RAB, GRAFIC, AGAT, DGU, CONTUR, IADRO, 
DELFIN, SAGRED3D pentru calculatoare de generaţia a II-a, a III-a şi a IV-a, demonstrarea 
posibilităţii creării automatizate a sistemelor adaptabile cu crearea limbajelor GEOGRAFIS, 
LISTIC şi DIABADS, implementarea, pentru prima dată la ASEM, a sistemelor de instruire 
asistată de calculator, crearea dicţionarului enciclopedic ilustrat al limbii române DEI 
MULTIMEDIA, autor a circa 300 de publicaţii, dintre care 19 monografii şi o serie din 12 
manuale de Informatică Economică Ecologică, cercetarea metodelor, modelelor şi 
procedurilor creării Societăţii Conştiinţei. Distincţii civile şi ştiinţifice: Deputat în primul 
Parlament al Republicii Moldova, medalia „Meritul Civic”, diploma Consiliului Suprem 
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, medalia şi premiul „Grigore MOISIL” (România), 
medalia de argint oferită de Academia de Ştiinţe a Moldovei, premiile oferite de Academia 
Româno-americană de Ştiinţe şi Arte (2005, 2010). Funcţii academice, stagii ştiinţifice, 
experienţa ştiinţifică şi managerială: conducător a 9 doctori în ştiinţele informatice din 
R. Moldova, Bulgaria, România, Franţa şi Italia, organizatorul şi conducătorul catedrei şi a 
laboratorului de cercetare de pe lângă această catedră a USM, şeful Catedrei UASM, 
organizator şi conducător al Laboratorului de cercetare şi al Centrului de calcul al UASM, 
organizator şi primul decan al Facultăţilor „Finanţe şi Credite” şi „Cibernetica, Statistica şi 
Informatica Economică” ale ASEM, organizatorul şi primul director al Centrului moldo-
german de perfecţionare a cadrelor economice din R. Moldova la ASEM, prorector cu 
perfecţionarea cadrelor şi cu relaţiile externe şi prorector cu activitatea ştiinţifică a ASEM, 
şeful departamentului de cercetare al INCEF (ASEM), organizatorul şi preşedintele 
seminarului ştiinţific al ASEM „Sisteme de Informatizare şi Dezvoltare a Societăţii Secolului 
XXI” (1993-prezent), preşedinte al primei Conferinţe internaţionale „Informatizarea limbii 
române” (2000), secretar general al Comitetului local de organizare a Conferinţei 
Internaţionale Forum NATO ANW(2004), preşedinte al Congresului al XXX-lea al 
Academiei Româno-americane de Ştiinţe şi Arte (2005), membru al comitetelor 
organizatorice ale congreselor şi conferinţelor internaţionale din R. Moldova, România, 
Germania, Franţa, Rusia, Bulgaria, Canada, SUA, membru al redacţiilor revistelor de profil-
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standard şi electronice din Bucureşti, Bacău şi Timişoara. Proiecte de cercetare: grantul 
Fundaţiei Fulbright – Eccles Center, London (1993/1994), grantul Fundaţiei Fulbright Scholar 
Program, USA (1997/1998), grantul TEMPUS TACIS (Veneţia, Hamburg, 2002/2003), 
granturi acordate de Guvernul SUA de participare la forumuri internaţionale (2003, 2006), 
câştigătorul granturilor „Şcoala de vară: Băile Tuşnad”, oferit de ASE Bucureşti anuale în 
ultimii 12 ani, în perioada 1999-2010, de care au beneficiat circa 360 de studenţi, masteranzi 
şi doctoranzi ai ASEM, UTM şi USM. 

 
 

Valentina CAPAŢINA,  
Doctor în pedagogie, conf. univ.  
 

Născută la 10 februarie 1954, în s. Molovata, Dubăsari. 
Angajată la ASEM din anul 1995. A absolvit Institutul Pedagogic de 
Stat „T. G. Şevcenco” din Tiraspol, Facultatea de Fizică şi 
Matematică (1975), prilej cu care i s-a acordat „Insigna de onoare”.  

Inginer-programator la Centrul de Calcul al Ministerului 
Industriei Uşoare (1978-1994). 

Şi-a făcut studiile de doctorat la Universitatea Pedagogică 
de Stat „I. Creangă”, Chişinău, în perioada 1998-1999. Doctor în 

pedagogie (1999), conferenţiar universitar 2002. 
Disciplinele predate la ASEM: Bazele informaticii economice, Birotica, Informatica, 

Informatica economică, Limbaje de programare şi baze de date – la Ciclul I. Licenţă; 
Tehnologii şi sisteme informaţionale, Tehnologii Web în administrarea publică – la Ciclul II. 
Masterat. Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova 
(AAP). A participat, în calitate de formator, la instruirea funcţionarilor publici din 
administraţia publică (AAP). 

Participantă la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice în cadrul ASEM şi a altor instituţii 
superioare de învăţământ din ţară şi de peste hotare. Peste 45 de publicaţii în reviste de 
specialitate din Republica Moldova şi România. Autor şi coautor al manualelor: Sistemul de 
gestiune al bazelor de date MS ACCESS (2000), Sisteme de operare şi birotica (2003), 
Informatica economică (2008). 

 
 
Sergiu CREŢU 
Doctor în informatică, conf. univ. 
 

Născut la 12 septembrie 1951, în s. Pelinia, Râşcani. Angajat 
la ASEM din 1997. A absolvit Facultatea de Matematică şi 
Cibernetică a Universităţii de Stat din Moldova (1973). Pe 
parcursul activităţii de muncă a suplinit posturile de inginer-
programator, şef de birou, şef de secţie al Centrelor de Calcul 
Interuniversitar şi UTM din Chişinău. 

Activitatea pedagogică şi-a început-o ca lector universitar la 
Universitatea de Stat din Moldova în anul 1977. În prezent, deţine 

titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar la specialitatea „Metode matematice, 
modelarea matematică, produse-program”. 

Domeniile de interes sunt: programarea, lingvistica computaţională, procesarea limbajului 
natural. A publicat în aceste domenii circa 30 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice. 

Participă activ la forumurile şi conferinţele ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu 
prezentări ale rezultatelor obţinute. 
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Manuela BURLACU 
Doctor în ştiinţe tehnice, conf. univ. 
 

Născută la 17 decembrie 1945, în s. Sculeni, Ungheni. Angajată la 
ASEM din anul 1995. A absolvit Facultatea de Matematică şi Fizică a 
Universităţii de Stat din Moldova. În anul 1968, şi-a făcut studiile de 
doctorat la AŞM. Doctor în ştiinţe tehnice (1977), colaborator ştiinţific 
superior (1990), conferenţiar universitar (2000). Discipline predate la 
ASEM: Bazele informaticii economice, Birotica, Informatica, 
Informatica economică, Limbaje de programare şi baze de date. Stagii 
ştiinţifico-didactice, vizite de participare la conferinţe în diverse ţări. 

Peste 80 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, România, Rusia şi alte ţări; 
autoare şi coautore a manualelor Работа в Microsoft Office. MS Word. MS Excel. MS Access. 
(1999), Lucrul în Microsoft Office. Sistemul de gestiune a bazelor de date MS Access (2000), 
Основы экономической информатики (2005), Экономическая информатика (2006).  

 
 

Anatolie PRISĂCARU 
Doctor în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ. 
 

Născut la 27 mai 1959, în s. Limbenii-Noi, Glodeni. Angajat 
la ASEM din anul 1997. A absolvit Facultatea de Matematică şi 
Cibernetică a Universităţii de Stat din Moldova. În anul 1981, îşi 
face studiile de doctorat la Catedra „Cibernetică şi Matematică” a 
Universităţii de Stat din Moldova în perioada 1983-1986. Cercetător 
ştiinţific la laboratorul de cercetări „Optimizare discretă” la aceeaşi 
catedră. Doctor în ştiinţe fizico-matematice (1994), conferenţiar 

universitar (2000). Discipline predate: Bazele informaticii, Informatica, Informatica economică.  
Membru al Consiliului Facultăţii CSIE, membru al Comisiei Metodice a facultăţii.  
Participant la numeroase conferinţe naţionale şi internaţionale, stagii ştiinţifico-didactice. Are 

peste 50 de publicaţii în reviste de specialitate din Republica Moldova, România, Rusia, Belarus, 
Georgia. Domenii de cercetare: structuri discrete, convexitate, optimizare. Lucrări publicate: 
„Divizarea unui domeniu poligonal într-un număr minimal de mulţimi convexe cu ajutorul 
secţiunilor de tip ghilotină”, „Couvrements de l’ensemble de sommets d’un graphe avec des 
ensembles convexes”, „О разбиении многогранника на параллелипипеды”. 

 
 
Anatolie BORDEIANU 
Lector superior  
 

Născut la 18 noiembrie 1949, în s. Coşniţa, Dubăsari. Specialist în 
domeniul informaticii. Angajat la ASEM din anul 1995. A absolvit 
Facultatea de Fizică şi Matematică a Institutului Pedagogic de Stat 
„T. Şevcenko”, din or. Tiraspol, în anul 1971. Până în 1980, a lucrat în 
calitate de profesor de matematică la şcolile medii din diferite localităţi 
ale Republicii, inclusiv în  Chişinău. În perioada 1980-1986, lucrează la 
Centrul de Calcul Interuniversitar al Ministerului Învăţământului Superior 

din RSSM. În intervalul de timp 1985-1988, prin cumul, lector la Catedra „Informatică” a 
Institutului Republican de perfecţionare a cadrelor pedagogice. În perioada 1986-1995, profesor de 
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informatică la Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie.  
Din anul 1995 până în prezent, lector superior universitar la Catedra „Bazele informaticii 

economice”. 
Între anii 1995-2002, prodecan la Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică 

Economică”. 
 

 
Maria MORARU  
Lector superior 
 

Născută la 21 septembrie 1955, în or. Hânceşti. Angajată la ASEM din 
anul 1992. A absolvit Facultatea de Fizică şi Matematică a Institutului 
Pedagogic de Stat „I. Creangă” din Chişinău (1977). Lector superior, 
Catedra Bazele informaticii economice. Discipline predate: „Bazele 
informaticii”, „Birotica”, „Limbaje de programare”, „Baze de date”, 
„Informatica economică”, în limbile română şi rusă. Stagii, participare la 
conferinţe diverse în R. Moldova şi în România. A efectuat cercetări asupra 

complexităţii şi dinamicii procesului educaţional în scopul atribuirii tehnologiei informaticii rolul de 
suport al activităţilor de predare, învăţare, evaluare şi auto-evaluare. Peste 21 de publicaţii, autoare a 
manualelor: Aplicaţii economice în Excel (2008), Informatica economică (2009). 

 
 

Maria NEGARĂ 
Lector superior 
 

Născută la 28 februarie 1955, în s. Bairachi, r-nul Herţa, 
reg. Cernăuţi. Angajată la ASEM din 1994. A absolvit Facultatea de 
Matematică şi Cibernetică a Universităţii de Stat din Moldova în anul 
1976.  

Şi-a început activitatea de muncă ca inginer-programator la 
Centrul de Calcul al USM. Ulterior, a activat ca inginer-coordonator la 
Institutul de Planificare al Gosplanului, apoi la Asociaţia de producţie şi 

ştiinţă Avicola. Din anul 1994, activează la ASEM, iniţial, ca inginer-programator coordonator, iar 
din 1995, ca lector universitar la Catedra Bazele Informaticii Economice. 

Discipline predate: „Bazele informaticii”, „Birotica”, „Limbaje de programare”, „Baze de 
date”, „Informatica economică”, în limbile română şi rusă. 

Autor a circa 10 lucrări metodico-didactice în domeniul informaticii şi managementului 
informaţional, coautor al manualului „ACCESS. Лекции и упражнения” (2006); coautor al 
programelor cursurilor de Gestiune a bazelor de date şi Metode de comunicare, Informatica 
economică, Bazele informaticii. 

 
Varvara ŢAPCOV 
Lector superior 
 

Născută la 23 decembrie 1956, în ato. Krasnoilsk, reg. Cernăuţi, 
raionul Storojineţ. Angajată la ASEM din 1991. A absolvit Facultatea 
de Matematică şi Cibernetică a Universităţii de Stat din Moldova în 
anul 1981; a absolvit cursul Logistic and supply chain management.  

Discipline predate: „Bazele informaticii”, „Birotica”, 
„Limbaje de programare”, „Baze de date”, „Informatica 

economică”, în limbile română şi engleză. 
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A participat, în calitate de lector, la cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice organizate 
de către Centrul de Tehnologii Informaţionale. 

A participat, în calitate de lector, la instruirea cadrelor economice din sectorul real al 
economiei naţionale în domeniul Instruirii Asistată de Calculator de pe lângă Centrul de Dezvoltare 
Economică şi Afaceri Publice al ASEM. 

A participat, în calitate de consultant responsabil de automatizarea şi consolidarea 
formularelor de comandă, receptate de la şcolile rurale din Republica Moldova, în vederea 
implementării Componentei 1 – „Îmbunătăţirea calităţii de predare şi învăţare în şcolile rurale” şi a 
Componentei 2 – „Sporirea accesului şi echităţii în şcolile rurale”, în cadrul proiectului „Educaţie de 
calitate în mediul rural din Republica Moldova”. 

Stagii ştiinţifico-didactice şi participări la mai multe conferinţe ştiinţifice din ţară şi de peste 
hotare. Autor a circa 10 lucrări ştiinţifice în domeniul informaticii şi managementului informaţional, 
a circa 18 lucrări metodico-didactice; autor al manualului „Excel and Access” (2008); coautor al 
programelor cursurilor de Gestiune a bazelor de date şi Metode de comunicare, Informatica 
Economică, Bazele informaticii. 

 
 

Ion GHEORGHIŞTEANU  
Lector superior  
 

Născut la 18 iulie 1943, în s. Costeşti, Râşcani. Angajat la 
ASEM din anul 1992. A absolvit Facultatea de Fizică şi 
Matematică a Universităţii de Stat din Chişinău. Între anii 1964-
1965, îşi satisface serviciul militar. În intervalul 1965-1968, 
lucrează ca profesor de fizică şi matematică în satul Dănceni, 
Străşeni. Între anii 1968-1971, lucrează laborant superior la 
Facultatea de Matematică a USM. În perioada 1971-1979, 

lucrează inginer superior la Centrul de Calcul al USM. Între anii 1979-1992, lucrează lector la 
Catedra „Limbaje algoritmice şi programare” a USM. Din anul 1992 şi până în prezent, 
lucrează la Catedra „Bazele Informaticii Economice”; disciplinele predate: Bazele informaticii 
şi Informatica economică. Autor a 12 lucrări ştiinţifice şi metodice. 

 
 

CATEDRA MATEMATICĂ 
 

 
Ion BUNU 
Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, prof. univ. 
Şef-catedră Matematică  
Membru al Senatului ASEM 
 

Născut la 6 februarie 1948, în s. Hirova, r-nul Călăraşi. 
Specialist în domeniul algebrei moderne cu specializarea în teoria 
inelelor, modulelor şi a categoriilor. Studiază diferite probleme 
fundamentale în teoria radicalilor şi a torsiunilor în categorii de 
module. 

Absolveşte cu medalie de argint Şcoala medie din oraşul 
Teleneşti. În perioada 1966-1971, îşi face studiile la Facultatea de 

Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Moldova. După absolvirea cu menţiune a USM, 
activează la Institutul de Matematică al AŞM (1971-1979), transferându-se apoi la Facultatea de 
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Economie a USM (1979-1991). Este angajat la ASEM din anul 1991. Doctor în ştiinţe fizico-
matematice (1978), conferenţiar universitar (1988), doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice 
(1998), profesor universitar (2000). Predă diferite discipline ce ţin de profilul catedrei. Ţine 
prelegeri şi seminare studenţilor cu ambele forme de învăţământ. 

Pe parcursul activităţii didactice, a ocupat funcţiile de:  
–  prodecan al Facultăţii „Economie” a USM (1982-1986); 
–  şef-departament „Matematică” al Institutului Tehnologic din or. Media (Algeria, 1988-

1991); 
–  prodecan al Facultăţii „Contabilitate”, ASEM (1991-1993); 
–  şef-catedră „Matematică” ASEM, (1993 – până în prezent). 
Participant la diferite stagii ştiinţifico-didactice (Franţa, Rusia, România) şi diverse 

conferinţe şi simpozioane internaţionale din ţară şi de peste hotarele ei. Autor şi coautor a peste 90 
de lucrări ştiinţifico-didactice, inclusiv manuale, note de curs, lucrări metodico-didactice. 
Deţinător al medaliei „Meritul Civic” (2005). 

 
 

Vladimir BALCAN 
Doctor în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ. 
 

Născut la 7 octombrie 1962, în or. Izmail, reg. Odesa, Ucraina. 
A absolvit Facultatea de Matematică şi Cibernetică a Universităţii de 
Stat din Moldova (1980-1985); şi-a făcut studiile de doctorat la 
Catedra „Geometrii superioare” a USM (1985-1988); doctor în ştiinţe 
fizico-matematice (1990, specializarea „Geometrie şi topologie”, 
Institutul de Matematică şi Informatică); lector universitar (1988), 
lector superior (1993), conferenţiar universitar (2002). Activează în 
cadrul USM, la Facultatea „Economie” din anul 1988 (lector 
universitar), la Catedra „Metode economico-matematice”. Angajat la 

ASEM din anul 1991, la Catedra „Matematică şi econometrie”. Discipline predate: Matematică 
economică, Probabilităţi şi statistică matematică – la Ciclul I. Licenţă;Probabilităţi şi statistică 
matematică  – la Ciclul I. Licenţă; Matematici financiare şi actuariale – la Ciclul II. Masterat; 
Matematici – Ciclul 0. 

Interesele ştiinţifice ţin de geometria hiperbolică (Lobacevski), anume: descompuneri ale 
spaţiilor hiperbolice de curbură constantă, automorfismele suprafeţelor hiperbolice, studiul 
geodezicelor ale varietăţilor hiperbolice jos dimensionale. Este autor a peste 45 de publicaţii 
ştiinţifice. 

 
 

Rodica BERZAN 
Doctor în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ. 
 

Născută la 31 ianuarie 1957, în s. Chetrosu, Drochia. În anii 
1974-1979, a făcut studiile superioare la Facultatea „Matematica de 
Calcul şi Cibernetică” a Universităţii de Stat „M. V. Lomonosov” din 
Moscova, apoi, timp de trei ani, a lucrat la Centrul de Calcul al 
Universităţii de Stat din Moldova în calitate de programator. Şi-a 
continuat studiile de doctorat la Facultatea „Matematica de Calcul şi 
Cibernetică” a Universităţii de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova, 

în perioada 1982-1985. Revenind în 1986 la Chişinău, a continuat să lucreze la Centrul de Calcul 
Republican Interuniversitar în calitate de programator superior. A ţinut cursul „Metode de Calcul” la 
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Universitatea Tehnică din Chişinău. În 1987, a susţinut teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice la 
Universitatea „M. V. Lomonosov” din Moscova cu tema „Problema dirijării optimale a familiei de 
traiectorii pentru sisteme dirijabile cu structură variabilă”. Din 1994, activează la ASEM, la Catedra 
„Matematică”. Predă cursurile „Matematica Economică”, „Teoria Probabilităţilor şi Statistica 
Matematică”, „Matematici financiare”. Limbile de predare: engleză, română, rusă. A editat 2 note 
de curs în limba engleză: „Mathematics. Functions of a single variable”, ASEM, 2003 şi 
„Mathematics. Functions of several variables”, ASEM, 2007. În 2004, i s-a conferit titlul de 
conferenţiar universitar. Domeniul de cercetare: metode matematice aplicate în analiza economică, 
funcţiile de producţie. Rezultatele obţinute le publică regulat în tezele anuale ale conferinţelor 
internaţionale ţinute în cadrul ASEM, în „Analele ASEM”, precum şi în alte reviste ştiinţifice. 

 
 

Ştefan BUZURNIUC 
Doctor în ştiinţe tehnice, conf. univ. 
 

Născut la 15 noiembrie 1945, în oraşul Soroca, Republica 
Moldova. A absolvit Facultatea de Fizică şi Matematică a 
Universităţii de Stat din Moldova (1971). Şi-a făcut studiile de 
doctorat la Institutul de Matematică şi Informatică în 1977. 

În perioada 1971-1975, a lucrat la Institutul de Matematică al 
Academiei de Ştiinţe din Moldova în calitate de inginer-programator 
superior şi colaborator ştiinţific inferior. Şef de sector, colaborator 
ştiinţific superior al Centrului de Cercetări Ştiinţifice ale Tehnicii de 

Calcul (1981-1991). Conferenţiar (titular şi prin cumul) la Facultatea „Calculatoare” a 
Universităţii Tehnice (1984-2010). Din 1995, activează în calitate de conferenţiar al Catedrei 
„Matematica” a Academiei de Studii Economice din Moldova. 

A susţinut teza de doctor în ştiinţe tehnice (1984). Cercetător ştiinţific superior (1991), 
conferenţiar universitar. 

Interesele ştiinţifice ale conferenţiarului Ştefan Buzurniuc sunt asociate cu problemele de 
optimizare şi modelare matematică. 

A publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice. Autor şi coautor a 14 cărţi şi lucrări metodice. 
Deţinător al medaliilor „Veteran al muncii” şi „XX de ani ai Victoriei în al Doilea Război 

Mondial” (1941-1945).  
 
 

Pavel CHIRCU 
Doctor în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ. 
 

Născut la 1 august 1954, în cătunul Sosnovka, r-nul 
Iurghinsk, reg. Tiumeni, Federaţia Rusă. A absolvit cu 
menţiune Facultatea Matematică şi Cibernetică a Universităţii 
de Stat din Moldova (1976).  

Activitatea profesională: 
– învăţător de matematică la Şcoala serală nr.13 din 

or. Chişinău (1976-1977); 
– laborant superior la Institutul de Matematică al AŞ a 

RM (1977-1980); 
– doctorand la IM al AŞ a RM (1980-1983); 
– cercetător ştiinţific inferior la IM al AŞ a RM (1983-1986); 
– cercetător ştiinţific superior la IM al AŞ a RM (1986-1995); 
– conferenţiar universitar la ASEM (1995 – prezent). 
Doctor în ştiinţe fizico-matematice (1983), conferenţiar universitar (2000).  
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Predă în limbile română, rusă şi engleză disciplinele: Matematică economică şi 
Matematici financiare şi actuariale. 

A publicat 30 de lucrări ştiinţifice în domeniul algebrei topologice. A fost liderul 
echipei Republicii Moldova la mai multe ediţii ale Olimpiadei Balcanice de matematică.  

 
 
Constantin CRACILOV 
Doctor în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ. 
 
Născut la 7 octombrie 1945, în s. Kalanciak, r-nul Bolgrad. 

Activează la ASEM din anul 1991. A absolvit Facultatea de 
Fizică şi Matematică a USM (1967). Doctor în ştiinţe fizico-
matematice (1980), conferenţiar universitar (1994). A activat la 
Institutul de Matematică al AŞM în calitate de colaborator 
ştiinţific inferior (1974-1981), apoi ca profesor la Universitatea 
Huari Bumedien în Republica Algeria (1984-1987). Predă în 

limbile rusă şi franceză disciplinele: Matematică economică şi Matematici financiare şi 
actuariale. 

Activitatea ştiinţifică ţine de domeniul teoriei generale a torsiunilor în inele, clasificarea 
unor inele cu ajutorul torsiunilor. 

Este autor a peste 40 de lucrări ştiinţifice şi a 10 manuale. 
 

 
Boris MORCOV 
Doctor în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ. 
 
Născut la 19 noiembrie 1945, în s. Hânceşti, r-nul Făleşti. 

Activează la ASEM din anul 1995. A absolvit Facultatea „Matematica 
de Calcul şi Cibernetică” a Universităţii de Stat „M.V. Lomonosov” 
din Moscova (1972). Activează în cadrul Facultăţii „Matematică şi 
Cibernetică” a USM (1972-1995). Şi-a făcut studiile de doctorat la 
Universitatea de Stat din Leningrad în perioada 1976-1978. Doctor în 
ştiinţe fizico-matematice (1979), conferenţiar universitar (1993). 

Disciplinele predate: Matematica, Matematică economică, Programarea matematică, 
Matematici financiare şi actuariale – la ASEM, Limbaje de programare, Cercetări 
operaţionale – la USM. 

Are peste 40 de publicaţii de specialitate în reviste din R. Moldova, Rusia. Autor al 
manualelor didactice: „Cercetări operaţionale” (1992), „Probleme de matematici financiare” 
(2006). 

 
 

Victor VIZITIU 
Doctor în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ. 
 

Născut la 9 noiembrie 1948, în s. Bravicea, r-nul Călăraşi, 
Moldova. Specialist în domeniul matematicii (algebră şi 
topologie). Activează la ASEM din anul 1991. A absolvit cu 
menţiune Facultatea de Fizică şi Matematică a Universităţii de 
Stat din Moldova (1971). Şi-a făcut studiile de doctor la Institutul 
de Matematică cu Centrul de Calcul al AŞM (1974). Doctor în 
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ştiinţe fizico-matematice (1978), conferenţiar universitar (1993). Discipline predate: 
Matematică economică – la Ciclul I. Licenţă; Matematici financiare – la Ciclul II. Masterat. 

A activat la Institutul de Matematică al AŞM (1973-1984); la Universitatea de Stat din 
Moldova (1984-1991). 

Activitatea ştiinţifică ţine de domeniul topologie, în particular, de studierea diferitelor 
proprietăţi ale inelelor topologice şi posibilitatea extinderii topologiilor inelelor pe diferite 
extensiuni ale lor. Pentru rezultate obţinute în acest domeniu, este laureat al Premiului 
republican pentru tineret în domeniul ştiinţei şi tehnicii (1980), al Premiului Prezidiului AŞM 
pentru cea mai valoroasă lucrare ştiinţifică a anului 1982. 

Este autor a peste 100 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din 
R. Moldova şi peste hotare, a diferitelor lucrări metodice şi didactice în domeniul matematicii. 
A participat cu rapoarte la diferite conferinţe naţionale şi internaţionale în domeniul algebrei 
şi topologiei. 

 
 

Mircea ZAMBIŢCHI 
Doctor în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ. 
 

Născut la 1 august 1935, în s. Cuconeştii Vechi, r-nul Edineţ, 
decedat la 26 martie 2011. A activat la Academia de Studii Economice 
din 1991, în calitate de conferenţiar universitar. În perioada 1993-
1998, a fost decan al Facultăţii „Cibernetică, Statistică şi Informatică 
Economică” a ASEM.  

După absolvirea Facultăţii de Fizică şi Matematică a Institutului 
Pedagogic „A. Russo” din or. Bălţi (1958), îşi începe activitatea 

pedagogică ca profesor de matematică în şcoală, apoi ca lector la Institutul Pedagogic 
„A. Russo”; şi-a făcut studiile de doctor, în perioada 1962-1965, la Institutul de Matematică al 
AŞM. Susţine teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice (1969). A activat în calitate de 
colaborator ştiinţific la Institutul de Matematică al AŞM (1965-1970). Din 1970, a activat ca 
lector superior la Institutul Politehnic, apoi la Universitatea de Stat – conferenţiar universitar 
şi prodecan. A publicat 25 de lucrări ştiinţifico-metodice. 

Distincţii: medalia „Veteran al Muncii”, „Ordinul Gloria Muncii”. 
 
 

Dumitru ZAMBIŢCHI 
Doctor în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ. 
 

Născut la 12 februarie 1940, în s. Cuconeştii Vechi, r-nul Edineţ. 
Activează la ASEM din anul 1995. A absolvit Facultatea de Fizică şi 
Matematică a Institutului Pedagogic „A. Russo” din or.Bălţi (1961). 
Susţine teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice (1969) or. 
Moscova, URSS. Conferenţiar universitar (2000).  

Este laureat al Premiului Naţional în Domeniul Ştiinţei şi 
Tehnicii (2004). Doctor Honoris Causa al Academiei de Transporturi, 

Informatică şi Comunicaţii (2007).  
A pregătit trei doctori în ştiinţe fizico-matematice, a fost conducător ştiinţific la multe 

teze de licenţă, preşedinte al comisiilor de examinare la Universitatea de Stat din Moldova.  
Deţinător al medaliei „Veteran al Muncii”. 
Autor a 116 lucrări ştiinţifice şi didactice, inclusiv a două monografii şi 18 cărţi pentru 

elevi şi studenţi. 
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Marcel ZAMBIŢCHI 
Doctor în economie, conf. univ. 
 

Născut la 29 martie 1967, în or. Chişinău. Absolveşte 
Facultatea „Matematică şi informatică” a USM (1991) şi Facultatea 
„Management” a ASEM (1996). Activează la ASEM, din anul 
1995, la Catedra „Matematică”. Şi-a făcut studiile de doctorat la 
ASE Bucureşti. Doctor în ştiinţe economice (1996), conferenţiar 
universitar (2003). Activitatea ştiinţifică este asociată cu probleme 
de optimizare cu aplicaţii în economie. A publicat 16 lucrări 
ştiinţifico-metodice. 

 
 

Mariana TACU 
Lector superior  
 

Născută la 17 septembrie 1975, în s. Ciuciuleni, r-nul Hânceşti. 
Activează la ASEM din anul 2002. A absolvit Facultatea 
„Matematică şi Cibernetică” a Universităţii de Stat din Moldova 
(1997). Şi-a făcut studiile de doctorat la Universitatea „Babeş-
Bolyai”, Cluj-Napoca, în perioada 1997-1999 şi la Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, or. Chişinău (1999-2002). Activează ca 
profesor de matematică la Liceul „Ştefan cel Mare” (1995-1997), 
apoi ca lector universitar la Universitatea de Stat din Moldova 

(1997-2002). Discipline predate: Matematică economică, Probabilităţi şi statistica 
matematică, Algebră liniară şi analiza matematică, Matematici financiare. 

Autor a mai multor articole ştiinţifice publicate în diverse reviste de specialitate din 
RM. Participantă la diverse conferinţe naţionale şi internaţionale. Stagii ştiinţifico-didactice, 
vizite de documentare în România. 

 
Marin POSTOLACHE 
Lector superior  
 

Născut la 8 ianuarie 1943, în s. Baiuş, r-nul Leova, R. 
Moldova. Activează la ASEM din anul 1991 ca lector superior la 
Catedra „Matematică”. A absolvit Facultatea de Fizică şi 
Matematică a USM (1964). Şi-a făcut studiile de doctorat la 
Institutul de Matematică al AŞM (1975-1979). Îşi începe activitatea 
pedagogică ca profesor de fizică şi matematică la Şcoala Medie 
Iargora, r-nul Leova (1965-1967), apoi ca lector la Catedra „Ecuaţii 
diferenţiale” a USM (1967-1979). 
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CATEDRA MILITARĂ 
 

 
Gheorghe POPA, 
Şef-catedră Militară 
 

Născut la 5 mai 1960, în s. Budăi, Taraclia. Militar de 
carieră. Angajat la Catedra Militară a ASEM din anul 2004. A 
absolvit Facultatea de Electrofizică a Institutului Politehnic 
din Chişinău în 1982.  

Având studii la Catedra Militară a instituţiei 
nominalizate, a fost încorporat în serviciul militar prin 
contract în funcţia de ofiţer. Serviciul militar şi l-a satisfăcut 
în Armenia şi Georgia din Districtul Militar Transcaucaz din 
fosta URSS, şi în Republica Cuba. 

Din anul 1992 şi până 2004, a activat în Armata 
Naţională a Republicii Moldova. Împreună cu un grup de 

ofiţeri a stat la baza creării trupelor de artilerie ale Armatei Naţionale. Absolvent al 
Colegiului Naţional de Apărare din Bucureşti (România) 1998. Este autorul manualului 
„Activitatea de luptă a subunităţilor de artilerie” (1996), coautor al  manualului 
„Regulamentul de tragere şi de conducere a focului de artilerie” (1997). 

În aceasta perioadă, a deţinut mai multe funcţii de conducere, după cum urmează: 
- şef al direcţiei artilerie – comandantul trupelor de artilerie ale Armatei Naţionale; 
- comandant al  brigăzii de artilerie „Prut” din oraşul Ungheni; 
- rector al Institutului Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”; 
- viceministru al Apărării RM. 
Este decorat cu medaliile: 
- „În slujba Patriei” – gradul III; 
- „În slujba Patriei” – gradul II; 
- „În slujba Patriei” – gradul I; 
Şef-catedră Militară. Conduce activitatea privind pregătirea rezerviştilor pentru Armata 

Naţională. 
 

 
Alexei GURIŢA  
Lector superior  
Maior în rezervă 
 

Născut la 19 aprilie 1975, în oraşul Chişinău. Angajat la 
ASEM din anul 2004.  

A absolvit Liceul Militar în 1992, din Chişinău, apoi a 
urmat Institutul Militar de Tancuri, or. Piteşti. România (1992-
1996).  

După absolvirea instituţiei militare a fost repartizat în 
Brigada 2 Infanterie Motorizată din or. Chişinău în funcţia de 
comandant de pluton. 

În perioada satisfacerii serviciului militar, a îndeplinit mai multe funcţii: 
- locţiitor comandant Companie al lucrului educativ, Bg. 2I. Moto(1997-2000); 
- locţiitor comandant Companie de Cercetare a lucrului educativ, Bg.2I. Moto  

(2000-2001); 
- locţiitor comandant Batalion al lucrului educativ (Bg. 2I. Moto 2001-2004); 
- sef-service trupe ale Institutului Militar (ianuarie 2004-octombrie 2004). 
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Pavel CARPOV  
Lector universitar 
 

Născut la 7 martie 1961; în s. Chiperceni, Orhei. Angajat al 
ASEM din 2004, din primele zile ale creării Catedrei Militare. A 
revenit în Republica Moldova printre primii ofiţeri.  

Colonel în rezervă. Participant la conflictul armat din 1992.  
Deţinător al multor decoraţii de stat. Inclusiv cu medalia 

„Pentru Vitejie”. 
Pe parcursul serviciului militar, a exercitat următoarele funcţii: 

- 1979-1981 – serviciu militar în termen; 
- 1981-1985 – cursant, Şcoala Militară Superioară, or. Tbilisi; 
- 1985-1992 – serviciu Militar, ca ofiţer al Armatei Sovietice; 
- 1992-2004 – serviciu în Armata Naţională;  
- 1995-2003 – locţiitor şef-catedră – lector superior Institutul Militar 

„Alexandru cel Bun” al FA ale RM; 
- 2003-2004 – şef artilerie Brigadă Infanterie Moto; 
- 2004 – şef-secţie organizare de state, Direcţia organizare-mobilizare Marele 

Stat Major al AN a RM;  
- 2004-2008 –  lector la Catedra Militară a Universităţii Tehnice a Moldovei. 

A absolvit Şcoala Militară Superioară de Artilerie din or. Tbilisi, 1985. 
Curs de perfecţionare a ofiţerilor de artilerie, or. Leningrad, 1988. 
Curs de management educaţional, or. Bucureşti, 2000. 
Curs internaţional de instruire în domeniul verificării armamentului, 2003. Franţa. 
Curs de reconversie la UTM, în 2005. 
Cunoaşte limbile franceză – bine; rusă – foarte bine; georgiană – cu dicţionarul. 
 
 
ŞCOALA MASTERALĂ DE EXCELENŢĂ ÎN ECONOMIE ŞI BUSINESS 

 
 

 
 

Angela CASIAN 
Doctor în economie, conf. univ. 
Director al Şcolii Masterale de Excelenţă în Economie şi Business a 
ASEM 
Membru al Catedrei Finanţe şi Asigurări 
 

Născută la 12 iulie 1971, în or. Chişinău. Specialist în domeniul 
Managementului finanţelor publice. Angajată la ASEM din anul 1996. A 
absolvit Facultatea de Management a Academiei de Studii Economice din 
Moldova în anul 1993, şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM în perioada 
1996-1999. Doctor în economie (1999), conferenţiar universitar (2002). 

Discipline predate: Finanţe publice – la Ciclul I. Licenţă; Managementul finanţelor publice, Finanţe 
publice locale, Auditul intern în sectorul public, Politici şi tehnici de bugetare, Bugetare sensibilă la 
gen – la Ciclul II. Masterat.  

A participat, în calitate de expert local şi consultant independent, la Proiectul „Reforma de 
descentralizare şi autonomia locală” (PNUD, Guvernul Republicii Moldova); Programul 
„Promovarea egalităţii de gen în programele şi planurile naţionale de dezvoltare”, UNIFEM; 
Proiectul „Consolidarea cooperării dintre partide politice, organe electorale şi alegători”, 
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(Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, cu suportul financiar al Fondului Naţiunilor 
Unite pentru Democraţie (UNDEF). 

Participantă la numeroase traininguri organizate cu suportul Băncii Mondiale şi al UNDP/ 
UNIFEM în cadrul Ministerului Finanţelor al RM şi Ministerului Protecţiei Sociale, Muncii şi 
Familiei al RM privind reforma Managementului finanţelor publice în Republica Moldova, precum 
şi la diverse stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse 
ţări: România, Federaţia Rusă, Kazahstan. Peste 40 de publicaţii în reviste de specialitate; coautoare 
a manualului „Bugetare sensibilă la gen”. 

 
Lilia COVAŞ 
Doctor în economie, conf. univ. 
Vicedirector al Şcolii Masterale de Excelenţă în Economie şi Business a 
ASEM 
Membru al Catedrei Management 
 

Născută la 2 aprilie 1972, în or. Hânceşti. Angajată la ASEM din 
anul 1994. A absolvit Facultatea de Business şi Administrarea Afacerilor 
din cadrul ASEM în anul 1994 şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM în 
perioada 1994-1997. Doctor în economie (1997), conferenţiar universitar 
(2005). Discipline predate: Management, Bazele antreprenoriatului, 

Planul de afaceri, Cultura afacerilor – la Ciclul I. Licenţă; Comportamentul organizaţional, 
Managementul conflictelor – la Ciclul II. Masterat.  

Instruire şi consultanţă în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale în domeniul 
managementului, marketingului. Expert al Reţelei Locale a Pactului Global, PNUD (anii 2009-2010).  

Stagii ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări. 
Peste 30 de publicaţii în reviste de specialitate şi conferinţe ştiinţifice din Republica Moldova; 
autoare a manualelor: Cultura afacerilor (2004), Responsabilitatea socială corporativă: aspecte 
practice (2009). 

 
Maria SLONOVSCHI 
Şef-serviciu masterat (2001-2011) 
Metodist-coordonator al Şcolii Masterale de Excelenţă  
în Economie şi Business a ASEM 
 

Născută la 19 iulie 1950 în or. Sângerei. A absolvit Facultatea 
„Biologie” a Universităţii de Stat din Moldova (1972), Facultatea 
„Management”, specialitatea „Managementul firmei”, a ASEM (2000). 
Activează în ASEM de la fondare. A organizat activitatea „Serviciului 
studii şi evidenţa studenţilor” din momentul înfiinţării acestei 
subdiviziuni a ASEM şi a condus-o timp de 10 ani. 

În perioada 1991-2001, este membru al Senatului ASEM. Este 
profesionist de categorie înaltă în managementul procesului de studii la instituţii de învăţământ 
universitar. 

Membru al grupurilor de lucru şi coautor al elaborării diferitelor formulare de diplome de licenţă şi 
de master, al diferitelor Regulamente cu privire la activitatea didactică în învăţământul universitar, cu 
privire la normarea activităţii didactice, Plan-Cadru şi multe altele, elaborate de către Ministerul 
Educaţiei. A participat la Acreditarea instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova, ca membru al 
comisiilor de acreditare. A realizat stagii ştiinţifico-didactice şi vizite de documentare în diverse ţări. 

A fost la baza organizării învăţământului postuniversitar specializat prin masterat în ASEM şi 
a administrat activitatea acestuia timp de 10 ani. Deţinătoare a mai multor menţiuni ale ME din 
Republica Moldova, ale conducerii ASEM. 
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Cristina ERHAN 
Dispecer superior al Şcolii Masterale de Excelenţă în Economie şi 
Business a ASEM 
 

Născută la 2 februarie 1984, în or. Chişinău. A absolvit ASEM, 
specialitatea: „Finanţe”, Specializarea: „Finanţe şi Contabilitatea 
Firmei” (2007), licenţiată în economie.  
Studii postuniversitare prin masterat, specialitatea: „Finanţe”, 
specializarea: „Administrarea Financiar-Bancară”, Diplomă de Master 
în economie (2008). 

Angajată la ASEM din anul (2008) în funcţia de dispecer 
superior în „Serviciul Masterat”. Transferată la Şcoala Masterală de 

Excelenţă în Economie şi Business a ASEM în funcţia de dispecer superior (ianuarie 2011). 
 
 

ŞCOALA DOCTORALĂ 
 

Eugenia FEURAŞ 
Doctor habilitat în economie, prof. univ.  
Director  al Şcolii Doctorale a ASEM 
Membru al Catedrei Teorie şi Politici Economice 
 

Născută la 15 decembrie 1956, în or. Chişinău. Specialist în 
domeniul Teoriei economice. Angajată la ASEM din anul 1992. A 
absolvit Facultatea de Economie a Universităţii Tehnice a Moldovei în 
anul 1977; şi-a făcut studiile de doctorat la aceeaşi universitate în 
perioada 1980-1982. Doctor în economie (1984), conferenţiar universitar 
(1996), doctor habilitat (2001), profesor universitar (2005). Discipline 
predate: Teorie economică I (microeconomie), Teorie economică II 

(macroeconomie) – la Ciclul I. Licenţă; Metodologia cercetării economice – la Ciclul II. Masterat. 
A activat în calitate de prodecan la Facultatea Relaţii Economice Internaţionale (1996-1998) 

şi şef-catedră Economie politică şi doctrine economice (1998-2010). 
Autoare a peste 60 de lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice, dintre care monografia „Mediul 

instituţional: formare, funcţionare, reformare” (2001), cursul universitar cu aplicaţii Doctrine 
economice, coautor V. Caun (2003), manualul „Metodologia cercetării economice” (2008). 

 
 

Valentina BACIOI 
Metodist-coordonator al Şcolii Doctorale a ASEM 
 

Născută la 17 august 1949, în s. Roşcana, Anenii Noi. A 
absolvit Facultatea de „Fizică şi Matematică”, specialitatea 
„Matematică” a Universităţii de Stat din Moldova (1972).  

Este angajată la ASEM de la fondare, din anul 1991. În 
perioada 1991-2010, a îndeplinit funcţia de Şef-doctorat în 
serviciul „Doctorat”. 

În conformitate cu prevederile Procesului Bologna, la care a aderat Republica Moldova, 
şi alinierii sistemului actual de pregătire a cadrelor prin doctorat la exigenţele Spaţiului 
European al Învăţământului şi Cercetării, în 2011, este fondată Şcoala Doctorală a ASEM, 
unde Valentina Bacioi activează în funcţia de metodist-coordonator al Şcolii Doctorale.  
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COLEGIUL NAŢIONAL DE COMERŢ 
 

 
Larisa ŞTIRBU  
Director al Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM 
Membu al Senatului ASEM 
Profesoară de chimie,  
grad didactic superior, grad managerial II 
 

Născută la 1 decembrie 1950. A absolvit Universitatea 
de Stat din Moldova, Facultatea Chimie, 1973.  

Disciplina predată: Chimia. Membru al Consiliului 
Directorilor de Colegiu din R. Moldova, al Senatului ASEM. 

Activitatea de muncă: 1973-1975, Institutul de Chimie 
al Academiei de Ştiinţe din R. Moldova, laborant superior; 
1975-1976 – Şcoala Medie Stoicani, Soroca; organizator al 

lucrului educativ, învăţător de chimie; 1976-1978 – Inginer-tehnolog al Asociaţiei de 
Producere Republicană „Universal”; 1978 – Maistru la Asociaţia de Producere Republicană 
„Universal”; 1980 – Societatea republicană „Rembîttehnica”, inginer chimist; 1980-1991 – 
Şcoala Republicană de Arte Plastice „A. Plămădeală”, profesor de chimie; 1991-1996 
Colegiul Naţional de Comerţ, profesor de chimie; 1996-1998 – Colegiul Naţional de Comerţ, 
director-adjunct pentru instruire; 1998-2011 – Colegiul Naţional de Comerţ, director; 
Actualmente, director al Colegiului Naţional de Comerţ, grad didactic superior şi grad 
managerial II.  

Distincţii şi menţiuni: 1987 – Eminent al Învăţământului Public; 2005 – Diploma 
Guvernului Republicii Moldova; 2006 – Diploma Ministerului Educaţiei al R. Moldova; 2006 – 
Diploma ASEM; 2010 – Diploma Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.  

Experienţă: Pe parcursul anilor, a fost de două ori Preşedinte al Centrului Republican de 
Verificare a Bacalaureatului, de mai multe ori membru al Comisiei de Atestare a cadrelor 
didactice la Chimie, începând cu anul 1998 până în prezent, Preşedinte al Centrului de 
Bacalaureat la Colegiul Naţional de Comerţ, Colegiul de Transporturi, Colegiul de Medicină şi 
Farmacie din Chişinău, a activat în Comisia de Elaborare a Codului Educaţiei, a participat la 
controale frontale în Colegiul de Ecologie, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei, Colegiul 
Politehnic, a desfăşurat întruniri, seminare, olimpiade republicane cu tematică diversă etc. 

 
 

Lidia PLEŞCA 
Director-adjunct pentru instruire, 
Profesoară de limba şi literatura română 
grad didactic superior, grad managerial II 
 

Născută la 16 noiembrie 1957, în s. Crişcăuţi, r-nul 
Donduşeni. Absolventă a Şcolii Pedagogice din or. Orhei 
(1973-1977 ) şi a Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea 
de Litere (1977-1982). Profesoară de limba şi literatura 
română, Şcoala nr. 25 (azi, Liceul „Onisifor Ghibu”), din or. 
Chişinău (1982-1994). Activitate de formare profesională prin 

participări active la întrunirile metodice raionale, la evaluarea lucrărilor participanţilor la 
olimpiadele raionale, şef de catedră. Din 1994, angajată la Colegiul Naţional de Comerţ în 
calitate de profesoară de limba şi literatura română, organizatoare a Seminarului Republican 
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pentru profesorii de limba şi literatura română din republică. Activitate de formare 
profesională: seminarii, cursuri, susţinerea lecţiilor publice în cadrul Seminarului Republican 
pentru profesorii de limba şi literatura română, organizat de Ministerul Educaţiei al Republicii 
Moldova. Director-adjunct pentru instruire în Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM (1998 – 
până în prezent). Membru al Comisiei Republicane de Evaluare pe Teren a cadrelor didactice 
din colegii (2001). Vicepreşedinte al Comisiei Republicane de Evaluare la Limba şi Literatura 
Română, Bacalaureat (2002, 2003). Membru al echipei de elaborare a testelor de Bacalaureat. 
Membru al Comisiilor de Evaluare Frontală a instituţiilor medii de specialitate: Colegiul de 
Microelectronică şi Tehnică de Calcul (2008), Colegiul de Ecologie (2009-2010), Colegiul 
Financiar-bancar (2011). Deţinătoare a diplomelor Ministerului Educaţiei, ASEM, CNC 
pentru activitate prodigioasă şi experienţă avansată în domeniul profesat. 

 
 

Svetlana MANUIL  
Director-adjunct pentru lucru educativ 
Profesoară de limba franceză, grad didactic superior 
 

Născută la 14 martie 1954, în s. Căinari, r-nul Căuşeni. A 
absolvit Facultatea de Limbi Străine (Limba franceză) la 
Institutul Pedagogic „Alecu Ruso” din Bălţi (1973-1977). 
Cariera pedagogică şi-a început-o la 17 ani (1971) ca profesoară 
de limba franceză în s. Plop – Ştiubei, r-nul Căuşeni. Angajată la 
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din ianuarie 1993. A 
lucrat în calitate de profesoară de limbă franceză, ca şef de 

catedră, şef de secţie. Din 2000 – director-adjunct pentru educaţie. În 2002, susţine gradul 
didactic I, iar în 2007, gradul didactic superior şi confirmă gradul managerial II. Disciplinele 
predate: Limba franceză, Limba franceză de afaceri, Limba franceză aplicată în 
turism,Corespondenţa de afaceri. A realizat stagieri de perfecţionare în: Franţa, or. Caen, 
Normandie, 2 luni (1977), Bulgaria, or. Sofia (2008 -2009) organizate de CREFECO. Are 
experienţa cu „AMIS sans Frontieres” Franţa, în cadrul proiectului „Pentru o dezvoltare 
durabilă a ţărilor din Europa (2008). Participant la Întrunirea Internaţională a preşedinţilor şi 
Vicepreşedinţilor Asociaţiilor de Profesori de limbă franceză, Montreux, Elveţia) 2010, a 
prezentat proiectul: Festivalul Naţional al cântecului francofon „Chantons amis!”Activând în 
colegiu, a fondat mai multe tradiţii: Festivalul cântecului în diferite limbi „Unitate prin 
diversitate” (17 ediţii), Festivalul poeziei franceze (16 ediţii), O seară de romanţe şi cântece 
de lume (12 ediţii), Concursul erudiţilor „Robingo” în limba franceză (15 ediţii), Festivalul 
Naţional al cântecului francofon „Chantons, amis!” (8 ediţii naţionale, 1 ediţie locală, 1 ediţie 
municipală). Festivalul cântecului românesc „Mărţişor” (4 ediţii) A activat la Biroul Sindical 
din 1994 în calitate de membru, vicepreşedinte şi preşedinte (1998-2008), membră a Comisiei 
de evaluare la BAC, membră a Comisiei Ministerului Educaţiei de Evaluare la Colegiul 
Politehnic. Este vicepreşedinte al Comitetului Administrativ al Asociaţiei Profesorilor de 
Limba Franceză din Moldova. A jurizat Festivalul cântecului francofon „Chantons, amis!” în 
mai multe raioane: Căuşeni, Ungheni, Străşeni, Orhei. Deţinătoare a 3 diplome de la 
Ministerul Educaţiei, de la Sindicatul Republican din Învăţământ, de la compania Teleradio 
Moldova, de la ASEM, de la CNC, de la Alianţa Franceză din Cahul, de la Festivalul 
Internaţional de muzică francofonă, România, Baia-Mare... Are multe publicaţii pe paginile 
„Făcliei”, a publicat în „Universul Pedagogic” şi în revista „Învăţământul modern”. 
Colaborează cu Compania Teleradio Moldova. 
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Tamara ŞALARU  
Şef-secţie Turism şi Servicii hoteliere 
Profesoară de biologie, grad didactic superior 
 

Născută la 22 iunie 1959 în Sângerei. Angajată la 
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din anul 2000. A 
absolvit cu menţiune Facultatea de Biologie şi Pedologie a 
Universităţii de Stat din Moldova (1982); şi-a făcut studiile 
de doctorat la Academia de Ştiinţe a Moldovei (1987). 
Colaborator ştiinţific în Laboratorul de Dendrologie al 
Institutului de Botanică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

(1987-1991), profesoară de Biologie, Dendrologie şi Botanică la Colegiul de Ecologie (1991-
2000). În perioada activităţii la Colegiul de Ecologie, i se conferă gradul didactic II (1998) şi 
gradul didactic I (2000). Din octombrie 2000 până în prezent, angajată la Colegiul Naţional de 
Comerţ al ASEM. Disciplinele predate: Biologie, Ecologie şi protecţia mediului înconjurător, 
Bazele microbiologiei, igienei şi sanităriei. În perioada septembrie 2008 – martie 2009, deţine 
funcţia de şef de catedră „Ştiinţe exacte”. Din 2009, activează în calitate de şef-secţie „Turism 
şi Servicii hoteliere”. Profesoarei Tamara Şalaru i s-a decernat Diploma Ministerului 
Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova în legătură cu jubileul de 60 de ani 
al fondării instituţiei. A elaborat Curricula la disciplina: „Biologie”, „Ecologie şi protecţia 
mediului”, „Bazele microbiologiei, igienei şi sanităriei”. A urmat câteva stagii în cadrul 
Universităţii de Stat din Moldova, Universităţii din Tiraspol, Institutului de Ştiinţe ale 
Educaţiei. Autor a peste 20 de publicaţii în reviste naţionale şi internaţionale, dedicate 
educaţiei ecologice a tinerilor. 

 
 

Natalia LAZAREV  
Şef-secţie Comerţ , Merceologie , Tehnologii, 
Profesoară de marketing, grad didactic I  
  

Născută la 29 iunie 1971, în or. Chişinău. Din anul 1992, 
angajată la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, din anul 
2004, activează în calitate de şef-secţie „Comerţ, Merceologie, 
Tehnologii”. A absolvit Facultatea de Marketing a Academiei de 
Studii Economice din Moldova (1999), specialitatea Marketing, 
calificarea Economist-marketolog, specializarea marketolog, 
precum şi Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM (1990), 
specialitatea Tehnologia pregătirii bucatelor, calificarea 

Tehnician-tehnolog. Disciplinele predate în cadrul Catedrei „Comerţ, Merceologie, 
Tehnologii”: „Marketing”, „Marketing în comerţ”, „Marketing de reclamă”, „Tehnici de 
negociere în afaceri”, „Corespondenţa economică”, „Comportamentul consumatorului”. 
Deţinătoare a diplomelor de onoare, de merit, a certificatelor de obţinere a gradului didactic II 
şi I, a numeroaselor certificate de perfecţionare şi stagiere. Autoare şi organizatoare a Work 
Shopului – metodic, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, Catedra „Comerţ, Merceologie, 
Tehnologii” în parteneriat cu Centrul de Formare Continuă din cadrul Camerei de Comerţ şi 
Industrie a Republicii Moldova. Partener de colaborare cu Centrul de Formare Continuă din 
cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, participantă la traininguri 
practice de instruire şi proiecte organizate de CCI al Republicii Moldova în colaborare cu 
Comitetul de Est al Economiei Germane. Coordonatorul principal al Firmelor de Exerciţiu din 
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Moldova, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM în cadrul proiectului ECONET – Kultur 
Kontact Austria. Participantă la numeroase seminare de instruire organizate în cadrul 
proiectului ECONET- Kultur Kontact Austria. 

 
 

Ina ŢURCAN  
Şef-secţie Contabilitate 
Profesor de informatică, grad didactic I 
 

Născută la 26 septembrie 1974 în s. Selişte, r-nul 
Nisporeni. 

Absolventă a Academiei de Studii Economice din 
Moldova, Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică 
Economică” specialitatea „Cibernetică şi Informatică 

Economică”. Angajată, în perioada 1996-2000, în calitate de profesor de informatică la Şcoala 
nr.10 din Chişinău, iar între anii 1999-2000 – lector-asistent la Universitatea Tehnică. Din 
2000 până în prezent, angajată în calitate de profesor de informatică la Colegiul Naţional de 
Comerţ, în perioada 2003-2006 – lector-asistent la catedra „Bazele Informaticii” din cadrul 
ASEM. Din 2004 până în prezent, şef-secţie „Contabilitate ” la Colegiul Naţional de Comerţ 
al ASEM. Din 2005 – până în prezent, doctorat la specialitatea „Economie şi management” 
(în ramură). Din anul 2006, este implicată în Proiectul didactic austriac, susţinut de Ministerul 
Educaţiei al Republicii Moldova – „Firma de exerciţiu”. Preocupată de formarea continuă prin 
cursuri de perfecţionare pe temele: Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Limbajul de 
programare PASCAL, Lucrul cu bazele de date Access, Psihopedagogie, Auditori interni 
pentru sistemele de management al calităţii, Elaborarea proceselor sistemului de management 
al calităţii conform SM EN ISO 9001:2002, Metodica predării informaticii (Baze de date 
Microsoft Access. Interogări), Tehnici de programare, Metode de calcul, Microsoft Access, 
Psihopedagogie.  

 
 

CATEDRA COMERŢ, MERCEOLOGIE, TEHNOLOGII 
 

 
Maria BULGAC  
Şef-catedră Comerţ, Merceologie, Tehnologii, 
Membru al Consiliului de Administraţie, 
profesoară de discipline merceologice, grad didactic I 
 

Născută la 11 iunie 1951, în or. Cahul. Angajată la CNC al 
ASEM din anul 1983. A absolvit Tehnicumul de Comerţ Sovietic 
din Chişinău (1974), Institutul Politehnic din Moldova, Facultatea 
de Tehnologie (1986). Deţinătoare de grad didactic superior la 
disciplinele de tehnologie culinară şi grad didactic I la disciplinele 
merceologice. Funcţiile deţinute: profesor, şef-secţie, lector 
superior la Catedra „Merceologie şi Tehnologii”, ASEM. 

Discipline predate: „Organizarea şi deservirea în unităţile 
de alimentaţie publică”, „Tehnologia culinară”, „Tehnologia articolelor de cofetărie”, 
„Bazele tehnologiilor industriale”, „Expertiza merceologică”, „Standardizarea şi 
certificarea mărfurilor”, „Merceologia mărfurilor alimentare”. Stagii ştiinţifico-didactice, 
vizite de documentare în Republica Moldova, Ucraina, ASE Bucureşti (România). 
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Deţinătoare a mai multor diplome, printre care: „Pentru profesionalism înalt, devotament 
acordat sistemului învăţământului şi aportul la realizarea demersului educaţional” – din partea 
Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova; „Pentru muncă îndelungată şi rodnică în 
domeniul învăţământului mediu de specialitate” – diplomă de gratitudine, ASEM; „Pentru 
contribuţia substanţială la dezvoltarea durabilă a Francofoniei în ţara noastră” – Alliance 
Française de Moldavie. 

Autoare a lucrărilor: „Culegere de lucrări aplicative la disciplina merceologia mărfurilor 
alimentare” (2006); „Culegere de lucrări aplicative la merceologia mărfurilor de origine 
animalieră” (2011), Curriculumuri, instrucţiuni metodice la disciplinele predate, precum şi 
publicaţii în ziarele „Făclia”, „Univers Pedagogic”, „Curierul Economic”. Participantă la 
organizarea sectorului alimentar la numeroase activităţi, seminare desfăşurate de către 
organizaţiile mondiale UNESCO şi ONU în Republica Moldova. 

 
 

Olga TABUNŞCIC 
Profesoară de discipline merceologice, grad didactic I 
 

Născută la 18 august 1962, în s. Butor, Grigoriopol. 
Angajată la Colegiul Naţional de Comerţ din anul 1987. A 
absolvit Facultatea de Tehnologie a Universităţii Tehnice din 
Chişinău în anul 1984. Deţinătoare de grad didactic superior 
la disciplinele „Tehnologie culinară”, „Tehnologia articolelor 
de cofetărie-patiserie” şi grad didactic I la disciplinele 
merceologice. Discipline predate: „Bazele teoretice ale 
merceologiei”, „Merceologia mărfurilor alimentare”, 
„Bazele tehnologiilor industriale”, „Tehnologia culinară”, 
„Tehnologia articolelor de cofetărie-patiserie”. Stagii 
ştiinţifico-didactice: ASE Bucureşti (2003); de formare a 

coordonatorilor de firme de exerciţiu, în cadrul proiectului austriac „Kultur Contact” (2006-
2007), cursuri de instruire pentru Implementarea Sistemului de Siguranţă a Alimentului bazat 
pe principiul HACCP (2009), trainingul „Metode aplicative în învăţământul 
profesional”(experienţă germană), organizat de Centrul de Formare Continuă din cadrul 
Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Deţinătoarea diplomei de gradul II la 
primul Festival-Concurs al bucătăriei moldoveneşti în cadrul Expoziţiei Internaţionale „Food 
& Drinks. Food Technology” (2003), a diplomei de onoare din partea Ministerului Economiei 
şi Comerţului din Republica Moldova (2005), a unor diplome pentru cel mai bine dotat 
cabinet. Participantă la al doilea Simpozion internaţional Terra Madre şi Slow Food (2006), 
oraşul Torino, Italia. Autoare a lucrărilor: Culegere de lucrări aplicative la disciplina 
merceologia mărfurilor alimentare (2006); Culegere de lucrări aplicative la merceologia 
mărfurilor de origine animalieră (2011), precum şi a curriculumurilor la disciplinele predate şi 
publicaţii în ziarele „Făclia”, „Univers Pedagogic”, „Curierul Economic”. 

Autoare a lucrărilor: Culegere de lucrări aplicative la disciplina merceologia mărfurilor 
alimentare (2006); Culegere de lucrări aplicative la merceologia mărfurilor de origine 
animalieră (2011), precum şi a curriculumurilor la disciplinele predate şi publicaţii în ziarele 
„Făclia”, „Univers Pedagogic”, „Curierul Economic”. 
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Svetlana NICOLAI 
Profesoară de discipline comerciale, grad didactic II 
 

Născută la 27 iulie 1972, în or. Făleşti. A absolvit 
Tehnicumul de Comerţ Sovietic din Chişinău, obţinând 
calificarea de „Tehnician-tehnolog” (1991), Academia de 
Studii Economice din Moldova, specialitatea „Marketing”, a 
obţinut titlul „Licenţiat în economie” (2003). Ultima formare 
continuă: a absolvit cursurile de psihopedagogie organizate de 
Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Formare Pedagogică, în 
cadrul ASEM; a participat la Cursurile de perfecţionare 
organizate de Proiectul Lectură şi scriere pentru dezvoltarea 
gândirii critice, oferite de Centrul Educaţional „Pro 

Didactica”; vizite de documentare în Republica Moldova, Bucureşti (România), stagiul de 
specializare în cadrul Catedrei „Comerţ”, Facultatea „Comerţ”, ASE Bucureşti, la disciplina 
„Bazele activităţii comerciale” (2010), a asistat la Conferinţa Ştiinţifică a ASE Bucureşti. Este 
profesor de discipline comerciale, cu grad didactic II. Discipline predate: „Protecţia muncii”, 
„Controlul calităţii mărfurilor”, „Comportamentul consumatorului”, „Tehnologii 
comerciale”, „Procese tehnologice comerciale în întreprindere”, „Bazele activităţii 
comerciale”, „Utilaje comerciale”; participă activ la elaborarea curriculumurilor pentru 
disciplinele de specialitate. Se încadrează activ în desfăşurarea decadei Catedrei „Comerţ, 
Merceologie, Tehnologii”, organizează conferinţa ştiinţifico-practică a elevilor din CNC, 
pregăteşte elevi pentru participarea la conferinţă, participă la numeroase expoziţii, training-
uri, mese rotunde, ore educative, desfăşoară activităţi practice prin simularea activităţii 
practice şi crearea „minimagazinului”. 

 
 

Violeta NECHIFOROV 
Profesoară de merceologie, grad didactic II 
 

Născută la 25 iunie 1966, în s. Vâlcele, Cantemir. 
Angajată la Colegiul Naţional de Comerţ din anul 2004. A 
absolvit Facultatea de Economia Comerţului şi Merceologie a 
Universităţii de Stat din Moldova în anul 1987. Deţinătoare a 
gradului didactic doi la disciplinele merceologice. Discipline 
predate: „Merceologia mărfurilor nealimentare”, „Expertiza 
merceologică”, „Standardizarea şi certificarea mărfurilor”. 

Stagii ştiinţifico-didactice: cursuri de psihopedagogie, 
organizate de Departamentul de Management al Calităţii Curriculară, în cadrul ASEM, 
trainingul „Metode aplicative în învăţământul profesional” (experienţă germană), organizat de 
Centrul de Formare Continuă al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.  

Membru al grupului de lucru al Catedrei „Comerţ, Merceologie, Tehnologii”. Autoare a 
curriculumurilor la disciplinele predate, a publicaţiilor în ziarele „Făclia”, „Univers 
Pedagogic”. 
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Rodica HERGHELIGIU 
Profesoară de merceologie, grad didactic II 
Profesoară de chimie, grad didactic I 
 

Născută la 19 mai 1974, în or. Chişinău. Angajată 
la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM în anul 2007. 
A absolvit Facultatea de „Chimie” a Universităţii de Stat 
din Moldova, în anul 1996, iar în 2003 a absolvit 
Facultatea de „Marketing” a Academiei de Studii 
Economice din Moldova. 

Discipline predate: „Chimia”, „Merceologia 
mărfurilor nealimentare”, „Ambalarea şi designul 

mărfurilor”. Membru al grupului de lucru al Catedrei „Comerţ, Merceologie, Tehnologii”, 
participă activ la elaborarea curriculumurilor pentru disciplinele de specialitate. 

Este profesor de chimie, cu grad didactic I (2009), şi profesor de merceologie, cu grad 
didactic II (2010). A frecventat cursurile de formare continuă la specialitate chimie, 
organizate de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi cursurile de psihopedagogie, organizate de 
Departamentul de Management al Calităţii Curriculare, în cadrul ASEM. A participat în 
cadrul atelierului metodic republican „Implementarea curriculei modernizate la chimie”, la 
seminarul republican „Orientarea şi formarea profesională a tinerilor în cadrul activităţii 
extra-curriculare” şi la trainingul „Metode aplicative în învăţământul profesional”, organizat 
de Centrul de Formare Continuă al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. 
Stagiu pedagogic de 15 ani. Publicaţii în „Făclia”, „Univers Pedagogic Pro” ş.a. 

Se încadrează în desfăşurarea decadelor, organizate de către catedră. Este implicată în 
lucrul extraşcolar, organizând mese rotunde, traininguri, ore educative. 

 
 

Ala TEACĂ 
Profesoară de marketing 
 

Născută la 15 februarie 1981, în or. Chişinău. 
Angajată la Colegiul Naţional de Comerţ din anul 2003. A 
absolvit Facultatea de Business şi Administrarea Afacerilor, 
specialitatea Marketing; în anul 2003, şi-a făcut studiile de 
masterat la Facultatea de Business şi Administrarea 
Afacerilor, specialitatea Management, în perioada 2004-
2005, la Academia de Studii Economice din Moldova.  

Discipline predate: „Marketing”, „Economia şi 
gestiunea unităţilor comerciale”, „Corespondenţa 

economică”, „Economia unităţilor comerciale”, „Organizarea antreprenoriatului”, „Iniţiere 
în business”, „Corespondenţa comercială”. 

Stagii ştiinţifico-didactice: trainingul „Metode contemporane de instruire în 
învăţământul profesional” (experienţă germană), organizat de Centrul de Formare Continuă al 
Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, cursuri de psihopedagogie, organizate 
de Departamentul de Management al Calităţii Curriculară, în cadrul ASEM, trainingul 
„Metode şi tehnici moderne de predare”, organizat de Pro-didactica. 

Membru al grupului de lucru al Catedrei „Comerţ, Merceologie, Tehnologii”. Autoare a 
curriculumurilor la disciplinele predate, a publicaţiilor în ziarul „Făclia”. 
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CATEDRA ŞTIINŢE EXACTE 
 

 
Ludmila SPINEI  
Şef-catedră Ştiinţe Exacte 
Profesoară de matematică, grad didactic superior 
 

Născută la 4 august 1954, în s. Plopi, Râbniţa. A absolvit 
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Matematică şi 
Cibernetică (1976). Lucrează ca inginer superior programator 
(1976-1987). Ulterior, în baza ordinului Ministerului 
Învăţământului, devine profesoară de informatică şi matematică 
(1987). Angajată la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din 
1992, din 2008, şef-catedră „Ştiinţe Exacte”. 

Discipline predate: Matematică. Responsabilă de pregătirea elevilor din colegiu pentru 
olimpiadele locale, zonale şi republicane de matematică. Dirijează şi monitorizează formarea 
continuă a cadrelor didactice de la catedră, promovează schimbul de experienţă. Deţinătoare a 
mai multor diplome de laudă şi gratitudine. 

Membru al Comisiei de evaluare la BAC (2005-2008), Comisiei de evaluare 
internaţională PISA (2009-2010). Profesoarei Ludmila Spinei i s-a decernat Diplomă, de către 
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, cu prilejul celei de-a  
60-a aniversare a instituţiei. 

 
 

Reli CALISTRU 
Profesor de matematică  
doctor conferenţiar, grad didactic superior 
 

Născut la 25 aprilie 1943, în s. Moşeni, Râşcani. A absolvit 
Facultatea de Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din 
Moldova (1964). Angajat la Universitatea de Stat din Moldova, la 
Facultatea de Fizică şi Matematică din 1967-1994. 

Discipline predate: „Analiza Matematică”, „Teoria funcţiilor 
de variabilă complexă”. Şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul 

de Matematică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. A susţinut teza de doctor în anul 1985. 
Activează la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din anul 1994, unde predă „Matematica”. 
Are publicaţii în revista „Foaia Matematică”, a îndeplinit funcţia de şef-catedră în colegiu în 
perioada 2001-2008. A fost membru în Comisia Republicană de Atestare a cadrelor didactice 
la Matematică. Este preocupat în permanenţă de pregătirea calitativă a elevilor la obiectul 
predat, diversificând metodele de predare. 

 
 

Xenia ONICOV 
Profesoară de matematică, grad didactic II 
 

Născută la 27 iunie 1948 în s. Şerpeni, r-nul Anenii Noi. A 
absolvit, cu eminenţă, Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol, 
Facultatea de Fizică şi Matematică (1975). În perioada 1975-1992, 
prestează activitate pedagogică la Colegiul de Medicină din 
Chişinău ca profesoară de matematică şi şef-catedră „Ştiinţe 
Exacte”. Între anii 1982-1989, este şef de secţie. În intervalul de 
timp 1989-1992, activează ca director-adjunct pentru educaţie la 
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aceeaşi instituţie de învăţământ. În perioada 1992-2002, exercită funcţiile de profesoară de 
matematică şi şef-catedră „Ştiinţe Exacte” la Colegiul de Ecologie din Chişinău. Angajată la 
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din 2002. Disciplina predată: Matematică. 
Responsabilă de pregătirea elevilor din colegiu pentru olimpiadele locale şi zonale. 
Participantă la conferinţele pedagogice republicane, membru al comisiilor de verificare a 
lucrărilor de BAC şi preşedinte al Comisiei de Bacalaureat la Colegiul Politehnic din 
Chişinău. Succesul muncii sale s-a concretizat în rezultatele elevilor pregătiţi de dumneaei 
pentru olimpiadele zonale şi republicane, iar unii discipoli au urmat calea de profesori de 
matematică.  

Munca dumneaei a fost apreciată cu Diplome ale Ministerului Educaţiei, precum şi ale 
instituţiilor în care a activat. 

 
 

Gheorghe MÎŢU 
Profesor de fizică, grad didactic I 
 

Născut la 30 iulie 1942, în s. Năduşita, r-nul Drochia. A 
absolvit Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
(1969). În perioada 1963-1966, şi-a satisfăcut serviciul militar în 
Armata Sovietică. 

În 1970, angajat la filiala Chişinău a „Institutului de Cercetări 
Ştiinţifice” în domeniul semiconductoarelor din Moscova. În 
perioada 1970-1992, profesor de fizică la Şcoala de Bază de 

Medicină din Chişinău. Angajat la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din 1992. 
Concomitent, în decursul anilor 1995-1998, profesor de fizică la Colegiul de Ecologie 

„Socrate”. Disciplina predată: Fizică. Între anii 2004-2008, preşedinte al Organizaţiei 
Sindicale a Angajaţilor CNC al ASEM. Participant (1996-2004) cu elevii la Olimpiada de 
fizică din or. Iaşi, România. Organizator al olimpiadelor în cadrul CNC. Premiat cu Marele 
Premiu pentru monitorizarea lucrării ştiinţifice „Apa în fenomenele fizice”. Colaborator al 
Conferinţei ştiinţifice cu genericul: „Apa – leagănul vieţii”. 

 
 

Stanislav MUNTEANU  
Profesor de fizică şi Informatică, grad didactic I 
 

Născut la 8 august 1958, în s. Teleşeuca, r-nul Donduşeni. 
Studii superioare pedagogice, Institutul Pedagogic „Ion Creangă” 
din Chişinău, Facultatea de Fizică şi Matematică (1975-1980). Şi-a 
început activitatea pedagogică la Universitatea Pedagogică „Ion 
Creangă”, la Facultatea „Fizică şi Matematică”. În perioada  
1981-1996, profesor de fizică şi informatică la Colegiul Pedagogic 
„A. Mateevici” din Chişinău. Îşi continuă activitatea pedagogică la 
Colegiul „Socrate” mun. Chişinău. 

Din anul 2004, angajat la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, în calitate de profesor 
titular de fizică şi informatică. Vechimea în muncă constituie 30 de ani. Participă la 
seminarele metodice de Informatică. Autor a mai multor broşuri şi articole de informatică şi 
fizică. Ultima lucrare este „Implementarea noilor tehnologii informaţionale la lecţiile de 
fizică”.  
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Liudmila UZUNOVA 
Profesoară de informatică, grad didactic I 
 

Născută la 23 iunie 1959, în s. Stroieşti, r-nul Noua-Suliţă, 
regiunea Cernăuţi, Ucraina. 

A absolvit Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 
din Chişinău, Republica Moldova, Facultatea de Fizică şi 
Matematică în1981. Angajată la Colegiul Naţional de Comerţ al 
ASEM în septembrie 2005. Discipline predate: informatica, 
Informatica economică. Membru al Comisiei de evaluare la 
olimpiadele de sector şi municipale la Informatică; examenele de 
BAC la informatică; Responsabil al lotului olimpic la informatică 
în CNC al ASEM; Administrator al programei SAPD pentru 

BAC-2009, BAC-2010. Stagii şi cursuri de formare profesională în perioada activităţii în 
CNC al ASEM: 01-12 noiembrie 2010, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Centrul 
Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie, Modulul „Tehnici de programare. 
Metode Numerice de Calcul. Baze de date”,19-21 aprilie 2007, ProDidactica, Centrul 
Educaţional, Modulul. Elaborări metodice:Set de lucrări practice la Informatica Economică 
pentru elevii anului I, II. Set de lucrări practice şi indicaţii metodice la rezolvarea problemelor 
în limbajul Pascal „Tipuri de date structurate”.  

 
 
Ala SADOVICI 
Profesoară de informatică, grad didactic I 
 

Născută la 3 ianuarie 1959, în s. Lipnic, Ocniţa. 
A absolvit Şcoala de Matematică a Universităţii 

„M. V. Lomonosov” din Moscova (1976). Absolventă a 
Universităţii de Stat din Moldova, specialitatea Matematică, 
specializarea Matematician (1981). 

Din 1981, a activat la Centrul de Calcul al Uzinei „Mezom” 
în calitate de inginer-programator, apoi în calitate de profesor de 
Matematică şi Informatică la Gimnaziul „Ştefan cel Mare” din or. 

Chişinău, din anul 1996, în calitate de profesor de Informatică la Liceul „Ion Creangă” din or. 
Chişinău. Angajată la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din 2002.Disciplinele predate: 
Informatică, Informatică economică. Membru al comisiilor de verificare a lucrărilor de BAC. 
Participant la seminarele republicane şi orăşeneşti.  

Responsabilă pentru introducerea datelor absolvenţilor colegiului în baza de date a 
Ministerului Educaţiei. Responsabilă pentru pregătirea elevilor din colegiu pentru olimpiadele 
locale şi zonale. Responsabilă pentru pregătirea testelor semestriale la informatică în colegiu. 

Participantă la seminarele republicane şi din colegiu la numeroase stagiuni de recidiv. 
Deţinătoare a mai multor diplome de laudă şi gratitudine.  
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Victoria GUTIUM  
Profesoară de chimie, grad didactic superior, 
Preşedintele Biroului Sindical al angajaţilor CNC al ASEM 
 

Născută la 22 decembrie 1961, în s. Costeşti, Ialoveni. A 
absolvit Institutul Pedagogic de Stat „T. Şevcenko” din Tiraspol, 
Facultatea de Chimie şi Biologie (1984), Academia de Studii 
Economice din Moldova, Facultatea „Contabilitate şi Audit”, 
specialitatea „Contabilitate şi audit” (2005). Angajată la Colegiul 
Naţional de Comerţ al ASEM (1996). Specialist în chimie. 
Discipline predate: „Chimie”, „Chimie alimentară”. Membră a 
Comisiei de evaluare a lucrărilor elevilor la BAC, responsabilă de 
alcătuirea întrebărilor pentru concursul televizat „Tineri şi 

dotaţi”, de pregătirea echipei colegiului pentru concursul televizat TVC între colegii şi 
universităţi de pregătirea elevilor din colegiu pentru olimpiadele zonale şi republicane de 
chimie. Participantă activă la două traininguri „Train the Trainers”, organizat de Centrul de 
Formare Continuă al Camerei de Comerţ şi Industrie a RM, experienţă germană la tema 
„Metode aplicative în învăţământul profesional”. Seminarele republicane la chimie, în calitate 
de formator, organizate în 2010 de către Ministerul Educaţiei în colaborare cu Facultatea de 
Chimie şi Tehnologie Chimică a USM. Organizatorul Conferinţei ştiinţifice în viziune 
interdisciplinară cu genericul „Apa – leagănul vieţii”. Coautor al cărţii „Elementele chimice în 
viaţa omului”, Editura ARC (2007) şi a cărţii „Bancuri cu reacţie”, Editura „Baştina-Radog” 
(2011). Autor de programe analitice pentru învăţământul preuniversitar la disciplina „Chimia 
alimentară” pentru specialitatea „Comerţ” şi specialitatea „Tehnologia alimentaţiei publice”. 

 
 
Nina SACA  
Profesoară de chimie, grad didactic II  
 

Născută la 2 august 1982, în s. Coşcodeni, Chişinău. A 
absolvit Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM (2001), 
specialitatea “Contabilitate”, după care a urmat Facultatea de 
Chimie şi Tehnologie Chimică a Universităţii de Stat din Moldova 
(2001).Angajată la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din 
2009. Specialist în chimie. Discipline predate: Chimie, Chimie 
alimentară. Participant la cursurile de perfecţionare continuă în 
cadrul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova. Seminarele 
republicane de chimie, în calitate de formator, organizate în 2010 

de către Ministerul Educaţiei în colaborare cu Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a 
USM. Organizatorul Conferinţei ştiinţifice în viziune interdisciplinară cu genericul „Apa – 
leagănul vieţii”. Coautor al cărţii „Elementele chimice în viaţa omului”, Editura ARC (2007) 
Autor de programe analitice pentru învăţământul preuniversitar la disciplina „Chimia 
alimentară” pentru specialitatea „Comerţ” şi specialitatea „Tehnologia alimentaţiei publice”. 
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Ala GARAS 
Profesoară de biologie, grad didactic superior  
 

Născută la 20 ianuarie 1966, în s. Pelinia, Râşcani. A 
absolvit Facultatea de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat 
din Moldova, specialitatea – Biologie (1988). Şi-a făcut studiile de 
doctor la USM (1997). În perioada 1988-1992, cercetător ştiinţific 
inferior la Universitatea de Stat din Moldova, Muzeul Ştiinţelor 
Naturale. Activitatea ştiinţifică, pedagogică a profesat-o între anii 
1992-1996. Cercetător ştiinţific la Academia de Ştiinţe din 
Moldova, la Institutul de Microbiologie, laboratorul de 
„Fotomicrobiologie”. În intervalul de timp 1996-2001, profesor 

titular biologie, grad întâi, la Liceul Român-Englez „Mircea Eliade”. A predat disciplina Biologia 
în clasele V-XII. A activat ca diriginte, formator, membru al Comisiei de Bacalaureat, olimpiade 
şi concursuri. Preocuparea pentru activitatea de performanţă: Între anii 1996-2001, coordonarea 
elevilor premiaţi la faza municipală a Olimpiadei de biologie. În 2001, Medalia de bronz la 
Olimpiada Internaţională de Ecologie (Turcia). 

Între anii 2001-2011, coordonarea elevilor premiaţi la faza zonală a olimpiadelor 
desfăşurate la biologie între colegii. Angajată la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din 
2002, profesoară titulară de biologie, specialist cu experienţă în domeniu de 28 de ani. Are 
peste 12 articole ştiinţifice şi didactice publicate (Analele Universităţii de Stat din Tiraspol, 
Universul Pedagogic, Pro-didactica, Jurnal de Chişinău). Profesoara participă activ la 
instruirea elevilor din CNC al ASEM, având 14 elevi premiaţi în cadrul concursurilor zonale 
la biologie. Coautor al suportului la anatomie umană pentru clasa a XI-a, recenzentă a mai 
multor manuale (Biologie vegetală, partea I, autori L. Cerguţă, A. Bâcu). 

 
 

CATEDRA ŞTIINŢE UMANISTICE 
 

 
Victoria CAZACU 
Şef-catedră Ştiinţe Umanistice, 
Membru al Consiliul de Administraţie 
Profesoară de limba franceză, grad didactic I 
 

Născută la 5 iunie 1947 în or. Floreşti. A absolvit Facultatea 
de Filologie Franceză a Universităţii de Stat din Moldova  (1970), 
angajată la Colegiul Naţional de Comerţ din 1973. 

Funcţiile deţinute: profesoară, şef de catedră. Deţinătoare a 
mai multor diplome, printre care: Diploma Guvernului Republicii 
Moldova cu prilejul a 60 de ani de la fondarea Colegiului, pentru 

activitate îndelungată şi prodigioasă în sistemul învăţământului mediu de specialitate, diplomă 
de excelenţă pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul învăţământului, contribuţie 
substanţială la organizarea procesului educaţional.  

Autoare a proiectelor metodice: Metode de predare-învăţare a unui poem, metode de 
predare-învăţare a lexicului la lecţiile de limbă franceză, programe analitice la disciplina 
„Limba modernă de afaceri” la specialitatea „Comerţ, Merceologie, Tehnologii”, 
„Contabilitate”, curriculumuri pentru învăţământul liceal. 
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Lidia CĂPĂŢINĂ 
Profesoară de limba şi literatura română, 
grad didactic superior 
 

Născută la 29 noiembrie 1963, în s. Răculeşti. A absolvit 
Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova (1997). 
Angajată la Colegiul Naţional de Comerţ din 2002. 

Colaborator ştiinţific la Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi 
Psihologice (1993), şef-catedră la Colegiul Republican de ME şi 
TC (1997), şef de secţie (2002). Autoare a mai multor publicaţii în 
reviste de specialitate din R. Moldova, reprezentat la manuale de 
limba şi literatura română pentru clasele a X-a şi a IX-a, elaborator 

de teste la Olimpiada Republicană. 
Stagii ştiinţifico-didactice în România la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul 

Educaţional „ProDidactica”, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din R. Moldova. Membru al 
Comisiei Republicane de Evaluare pe Teren a cadrelor didactice din colegii, participant activ la 
seminarele metodice municipale şi republicane, organizate de specialistul principal la limba şi 
literatura română, Ministerul Învăţământului, organizator de conferinţe ştiinţifico-literare. 

 
 

Galina VASILIU 
Profesoară de limba şi literatura română, 
grad didactic II 
 

Născută la 20 iunie 1975, în or. Hânceşti. A absolvit 
Facultatea de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Moldova (1997). Angajată la Colegiul Naţional 
de Comerţ din 2005. În perioada 1997-2003, a activat la Liceul 
de Limbi Moderne „Oratorul”, Discipline predate: limba şi 
literatura română, Literatura Universală, Retorica Generală, 

iar în perioada 2003-2005, la Liceul de Limbi Moderne şi Informatică „Univers Moldova”.  
Disciplina predată: Limba şi literatura română. Participantă activă la activităţile 

extraşcolare organizate în colegiu. Prin munca depusă, reuşeşte să aibă deţinători ai locurilor 
premiante la olimpiadele zonale, lucrează asupra formării profesionale prin absolvirea 
diferitelor cursuri tematice de perfecţionare organizate de Centrul Educaţional ProDidactic. 

 
Zorina GHILEŢCHI 
Profesoară de Limba şi literatura română, 
grad didactic I 
 

Născută la 12 noiembrie 1971, în s. Onişcani, r-nul Călăraşi. În 
anul 1991, a absolvit Şcoala Pedagogică „A. Mateevici”, iar în 1996, a 
absolvit Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din Moldova, 
specialitatea „Limba şi literatura română, Limba Latină”. În anul 1991, 
a fost angajată în calitate de profesor de clasele primare la Şcoala 
generală nr. 12. În perioada 1993-2003, este profesoară de limba şi 
literatura română la Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, mun. Chişinău A 
participat în cadrul proiectului televizat „Hronicul Moldovei”, 

organizat de Agenţia Naţională de Ştiri „Moldpres”. Debutând, în acelaşi timp, cu reportajul 
televizat „Exodul”. Din 2005, este angajată la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM în 
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calitate de profesor de limba şi literatura română. Coparticipant la proiectarea şi realizarea 
standului „Clasicii literaturii române” la nivel de colegiu, în conlucrare cu Galina Vasiliu, 
iniţiază „Revista Literară” cu apariţii periodice. 

Pentru cercetarea pedagogică îşi propune tema „Modele active şi aplicarea lor în 
eficientizarea procesului de învăţământ”. A publicat articolul „Tehnologia dezvoltării 
potenţialului creativ al elevilor la disciplina Limba şi literatura română”. 

 
 

Galina MÂRZA 
Profesoară de limba franceză, grad didactic superior 
 

Născută la 11 noiembrie 1956, în oraşul Chişinău. A absolvit 
Facultatea de Limbi Străine (1978) şi Facultatea de Limba şi 
literatura română (1996) a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din 
Bălţi. Specialist de limba franceză, grad didactic superior. Angajată 
la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM în 1995. 

Discipline predate: Limba franceză, Limba franceză aplicată 
în turism, Limba franceză aplicată în servicii hoteliere Limba 
modernă de afaceri.  

Membru al Comisiei de evaluare la BAC, al Asociaţiei profesorilor de franceză din 
R. Moldova. 

Participantă la formarea continuă a profesorilor de limba franceză: „Renforcement des 
competences langagieres des enseignants en Hotellerie et tourisme”, activitate coordonată de 
membrii grupului de experţi ai Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei cu participarea 
ţărilor din Europa Occidentală (Albania, Bulgaria, Lituania, Macedonia, România, Moldova, 
Sofia – 2009). Activitate de formator la Seminarul internaţional ştiinţifico-practic al 
profesorilor de limba străină, Federaţia Rusă, Krasnoiarsk, 2010. 

Autoare a programelor analitice pentru învăţământul preuniversitar profesional la 
„Limba străină aplicată în turism”, „Limba străină aplicată în servicii hoteliere”, „Limba 
modernă de afaceri”, a articolelor metodice publicate în presa de specialitate. 
 

 
Diana ALBOT 
Profesoară de limba franceză, grad didactic II 
 

Născută la 2 august 1978, în s. Sărătenii Vechi, Teleneşti. A 
absolvit Facultatea Filologie, a Universităţii Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă”, specialitatea Limba Română/Franceză. Angajată la 
Colegiul Naţional de Comerţ din 2003. 

Discipline predate: Limba franceză, Limba franceză aplicată 
în turism, Limba franceză de afaceri. Activând în Colegiu, a 
participat ca organizator împreună cu alţi profesori de limbă 
franceză la Festivalul cântecului în diferite limbi, Concursul 

poeziei franceze, concursul erudiţilor „Robingo”. A participat cu elevii CNC la olimpiadele 
zonale, la care discipolii săi au ocupat locuri premiante. Deţinătoare a mai multor diplome de 
laudă şi gratitudine din partea administraţiei Colegiului. A participat la module de dezvoltare 
profesională oferite de Centrul Educaţional Pro-Didactica. 
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Rodica CEBAN 
Profesoară de limba engleză, grad didactic II 
 

Născută la 6 iulie 1976, în or. Chişinău. Specialist în domeniul 
limbilor străine: franceza şi engleza. A absolvit Facultatea de Limbi 
Străine, specialitatea „Limba franceză şi engleză”, a Universităţii de 
Stat „Al. Russo” din Bălţi. Angajată la CNC al ASEM din 1998. 

Discipline predate: Limba engleză, Limba engleză în afaceri, 
Limba engleză aplicată în turism şi servicii hoteliere. 
Vicepreşedinte al Biroului Sindical al angajaţilor CNC al ASEM. 

Deţinătoare a diplomelor de merit din partea Administraţiei 
CNC, precum şi certificate de participare la seminare şi module de dezvoltare profesională 
oferite de Centrul Educaţional Pro-Didactica, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Oxford 
University Press în Moldova. 

Autor al programelor analitice la disciplinele Limba engleză în afaceri şi Limba engleză 
în turism şi servicii hoteliere. A participat cu discipolii la olimpiade locale, zonale şi 
republicane, ocupând locuri premiante. Participant la diferite manifestări culturale, iniţiatorul 
clubului englez de dezbateri, conferinţe în cadrul CNC, proiecte de voluntariat. 

 
 

Svetlana PRODAN  
Profesoară de limba engleză, grad didactic II 
 

Născută la 26 august 1976, în s. Cimişeni, r-nul Criuleni. 
A absolvit Facultatea Psihologie şi filologie limba străină a 

Universităţii Pedagogice „Ion Creangă” din Chişinău, specialitatea 
profesor de limba engleză. 

Angajată la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din 2001. 
Profesor de limba engleză, grad didactic II. Discipline predate: 

Limba engleză, Limba engleză aplicată în turism, Limba engleză de 
afaceri. Participă, în calitate de profesor, la pregătirea cadrelor 

economice din CNC al ASEM. Participă cu elevii din CNC al ASEM la olimpiadele zonale şi 
republicane. Deţinătoare a mai multor diplome de merit din partea administraţiei CNC. 

Activând în colegiu, a participat ca organizator, împreună cu alţi profesori de limbi 
străine, la „Festivalul cântecului în diferite limbi”. A participat la module de dezvoltare 
profesională oferite de Centrul Educaţional Pro-Didactica. 

 
 

Mariana CORCODEL 
Profesoară de limba engleză, grad didactic II 
 

Născută la 19 decembrie 1977 în s. Cimişeni, r-nul Criuleni. A 
absolvit Facultatea de Limbi Străine, specialitatea Limba şi literatura 
engleză (2000), a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău, Angajată la Colegiul Naţional de Comerţ din 2004. 
Discipline predate: Limba engleză, Limba engleză aplicată în turism, 
Limba engleză de afaceri. Participă în calitate de profesor la pregătirea 
cadrelor economice din CNC. Participă cu elevii din CNC la 
olimpiadele zonale şi republicane, unde discipolii ocupă locuri 
premiante. Deţinătoare a multor diplome de merit din partea 
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administraţiei CNC. Activând în colegiu, participă împreună cu alţi profesori de limbă străină la 
organizarea „Festivalului cântecului în diferite limbi. Unitate prin diversitate”. Participă la 
cursurile de dezvoltare profesională oferite de Centrul Educaţional Pro-Didactica. 

 
 

Violeta MOLOŞAG 
Profesoară de istorie, grad didactic I 
  

Născută la 6 aprilie 1968, în s. Mihăileni, r-nul Râşcani. 
A absolvit Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău, 

Facultatea de Istorie şi Pedagogie (1990). În 1990, a fost angajată în 
calitate de profesoară de Drept şi Istorie la Liceul „Onisifor Ghibu” din 
or. Chişinău. În anul 1999, a fost angajată la Colegiul Naţional de 
Comerţ, în calitate de profesoară la disciplina Istorie. Este participant la 
Conferinţa Ştiinţifică „Muncă, Cutezanţă, Talent”. Are 3 publicaţii în 

reviste de specialitate. Deţinătoare a diplomelor de merit din partea administraţiei CNC, precum şi 
certificate de participare la seminare şi module de dezvoltare profesională oferite de Centrul 
Educaţional ProDidactica, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 

Participă cu elevii din CNC la olimpiadele zonale şi republicane unde discipolii ocupă 
locuri premiante. 

 
 

Alina DICUSAR 
Profesoară de filosofie, grad didactic II 
 

Născută la 2 decembrie 1974, în s. Mărcăuţi, r-nul Briceni,. 
În anul 1994, a absolvit Şcoala Pedagogică din Lipcani, în 1996, a 
fost angajată în calitate de secretară la Colegiul Naţional de 
Comerţ, mai apoi laborantă la secţia „Contabilitate”; în 2002, a 
absolvit Facultatea Psihologie specială şi Logopedie, a 
Universităţii de Stat de Pedagogie „I. Creangă”. În 2005, a fost 

angajată în calitate de profesoară la disciplinele de Filosofie, Educaţie civică, Psihologie, la 
Catedra „Ştiinţe umanistice”. În aprilie 2007 şi în 2011, a participat la cursurile de formare 
continuă sub egida Centrului Educaţional „Pro-Didactica”. Pe parcursul activităţii de profesor, 
a lucrat asupra cercetării metodice „Dezvoltarea gândirii critice la orele de Filosofie”. În 
decursul anilor, a dat dovadă de capacităţi de muncă, obţinând diplome de merit din partea 
Administraţiei Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM. Participă cu elevii la diferite 
conferinţe ştiinţifice ocupând locuri de frunte.  

 
 

Dumitru BOLOCAN  
Profesor de geografie, grad didactic superior 
 

Născut la 13 august 1953, în satul Tomai, Leova. A absolvit 
Facultatea de Geografie a Institutului Pedagogic de Stat din 
Tiraspol (1976), Şcoala de ghid de turism (1976); şi-a făcut 
studiile de doctorat la ASEM, specialitatea Geografie economică 
şi socio-umană (2003). Angajat la Colegiul Naţional de Comerţ al 
ASEM din 1998. Profesor de Geografie, grad didactic superior, 
specialist cu experienţă vastă în domeniu. Discipline predate: 
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Geografia, Geografia turismului, Ghidaj şi excursii. Participă, în calitate de profesor, lector, 
la pregătirea cadrelor economice din CNC şi ASEM. Desfăşoară o activitate prodigioasă şi-n 
domeniul turismului. Participă cu elevii din CNC la olimpiadele zonale şi republicane de 
geografie, unde discipolii săi ocupă locuri premiante. Deţinător a mai multor diplome de merit 
din partea Ministerului Educaţiei, rectoratului ASEM, administraţiei CNC. Are peste 30 de 
publicaţii în domeniul vieţii sociale şi ştiinţifice. Coautor al lucrării: Geografia Economică şi 
Socială Mondială (2004). Autor al cărţii: Geografia turismului (2010). 

 
 

Sergiu MOŢOC 
Profesor de educaţie fizică, grad didactic II 
 

Născut la 17 august 1977, în oraşul Glodeni. A absolvit 
Facultatea de Pedagogie a Institutului Naţional de Educaţie Fizică 
şi Sport din Chişinău în anul 1998. Angajat la Colegiul Naţional 
de Comerţ al ASEM (1998), în calitate de profesor de educaţie 
fizică. În anul 2010, a absolvit Facultatea „Business şi 
Administrare” a ASEM (anul 2010), profesor de educaţie fizică. 

Mulţi ani a fost responsabil de pregătirea elevilor din 
colegiu pentru participarea la diverse întreceri sportive, obţinând locuri premiante la diferite 
probe sportive. Este Maestru al Sportului la Rugby, antrenor al Selecţionatei de Rugby U – 20 
(2005-2011) din Republica Moldova, antrenor principal al Selecţionatei Republicii Moldova 
(2010-2011). Este deţinător al gradului didactic I. Eforturile depuse în instruirea elevilor au 
fost apreciate de administraţia Colegiului cu diplome de laudă. 

 
 

Lucia FEDIŞIN 
Profesor de educaţie fizică, grad didactic II 
 

Născută la 9 mai 1972, în or. Chişinău. A absolvit Tehnicumul de 
Cultură Fizică şi Sport din Chişinău (1990). Apoi a urmat cursurile 
Institutului Naţional de Educaţie Fizică, specialitatea profesor de 
educaţie fizică (1994).  

Angajată la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din 1994. 
Disciplina predată: Educaţie fizică. Conducător al secţiilor sportive la 
tenis de masă, volei (fete), baschet (fete). Conducător al echipelor 

Colegiului Naţional de Comerţ care au participat la competiţii sportive de baschet, volei, 
atletism, tenis de masă, între colegiile din Republica Moldova. Deţinătoare a mai multor 
diplome din partea Federaţiei Sportului Universitar din Moldova şi a Administraţiei CNC al 
ASEM. 
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CATEDRA FINANŢE ŞI CONTABILITATE 
 

 
Marina IOVU-CARAUŞ 
Şef-catedră Finanţe şi Contabilitate 
Membru al Consiliului de Administraţie CNC 
Profesoară contabilitate şi finanţe, grad didactic II 
 

Născută la 28 august 1982, în or. Chişinău. A absolvit 
Facultatea „Finanţe”, specializarea Finanţele şi Contabilitatea 
Firmei, a ASEM, în anul 2004. Şi-a făcut studiile de masterat, 
specialitatea Contabilitate şi Audit la ASEM, în perioada 2004-
2005. Specialist în domeniul finanţelor şi contabilităţii. Angajată la 

Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din anul 2004 la Catedra „Finanţe şi Contabilitate”. 
Din anul 2006, angajată la ASEM, la Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital”. A obţinut gradul 
didactic II în anul 2008. În acelaşi an, a fost numită, prin ordinul directorului, în postul de şef-
catedră „Finanţe şi Contabilitate”. Discipline predate: Contabilitate financiară, Contabilitate 
bancară, Audit, Fiscalitate, Finanţele întreprinderii, Bazele activităţii invenţionale, Preţuri şi 
tarife. Participantă la diverse proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul educaţiei şi 
implementării noilor metode de predare-învăţare. Expert în elaborarea planurilor de studii şi 
curriculumurilor pentru cursurile de contabilitate şi cele de perfecţionare continuă în cadrul 
Ministerului Educaţiei al R. Moldova. În anul 2011, a fost membru al comisiei de evaluare 
frontală a activităţii educaţionale a Colegiului Financiar-Bancar „A. Diordiţă” din Chişinău.  

 
 

Nadejda BOŞCANEANU  
Profesor de discipline contabile, grad didactic II 
 

Născută la 13 noiembrie 1975, în or. Chişinău. A absolvit 
Facultatea de Finanţe, specializarea Finanţe şi Credit, a ASEM 
(1998), şi-a făcut studiile de masterat la specialitatea 
„Administrarea financiar-bancară” ASEM (2003), şi-a făcut 
studiile de doctorat la specialitatea „Finanţe, monedă şi credit” 
(2006), grad didactic II (2009). Specialist în domeniul 
finanţelor şi asigurărilor. Angajată la ASEM din anul 1992 în 
calitate de dispecer superior la „Serviciul studii şi evidenţa 
studenţilor”, apoi la departamentul „Relaţii externe şi studii 

postuniversitare”. Din anul 2005, este angajată la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, la 
Catedra „Finanţe şi Contabilitate”. Discipline predate: Contabilitate bancară, Fiscalitate, 
Bazele activităţii bancare, Operaţiuni bancare şi bursiere, Firma de exerciţiu. Participantă la 
diverse seminare, cursuri şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul învăţământului şi 
instruirii profesionale.  

Studiile de cercetare metodico-ştiinţifice sunt axate pe dezvoltarea ansamblului 
competenţelor ce formează profesiograma specialistului în cadrul standardelor curriculare 
disciplinare. 

 
 
 
 
 



 
 

199

 
Viorica CHIRIAC 
Profesoară de discipline contabile, grad didactic II 
 

Născută la 21 mai 1972, în or. Chişinău. În 1989, absolventă a 
Şcolii medii nr. 11 (actual Liceul „Ion Creangă”). A absolvit Facultatea 
de Chimie a Universităţii de Stat din Moldova, specializarea Chimie 
industrială (1994); Facultatea de Contabilitate, specializarea Contabilitate 
şi Audit a Universităţii Agrare de Stat din Moldova (2000). Specialist în 
domeniul Finanţelor şi Contabilităţii. Angajată la Colegiul Naţional de 
Comerţ al ASEM, din anul 2005, la Catedra „Finanţe şi Contabilitate”. 
Disciplinele predate: Operaţiuni bancare şi de bursă, Analiza activităţii 

economico-financiare. A susţinut gradul didactic II, în anul 2008, la disciplinele economice. 
Participantă la proiecte naţionale în domeniul educaţiei şi implementării noilor metode de predare-
învăţare. A elaborat curricula la analiza activităţii economico-financiare.  

Coordonator al activităţilor extra-didactice orientate spre dezvoltarea profesională a 
elevilor prin participarea lor la întâlniri anuale, în cadrul decadei catedrei cu absolvenţii 
colegiului, care, deja, activează în domeniul economic.  

 
 

Victor BALAN  
Profesor de contabilitate, grad didactic II 
 

Născut la 9 mai 1981, în or. Tiraspol. A absolvit Facultatea 
„Finanţe” a ASEM în anul 2003. În perioada 2003-2004, şi-a făcut 
studiile de masterat, specialitatea „Administrare financiar-bancară”. În 
2003, a fost angajat la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, catedra 
„Contabilitate şi Finanţe”. Discipline predate: „Bazele Contabilităţii” şi 
„Contabilitatea în Comerţ”. Participant la traininguri practice de instruire 
organizate de CCI al Republicii Moldova, în colaborare cu Comitetul de 
Est al Economiei Germane (experienţa germană): „Train the Trainers”, 

„Metode contemporane de instruire în învăţământul profesional”. Organizator al Workshopului 
metodic „Eficienţa aplicării metodelor de evaluare a cunoştinţelor elevilor la disciplinele de 
specialitate” este Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, Catedra „Economie, turism, servicii”, în 
parteneriat cu Centrul de formare continuă din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii 
Moldova. Coordonator al activităţilor extradidactice orientate spre dezvoltarea profesională şi 
promovarea elevilor în domeniul economic prin participarea lor la conferinţe ştiinţifice, mese 
rotunde, traininguri, workshopuri, olimpiade, cercuri de economie, dezbateri. 

 
 

Petru ARCAN 
Profesor de informatică, grad didactic superior 

 
Născut la 2 iulie 1952 în or. Grigoriopol. Angajat la CNC al ASEM 
din anul 2006. A absolvit Tehnicumul de Finanţe şi Economie din 
Chişinău (1972), Facultatea de Inginerie şi Economie a Universităţii 
de Stat din Moldova (1985). După lăsarea la vatră din armată 
(1974), activează la Centrul de Calcul al Ministerului Finanţelor 
(operator Maşini Electronice de Calcul (MEC), tehnician MEC, 
inginer Secţia de exploatare MEC, şef-grupă al Secţiei de exploatare 
MEC). Din 1986, profesor de informatică la Colegiul Financiar-
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Bancar „A. Diordiţa”, din Chişinău. Din 1999, profesor de informatică la Colegiul de 
Economie şi Drept „Socrate” din Chişinău. Din 2000, profesor de informatică, şef-catedră 
Informatica la Colegiul Financiar-Bancar „A. Diordiţa”, din Chişinău. Iniţiatorul şi 
coordonatorul primei ediţii a Simpozionului practic al elevilor Colegiului Financiar-Bancar 
„A. Diordiţa”, al ediţiei I a Conferinţei Ştiinţifico-Practice Internaţionale „INFECO 2000”, al 
ediţiei a II-a a Conferinţei Ştiinţifico-Practice Internaţionale „INFECO 2001”, ediţiei a III-a a 
Conferinţei Ştiinţifico-Practice Internaţionale „INFECO 2002” în cadrul Colegiului Financiar-
Bancar „A. Diordiţa”. Autor al articolelor pe teme informatice şi psihopedagogie. Din 2005, 
profesor de informatică la Liceul de Limbi Moderne şi Tehnologii Informaţionale  „Socrate”. 
Din 2006, profesor de informatică şi sisteme informatice, Academia de Studii Economice, 
Colegiul Naţional de Comerţ. Din 2008, profesor-coordonator al Firmei de Exerciţiu în cadrul 
CNC al ASEM. Formator în cadrul proiectului ECO-NET Kultur Kontakt Austria. 

 
 

Natalia RUSU 
Profesoară de contabilitate şi audit, grad didactic II 
 

Născută la 26 februarie 1984, în Ungheni. A absolvit 
Academia de Studii Economice, în 2006, Facultatea Finanţe şi 
Contabilitate. În anul 2006, este angajată în calitate de asistent 
universitar la ASEM. În anul 2008, şi-a finalizat studiile 
postuniversitare de master la USM. Din 2008, angajată în 
calitate de profesor la Catedra de „Finanţe şi Contabilitate” din 
cadrul СNС al ASEM. În anul 2010, urmează cursurile de 

specializare după experienţa germană, iar în 2011, cursurile de formare continuă prin strategii 
didactice interactive.  

 
Eugenia CIORBĂ,  
Profesoară de contabilitate 
 

Născută la 27 martie 1971, în satul Costeşti, Ialoveni. 
A absolvit Facultatea de Biologie (2002), a Universităţii de 

Stat din Tiraspol; în 2008, Facultatea Contabilitate a Academiei 
de Studii Economice din Moldova. Angajată la Colegiul Naţional 
de Comerţ al ASEM în 2009.  

Specialist în domeniul contabilităţii. Discipline predate: 
Contabilitatea unităţilor comerciale, Contabilitate financiară. 
Participant la cursurile de perfecţionare continuă în cadrul 
Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova. 

 
 

Lia POPOVICI  
Profesoară de discipline economice 
 

Născută la 9 februarie 1981, în s. Stroieşti, r-nul Noua-
Suliţă, regiunea Cernăuţi, Ucraina. În anul 2003, a absolvit 
Facultatea „Management” a ASEM. În 2004, a absolvit studiile de 
masterat, obţinând titlul de magistru în economie, specializarea 
„Administrarea Afacerilor” la ASEM. Specialist în domeniul 
managementului, marketingului şi finanţelor. În perioada 2004-
2005, a fost angajată în calitate de profesoară la disciplinele de 
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specialitate în cadrul CNC al ASEM. Angajată la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din 
anul 2010 la Catedra „Finanţe şi Contabilitate”. 

Discipline predate: Finanţe, Monedă şi credit, Bazele statisticii, Economia aplicată, 
Teoria economică, Economia şi Gestiunea Unităţilor Comerciale. 

Coordonator al activităţilor extra-didactice orientate spre dezvoltarea profesională şi 
promovarea elevilor în domeniul economic prin participarea lor la conferinţe ştiinţifice, 
concursuri economice, olimpiade, cercuri economice. 

 
 

Virginia COŞCIUG  
Profesor, magistru în drept, grad didactic II 
 

Născută la 27 iunie 1982, în s. Stoicani, r-nul. Soroca. A 
absolvit Facultatea de Relaţii Internaţionale, specialitatea Relaţii 
Internaţionale, a Institutului de Studii Politice şi Relaţii 
Internaţionale (2005). În perioada 2006-2007, şi-a făcut studiile 
de masterat, specialitatea Drept Internaţional în cadrul Academiei 
de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii 
Moldova, grad didactic II (2009). Angajată la Colegiul Naţional 
de Comerţ al ASEM, din anul 2005, la Catedra „Finanţe şi 

Contabilitate”. Din anul 2009, angajată la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, în calitate de 
şef-secţie „Contabilitate”. Specialist în domeniul dreptului şi relaţiilor internaţionale.  

Discipline predate: Drept constituţional, Dreptul internaţional public, Drept 
administrativ, Dreptul muncii şi al protecţiei sociale, Drept economic. Studiile de cercetare 
ştiinţifică sunt axate pe protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, integrare 
europeană şi securitate internaţională. Coordonator al activităţilor extra-didactice orientate 
spre dezvoltarea profesională şi promovarea elevilor în domeniul dreptului prin participarea 
lor la conferinţe ştiinţifice, mese rotunde, traininguri, olimpiade, dezbateri, întâlniri cu 
specialişti în domeniul juridic ş.a. 

 
 

Aliona SALCUŢAN  
Profesoară de drept, grad didactic II 
 

Născută la 30 aprilie 1971, în s. Sărătenii Vechi, r-nul Teleneşti. 
În anul 1990, a absolvit Şcoala Pedagogică „Vasile Lupu” din 
or. Orhei. În acelaşi an, a fost angajată la Şcoala 35 din or. Chişinău, în 
calitate de profesor la clasele primare. În anul 2003, a absolvit 
Facultatea „Drept” a Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” din or. 
Chişinău. Tot în anul 2003, a fost angajată în funcţia de profesoară de 
drept la CNC, Catedra „Contabilitate şi Finanţe”. În anul 2005, a 
participat la trainingul „USE op Active Teaching Strategies în 
Economic Subjects Teaching” în cadrul ASEM. În anul 2006, a 

participat la Trainingul de dezvoltare profesională a tinerilor universali, organizat de Centrul de 
Resurse Curriculare din Moldova pentru Învăţământul Superior, iar în anul 2007, a participat la 
cursurile de perfecţionare, organizat de Proiectul „Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gândirii 
critice”, în cadrul ASEM. Coordonator al activităţilor extra-didactice orientate spre dezvoltarea 
profesională şi promovarea elevilor în domeniul dreptului prin participarea lor la conferinţe 
ştiinţifice, mese rotunde, traininguri, olimpiade, dezbateri ş.a. Până în prezent, activează în calitate 
de profesor de drept, la Catedra „Contabilitate şi Finanţe” a CNC al ASEM.  
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CATEDRA ECONOMIE, TURISM, SERVICII 
 

 
Cristina BUDURIN-FURCULIŢĂ  
Şef-catedră Economie, turism, servicii 
Membru al Consiliului de administraţie CNC 
Profesoară de management, grad didactic II  
 

Născută la 28 septembrie 1980, în or. Chişinău. În anul 2002 a 
absolvit Facultatea Management a ASEM, specialitatea 
Managementul firmei, cu studiere aprofundată în limba franceză. În 
perioada 2002-2003, şi-a făcut studiile de masterat, astfel, în 2003, a 
obţinut titlul de magistru în economie, specialitatea Administrarea 
Afacerilor, ASEM. În anul 2003, a fost angajată în funcţia de profesor 

la discipline economice la Colegiul Naţional de Comerţ, Catedra „Economie şi Comerţ”. Tot în 
anul 2003, îşi începe studiile de doctorat. Deţinătoare a diplomelor de merit, a certificatelor ce 
atestă gradul didactic II, a numeroaselor certificate de perfecţionare şi stagiare, a fost numită, prin 
ordinul Directorului Larisa Ştirbu,  profesor şi şef-catedră „Economie, Turism, Servicii”, unde 
activează de la 1 octombrie 2010 şi până în prezent. 

 
 

Natalia FRATESCU 
Profesoară de discipline economice 
 

Născută la 4 august 1981, în Chişinău. Activează în Colegiul 
Naţional de Comerţ al ASEM din anul 1999. A absolvit Facultatea 
de Management, specializarea Managementul firmei, a ASEM 
(2007). Îşi face studiile de masterat la ASEM, domeniul Drept, 
specializarea Drept Economic.  

Din 2007, e angajată în postul de profesoară. Discipline 
predate: „Organizarea antreprenoriatului” şi „Management”, la 
Catedra „Economie, Turism, Servicii” a Colegiului Naţional de 
Comerţ al ASEM.  

Se preocupă de succesul educaţiei în colegiu, îşi desfăşoară activitatea bazându-se pe 
adaptarea demersului educaţional la nevoile individuale ale fiecărui individ, ideea centrală 
fiind aceea că fiecare copil este unic, iar unicitatea lui reprezintă punctul de plecare în toate 
deciziile luate cu scopul primordial de a-l ajuta să se dezvolte pe deplin.  

 
 

Mariana BALAN  
Profesoară de discipline economice, grad didactic II 
 

Născută la 10 ianuarie 1981, în s. Mândreşti, r-nul 
Teleneşti. În anul 2003, a absolvit Facultatea Management a 
ASEM. În anul 2003, a fost angajată la BC „Moldova 
Agroindbank” SA. În 2007, a fost angajată în funcţia de profesor 
de discipline economice la Colegiul Naţional de Comerţ, Catedra 
„Economie, Turism, Servicii”. 

Participantă la traininguri practice de instruire organizate de 
CCI al Republicii Moldova în colaborare cu Comitetul de Est al 
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Economiei Germane (experienţa germană): „Train the Trainers”, „Metode contemporane de 
instruire în învăţământul profesional”. Organizatoare a Workshopului metodic „Eficienţa 
aplicării metodelor de evaluare a cunoştinţelor elevilor la disciplinele de specialitate”, 
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, Catedra „Economie, turism, servicii”, în parteneriat 
cu Centrul de formare continuă din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii 
Moldova.  

Coordonator al activităţilor extradidactice orientate spre dezvoltarea profesională şi 
promovarea elevilor în domeniul economic prin participarea elevilor la conferinţe ştiinţifice, 
mese rotunde, traininguri, workshopuri, olimpiade, cercuri de economie, dezbateri.  

 
 

Tatiana BÎRCĂ 
Profesoară de discipline economice, gradul didactic II 
 

Născută la 14 iulie 1976, în or. Chişinău . Angajată la 
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din anul 1998. 
Deţinătoare a diplomelor de merit, a certificatelor de obţinere a 
gradului didactic II, a numeroaselor certificate de perfecţionare şi 
stagiere. A absolvit Facultatea de Management a Institutului de 
Cercetări Ştiinţifice, Instruire şi Producere în domeniul 
Managementului din or. Chişinău (1999), specialitatea 

management, calificarea economist-manager. A absolvit Facultatea de Psihologie şi Filosofie 
a Universităţii de Stat din Moldova (1998), specialitatea filosofie. Disciplinele predate în 
cadrul catedrei „Economie, turism, servicii”: „Economia aplicată”, „Teoria economică”. 
Coordonator al cercului de economie în cadrul Colegiului Naţional de Comerţ. Participantă şi 
coordonator în cadrul proiectului şi seminarului de instruire organizat de ECONET – Kultur 
Kontact Austria. Participantă la traininguri practice de instruire organizate de CCI al 
Republicii Moldova în colaborare cu Comitetul de Est al Economiei Germane (experienţa 
germană): „Train the Trainers”, „Metode contemporane de instruire în învăţământul 
profesional”. Participantă la lucrările Sesiunii Internaţionale de comunicări ştiinţifice cu tema 
„Descentralizarea – o provocare pentru şcoala românească” organizată de Academia de 
Studii Economice din Bucureşti – Departamentul Personalului Didactic (2010).  

Organizatoarea workshopului metodic „Eficienţa aplicării metodelor de evaluare a 
cunoştinţelor elevilor la disciplinele de specialitate", Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, 
Catedra „Economie, turism, servicii”, în parteneriat cu Centrul de formare continuă din cadrul 
Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.  

 
 

Cornelia SĂCULŢANU 
Profesoară de discipline economice 
 

Născută la 24 iulie 1982, în s. Grozasca, r-nul Ungheni. 
Angajată la ASEM din anul 2003, funcţionar serviciu paşapoarte. 
Angajată la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din anul 2008. 
A absolvit Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale a 
Academiei de Studii Economice din Moldova în anul 2007. Îşi 
face studiile la Şcoala Masterală de Excelenţă al ASEM, 
specialitatea Drept economic, 2010-2012.  
Discipline predate: Economia mondială şi REI, Servicii publice şi 
Internaţionale, Marketing, Iniţierea afacerii şi gestiunea 
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întreprinderilor turistice, Marketing turistic şi hotelier, Bazele activităţii turistice, Bazele 
serviciilor hoteliere. 

Participantă la traininguri practice de instruire organizate de CCI al Republicii Moldova 
în colaborare cu Comitetul de Est al Economiei Germane (experienţa germană): „Train the 
Trainers”, „Metode contemporane de instruire în învăţământul profesional”. 

Organizatoarea workshopului metodic „Eficienţa aplicării metodelor de evaluare a 
cunoştinţelor elevilor la disciplinele de specialitate”, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, 
Catedra „Economie, turism, servicii”, în parteneriat cu Centrul de formare continuă din cadrul 
Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.  

Coordonator al activităţilor extradidactice orientate spre dezvoltarea profesională şi 
promovarea elevilor în domeniul economic prin participarea lor la conferinţe ştiinţifice, mese 
rotunde, traininguri, workshopuri, olimpiade, cercuri de economie, dezbateri.  

 
 

Natalia MOŢOC 
Profesoară de corespondenţa economică 
 

Născută la 11 iunie 1975, în oraşul Chişinău. Angajată la 
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din anul 2006. A absolvit 
Facultatea de Pedagogie a Universităţii Pedagogice „Ion Creangă”, 
din Chişinău, în anul 1997, şi-a terminat studiile de masterat la 
ASEM, în 2008, Facultatea „Administrarea Afacerilor”. În 
prezent, activează în funcţia de profesor la Colegiul Naţional de 
Comerţ al ASEM, discipline predate: „Corespondenţa 
Economică”, „Procese Tehnologice Comerciale”. 

 
 

Olga BARBĂNEAGRĂ 
Profesoară de discipline economice 
 

Născută la 30 aprilie 1986, în or. Chişinău. În anul 2004, a 
absolvit Liceul Republican de Muzică „C. Porumbescu”, or. 
Chişinău, profilul arte. În anul 2008, a absolvit Facultatea de Drept 
a Universităţii „PERSPECTIVA – INT”, specializarea în Drept 
Economic. Deţine Diploma pentru rezultate excelente la studii şi 
Diploma pentru iniţierea şi coordonarea Forumului Naţional 
Studenţesc din Republica Moldova. 

În perioada 2008-2010, şi-a făcut studiile de masterat, 
specialitatea Business şi Administrare, la ASEM. 

Din 2010, e angajată în postul de profesoară la disciplinele 
„Economie Aplicată” şi „Teorie Economică”, la Catedra „Economie, Turism, Servicii” a 
Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM.  

Se preocupă de abordarea contemporană a fenomenului educaţional în Republica 
Moldova şi, în special, a poziţiei profesorului, deoarece lucrează cu individualităţi psihice 
umane, aflate în plin proces de formare, de unde derivă necesitatea unei maxime 
responsabilităţi în ceea ce priveşte comportamentul şi intervenţiile sale educative. 
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Galina FOCŞA 
Psiholog, grad didactic II 
 

Născută la 10 aprilie 1955, în s. Vărăncău, r-nul Soroca. A 
absolvit Facultatea de Biologie şi Pedagogie a Universităţii de 
Stat din Moldova (1978). A activat colaborator la Muzeul de 
Ştiinţe ale Naturii al USM. Mai târziu (1991) a absolvit 
Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie, specializarea 
Psiholog practic, astfel, din 1991, a început activitatea de 
psiholog şcolar. În perioada 1991-1994, a activat la Şcoala 
Profesională Tehnică (ŞPT) – 3. Apoi activează în Şcoala Medie 

nr. 29, în perioada 1994-2002. Angajată la Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din 2002. 
Activează în următoarele direcţii: psihoprofilaxia, psihodiagnosticul, psihoconsilierea şi 
trainingul dezvoltativ. A acordat asistenţă psihologică elevilor, părinţilor, precum şi cadrelor 
didactice. Discipline predate: Psihologia social-economică, Psihologia comerţului, Etica 
profesională. Expert în elaborarea curriculumurilor pentru disciplinele: „Psihologia social-
economică”, „Psihologia şi etica profesională”. Participantă activă şi moderator la diferite 
seminare instructiv-metodice municipale şi republicane. Autor a diferitelor publicaţii 
psihologice în revista de ştiinţe sociouname „Determinantele motivaţiei şcolare la 
adolescenţi” (2009), „Alcoolul şi tutunul – tendinţele adolescenţilor” (2010), „Factorii 
generatori ai agresivităţii la adolescenţi” (2011). 

 
 

Anatol DICUSAR 
Conducător muzical  
 

Născut la 8 noiembrie 1958, în or. Chişinău. În anul 1974, 
a fost admis la Colegiul Muzical „Ştefan Neaga”. În anul 1978, a 
fost încorporat în Armata Sovietică, în Colectivul Emerit al 
Orchestrei Militare a Garnizoanei Chişinău. 

În anul 1980, a fost numit conducător muzical al 
Tehnicumului Tehnologic din Chişinău şi, concomitent, la 
Şcoala de Vinificaţie. Apoi a fost detaşat (1983-1988) în 

Germania, prin contract, în Orchestra Militară. Din anul 1990 şi până în prezent, îndeplineşte 
funcţia de conducător muzical la Colegiul Naţional de Comerţ din Chişinău. Prima formaţie 
creată a fost numită „D’ Ortex”, care a interpretat cântece la toate sărbătorile atât în cadrul 
Colegiului, cât şi în afara lui (Ziua Orarului, Ziua Studenţilor, Universitatea din or. Cahul; la 
concursurile din cadrul altor colegii). A doua promoţie a fost numită „MLD”: muzic – live – 
dance, apoi „Etoile”. În afară de formaţii, conducătorul muzical  A. Dicusar a promovat mai 
multe talente, care au participat la toate concursurile posibile: Fabrica de Staruri 
(V.Gamzina); Concursul Naţional „Ars Adolescentina”; Concursul Internaţional 
„Slaveanscaia Zvezda” în or. Oriol, Concursul Republican al cântecului francofon „Chantos 
amis!” 
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Ion PLEŞCA  
Administrator al Căminului CNC  
 

Născut la 19 octombrie 1969, în s. Gura Camencii, r-nul 
Floreşti. În 1987, a absolvit Şcoala Medie de Cultură generală din 
satul natal. În 1987-1989, şi-a satisfăcut serviciul militar în Armata 
Sovietică. În perioada 1990-1993, şi-a făcut studiile la Colegiul 
Naţional de Comerţ. În anul 2003, a absolvit Facultatea „Business 
şi Administrarea Afacerilor”, specialitatea „Management”, a 
Academiei de Studii Economice. Din anul 1992 şi până în prezent, 
activează în funcţia de administrator al Căminului colegiului.  

 
 
 

SERVICIUL DE DESERVIRE A COLEGIULUI NAŢIONAL DE COMERŢ AL ASEM 
 
Subdiviziunea este condusă de administratorul blocului D, Dumitru Cozma. 
Din colectivul de oameni oneşti, muncitori, responsabili, care menţin blocul în 

permanenţă pregătit pentru procesul educaţional, fac parte:  
îngrijitoarele de încăperi: Irina Saharnean, Efimia Petrovici, Eudochia Cîrpa, Nina 

Munteanu, Eugenia Filip, Elena Eni, Angela Prijilevschi; 
lăcătuşul sanitar: Alexandru Cusinschi, 
tâmplarul (lemnar): Andrei Ermicioi  
electricianul: Boris Glavan  
 

 
E.Petrovici, B.Glavan, E.Filip, D.Cozma, I.Saharnean, A.Ermicioi 
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CENTRUL DE PLASAMENT ŞI RELAŢII CU AGENŢII ECONOMICI 
 

 
Larisa RUSANOV 
Specialist-coordonator Centrul de Plasament şi Relaţii 
cu Agenţii Economici, manager Incubatorul de Afaceri al ASEM 
 

Născută la 13 octombrie 1951, în s. Mămăliga, r-nul Noua-
Suliţă, regiunea Cernăuţi, Ucraina. Specialist în domeniul mass-
media, relaţii cu publicul, absolventă a Universităţii le Stat din 
Moldova (anul 1975). Profesia – jurnalist. 

Îşi începe activitatea, în 1968, la ziarul raional din Donduşeni. 
Exercită funcţia de redactor-şef adjunct la ziarele din Criuleni, 
Camenca, secretar responsabil la ziarul din Hânceşti, apoi la 
cotidienele republicane „Învăţământul public” şi „Moldova 

Suverană”. Este redactor-şef al săptămânalului economic „Phoenix” şi al revistei „Şcoala, 
Familia, Societatea”. 

Din 1994, activează în cadrul Companiei Teleradio Moldova ca producător şi realizator 
al unui şir de emisiuni şi lucrări documentare. Din momentul fondării Incubatorului de 
Afaceri – specialist al CPRAE. Din 1979, membru al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova. 
Câştigătoare a diverselor concursuri republicane de creaţie. 

 
 

CENTRUL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI AFACERI PUBLICE 
 
 

Sergiu TUTUNARU 
Director al Centrului de Dezvoltare Economică şi Afaceri 
Publice al ASEM (CDEAP) 
Doctor în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ. 
 

Născut la 10 octombrie 1962, în or. Herţa, Bucovina, 
Ucraina. Specialist în domeniul metodelor numerice, matematica 
aplicată în economie. Angajat la ASEM din anul 1997. A 
absolvit Facultatea de Matematică şi Matematică Aplicată a 
Universităţii de Stat din Chişinău, în anul 1984 şi-a făcut studiile 

de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova, în perioada 1985-1988, Academia de 
Administrare Publică a Guvernului RM, 1996-1999, master în relaţii internaţionale (1999). Doctor 
în ştiinţe fizico-matematice (1993), conferenţiar universitar (1994). 

Conducător şi participant la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale privind 
dezvoltarea societăţii informaţionale în Republica Moldova.  

Participant activ la proiectul de aderare a Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a 
Comerţului, formarea şi adoptarea bazei de date şi implementarea Harmonized System al 
OMC în RM. 

În Cadrul CDEAP, în 2008, a organizat (în calitate de director) MS IT Academy 
Moldova (www.msit.ase.md), inclusiv două centre de certificare internaţională online: 
PROMETRIC şi PEARSON VUE. 

În cadrul CDEAP, în anul 2009, a fost lansat, pentru prima dată, în ASEM, proiectul de 
studii postuniversitare bazat pe tehnologii de studii la distanţă cu durata de 18 luni – Finanţe 
şi Contabilitatea Firmei. 
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Coordonator şi profesor al diferitelor traininguri la nivel naţional, inclusiv tehnologii 
informaţionale pentru proiectele de dezvoltare a ariei rurale (peste 500 de persoane). Unul din 
organizatorii Proiectului „Recalificarea profesională a militarilor de rezervă ai RM”, 
sponsorizat de OSCE (peste 200 de persoane). 

Stagieri ştiinţifico-didactice, vizite de documentare şi participare la conferinţe, 
workshopuri în diverse instituţii şi ţări, inclusiv Universitatea Harvard (USA), Universitatea 
de Economie şi Business din Atena (Grecia), Camera de Comerţ din Viena, Organizaţia 
Mondială a Comerţului (Praga), Universitatea Bologna (Italia), Academia de Studii 
Economice din Bucureşti. 

Peste 50 de publicaţii în reviste, materialele conferinţelor de specialitate din Republica 
Moldova, România, Bulgaria, Canada, Ucraina. Autor al cursurilor plasate în sistema 
MOODLE al ASEM. 

 
 

Ana BERZAN 
Economist al Centrului de Dezvoltare Economică şi Afaceri 
Publice al ASEM 
Manager de proiecte 
 

Născută la 14 octombrie 1987, în oraşul Chişinău. Angajată 
la ASEM din anul 2007, în cadrul subdiviziunii Centrul de 
Dezvoltare Economică şi Afaceri Publice. A absolvit Facultatea 
„Drept şi Economie Generală” specialitatea „Drept”, în anul 
2010, îşi face studiile de masterat la ASEM, specialitatea „Drept 
financiar-fiscal” anul 2011. 

A participat la proiecte de rang naţional, precum şi 
internaţional în calitate de manager de proiecte în cadrul 
Centrului de Dezvoltare Economică şi Afaceri Publice al ASEM, 

cum ar fi: Proiectul organizat cu Agenţia pentru Dezvoltare Rurală (ACSA), proiectul 
organizat cu Asociaţia Femeilor din Moldova (AFID), Proiectul NATO ANW „Cyber 
terrorism prevention and protection” 21-23 may, Proiectul organizat cu Asociaţia 
întreprinzătorilor italieni din Moldova. 

2008-2009, participantă la trainingul organizat de Asociaţia obştească „IRFF-onlus” cu 
privire la scrierea şi finanţarea proiectelor. August 2008-2009, participantă la summer 
campului „Ideal University”.  

 
 

Olesea GHEDROVICI 
Economist al Centrului de Dezvoltare 
Economică şi Afaceri Publice al ASEM 
Doctor în economie, lector superior  
Membru al Catedrei Contabilitate 
 

Născută la 23 aprilie 1983, în or. Camenca. 
Angajată la ASEM din anul 2005. A absolvit 
Facultatea de Contabilitate şi Audit a Academiei de 
Studii Economice din Moldova, în anul 2004, 
masterat la specialitatea Administrarea Financiar-
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Bancară în anul 2005; şi-a făcut studiile de doctorat la ASEM, în perioada 2005-2010. Doctor în 
economie (2010). Discipline predate în limbile rusă, română şi engleză: Bazele contabilităţii, 
Contabilitatea financiară, Contabilitatea internaţională, Bazele activităţii investiţionale.  

A participat, în calitate de lector, la mai multe proiecte naţionale şi internaţionale: 
instruirea personalului militar din cadrul proiectului de recalificare organizat de misiunea 
OSCE în Moldova, Camera de Comerţ şi Industrie a RM şi ASEM; instruirea tinerilor 
antreprenori – proiectul „How to start your business” în colaborare cu Agenţia Austriacă 
pentru Dezvoltare ş.a.  

Beneficiară a mai multor granturi ştiinţifice şi de cercetare: Lane Kirkland Scholarship 
Program (Universitatea Jagellonă, Polonia), Erasmus Mundus (Universitatea din Rotterdam, 
Olanda), Carnegie Research Fellowhip Program (Foster School of Business, SUA). 

Participantă la numeroase stagii naţionale şi internaţionale: Agenţia Poloneză pentru 
Informaţii şi Investiţii Străine (2007), Oficiul Băncii Mondiale în Republica Moldova (2009) 
ş.a. 

A realizat vizite la conferinţe ştiinţifice în diverse ţări şi publicaţii în reviste de 
specialitate din Republica Moldova, Polonia, România, Ucraina, SUA.  

 
 

DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ŞI DEZVOLTARE 
CURRICULARĂ (DMCDC) 

 
 

Sergiu BACIU 
Doctor în pedagogie, conf. univ. 
Director al Departamentului de Management al Calităţii şi 
Dezvoltare Curriculară 
 

Născut la 18 noiembrie 1965, în s. Mereni. Angajat la 
ASEM din anul 2003. A absolvit Facultatea de Istorie şi 
Pedagogie a Universităţii Pedagogice „Ion Creangă” din 
Chişinău în anul 1990, şi-a făcut studiile de doctorat la 
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (România) în perioada 
1992-1997. Doctor în pedagogie (1997), conferenţiar 
universitar (2003). 

Domenii de interes: Asigurarea calităţii în învăţământ; 
Management educaţional; Curriculum universitar. 

Stagii de dezvoltare profesională: Consiliul Naţional pentru Educaţie Economică din 
SUA, programa „Formarea Formatorilor” (2004-2005). 

Experienţa profesională: director al liceului din satul natal; Şef -catedră la Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei; formator central în cadrul proiectului „Reformarea învăţământului 
Preuniversitar” finanţat de Banca Mondială; coordonator al proiectului naţional de cercetare: 
Managementul calităţii sistemului educaţional din Republica Moldova: teorie şi metodologie.  

În prezent, este responsabil de funcţionarea Sistemului de Management al Calităţii din 
ASEM şi dezvoltarea competenţelor psihopedagogice ale cadrelor didactice universitare. 

Autor a peste 50 de publicaţii ştiinţifice, dintre care monografii şi lucrări metodice: 
Perspective curriculare etnopedagogice. În căutarea valorilor uitate (2007); Managementul 
instituţiei şcolare. Ghid de formare profesională a cadrelor didactice (2007); Managementul 
calităţii în învăţământul superior (2010); Suport metodologic pentru evaluarea academică 
(2010). 

 



 
 

210

 
Tatiana DOROGAN 
Specialist-coordonator al Departamentului de Management al 
Calităţii şi Dezvoltare Curriculară 
 
Născută la 5 februarie 1980, în or. Chişinău. Angajată la ASEM din 
anul 2002. A absolvit Facultatea de Business şi Administrarea 
Afacerilor a ASEM (2008). În prezent, îşi face studiile de masterat 
la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea Managementul 
educaţional. Deţinătoarea certificatului de Auditor intern pentru 
Sistemul de Management al Calităţii conform ISO 9001:2008. 

A participat la diverse manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale, precum: NATO Advanced Networking Workshop 

„The Fourth CEENet Workshop on Network Management” (2004, Chişinău); The 30th Annual 
Congres of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) (2005, Chişinău), 
seminarul „Educaţia Economică Eficientă” (2010, Sibiu, România) şi altele.  

A publicat articolele: Schimbarea culturii organizatorice prin analiza valorilor (2009), 
Implementarea şi certificarea Sistemului de Management al Calităţii: este oare o necesitate? 
(2010), Procesul de evaluare a calităţii predării în ASEM (perioada 2006-2009) (2010). 

 
 

CENTRUL DE INSTRUIRE ŞI CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI (MACIP) 
 

 
Liudmila STIHI 
Doctor în economie, conf. univ. 
Director al Centrului de Instruire şi Consultanţă în Afaceri 
(MACIP) al ASEM 
Membru al Catedrei Management 
 

Născută la 7 ianuarie 1972, în oraşul Chişinău. Activează la 
ASEM din anul 1994, în cadrul Catedrei Management. A absolvit 
Facultatea Management a Academiei de Studii Economice din 
Moldova, în anul 1994, şi-a luat doctoratul în anul 2000. Din anul 
2006, este conferenţiar universitar la Catedra Management. 
Discipline predate: Management, Managementul riscurilor în 

afaceri, Time management, Tehnici de negocieri în afaceri. 
Membru al juriului Concursului Naţional de Planuri de Afaceri, organizat de 

Incubatorul de Afaceri al ASEM.  
Coordonator naţional al „Cărţii Europene pentru businessul mic în Ţările Balcanice de 

Vest şi Moldova” (2004-2006).  
A participat la stagii de perfecţionare profesională din Slovacia, Ungaria, Polonia, 

România. 
Din anul 2009, este directorul şi consultantul Centrului de Instruire şi Consultanţă în 

Afaceri MACIP al ASEM. Domeniile de consultanţă: managementul resurselor umane, 
managementul afacerii, diagnostic organizaţional, vânzări şi deservirea clienţilor, comunicare 
organizaţională. 

A participat, în calitate de consultant în management şi managementul resurselor 
umane, la implementarea proiectelor de restructurare pentru companiile autohtone mari, cât şi 
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în cadrul proiectelor realizate de către Center of Excellence in Finance, Capacity Building in 
Public Accounting Project, USAID, UNICEF, BIZPRO, Fundaţia Soros Moldova. 

A elaborat şi realizat multiple programe de instruire şi consultanţă pentru reprezentanţii 
întreprinderilor din sectorul IMM-urilor din Moldova. 

Domeniile de cercetare ştiinţifică sunt axate pe managementul mediului, managementul 
resurselor umane, managementul riscurilor în afaceri. 

Este autoare a peste 35 de publicaţii în reviste specializate din Republica Moldova, 
România, Rusia.  

 
 

Diana PISICA 
Economist al Centrului de Instruire şi Consultanţă în Afaceri 
(MACIP) al ASEM 
 

Născută la 5 februarie 1986, în oraşul Chişinău. Activează în 
ASEM din anul 2008, în cadrul Centrului de Instruire şi 
Consultanţă în Afaceri (MACIP). A absolvit Facultatea Finanţe a 
Academiei de Studii Economice din Moldova, în anul 2008, 
masteratul în anul 2010.  

Domenii de cercetare ştiinţifică: Finanţe, Management 
financiar, Activitate bancară, Asigurări. 

A participat la stagii de perfecţionare profesională şi conferinţe din Republica Moldova. 
  

 
Imagini din cadrul Centrului de Instruire şi Consultanţă  

în Afaceri al ASEM 
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SERVICIUL „ŞTIINŢĂ” 
 
O verigă importantă în cercetare, mai ales monitorizarea mersului cercetărilor ştiinţifice 

în ASEM, o constituie activitatea Serviciului „Ştiinţă”.  
 

 
Eugeniu GÂRLĂ 
Şef al Serviciului „Ştiinţă” 
 
Născut în anul 1953. Actualmente, doctorand al ASEM, 

absolvent al Universităţii de Stat din Moldova, aspirant al 
Institutului de Cibernetică al Academiei de Ştiinţe din Ucraina, 
stagiar al Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei 
de Ştiinţe din România, cursant la Joint Venture Institute al 
Fondului Monetar Internaţional (Viena, Austria) şi World Trade 
Organisation (Seattle, SUA). Îşi are locul permanent de muncă la 
Academia de Studii Economice din Moldova, în prezent, ocupând 
funcţia de şef-serviciu „Ştiinţă”. În perioada 1994-2005, a fost ales 

de trei ori consecutiv deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fiind membru al Comisiei 
Economice, iar între anii 1998-2000, a exercitat funcţia de preşedinte al acestei comisii 
parlamentare. În 2004, a fost nominalizat de către AMERICAN BIOGRAFICAL INSTITUTE 
la titlul MAN OF THE YEAR pentru consecvenţă şi continuitate în promovarea reformelor 
economice, iar pentru vehemenţa în combaterea corupţiei, în 2003, a avut onoarea de a semna, 
în numele Parlamentului Republicii Moldova, documentele de constituire a structurii 
regionale GOPAC (Global Organisation Parliamentary Against Corruption) cu sediul la Kiev, 
Ucraina.  

Domenii de interes: teoria integrării economice, doctrine economice, strategii de 
marketing, administraţie centrală şi locală, legislaţie economică, metode economico-
matematice, macro- şi microeconomie, analiza potenţialului economic, teoria şi tehnicile 
privatizării. 

Publicaţii: numeroase articole în mass-media, precum şi în reviste de specialitate, 
interview-uri radio/tv. 
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SERVICIUL RELAŢII EXTERNE 
 

 
Natalia GALANTON  
Şef al Serviciului Relaţii Externe  
 

Născută la 8 martie 1965, în s. Dănceni. Este angajată la 
ASEM în 2009, în calitate de şef al Serviciului Relaţii Externe şi 
lector la Catedra de Management. A absolvit cu menţiune Institutul 
Tehnologic al Industriei Uşoare din Kiev (1987); a obţinut mai 
multe diplome de formare: „Marketing, Management şi Comerţ 
internaţional” pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, 
România-1992; „Management internaţional”, Austria-1996; 
„Programme de formation d’acheteurs et d’acheteurs vacataires de 

la République de Moldavie”, Centrul de Comerţ Internaţional, Geneva-1998; Şcoala 
Doctorală EGEE (Economie, Gestion et Espace), Universitatea Paris XII Val de Marne în 
cotutelă cu Academia de Studii Economice din Moldova-2007.  

Pe parcursul activităţii sale, reuşeşte să activeze atât pe plan naţional, cât şi 
internaţional: Inginer-tehnolog la „Steaua” SA, Şef-serviciu Relaţii Economice Externe la 
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, coordonator al proiectului CCIRM – 
WIFI Austria în vederea formării continue a cadrelor din RM – 1995-2000, Crearea şi 
dezvoltarea activităţii asociaţiei moldo-austriece – 2000; secretar general şi membru fondator 
al Asociaţiei Moldoveneşti de Aprovizionare (AMA)-1998. 

Participantă la numeroase conferinţe naţionale şi internaţionale, publică mai multe 
articole, efectuează stagii şi vizite de documentare în diverse ţări. Autoare a cărţii: „Practica 
activităţii camerelor de comerţ şi industrie” (2007); Coautoare a cărţii: „Camera de Comerţ şi 
Industrie. Trecut. Prezent. Viitor” (2007).  

 
 

Tatiana TROFIMOV  
Metodist-coordonator 
Serviciul Relaţii externe 
 

Născută la 29 august 1980, în oraşul Dubăsari. Este angajată 
la ASEM în 2006, în calitate de metodist-coordonator la Serviciul 
Relaţii Externe din 2010 şi asistent universitar la Catedra Relaţii 
Economice Internaţionale. A absolvit Facultatea „Relaţii 
Economice Internaţionale” a ASEM (2002), studii de masterat la 
specialitatea „Administrarea Afacerilor” la ASEM (2008), studii 
postuniversitare de doctorat la specialitatea „Economie Mondială, 
Relaţii Economice Internaţionale” la ASEM. 

Participantă la mai multe conferinţe ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale, stagii de specializare şi perfecţionare în România, Ucraina; publică mai multe 
articole în diferite reviste. 
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Inga GURSCHI 
Inspector superior Serviciul Relaţii Externe 
 

Născută la 3 decembrie 1984, în s. Ochiul Alb, r-nul Drochia. 
Este angajată la ASEM, în 2005, în calitate de inspector al 
Serviciului Relaţii Externe şi, din 2010, asistent universitar la 
Catedra de „Management”. A absolvit Facultatea „Business şi 
Administrarea Afacerilor” a ASEM (2007), studii de masterat în 
„Administrarea Afacerilor” la ASEM (2008) şi studii de doctorat în 
„Economie şi Management (în ramură)” la ASEM (2011). 

Participantă la conferinţe naţionale, publică mai multe articole.  
 

 
Ludmila RURAC 
Inspector Serviciul Relaţii Externe 
 

Născută la 17 iulie 1980, în Chişinău. A absolvit Facultatea 
„Limbi şi Literaturi Străine” (2003) a Universităţii Pedagogice „Ion 
Creangă”, şi studiile de master la specialitatea „Administrarea 
Afacerilor”, ASEM (2004).  

Este angajată la ASEM în 2003 în calitate de asistent 
universitar la Catedra „Limbi Moderne de Afaceri” şi inspector al 
Serviciului „Relaţii Externe”, activând, ulterior, şi la Catedra 
„Marketing şi Logistică”. Din anul 2009, este redactor de limba 

engleză al revistei „Economica”, ASEM.  
Pe parcursul activităţii sale, participă la conferinţe ştiinţifice, traininguri şi seminare în 

diferite ţări, ca Ucraina, Polonia, India.  
 

 
SERVICIUL STUDII ŞI EVIDENŢA STUDENŢILOR 

 
 

                                          şef SSES, născută în anul 1954. A 
absolvit Facultatea „Defectologie şi Logopedie” a Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. În cadrul ASEM, a activat 
din anul 1992, a contribuit cu eficacitate şi promptitudine la 
organizarea şi desfăşurarea studiilor universitate în cicluri, 
folosirea tehnologiilor moderne în managementul procesului de 
studii, perfectându-şi şi lărgindu-şi, în mod sistematic, 
activitatea pe care o desfăşoară. 

Colaboratorii SSES Maria Spînu, Iulia Albot, Silvia 
Garabajiu, Tatiana Andreev, Nadejda Braga, Dora Chiriac, 

Eugenia Cataraga, Galina Gomenco, Svetlana Lungu, Anna Guma, Tatiana Erofeev – 
activează cu abnegaţie şi dăruire, manifestând responsabilitate, performanţă şi profesionalism.  

Valentina Ciaicovschi,
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Angajaţii Serviciului Studii şi Evidenţa Studenţilor:  
Iulia Albot, Valentina Ciaicovschi, Eugenia Cataraga, Dora Chiriac, Nadejda Braga,  

Maria Spînu, Silvia Garabajiu, Anna Guma, Galina Gomenco, Tatiana Andreev  
 
 
 
 



 
 

216

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ ASEM 
 

 
Silvia GHINCULOV 
Doctor în economie, lector superior 
Director al Bibliotecii Ştiinţifice  
Membru al Senatului ASEM 
Membru al Catedrelor Finanţe şi Asigurări; Management 
 

Născută la 6 mai 1954, în satul Verejeni, Teleneşti. 
Angajată la ASEM din anul 1991. A absolvit Facultatea de 
Biblioteconomie a Universităţii de Stat din Moldova (1975), 
Facultatea de Management a ASEM (1998), şi-a făcut 
studiile de doctorat la ASEM (2002). Doctor în economie 
(2002). Redactor-şef la revista moldo-română (ASEM – 

Universitatea „Dunărea de Jos din Galaţi) Drept, Economie şi Informatică; Preşedinte al 
Consorţiului eIFL Direct Moldova (Informaţia electronică pentru biblioteci); Preşedinte al 
Comisiei Informatizare şi tehnologii informaţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica 
Moldova; Responsabilă de Centrul European de Documentare ASEM şi de administrarea 
activităţii Depozitului legal al Băncii Mondiale pe teritoriul Republicii Moldova. Lector 
superior la Facultatea Finanţe; discipline predate: Cultura informaţională, Managementul 
Proprietăţii Intelectuale, Cultura în afaceri. 

Deţinătoare a mai multor decoraţii guvernamentale, inclusiv medalia „Meritul Civic” 
(1988), medalia „Mihai Eminescu” (1996). 

Autoare şi participantă la numeroase proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul 
infodocumentar. Stagii, vizite de documentare şi participare la conferinţe în diverse ţări. Peste 
60 de publicaţii în revistele de specialitate din Republica Moldova, România, Rusia. Autoare 
a cărţilor: Managementul informaţional în instituţiile infodocumentare (2007), Sub zodia 
cărţii: provocarea schimbărilor în domeniul infodocumentar (2009). 

 
Centrul Metodico-ştiinţific 
 
Activitatea ştiinţifică şi metodică în Biblioteca Ştiinţifică a 

Academiei de Studii Economice se realizează în cadrul tuturor 
serviciilor în concordanţă cu profilul activităţilor realizate şi cu 
programul activităţii ştiinţifice. Buna desfăşurare a acestei 
activităţi este asigurată de Natalia Cheradi, director-adjunct 
(absolventă a Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, a 
Universităţii de Stat din Moldova); şi-a făcut studiile de doctorat 
la USM, lucrează la ASEM din anul 1995; Elena Railean, 
specialist principal (absolventă a USM şi ASEM, doctorandă 
ASEM, specialitatea „Marketing şi logistică”), lucrează la ASEM 
din anul 1995; Ina Nicuţă, specialist principal (absolventă a 
Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de 
Stat din Moldova), lucrează la ASEM din anul 2002. 

Rezultatele activităţii ştiinţifice şi inovaţionale sunt prezentate în formă de rapoarte, 
proiecte, strategii, documente reglementare, publicaţii, propuneri inovaţionale şi recomandări 
pentru implementarea rezultatelor cercetărilor. Direcţiile de activitate ale acestui sector 
vizează mai multe aspecte, în care este implicată biblioteca în arealul academic: 
implementarea Sistemului de Management al Calităţii; extinderea accesului la informaţie la 

 
Natalia Cheradi, 
director-adjunct
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nivelul cerinţelor actuale şi al nevoilor informaţionale; implementarea noilor tehnologii 
informaţionale; dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale ale bibliotecarilor; 
organizarea acţiunilor de diseminare a experienţelor şi practicilor de succes; organizarea 
conferinţelor şi dezbaterilor profesionale la nivel naţional şi internaţional; activitatea 
editorială; orientarea de marketing a Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM în scopul adaptării la 
cerinţele comunităţii academice, formării cererii de servicii informaţionale. 

În activitatea complexă, ce se derulează în 
Biblioteca Ştiinţifică a ASEM, se includ organic 
şi alte preocupări şi implicaţii importante ce ţin 
de elaborarea strategiilor şi politicilor, 
participarea la realizarea proiectelor în 
parteneriat: SIBIMOL, Consorţiul Resurse 
Electronice pentru Moldova, Programul INTAS-
PERI, The World Bank Depository and Regional 
Library Program, Centrul de Informare al Uniunii 
Europene, Proiectul Fundaţiei Nippon „100 
Books for Understanding Contemporary Japan”; 
Proiectul Open Access to content in Moldovan 
Higher Economic Education, finanţat de 
Ambasada Norvegiei în România destinat 
implementării tehnologiei Institutional 
Repository (IR) în învăţământul economic 
superior din Republica Moldova; Proiectul de 

mobilitate „Eurasia Programme Contact University of Bergen Library and The Academy of 
Economic Studies of Moldova”; Proiectul de internaţionalizare „Eurasia Programme Library 
development in Moldova”. 

 
Centrul Multimedia 

 
Centrul Multimedia al ASEM a fost inaugurat în anul 

2004, ca o subdiviziune a Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM, fiind o 
poartă deschisă spre utilizarea noilor tehnologii în formarea 
viitorilor economişti. 

Succesele Centrului Multimedia în servirea utilizatorilor 
se datorează angajaţilor bine instruiţi, profesionişti, care îşi 
îndeplinesc funcţiile cu dăruire. Pe parcursul activităţii în cadrul 
BŞ a ASEM, au demonstrat profesionalism şi creativitate în 
procesul de orientare şi ghidare a studenţilor în utilizarea 
eficientă a surselor electronice şi multimedia, acordarea 
asistenţei informaţionale. 

Centrul Multimedia este condus de Ana Gudima, 
absolventă a Facultăţii de Fizică şi Matematică, specialitatea 
Matematică şi Informatică a Institutului Pedagogic din Tiraspol 
(1988). De la absolvire şi până în prezent, activează în calitate 
de profesor de informatică la mai multe instituţii superioare de 

învăţământ. Activează în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM din anul 2000. Datorită 
experienţei pedagogice bogate, reuşeşte cu succes să îndrume studenţii în utilizarea resurselor 
informaţionale moderne. 

 
 

 
Ina Nicuţă, Natalia Cheradi,  

Elena Railean 

 
Ana Gudima, 
şef-serviciu 
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Personalul serviciului 
Ana Muntean, specialist principal; absolventă a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale 

Comunicării, specialitatea Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională a Universităţii de Stat 
din Moldova (2001). Este angajată la Biblioteca Ştiinţifică a ASEM din anul 2004.  

Inna Korcevskaia, specialist principal absolventă a Facultăţii de Biblioteconomie şi 
Bibliografie a Universităţii de Stat din Moldova (1988). Este angajată la Biblioteca Ştiinţifică 
a ASEM din anul 1995. Are o experienţă vastă în servirea utilizatorului, este persoana care 
acceptă schimbarea şi are spirit de lucru în echipă.  

Angela Amorţitu, şef-oficiu; a absolvit cu diplomă de merit Şcoala Pedagogică din 
Orhei (1990), Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, specialitatea 
Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională a Universităţii de Stat din Moldova (1995). 
Master în Ştiinţe ale Comunicării, specializarea Managementul instituţiei infodocumentare 
(USM, 2011), activează în Biblioteca Ştiinţifică a ASEM din anul 2006. În anul 2009, este 
aleasă preşedinte al Biroului Sindical al Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM. Este persoana care 
ţine mult la calitatea servirii beneficiarului, la imaginea profesiei de bibliotecar.  

 

 

 
Doina Nichifor, bibliotecar; absolventă a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale 

Comunicării, specialitatea Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională a Universităţii de Stat 
din Moldova (2000). Activează în Biblioteca Ştiinţifică a ASEM din anul 2010.  

Natalia Sîli, şef oficiu; absolventă a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, 
specialitatea Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională a Universităţii de Stat din Moldova 
(2001). Este angajată la Biblioteca Ştiinţifică a ASEM din anul 2004.  

Stela Prohniţchi, şef-oficiu; absolventă a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării, specialitatea Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională a Universităţii de Stat 
din Moldova (2001). Este angajată la Biblioteca Ştiinţifică a ASEM din anul 2008.  

Angajaţii serviciului au participat cu comunicări la diverse conferinţe, forumuri 
profesionale, sunt autori a mai multor articole de specialitate.  

 
Serviciul Comunicarea colecţiilor 

Serviciul „Comunicarea Colecţiilor” este cea mai mare subdiviziune a Bibliotecii Ştiinţifice 
a ASEM, parte integrată a spaţiului unic de învăţare care lucrează direct cu utilizatorii de 
informaţii. Serviciul este compus din două subdiviziuni: Împrumut la domiciliu şi Sală de lectură. 
În cadrul serviciului, funcţionează şi un Laborator de reparare şi restaurare a cărţii. 

Ana Gudima, Ana Muntean, Inna Korcevskaia, Angela Amorţitu, Doina Nichifor
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Obiectivele principale ale serviciului sunt suportul informaţional al procesului de 
învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, crearea şi menţinerea Bazei de date „Cititori” în sistemul 
integrat de bibliotecă TinLIB, eliberarea permiselor de intrare pentru utilizatori. 

În prezent, se formează un nou model de relaţii interactive cu utilizatorii, decanatele, se 
implementează noi tehnologii în procesul de servire. Aceasta necesită, de la colectivul nostru, 
un grad înalt de profesionalism, competenţe în domeniile biblioteconomie, psihologie, 
informatică, sociologie, marketing, management. 

Echipa serviciului constă din 22 de profesionişti 
cu diferită experienţă şi este condusă de Natalia 
Suvac, absolventă a Facultăţii de Biblioteconomie a 
Universităţii de Stat din Moldova (1984) şi a Facultăţii 
de Management a ASEM (2007). Activează în cadrul 
ASEM din anul 1992. Fiind manager funcţional, 
activitatea ei constă în organizarea numeroaselor 
procese de muncă ale serviciului şi crearea unui mediu 
confortabil pentru utilizatorii de informaţii. 

Profesionalismul personalului serviciului este 
demonstrat de realizările remarcabile pe parcursul 

acestor 20 de ani de funcţionare. Aceşti oameni sunt creativi, entuziaşti, dedicaţi intereselor 
utilizatorilor, preocupaţi de perfecţionarea calificării profesionale: Liliana Dragoman, Nina 
Sandu, Sofia Topal, Larisa Arutiuneanţ, Liliana Tudoreanu, Olga Nistiriuc, Lidia Vîrlan, 
Tatiana Miron, Aurelia Cosimov, Ana Cervoneaşcii, Alexandra Chelea, Lolita Melnic, 
Valentina Peşterean, Tatiana Gorcea, Natalia Pruteanu, Iulia Boje, Tamara Avanesean, 
Viorica Grecea, Oxana Pancev, Ina Bulai, Olga Cernolev. 

Nivelul înalt de profesionalism, competenţă, creativitate, atitudine şi capacitatea de a 
percepe inovaţiile ale personalului contribuie la implementarea cu succes a obiectivelor 
serviciului. Colectivul serviciului şi pe viitor va deţine rolul principal în satisfacerea cerinţelor 
complexe de informare şi documentare ale studenţilor, profesorilor, cercetătorilor şi altor 
categorii socio-profesionale ale ASEM. 
 

 
În primul rând: Tamara Avanesean, Sofia Topal, Natalia Suvac, Nina Sandu, Iulia Boje. 

În al doilea rând: Tatiana Miron, Lolita Melnic, Olga Nistiriuc, Ana Cervoneaşcii, 
Larisa Arutiuneanţ, Liliana Dragoman, Liliana Tudoreanu, Alexandra Chelea, 

Valentina Peşterean, Natalia Pruteanu, Tatiana Gorcea 
 

 
Natalia Suvac, şef-serviciu 
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Serviciul Colecţia de Patrimoniu. Sala profesorilor 
 
Colecţia Serviciului constituie nucleul principal al 

Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM. Serviciul tezaurizează câte 
un exemplar al publicaţiilor în limba română şi rusă intrate 
în bibliotecă, autoreferate şi teze de doctorat, care pot fi 
consultate în sala de lectură, funcţia principală a serviciului 
fiind cea patrimonială. 

Activitatea Serviciului este rodul străduinţei unui grup de 
colaboratori generoşi, având în frunte pe Taisia Cernei, 
absolventă a Facultăţii de Biblioteconomie şi Bibliografie a 
Universităţii de Stat din Moldova (1980). În cadrul BŞ a 
ASEM activează din anul 1992, a contribuit la organizarea 
fondului şi servirea beneficiarilor folosind tehnologii moderne. 
Succesele obţinute sunt rezultatul unui efort comun, depus de 

întregul colectiv al serviciului. Personalul serviciului este în permanenţă preocupat de căutarea 
soluţiilor optime în domeniul modernizării şi automatizării procesului de servire a studenţilor şi 
doctoranzilor, corpului profesoral-didactic şi specialiştilor din sfera economică. 

Se cuvin a fi menţionaţi colaboratorii Serviciului „Colecţia de Patrimoniu. Sala 
profesorilor”, care activează cu abnegaţie şi dăruire, manifestând responsabilitate, 
performanţă şi profesionalism:  

Elvira Crivobloţcaia, specialist principal; absolventă a Facultăţii de Biblioteconomie a 
Universităţii de Stat din Moldova (1988); activează în BŞ a ASEM din anul 2001. 

Iulia Doţen, şef-oficiu; absolventă a Facultăţii de Matematică şi Fizică a Institutului 
Pedagogic din Bălţi (1961), activează în BŞ a ASEM din anul 1992. 

Elena Negară, bibliotecar, absolventă a Facultăţii de Filologie, specialitatea 
Biblioteconomie şi Bibliografie a Universităţii de Stat din Moldova (1980); activează în BŞ a 
ASEM din anul 1992. 

 

 
 

Iulia Doţen, Elena Negară, Taisia Cernei, Elvira Crivobloţcaia 
 
 

 
Taisia Cernei, şef-serviciu 
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Serviciul Publicaţii didactice. Periodice. Sala de lectură „Eugeniu Hrişcev” 
 

Serviciul Publicaţii didactice. Periodice. Sala de 
lectură „Eugeniu Hrişcev” a fost inaugurat în anul 
1996, la iniţiativa rectorului Eugeniu Hrişcev. 
Misiunea de bază a serviciului este de a crea condiţii 
eficiente atât pentru oferirea informaţiilor din 
publicaţii didactice, cât şi pentru promovarea, 
încurajarea interesului faţă de publicaţiile periodice, 
presa constituind un nucleu important în informarea 
studenţilor şi cadrelor didactice. Serviciul oferă fără 
restricţii utilizatorilor săi (studenţi, masteranzi, 
doctoranzi, cadre didactice etc.) acces liber la 
informaţie, idei, lecturi, încurajează şi susţine libertatea 
de a cunoaşte; asigură, prin serviciile sale, procesul de 
învăţământ, educaţie şi agrement a tinerei generaţii.  

Personalul serviciului activează cu abnegaţie şi dăruire, manifestând responsabilitate, 
performanţă şi profesionalism, a demonstrat capacitatea de a fi o echipă cu un sistem complex 
de conexiuni şi interdependenţă.  

Serviciul este condus de Aurelia Cebotari, absolventă a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării, specialitatea Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională (2006), master în Pedagogie, 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (2010); activează în cadrul ASEM din anul 2000. 

 
Personalul serviciului 
Lilia Lupan, specialist principal; absolventă a Facultăţii de Biblioteconomie a Universităţii 

de Stat din Moldova (1988), activează în Biblioteca Ştiinţifică a ASEM din anul 1996.  
Elena Malţev, şef-oficiu; absolventă a Facultăţii de Biblioteconomie şi Bibliografie a 

Universităţii de Stat din Moldova (1983); activează în Biblioteca Ştiinţifică a ASEM din anul 
1991. 

Ludmila Mîndrescu, şef-oficiu; absolventă a Facultăţii de Biblioteconomie a Universităţii 
de Stat din Moldova (1993); activează în Biblioteca Ştiinţifică a ASEM din anul 1993.  

Maria Grabco, bibliotecar; absolventă a Facultăţii de Filologie a Universităţii de Stat 
din Moldova (1969); activează în Biblioteca Ştiinţifică a ASEM din anul 1995. În perioada 
1996-2010, a îndeplinit funcţia de şef-serviciu Publicaţii didactice. Periodice. Sala de lectură 
„Eugeniu Hrişcev”, contribuind esenţial la dezvoltarea activităţii serviciului. 

 
În primul rând: Maria Grabco, Lilia Lupan 

În al doilea rând: Ludmila Mîndrescu, Aurelia Cebotari, Elena Malţev 

 
Aurelia Cebotari, şef-serviciu 
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Serviciul Colecţia în limbi străine. Sala de lectură „Paul Bran” 
 

Serviciul „Colecţia în limbi străine. Sala de 
lectură Paul Bran” a fost inaugurat în anul 1992 la 
iniţiativa şi cu contribuţia primului rector al ASEM, 
Paul Bran, numele căruia îl poartă din anul 2005. Sala 
de lectură deţine o valoroasă colecţie de documente: 
cărţi şi reviste în limbile engleză, franceză, germană, 
alte limbi de circulaţie internaţională. Colecţia expusă 
cu acces liber constituie o sursă importantă de 
informaţii pentru procesul de studii şi cercetare 
ştiinţifică, servind drept suport informaţional valoros 
pentru studenţi, cadre profesoral-didactice din cadrul 
ASEM, cât şi din exterior. 

În cadrul serviciului, funcţionează Centrul de 
Informare Publică al Băncii Mondiale, Centrul 
European de Documentare (EUi), scopul acestora 
fiind crearea condiţiilor eficiente de acces la 

informaţiile şi documentele Uniunii Europene, Băncii Mondiale, Fondului Monetar 
Internaţional (pe suport tradiţional şi on-line). 

Succesele serviciului se datorează unui colectiv care manifestă responsabilitate, 
performanţă şi profesionalism, condus de Parascovia Golovco, absolventă a Facultăţii de 
Biblioteconomie a Universităţii de Stat din Moldova (1993), a Facultăţii Business şi 
Administrarea Afacerilor a ASEM (2007); activează în cadrul ASEM din anul 2001. 

 
Personalul serviciului 
Aliona Proca, şef-oficiu; absolventă a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, 

specialitatea Bibliografie, Universitatea de Stat din Moldova (1998), a Facultăţii de Finanţe a 
ASEM (2007); activează în cadrul ASEM din anul 1998.  

Olga Secrieru, bibliotecar; absolventă a Facultăţii de Biblioteconomie a Universităţii de 
Stat din Moldova (1975); activează în cadrul ASEM din anul 2001.  

  
Parascovia Golovco, Olga Secrieru, Aliona Proca 

 
 

Parascovia Golovco, şef serviciu 
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Serviciul Bibliografie 
 

Serviciul Bibliografie constituie veriga de coeziune 
dintre carte şi utilizator, de creator de instrumente 
informaţionale şi diseminator de informaţie. Ascensiunea 
sa a început cu mai multă implicare odată cu 
implementarea sistemului integrat de bibliotecă TinLIB şi 
cu crearea bazei de date ARTICOLE, care, în prezent, 
numără peste 40 000 de înregistrări – suport incontestabil 
pentru sprijinul cercetării şi studiului în ASEM şi pentru 
multipli utilizatori din afară. În decursul anilor, au fost 
elaborate bibliografii curente, bibliografii retrospective, 
biobibliografii ale personalităţilor notorii ale ASEM. 
Diseminarea informaţiilor are loc prin intermediul 
organizării diverselor manifestaţii infoculturale: zile de 
informare, expoziţii de carte nouă şi tematice, lansări de 
carte etc. Activitatea de referinţă realizată de Serviciul 
Bibliografie are la bază trei funcţii; informarea, 

consultarea şi instruirea utilizatorilor. 
Serviciul Bibliografie este condus de către Maria Vătămanu, absolventă a Facultăţii de 

Biblioteconomie a Universităţii de Stat din Moldova (1975); activează, în cadrul ASEM, din 
anul 1994. Este un specialist cu experienţă profesională bogată în domeniul bibliologic (36 de 
ani), implicată plenar în activitatea serviciului. Abordările sale în domeniul elaborării bazelor 
de date bibliografice şi în special al prelucrării, indexării, aplicării limbajelor documentare, 
precum şi ale activităţii educaţionale pentru cultura informaţiei a utilizatorilor, contribuie la 
sporirea calităţii serviciilor prestate în cadrul BŞ a ASEM şi la creşterea imaginii instituţiei. 

 
Personalul serviciului 
Succesele Serviciului se datorează profesioniştilor, care activează în această structură de 

mulţi ani, cu multă dăruire, devotament şi profesionalism.  
Alla Iarovaia, specialist principal; absolventă a Facultăţii de Biblioteconomie a 

Universităţii de Stat din Moldova (1983). Studii de doctorat – Institutul de Cultură, Moscova 
(1990). Activează în cadrul BŞ a ASEM din anul 1993. În decursul anilor, a contribuit la 
implementarea noilor tehnologii, a bunelor experienţe şi la sporirea calităţii muncii prin 
studierea şi aplicarea a numeroase standarde profesionale.  

Svetlana Studzinschi, specialist principal; absolventă a Facultăţii de Biblioteconomie a 
Universităţii de Stat din Moldova (1983); activează în cadrul BŞ a ASEM din anul 1995. Este 
persoana, care a redat o nouă dimensiune activităţilor informaţional-culturale, aplicând noi 
concepte şi metode de muncă pentru promovarea informaţiei, este o neobosită promotoare a 
cărţii şi a cunoştinţelor în mediul educaţional. 

Elena Pancratov, şef-oficiu; absolventă a Facultăţii de Biblioteconomie a Universităţii 
de Stat din Moldova (1987); activează în cadrul BŞ a ASEM din anul 1997. Este persoana 
care demonstrează un deosebit tact pedagogic şi abnegaţie în asistenţa utilizatorilor în 
demersul lor de cercetare şi de acumulare a cunoştinţelor. 

Stela Pascal, şef-oficiu; absolventă a Facultăţii de Biblioteconomie a Universităţii de 
Stat din Moldova (1992); a Facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor a ASEM (2005); 
activează în cadrul BŞ a ASEM din anul 1992. A contribuit la informatizarea activităţii BŞ a 
ASEM, s-a implicat plenar şi cu multă creativitate în diverse activităţi ale serviciului. 

Ala Moldovan, şef-oficiu; absolventă a Facultăţii de Istorie şi Etnopedagogie a 
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (1997). Activează în cadrul BŞ a ASEM din 

 
Maria Vătămanu, 

şef-serviciu 
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anul 2000, este preocupată de evidenţa documentaţiei conform prevederilor Sistemului de 
Management al Calităţii.  

Pavel Melnic, bibliotecar, absolvent al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării, specialitatea Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică (2008), 
master în Ştiinţe ale Comunicării, specializarea Managementul instituţiei infodocumentare 
(USM, 2010). Activează în cadrul BŞ a ASEM din anul 2008, manifestă interes sporit faţă de 
proiectele bibliotecii şi responsabilitate maximă pentru realizarea lor. 

 
În primul rând: Svetlana Studzinschi, Pavel Melnic 

În al doilea rând: Stela Pascal, Ala Moldovan, Maria Vătămanu, Alla Iarovaia,  
Elena Pancratov 

 
Serviciul Completare. Evidenţă 

 
Misiunea Serviciului „Completare. Evidenţă” constă 

în dezvoltarea colecţiilor pentru satisfacerea deplină a 
necesităţilor informaţionale complexe ale studenţilor, 
cadrelor didactice, cercetătorilor şi ale altor categorii de 
utilizatori, prin furnizarea resurselor informaţionale pe 
hârtie şi alte suporturi, necesare susţinerii planurilor de 
învăţământ şi procesului de cercetare. 

Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM susţin 
activitatea lumii academice şi formarea profesională a 
utilizatorilor din toată ţara, posedând cea mai bogată 
colecţie de carte în domeniul economic, acesta fiind 
meritul şi rezultatul activităţii creative şi rodnice a 
colaboratorilor Serviciului „Completare. Evidenţă”. 
Activitatea serviciului serveşte drept exemplu în 
domeniu pentru bibliotecile din învăţământ din ţară. În 
cadrul serviciului, au fost elaborate politici şi strategii 

 
 

Ala Susarenco, şef-serviciu 
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de dezvoltare a fondurilor documentare, instrucţiuni de evidenţă, de selecţie şi de deselecţie a 
documentelor.  

Direcţii prioritare de activitate ale serviciului: cercetarea pieţei editoriale, coordonarea şi 
organizarea procesului de achiziţie, prestarea serviciilor informaţionale cadrelor didactice privind 
asigurarea infodocumentară a procesului de studii ASEM, stabilirea relaţiilor cu mediul 
universitar şi ştiinţific din ţară în vederea creşterii numărului de documente achiziţionate prin 
donaţii şi schimb de publicaţii, identificarea şi stabilirea contactelor cu biblioteci universitare, 
instituţii de cercetare din România, Germania, 
Bulgaria, Federaţia Rusă, Belarus, Polonia în 
vederea stabilirii relaţiilor de colaborare şi a 
schimbului internaţional de documente. 

Serviciul „Completare. Evidenţă” este 
condus de Ala Susarenco, absolventă a Facultăţii 
de Biblioteconomie şi Bibliografie a USM (1979), 
a Facultăţii Economie Generală şi Drept a ASEM 
(2003). Activează în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a 
ASEM din anul 1996. Este membru al Comisiei 
„Cadrul de reglementare. Protecţie socială” a 
Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova 
(ABRM), participă activ la întruniri profesionale 
din ţară în calitate de formator. A participat cu 
comunicări la conferinţe şi foruri profesionale, 
este autoarea mai multor documente, articole de 
specialitate. 

Din structura organizatorică a Serviciului „Completare. Evidenţă” face parte Oficiul 
„Publicaţii periodice”, condus de Dusea Olaru, absolventă a Facultăţii de Filologie a 
Universităţii de Stat din Moldova (1987). Activează în Biblioteca Ştiinţifică a ASEM din anul 
1992. A sprijinit cu străduinţă procesul de creare şi organizare a bibliotecii, a participat activ 
la implementarea sistemului integrat de bibliotecă TinLIB, a contribuit la crearea Catalogului 
Electronic (Modulul Seriale) al bibliotecii. Este responsabilă de dezvoltarea colecţiei de 
seriale şi realizează managementul total al colecţiei date. 

 
Serviciul Clasificare. Catalogare 

 
Direcţii prioritare de activitate a Serviciului 

„Clasificare. Catalogare”: prelucrarea în sistem 
automatizat a documentelor intrate în bibliotecă, 
crearea şi gestionarea bazei de date „Cărţi”, conform 
standardelor în vigoare în scopul constituirii unui 
sistem eficient de regăsire a informaţiei, gestionarea 
cataloagelor tradiţionale, acordarea indicelui CZU 
pentru teze de master şi de doctor.  

Activitatea serviciului este condusă de 
Tamara Nistor, absolventă a Facultăţii de 
Filologie a Universităţii de Stat din Moldova 
(1969). Activează în Biblioteca Ştiinţifică a 
ASEM din anul 1992. Specialist cu experienţă 
profesională bogată în domeniu (41 de ani), a 

contribuit la crearea Catalogului Electronic al Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, la formarea şi 
perfecţionarea colaboratorilor din serviciu.  

 

 
Dusea Olaru, Ala Susarenco 

 
Tamara Nistor, şef-serviciu 
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Personalul serviciului 
Galina Cemberji, specialist principal; absolventă 

a Facultăţii de Biblioteconomie a Universităţii de Stat 
din Moldova (1972), activează în Biblioteca Ştiinţifică a 
ASEM din anul 1997, este responsabilă de prelucrarea 
resurselor în limbile moderne. 

Silvia Hăbăşescu, şef-oficiu; absolventă a 
Facultăţii de Biblioteconomie a Universităţii de Stat din 
Moldova (1987), activează în Biblioteca Ştiinţifică a 
ASEM din anul 2007. Este responsabilă de crearea şi 
redactarea fişierelor de autoritate din Baza de Date, 
specialist, care vine permanent cu soluţii optime, 
preocupată mereu de calitatea produsului. 

Galina Ipati, şef-oficiu; absolventă a Facultăţii de 
Biblioteconomie a Universităţii de Stat din Moldova 
(1992), activează în Biblioteca Ştiinţifică a ASEM din 
anul 1992. Este un profesionist, care munceşte cu 
dăruire, manifestând o responsabilitate mare la obţinerea 
unei calităţi superioare în procesul de catalogare a resurselor noi. 

 
Biblioteca Colegiului Naţional de Comerţ 
 
Biblioteca Colegiului Naţional de Comerţ are 

misiunea de a sprijini procesul de studii, informare şi 
documentare, colecţia bibliotecii constituind un 
instrument eficient de muncă intelectuală pentru 
utilizatori, asigurându-i cu informaţia necesară, prin 
modernizarea şi dezvoltarea serviciilor. Prin metode de 
promovare accesibile instituţiei, bibliotecarii urmăresc 
asigurarea comunicării, colaborării şi cooperării optime 
între bibliotecă şi publicul ei. 

Biblioteca CNC al ASEM, integrată în procesul 
instructiv-educativ, caută prin modalităţi concrete să-şi 

exercite funcţiile pentru a corespunde cerinţelor învăţământului modern, realizându-şi 
obiectivele la un nivel calitativ cât mai înalt. 

Biblioteca CNC al ASEM este 
condusă de Valentina Melihov, 
absolventă a Facultăţii de 
Biblioteconomie şi Bibliografie a 
Universităţii de Stat din Moldova 
(1982). Este angajată la Biblioteca 
CNC din anul 2005. A participat la 
diferite conferinţe, seminare, 
dezbateri şi mese rotunde. Deţine 
diplome şi scrisori de gratitudine 
pentru implicarea în pregătirea 
elevilor, organizarea diverselor 
activităţi culturale, promovarea 
lecturii şi satisfacerea necesităţilor 
informaţionale ale elevilor. 

 
Tamara Nistor, 

Silvia Hăbăşescu, Galina Cemberji

 
Valentina Melihov, şef-serviciu 

 
Ala Namaşco, Valentina Melihov, 

Ecaterina Capcelea, Larisa Jeinova 
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Actualmente, în Biblioteca CNC, activează bibliotecari cu o bogată experienţă 
profesională: Larisa Jeinova, specialist principal; Ecaterina Capcelea, şef-oficiu; Ala 
Namaşco, bibliotecar. Colaboratorii bibliotecii sunt implicaţi în desfăşurarea evenimentelor 
culturale petrecute la nivel local şi naţional. În decursul anilor, au manifestat o strânsă 
colaborare cu diferite instituţii şi persoane preocupate de educaţia şi instruirea tinerei 
generaţii, au participat la diverse forumuri profesionale. 

Rezultatele, performanţele Bibliotecii CNC au fost obţinute datorită profesionalismului 
şi spiritului creativ a colaboratorilor bibliotecii. 

 
MUZEUL ASEM 

 
 
Nicolae BRÎNZILĂ 
Director al Muzeului ASEM 
 
Născut la 19 august 1932, în s. Cebrău, comuna 

Drepcăuţi, plasa Lipcani, judeţul Hotin, România. Specialist 
în domeniul istoriei universale. Angajat la ASEM la 1 
noiembrie 1991. A absolvit Facultatea de Istorie şi Filologie a 
Institutului Pedagogic de Stat din Chişinău (1955), 
doctorantura (1961, USM), doctor în istorie (Moscova, 1970), 
conferenţiar universitar (1974). Din 1955 până în 1991, a 
predat la USM diverse discipline istorice: Istoria universală, 

Istoria Moldovei, Istoria partidului; din 1991 până în 2000 – Istoria românilor la Catedra de 
Filosofie şi Politologie (ASEM). Din 1972-1980 – decan la Facultatea de Biblioteconomie a 
USM, Preşedinte al societăţii „Ştiinţa” (USM, 1980-1991). 

Din 1996 – Director al Muzeului ASEM. Pe parcursul a 15 ani de la deschiderea 
muzeului, colectivul Academiei şi oaspeţii ei sunt familiarizaţi cu biografia Academiei de 
Studii Economice din Moldova de la început şi până în prezent. Standurile şi panourile fixe şi 
mobile cuprind fotodocumente, fotografii ale personalităţilor din ţară şi de peste hotare, cărora 
li s-a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa (27), ale profesorilor şi studenţilor 
eminenţi, viaţa cotidiană a ASEM etc. 

Stagii ştiinţifico-didactice (Bucureşti, Iaşi, Moscova), participant la conferinţe, 
simpozioane (Rusia, India, Nepal, Austria, România), circa 120 de publicaţii în reviste, ziare, 
autor al monografiei „Alianţa făuritorilor”, coautor (DHC al ASEM). 
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DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ 
 

Ion COVALENCO 
Şef al Departamentului de Informatică 
Membru al Consiliului de Administraţie 
Membru al Senatului ASEM 
 
Născut la 16 iulie 1952, în satul Hârbovăţ, Călăraşi. A 

absolvit Facultatea de Matematică şi Cibernetică a Universităţii 
de Stat din Moldova (1974). A activat o perioadă îndelungată 
în cadrul Institutului de Cercetări în domeniul Planificării 
(1978-1991). Din 1991, angajat al ASEM. A ocupat diferite 
funcţii: şef de laborator, şef de secţie, şef al Departamentului 
de Informatică (din 1998). 

Angajat, prin cumul, la Catedra de Cibernetică şi Informatică Economică. Discipline 
predate: Informatica aplicată, Internet şi intranet. 

Participant la numeroase simpozioane şi conferinţe ştiinţifice, autor a peste 30 de publicaţii 
în revistele de specialitate din Republica Moldova, România, Rusia. Autor şi coautor a 8 cărţi, 
printre care: Bazele informaticii aplicate (3 ediţii), Informatica, manual pentru clasa a XII-a.  

Promotor al implementării noilor tehnologii informaţionale în învăţământ. Participant 
activ la elaborarea Strategiei informatizării ASEM pentru perioada 2010-2015 (i-ASEM 
2015). Membru al grupului de experţi în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi 
Comunicaţiilor din cadrul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova (2008-2009).  

A efectuat vizite de documentare 
şi stagii în diverse ţări, inclusiv SUA. A 
participat la elaborarea şi implementarea 
unui proiect finanţat de North Carolina 
Central University în domeniul utilizării 
tehnologiilor multimedia în instruire. 

Laboratorul „Sisteme Infor-
matice de instruire” este parte 
componentă a Departamentului de 
Informatică şi este condus de Elena 
Chicu. În laborator, activează 
colaboratorii Larisa Gonţa, Elena 
Hohlov, Ion Chiriac, Anatol Moraru, 
Virginia Negru, Alexandru Paveluc. 

Laboratorul îndeplineşte urmă-
toarele funcţii: organizarea activităţii 
ştiinţifice şi de cercetare, destinată 
utilizării noilor resurse şi tehnologii 
informaţionale în strânsă colaborare cu planul de cercetare ştiinţifică al catedrelor; asigurarea 
testării şi documentării sistemelor informatice elaborate sau adaptate.  

În prezent, în cadrul laboratorului, se exploatează următoarele sisteme informatice: 
• Sistemele de testare PolyDoc şi SuperTest pentru testarea cunoştinţelor studenţilor. 
• Subsistemele „Înscrierea la disciplinele opţionale” şi „Înscrierea la cămin”.  
• Sistemul „Orar”: http://www.ase.md/orar/.  
• Sistemul „Evidenţa reuşitei studenţilor ASEM”: exploatarea versiunii actuale şi 

elaborarea unei versiuni noi în conformitate cu Strategia informatizării ASEM pentru 
perioada 2010-2015. 

Personalul Laboratorului  
„Sisteme Informatice de Instruire” 
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Laboratorul „Sisteme informatice 
de gestiune” activează în cadrul 
Departamentului de Informatică şi are ca 
obiective elaborarea, implementarea şi 
exploatarea sistemelor informatice pentru 
serviciile ASEM. La solicitarea acestor 
servicii, au fost elaborate, implementate şi 
sunt întreţinute în procesul de exploatare 
următoarele subsisteme: 

Pentru serviciul „Planificare 
Economică şi Finanţe”  

• Evidenţa statelor de funcţii 
• Devizul de cheltuieli 
• Evidenţa studenţilor, doctoranzilor, 

masteranzilor  
• Evidenţa locatarilor din căminele ASEM 
Pentru serviciul „Contabilitate”  
• Evidenţa mijloacelor băneşti 
• Evidenţa mijloacelor materiale în contabilitate şi la depozit 
• Cartea mare (bilanţul) 
• Evidenţa veniturilor şi cheltuielilor după surse de finanţare 
• Întocmirea dispoziţiilor de plată şi evidenţa contractelor 
• Salariul, bursa, indemnizaţiile 
Pentru serviciul „Resurse Umane” 
• Evidenţa personalului administrativ, corpului didactic şi auxiliar. 
Pentru serviciul „Serviciul Studii şi Evidenţa Studenţilor” 
• Evidenţa reuşitei studenţilor 
• Evidenţa CV-urilor pentru studenţii ASEM 
Laboratorul este condus de Ion Linga. Elaborarea sistemelor informatice este efectuată 

de colaboratorii Larisa Ursu, Vera Prisăcaru, Natalia Şişcan, Valentina Gaevscaia, Anatol 
Moraru, Svetlana Oselscaia. 

Laboratorul „Asistenţă 
Săli cu Calculatoare” este o 
subdiviziune a Departa-
mentului de Informatică şi este 
condus de Antonina Maxim. 
În laborator, activează 17 
colaboratori: Afanasie Stepan, 
Parascovia Bega, Liuba 
Budeanschi, Vera Ciobanu, 
Silvia Donici, Elena Gheţivu, 
Silvia Cherold, Maria 
Popovici, Maria Nastas, 
Tatiana Moraru, Ana Cotruţa, 
Vera Mazur, Semion 
Peştereanu, Raisa Spataru, 
Alina Ungureanu, Tamara 
Varaxa, Claudia Vasilache. 

 
Personalul Laboratorului  

„Asistenţa sălii cu calculatoare” 
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Dintre activităţile de bază ale laboratorului, pot fi menţionate: 
 Elaborarea orarului lucrărilor de laborator şi evidenţa utilizării sălilor cu calculatoare;  
 Asistenţa informaţională în procesul instruirii studenţilor şi masteranzilor în 

conformitate cu programul de studii; 
 Participarea la desfăşurarea olimpiadelor republicane de informatică, organizate anual 

de Ministerul Educaţiei, care au loc în sălile de calculatoare ale ASEM;  
 Asistenţa logistică şi informaţională a cursurilor de perfecţionare pentru diferiţi agenţi 

economici, precum şi a examenelor online în cadrul programelor TOEFL şi ACCA, care se 
desfăşoară în sălile cu calculatoare. 

Laboratorul „Multimedia” a fost 
creat în cadrul Departamentului de 
Informatică în octombrie 2007, ca urmare 
a dezvoltării tehnologiilor informaţionale 
şi necesităţii implementării serviciilor 
informaţionale atât în procesul de studii, 
cât şi în cel de administrare a ASEM. 
Activitatea laboratorului este condusă de 
Victor Axente şi este asigurată de către 
Constantin Sclifos şi patru studenţi şi 
masteranzi angajaţi prin cumul. 

Sarcinile laboratorului constau 
în:  

• Elaborarea şi mentenanţa 
paginilor WEB ale ASEM, precum şi 
cele ale facultăţilor, catedrelor şi 
subdiviziunilor; 

• Asigurarea procesului de studii bazat pe tehnologia învăţământului la distanţă şi 
sistemul MOODLE;  

• Testarea, adaptarea şi implementarea tehnologiilor informaţionale în procesul de studii 
şi de administrare a ASEM; 

• Efectuarea seminarelor privind implementarea e-learning în procesul de studii, 
consultarea cadrelor didactice etc. 

• Elaborarea şi implementarea aplicaţiei online. Una din ultimele realizări este aplicaţia 
„Reuşita studenţilor ASEM” (http://ase.md/reusita) 

Laboratorul „Administrare reţea 
ASEM şi Internet” este o subdiviziune a 
Departamentului de Informatică şi este 
condus de Valeriu Popovici. În laborator, 
activează colaboratorii Victor Andronatiev, 
Sergiu Bivol, Rustam Curbanov, Andrei 
Gogu, Marcelina Ceban. 

Activitatea laboratorului este 
complexă şi constă în administrarea 
serverelor, echipamentului de reţea şi 
prestarea nonstop a serviciilor Internet. În 
linii mari, activitatea laboratorului se axează 
pe următoarele direcţii: 

• Instalarea şi actualizarea softului de 
reţea şi de monitorizare a serverelor. 

• Dezvoltarea şi optimizarea reţelei, 

Constantin Sclifos şi Victor Axente 

Personalul Laboratorului  
„Administrarea reţea ASEM şi Internet” 
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instalarea echipamentului nou de reţea. 
• Extinderea accesului la Internet prin Wi-Fi în campusul academic şi în căminele studenţeşti.  
• Prestarea serviciilor Internet pentru lucrători, studenţi şi centrele din cadrul ASEM. 
• Oferirea serviciilor de hosting şi de poştă electronică pe domeniul ase.md pentru 

angajaţii şi studenţii ASEM.  
• Asistarea sesiunilor de videoconferinţe cu diferite centre şi universităţi din ţară şi din 

străinătate. 
 
 

DEPARTAMENTUL EDITORIAL POLIGRAFIC 
 

 
Mihai MEREUŢĂ 
Şef-Departament Editorial-Poligrafic, ASEM 
 

Născut la 8 noiembrie 1941, s. Ciuciulea, Glodeni. A 
absolvit Facultatea „Istorie şi Filologie” a Universităţii de Stat 
din Moldova (1962). Profesor de istorie, limbă şi literatură 
română la Şcoala medie din Străşeni. În 1966 – angajat la 
Comitetul de Stat de Radiodifuziune şi Televiziune al 
Moldovei, unde a lucrat în calitate de corespondent titular, 
apoi de redactor superior al subdiviziunii „Ştiri”. În perioada 
1972-1990 – redactor la Editura de Stat „Cartea 
Moldovenească”. În 1991, a fost numit director al acestei 
instituţii, pe a cărei bază a înfiinţat noua editură reformată 
„Universitas”, specializată în editarea manualelor pentru 

învăţământul universitar. 
În paralel cu activitatea de redactor de editură, a profesat-o şi pe aceea de traducător de 

literatură didactică pentru învăţământul mediu şi universitar (manualele „Istoria Orientului antic”, 
„Istoria Nouă”, „Istoria Modernă” etc.), precum şi de zeci de cărţi din seria „Oameni iluştri”. 

Activitatea editorială şi-a continuat-o la serviciul „Editura ASEM”, apoi la Departamentul 
Editorial-Poligrafic al ASEM, în cadrul căruia sunt publicate manuale, monografii, note de curs, 
revista „Economica” şi altă literatură pentru învăţământul superior economic, cu concursul unor 
specialişti cu o bogată experienţă în domeniu, precum: Galina Cotelea, Valentina Namolovan, 
Feofan Belicov, Vitalie Spînachi, Vera Chiruţă, Constantin Crăciun, Maria Năstase, Natalia 
Ivanov, Tatiana Vais, Maria Budan, Valentina Dogot, Ana Cliofas, Aliona Stoian, Parascovia 
Barbos, Maria Zvizdiuc, Veronica Şchiopu, Ion Băţ, Nicolai Ananiev. 

 

 
Galina COTELEA,  
Redactor-şef adjunct 
Redacţia „Literatură economică şi reviste”  
 

S-a născut la 11 noiembrie 1949, în s. Mărcăuţi,  
r-nul Briceni.  

A absolvit cu menţiune Facultatea de Filologie a 
Universităţii de Stat din Moldova (specializarea – 
jurnalism), în 1972. 

Şi-a început activitatea profesională ca redactor la 
Editura „Cartea Moldovenească” (Redacţia de popularizare 
a ştiinţei: 1972-1973), apoi, prin transfer, redactor literar la 
Redacţia muzicală Radio (1974-1977). După perfecţionarea 
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în cadrul Comitetului de Radiodifuziune şi Televiziune Unională de la Moscova, este 
transferată redactor superior în Redacţia literară a Televiziunii Moldoveneşti (1978-1982). 

În perioada 1983-1985, activează la Academia de Ştiinţe a Moldovei în calitate de 
colaborator ştiinţific inferior al Institutului de Limbă şi Literatură (Secţia de dicţionare bilingve), 
apoi revine în presa scrisă: traducător-reporter la ziarul „Chişinăul de seară”, stilizator la „Vocea 
poporului”, şef de secţie (ştiinţă şi învăţământ) la „Dialog” (anii 1986-2000). 

În 2000, se angajează secretar general de redacţie la revistele ştiinţifice „Economica” şi 
„Economie şi Finanţe”, editate de Academia de Studii Economice din Moldova. 

În urma comasării redacţiei revistelor menţionate cu Complexul Editorial-Poligrafic al 
ASEM (2002), este transferată în funcţia de redactor-şef adjunct al redacţiei „Literatură 
economică” şi al revistei „Economica” din cadrul nou-instituitului Departament Editorial-
Poligrafic, în care lucrează până în prezent. 

Este membru al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova. A colaborat cu mass-media 
republicană, reflectând evenimentele didactico-ştiinţifice ce aveau loc la Academie (până la 
apariţia ziarului „Curierul Economic”). 

A fost reprezentanta UJM la „Forul românilor de pretutindeni”, întrunit la Timişoara, 
România (ed. 2002, 2005). 
 În 2011, a editat placheta de versuri „Anotimpurile sufletului”. 
 

 
 
Feofan BELICOV  
Şef-grup „Procesare computerizată” 
 

Născut la 3 septembrie 1948, în s. Viişoara, Edineţ. A 
absolvit Facultatea „Fizică şi Matematică” a Universităţii de 
Stat din Moldova (1971). Inginer-programator la Centrul de 
Calcul al Gosplanului RSSM. Odată cu înfiinţarea Institutului 
de Cercetări Ştiinţifice de Planificare al Gosplanului RSSM, a 
trecut prin transfer, unde a avansat până la funcţia de şef al 
secţiei: – „Exploatarea maşinilor de calcul – „Minsk-32”, „EC-
1022”, „EC-1033”, „EC-1055”, „EC-1061”. 

Apoi, odată cu înfiinţarea Academiei de Studii 
Economice din Moldova, a trecut prin transfer, din momentul înfiinţării în 1991, la 
Departamentul de Informatică, ca şef-secţie „Exploatarea maşinilor mici de calcul”. 

Prin reciclare, împreună cu colaboratorii secţiei, a contribuit la dezvoltarea şi 
implementarea tehnologiei de pregătire a materialelor pentru tipografie – cules, machetare. 

În urma instituirii Departamentului Editorial-Poligrafic, a fost transferat ca şef-grup, 
unde-şi desfăşoară activitatea până în prezent, în calitate de redactor tehnic, alături de 
operatoarele Tatiana Vais şi Natalia Ivanov, prin ale căror mâini  au trecut majoritatea cărţilor 
editate la ASEM. 
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Vitalie SPÎNACHI  
Redactor tehnic-designer, contabil 
 

Născut la 16 februarie 1981, în s. Cărbuna, r-nul 
Ialoveni. 

A absolvit Facultatea de Economie Generală şi Drept a 
ASEM, domeniu în care şi-a făcut şi studiile de masterat, 
obţinând calificarea de master în drept economic. 

Pe lângă studiile universitare, a urmat cursuri de 
tehnologii informaţionale avansate (Centrul de Asistenţă şi 
Instruire Economică, 2002), cursuri de Contabilitate (Centrul 
de Dezvoltare Economică şi Afaceri Publice al ASEM, 2007), 

cursuri de psihopedagogie (Departamentul de Management al Calităţii şi Dezvoltare 
Curriculară al ASEM, 2011). 

A activat ca operator (SA „Glorie V&A” 2000-2001), prin cumul redactor tehnic 
(Complexul Editorial-Poligrafic al ULIM 2000-2001), operator (Serviciul Tipografie, ASEM, 
2001-2002), prin cumul redactor (Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, 2006-2009). În 
prezent, activează ca redactor tehnic-designer în cadrul Departamentului Editorial-Poligrafic al 
ASEM, din anul 2002. Din anul 2007, deţine şi funcţia de contabil în cadrul aceluiaşi departament 
al ASEM. La 19 iulie 2011, în urma scrutinului electoral, a fost ales Primar în satul natal. 

Este membru al Asociaţiei Economiştilor din Moldova şi expert în cadrul Laboratorului 
de Securitate Informaţională al ASEM. 

În decursul ultimilor ani, a participat cu articole ştiinţifice la următoarele conferinţe: 
Congresul Academiei Româno-americane de Arte şi Ştiinţe, ediţia 30 (Chişinău, 2005), 
Conferinţa ştiinţifică internaţională la specialitatea informatică (Sofia, Bulgaria, 2007), 
Conferinţa Internaţională Ştiinţifică şi Practică „Contabilitate şi audit în globalizarea 
informaţiilor” (Svishtov, Bulgaria, 2009), Conferinţa internaţională jubiliară ştiinţifică şi 
practică (Svishtov, Bulgaria, 2011), Conferinţa Internaţională a VIII-a ediţie „Securitatea 
Informaţională” (ASEM, 2011). 

 
 

Maria NĂSTASE  
Redactor categoria I, Redacţia „Literatură economică, reviste” 

 
Născută la 30 mai 1950, în s. Mândreşti, r-nul Teleneşti. 

A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii Agrare de 
Stat din Moldova (1971). Funcţiile de bază pe care le-a ocupat 
în anii 1971-2002: redactor în Redacţia Economie şi 
Agricultură a Enciclopediei a Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
(AŞM) şi cercetător ştiinţific superior al Institutului Naţional de 
Cercetări Economice şi Financiare (ASEM); de asemenea, a 
activat în posturile de şef-secţie economică la Revista „Eco-
nomica” (ASEM) şi secretar general de redacţie la Revista 

„Economie şi Finanţe”. 
Din 2002, după comasarea Redacţiei revistelor „Economica” şi „Economie şi Finanţe” 

cu Complexul Editorial-Poligrafic al ASEM, proces soldat cu instituirea Departamentului 
Editorial-Poligrafic, activează în postura de redactor în Redacţia „Literatura economică”. 

Şi-a făcut studiile de doctorat la Institutul de Economie al AŞM, a absolvit un curs 
postuniversitar, alte perfecţionări în domeniul economiei aplicate şi managementului 
marketingului. A publicat peste 90 de lucrări ştiinţifice în domeniul de profil în 
ediţiile/publicaţiile naţionale şi internaţionale. 
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Constantin CRĂCIUN 
Redactor literar, Redacţia „Literatură economică, reviste” 

 
Născut la 14 aprilie 1953, în municipiul Urziceni, 

judeţul Ialomiţa, România. 
A absolvit Liceul Agricol Fundulea, de pe lângă 

Institutul de Cercetări ale Cerealelor şi Plantelor Tehnice 
(I.C.C.P.T.) Fundulea (specializarea tehnician agronom) cu 
durata de 5 ani (1973).  

………………………………………………………… 
În anul 1986, a absolvit Academia de Studii Social-

Politice „Ştefan Gheorghiu”, Bucureşti. 
În perioada 1976-1986, a fost încadrat funcţionar în cadrul Ministerului Transporturilor şi 

Telecomunicaţiilor, Direcţia de Poştă şi Telecomunicaţii a Judeţului Ialomiţa. 
În 1988, ca urmare a căsătoriei cu o cetăţeancă a RSSM, a emigrat în URSS. 
În 1989, a fost angajat corector la Editura de Stat „Cartea Moldovenească” din Chişinău, 

până la desfiinţarea ei în 1991 şi transferat în aceeaşi funcţie, la nou-formata Editură 
„Universitas”, până la desfiinţarea ei în 1994. În perioada 1994-1996, redactor carte sonoră la 
Asociaţia Nevăzătorilor din Republica Moldova.  

Din 1996 până în prezent, angajat, mai întâi, corector în Serviciul redactare, editare şi 
tipografie al ASEM, apoi, redactor în Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. În 
perioada 2000-2001, a cumulat şi funcţia de redactor-stilizator la ziarul „Tainele Sănătăţii”.  
 

 
Colectivul Departamentului Editorial-Poligrafic:  

M. Budan, V. Dogot, M. Mereuţă, P. Barbos, M. Năstase,  
M. Zvizdiuc, A. Stoian, V. Chiruţă, G. Cotelea, V. Namolovan, A. Cliofas,  

F. Belicov, T. Vais, N. Ivanov, C. Crăciun, V. Şchiopu, V. Spînachi 
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Valentina NAMOLOVAN 
Şef-Serviciu Tipografie  
Departamentul Editorial-Poligrafic, ASEM 
 

Născută la 26 martie 1958 în or. Reni, regiunea Odesa. 
Angajată la ASEM din anul 1993. 

În anul 1979, a absolvit Facultatea de Filologie a 
Universităţii de Stat din Moldova. Din iulie 1979 – redactor la 
Editura „Literatura Artistică”. 

În anul 1990, angajată în calitate de consultant şi traducător 
la Ministerul Economiei Naţionale al Republicii Moldova. În anul 
1992, este numită prin transfer, în funcţia de specialist superior, în 

cadrul Comitetului de Stat pentru Problemele Reformei Economice al Republicii Moldova. În 
paralel, îşi face studiile la ASEM, Facultatea Management şi, în anul 1996, obţine diploma cu 
profil economic, calificarea manager-economist. 

Din 1993, Şef-Serviciu redactare, editare şi tipografie ASEM. 
În calitate de lector, a predat la Facultatea Management; Facultatea Economie Generală şi 

Drept – disciplina Corespondenţă Economică. 
Actualmente, îşi continuă activitatea de producţie în calitate de Şef-Serviciu Tipografie al 

Departamentului Editorial-Poligrafic al ASEM. 
 
Maria BUDAN 
Operator în sistemul editorial computerizat în  
Serviciul Tipografie  
 
Născută la 21 martie 1978, în s. Chioselia, r-nul Cantemir. Angajată la ASEM din anul 1997. 
În 1997, urmează cursurile Şcolii Tehnice Profesionale nr. 24 din or. Chişinău, la absolvirea 

căreia obţine diploma de specialist tipograf în domeniul tiparului ofset. În acelaşi an, a fost 
angajată în serviciul Redactare, editare, tipografie al ASEM, în funcţia de secretar-dactilograf. 

În 2002, a fost transferată la Departamentul Editorial-Poligrafic, în funcţia de operator maşini 
de multiplicat şi procesare computerizată. 

În 2005, a absolvit Facultatea „Economie Generală şi Drept” a ASEM, specialitatea Drept 
economic. 

În anul 2010, a absolvit studiile postuniversitare de master în drept, din cadrul ASEM. 
Concomitent, activează ca angajat voluntar, în funcţia de jurist, la Centrul Naţional 

Independent pentru Investigaţii şi Apărarea Drepturilor Omului în RM. 
 
Ion BĂŢ 
Legător cat. VI în serviciul Tipografie  
 
Născut la 5 martie 1953, în or. Chişinău. Angajat la ASEM din anul 1991. 
Absolveşte Şcoala medie orăşenească nr. 35.  
În perioada 1971–1973, şi-a satisfăcut serviciul militar în Armata Sovietică. 
În 1973, după lăsarea la vatră, a fost angajat la Uzina „MedPribor”, din or. Chişinău în 

funcţia de strungar, unde a activat până în anul 1976. 
În anul 1976, a fost angajat la Institutul de Cercetări Ştiinţifice de Planificare în funcţia de 

mecanic la maşina de multiplicare ЭР – 420 şi ЭР – 320. 
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În anul 1980, a frecventat cursurile de perfecţionare în domeniul legării şi copertării 
producţiei tipografice. 

Din 1991, a fost transferat în funcţia de legător în cadrul serviciului Redactare, editare şi 
tipografie al ASEM, iar în 2002, în Departamentul Editorial-Poligrafic (Serviciul Tipografie), 
unde activează până în prezent. 

 
 

Veronica ŞCHIOPU 
Muncitor tipograf cat. VI în serviciul Tipografie 
 
Născută la 25 august 1977, în s. Tarasova, Rezina. 

Angajată la ASEM din anul 1998. 
În anul 1996, absolveşte Şcoala Tehnică Profesională 

nr. 24 din or. Chişinău, specialitatea tipograf ofset. În 
acelaşi an, a fost angajată în funcţia de muncitor-tipograf 
la Institutul de Cercetări Ştiinţifice de Planificare, unde a 
activat timp de 2 ani. 

În 1998, a fost angajată în funcţia de muncitor-
tipograf în cadrul serviciului Redactare, editare şi 
tipografie al ASEM. 

În 2002, în urma instituirii Departamentului Editorial-Poligrafic, este transferată în cadrul 
Serviciului Tipografie al departamentului, unde lucrează şi în prezent. 

În anul 2010, a absolvit Facultatea Economie Generală şi Drept, specialitatea Drept 
economic. 

În prezent, activează în funcţia de muncitor-tipograf la maşinile de multiplicat.  
 

 
În primul rând: Ana Cliofas, Valentina Namolovan, Parascovia Barbos, 

În al doilea rând: Valentina Dogot, Maria Zvizdiuc, Ion Băţ, Maria Budan,  
Aliona Stoian 
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SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL 
 

 
Tatiana ROŞCA-ROBU 
Şef-Serviciu Relaţii cu publicul 
 

Născută la 22 februarie 1975 în s. Cărpineni, r-nul Hânceşti. 
Specialist în jurnalism şi în relaţii publice. Angajată la ASEM din 
anul 2004. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova (1997) şi 
Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor a ASEM (2008). 
Magistru în economie.  

Autoare a sute de articole publicate în presa periodică din 
R. Moldova. Realizatoare a mai multor emisiuni radiofonice cu 
tematică educaţională. Autoare a câtorva proiecte de concursuri 

organizate pentru studenţii şi cadrele didactice din ASEM. Organizatoare a câtorva traininguri 
pentru studenţi. 

Funcţii: Şef-Serviciu Relaţii cu Publicul al ASEM, redactor-şef al revistelor 
„Admiterea”, „Unde să învăţăm”, colaborator al revistei „Businessul Agricol”. 
 

 
Andrei PRODAN 
Redactor-şef al ziarului Curierul Economic 
 

Născut la 21 iulie 1971, în oraşul Bender (Tighina). Angajat 
la ASEM din anul 2006. A absolvit Facultatea de Istorie 
(specialitatea Istorie) a Universităţii de Stat din Moldova (1993) şi 
Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor (specialitatea 
Management) a ASEM (2009). Magistru în economie (2009).  

A activat la ziarele Fotbal hebdo, Sport plus, Tineretul 
Moldovei, Moldova Suverană, Capital market (redactor-şef 
adjunct); agenţiile de ştiri Infopress, Moldpres, Reporter.md; 
posturile de radio Europa Plus, Antena C, Radio Moldova.  

În perioada 1994-2000, a colaborat la revista Fotbal Plus (Bucureşti, România). 
Materiale publicate în ziarele Moldova sportivă, Alianţa, Спорт курьер, Время, Молодежь 
Молдовы, Аргументы и факты в Молдове, Независимая Молдова.  

Autor al lucrării Speranţe olimpice 2000. Coautor al lucrărilor Anuarului fotbalului 
moldovenesc 1995-1996 şi Doctori Honoris Causa ai ASEM (2007). 

 
 

Liuba LUPAŞCO 
Reporter „Curierul Economic”, Serviciul Relaţii cu publicul  
 

Născută la 22 mai 1977 în s. Căţeleni, Nisporeni. 
Absolventă a Colegiului Naţional de Comerţ din Chişinău, 

studiază Jurnalistica la USM, unde îşi ia licenţa şi masteratul. În 
2004-2006, obţine titlul de magistru în economie la ASEM, 
Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor. În 2010-2011, 
urmează cursurile Şcolii de Studii Avansate în Jurnalism, un 
proiect al Centrului pentru Jurnalism Independent din Moldova în 
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colaborare cu Şcoala de Jurnalism a Universităţii din Missouri (SUA) şi organizaţia Press 
Now (Olanda). 

Este reporter, apoi redactor adjunct la ziarul „Dezvoltarea”, în cadrul Camerei de 
Comerţ şi Industrie a RM (1999-2003). În perioada 2007-2010, este redactor-şef al revistei 
„Mireasa”. Din 2003 până în prezent, activează ca reporter la „Curierul economic” în cadrul 
serviciului Relaţii cu publicul. 

Colaborări de scurtă durată cu ziarele: „Săptămâna”, „Capital”, „Capital Market”; 
revistele: „Observatorul Economic”, „Marca comercială”, „ProBusiness”, portaluri 
informaţionale: www.allmoldova, www.apropomagazin.md etc. 

Este formator în cadrul proiectului „Scrierea articolelor pe teme economice”, destinat 
studenţilor ASEM, care vor să colaboreze cu ziarul „Curierul Economic” şi Radio ASEM. 
Trainingul se desfăşoară în lunile septembrie-octombrie ale fiecărui an (2008; 2009; 2010) la 
ASEM şi este organizat de către Serviciul Relaţii cu publicul al ASEM. Instruirea se 
finalizează cu o discuţie publică între studenţii care au urmat cursul de iniţiere în jurnalismul 
economic şi absolvenţii ASEM, care practică jurnalismul. 
 

 
Alina CODREANU 
Operator, Serviciul Relaţii cu publicul 
 
Născută la 2 ianuarie 1988, în oraşul Ungheni. Angajată la ASEM 
din septembrie 2010. Reporter netitular al ziarului „Curierul 
Economic” din anul 2006. Absolventă a ASEM, promoţia 2010, 
Facultatea „Economie Generală şi Drept”. Actualmente, îşi face 
studiile de masterat la Şcoala Masterală de Excelenţă în 
Economie şi Business, ASEM, specialitatea Drept financiar-
fiscal. 
Colaborator al revistei „Mireasa” (din 2008), „Fără tabu” (2009); 

Preşedintele Consiliului Studenţesc al Facultăţii „Economie Generală şi Drept” (2009); 
Laureată a Simpozionului Internaţional al Tinerilor Cercetători (2006-2010), autor a cinci 
articole ştiinţifice, publicate în reviste de specialitate. 

„Cel mai bun student al ASEM”, premiul I (2009 şi 2010); deţinătoare a mai multor 
programe de burse naţionale. 
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SERVICIUL RESURSE UMANE 
 
 
Aliona TEACĂ 
Şef al Serviciului Resurse Umane 
 

Rolul Serviciului Resurse Umane este de a 
interpreta şi aplica legislaţia în domeniul angajării şi 
organizării personalului la nivel de instituţie de 
învăţământ superior. Astfel, Serviciul Resurse Umane 
gestionează posturile din ASEM, prin verificarea 
statelor de funcţii şi a situaţiilor de suplinire a 

posturilor vacante, atât pentru personalul didactic, cât şi cel nedidactic, a corectitudinii 
întocmirii şi a ocupării acestora, a stabilirii vechimii de muncă a personalului etc. Serviciul 
Resurse Umane este condus de Aliona Teacă, absolventă a Facultăţii de Filologie a 
Universităţii Pedagogice de Stat „I. Creangă” şi a Facultăţii „Finanţe” a ASEM.  

În Serviciul Resurse Umane, activează, cu abnegaţie, zi de zi şi manifestă 
responsabilitate colaboratoarele Nina Paladi, Lucia Cotorobai, Ana Pascal şi Mariana Josan. 
Datorită efortului comun al colaboratorilor serviciului a fost modernizată baza de date a 
ASEM şi obţinute anumite rezultate în managementul resurselor umane. 
 

 
Nina Paladi, Ana Pascal, Aliona Teacă, Mariana Josan, Lucia Cotorobai 
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SERVICIUL PLANIFICARE ECONOMICĂ ŞI FINANŢE 
 
 

Nadejda GUŢU 
Şef al Serviciului Planificare economică şi Finanţe 

 
Serviciul „Planificare economică şi Finanţe” (în 

continuare Serviciul) este o importantă subdiviziune 
structurală economico-financiară a Academiei de Studii 
Economice din Moldova, subordonată rectorului 
ASEM. 

Atribuţiile principale ale Serviciului constă în 
planificarea şi gestionarea mijloacelor de finanţare pe 
toate componentele bugetului ASEM cu respectarea 
volumelor de venituri şi cheltuieli. 

În cadrul Serviciului activează un colectiv profesionist, format din specialişti cu 
capacităţi deosebite, care au realizări şi o experienţă îndelungată în domeniile în care 
activează, precum: Mariana Pîrlii, şef-adjunct (activează din 1991); Rodica Enachi, 
economist-coordonator (din 1992); Lidia Cavcaliuc economist coordonator (din 2001). 
Concomitent, în Serviciu, activează şi economiştii: Violeta Gratii, economist cat. I; Elena 
Pîslaru, economist cat. II; Natalia Vasilache, economist cat. II; Aliona Teacă, economist cat. 
II; Tatiana Cotorobai, economist cat. II; Lucia Sandu, economist; Liliana Arlet, economist, 
care, permanent, au reuşit şi reuşesc să fie la nivelul respectiv întru rezolvarea tuturor 
problemelor ce le vizează. 

Numai o planificare suficientă, stabilă, repartizată după priorităţi şi principii, va permite 
o bună funcţionare a instituţiei noastre, ceea ce ţine, exclusiv, de competenţa Serviciului 
„Planificare economică şi Finanţe”.  

 
L. Ambrosi, N. Guţu, R. Enachi, T. Cotorobai,  

M. Căpriţă, L. Sandu, N. Vasilache, V. Gratii, L. Jumir,  
L. Arlet, L. Pîslaru 
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SERVICIUL CONTABILITATE 
 

 
Eugenia BERGHE 
Contabil-şef 
 

Născută la 25 august 1955, în s. Plavni, r-nul Reni, 
regiunea Odesa, Ucraina. A absolvit Universitatea de Stat din 
Moldova, specialitatea evidenţa contabilă.Îşi începe activitatea 
de contabil, în 1978, la Academia de Ştiinţe din Moldova. În 
perioada 1987-1990, activează în postul de contabil-şef la 
Institutul de Cercetări Ştiinţifice de Planificare. Între anii 1990-
1991, activează la Asociaţia de Comerţ Moldex. De la 
înfiinţarea Academiei de Studii Economice (1991) şi până în 
prezent, activează în postul de contabil-şef al Serviciului 
„Contabilitate”. Este membru al Senatului ASEM. 

Pe parcursul activităţii sale, s-a manifestat ca un specialist 
competent, principial, sârguincios, exigent faţă de sine. Pentru rezultatele deosebite în muncă 
a fost menţionată de nenumărate ori. În colectiv, se bucură de stimă şi autoritate binemeritată. 
Este onestă şi tacticoasă cu colegii, colaboratorii şi studenţii ASEM.  

În cadrul serviciului „Contabilitate”, din subordine, activează trei birouri: 
1. Biroul financiar; 
2. Decontări cu personalul privind retribuirea muncii şi bursei; 
3. Evidenţa valorilor materiale. 
Serviciul „Contabilitate” dispune de specialişti cu o bogată experienţă în domeniu, care 

activează din anul 1992 şi anume: Guşan Maria – contabil-coordonator; Sviriniuc Antonina – 
contabil categoria I; Nigai Aurica – contabil categoria I; Drăguţan Nina – contabil categoria I; 
Gotca Irina – contabil categoria I; Lyakh Aliona – contabil categoria II. 

 
Matei Silvia, Purcarean Ecaterina, Cojocaru Eugenia, Guşan Maria, Nigai Aurica, 

Russu Vera, Draguţan Nina, Berghe Eugenia – contabil-şef, Lyakh Aliona,  
Ceban Eudochia, Gotca Irina, Sviriniuc Antonina, Spînachi Diana,  

Cobuşcean Angela, Chiriac Iulia 
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SERVICIILE AUXILIARE 
 
Serviciul Tehnic 
Un rol important în 

asigurarea condiţiilor favorabile 
de muncă şi de studii revine 
Serviciului Tehnic, care este 
responsabil de mentenanţa 
clădirilor şi echipamentelor, 
protecţia şi securitatea muncii şi 
asigurarea instituţiei cu resurse 
energetice. În cadrul Serviciului 
Tehnic, activează inginerul-şef 
Tudor Dorodaico, inginerul cu 
protecţia muncii Gheorghe 
Vodă, energeticianul-şef Igor 
Popovici cu 19 subalterni şi 
mecanicul-şef Ion Suhaiţchi cu 
24 de subalterni. Serviciul 
Tehnic asigură funcţionarea continuă a sistemelor de asigurare cu apă potabilă, energie electrică şi 
termică, precum şi a centralei termice autonome a ASEM cu o capacitate de 4,2 MWt. Colaboratorii 
acestui serviciu contribuie decisiv la optimizarea consumurilor energetice printr-o exploatare raţională 
a instalaţiilor şi eliminarea factorilor de consum excesiv. 

 
 

 

 
I. Popovici, Gh. Cartamâşev, I. Suhaiţchi,  

T. Dorodaico, Gh. Vodă 

 
Angajaţii biroului energeticianului-şef: Mircea Panaidă, Nicolae Cornicov,  

Gheorghe Istrati, Mihail Slobozian, Tudor Donţu, Vladimir Moiseenco, Boris 
Glavan, Nicolae Răilean, Eugeniu Pisaruc, Igor Popovici – electrician-şef 
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Serviciul Dotare-aprovizionare 

Activitatea Serviciului „Dotare-aprovizionare” constă în asigurarea tehnico-materială a 
procesului de învăţământ, de cercetare ştiinţifică şi activitate practică a studenţilor. Serviciul 
este condus de Svetlana Sanduţa şi are în componenţa sa 8 colaboratori. Sarcinile de bază ale 
serviciului ţin de evaluarea şi selectarea furnizorilor de bunuri şi servicii; perfectarea 
documentaţiei şi urmărirea derulării contractelor; aprovizionarea, stocarea şi distribuirea, prin 
intermediul depozitului, a materialelor în cadrul ASEM, precum şi asigurarea înzestrării 
căminelor şi blocurilor de studii cu inventarul şi echipamentul necesar. 
 

 
 

 
Angajaţii biroului mecanicului-şef: Sergiu Vîntuleac, Alexandru Chicerman, Ion 

Suhaiţchi, Constantin Brînzilă, Gheorghe Gheoca, Anton Harjevschi, Vasilii Magari, 
Petru Botnaru, Constantin Olaru, Ion Cotoros, Emil Popa, Gheorghe Dimitriu, 

Alexandru Cucsinschii, Dmitrii Ţîcu, Ion Chihai, Nicolai Grădinari, Anatolii Hîrjeu, 
Vladimir Stanilevschi, Victor Chedric, Stepan Ciornîi, Gheorghe Lipciu, Andrei Graur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iulia Branişte, Svetlana Sanduţa, Eugenia Uglea, Mihail Kuksinski, Vasile Socolov,  
Ludmila Aga, Elena Gîndea, Galina Chelembet 
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Serviciul social şi problemele studenţeşti 
 

Serviciul „Evidenţa populaţiei”, în care 
activează Radmila Zubco şi Natalia Cada, este 
responsabil de evidenţa studenţilor şi personalului 
ASEM, cărora le-a fost repartizat spaţiu locativ în 
căminele instituţiei. Studenţilor, care deţin dreptul de a 
locui în căminele ASEM, li se acordă viză de reşedinţă 
la adresa dată pe perioada anilor de studii, care deţine 
un spaţiu locativ în căminele ASEM, i se acordă viză 
de reşedinţă la adresa respectivă pe durata unui an, cu 
posibilitatea prelungirii ulterioare.  

În acest serviciu, activează: Radmila Zubco, 
Natalia Cada, Valentin Dragomir, Svetlana Dragomir, 
Elena Marian, Larisa Poleacova, Tatiana Medvedeva, 
Ana Dodonu şi pictorul Natalia Zaharia, care 
elaborează şi execută diverse materiale cu caracter 
informaţional şi promoţional. 

 
 
 

 
Valentin DRAGOMIR, conducător artistic 
 
Născut la 3 martie 1962 în s. Volintiri, raionul 

Ştefan Vodă. Specialist în domeniul cultural artistic. A 
absolvit Şcoala de Muzică din s. Volintiri (1979), 
Colegiul de muzică „Ştefan Neaga”, specialitatea 
„Conducător al orchestrei de instrumente populare”. 
Învăţător de ţambal la Şcoala de Muzică (1985). A 
participat la diferite concursuri, festivaluri din 
republică şi din România, Rusia, Bulgaria. Angajat la 
ASEM din anul 1994. 

 Autor a peste 50 de lucrări muzicale de diferite 
genuri în colaborare cu poeţii: Gh. Urschi, Steliana 
Grama, Simion Ghimpu, Dumitru Matcovschi, Ilie 
Teleşcu, Petre Popa, Maria Stoianov ş.a., autor al 
Imnului ASEM. Mai semnează muzică pentru teatru 
„Şi din nou Chiriţa”, Teatrul „V. Alecsandri” din or. 

Bălţi. Piesele sale sunt interpretate şi de artişti cu renume, ca: Anastasia Lazariuc, Gh. Urschi 
ş.a. 

Funcţii: În cadrul ASEM-ului dirijează activitatea culturală studenţească şi, nemijlocit, 
este maestru de concert al formaţiei de muzică uşoară, în care s-au format ca interpreţi 
profesionişti: Mariana Mihăilă, Cătălina Rusu, Ionel Istrati. 

 
Svetlana DRAGOMIR, conducător artistic 
Născută la 20 octombrie 1964, în Căuşeni. Specialistă în domeniul cultural-artistic. A 

absolvit Şcoala de Muzică „E. Coca”, actualmente Liceul „C. Porumbescu” din Chişinău 
(1978). Colegiul de muzică din or. Tiraspol, specialitatea dirijor de ansamblu coral (1984). Ca 

Natalia Cada, Radmila Zubco 

Svetlana şi Valentin Dragomir 
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interpretă de muzică uşoară s-a bucurat de succes, participând la diferite concursuri,festivaluri 
din republică şi din Rusia,Polonia,Bulgaria, Ucraina. Angajată la ASEM din anul (1995). 

Funcţii: în cadrul ASEM, este conducătorul formaţiei de muzică uşoară, în care s-au 
format ca interpreţi profesionişti T. Mazur, Olga Measnaea, Cătălina Rusu, Mariana Mihăilă, 
Ionel Istrati. 

Complexul Sportiv ASEM 
 
Complexul Sportiv, dat în exploatare în anul 1998 şi care corespunde standardelor 

europene, este întreţinut de 14 colaboratori în frunte cu administratorul Iurie Purcarean. 

 
Centrul curativ-consultativ ASEM 

 
 
Ludmila HRIŞCEVA  
Medic-şef al Centrului Curativ-Consultativ al ASEM 
 

Născută la 19 iulie 1953, în or. Kustanai, Kazahstan. Medic-şef 
al Centrului Curativ Consultativ ASEM din anul 1999. A absolvit 
Institutul de Medicină de Stat din Chişinău, în anul 1976. Internatura 
în anii 1976-1978. Specializarea – fizioterapia şi reabilitarea. Până la 
1990, a activat în calitate de profesor şi şefă a secţiei în cadrul Şcolii 
de Medicină or. Chişinău. Următorii 9 ani – şef al secţiei Fizioterapie 
şi reabilitare, Asociaţia Medicală Teritorială „Centru”, Chişinău, 
Moldova. Din septembrie 1999, lucrează în cadrul ASEM. Este 

Andrievscaia Valentina, Bragari Ion, Grecu Zinaida, Iovu Claudia, Mereuţă Sergiu, 
Mînăscurtă Sergiu, Perju Iulia, Pîrău Serghei, Purcărean Iurie, Simonic Vasilisa, 

Sîrghi Maria, Spătaru Maria, Vîrlan Mihail, Zuza Piotr 
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organizatorul Centrului Curativ-Consultativ, unde se asigură asistenţă medicală studenţilor, 
profesorilor şi colaboratorilor ASEM. Participă la seminarele, congresele şi alte întruniri din 
cadrul Societăţii de fizioterapie din Republica Moldova. Este autorul mai multor publicaţii pe 
teme de specialitate. 

Centrul Curativ-Consultativ oferă servicii de tratament fizioterapeutic, 
electrofototerapeutic şi masaj manual în scopul tratării şi reabilitării stării sănătăţii studenţilor 
şi personalului ASEM. În cadrul centrului, activează 4 colaboratori – Ludmila Hrişceva, 
Zinaida Struţescu, Ana Eşanu şi Valentina Serbova – medici, asistenţi medicali şi infirmiere 
cu categorii superioare de calificare şi experienţă relevantă în domeniu. Centrul este dotat cu 
cel mai modern aparataj medical şi este autorizat de către Centrul de Sănătate Publică al 
municipiului Chişinău şi acreditat de Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate 
al Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova. 

 

 
 

V.Serbova, G.Coadă, Z.Struţescu, A.Eşanu 
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Cantinele şi bufetele ASEM 
 
Servirea colaboratorilor şi studenţilor cu produse alimentare este realizată de două cantine 

şi patru bufete amplasate în blocurile de studii. Gestionarea cantinelor este realizată de directorul 
Tudor Berliba, care are în subordine 33 de angajaţi. Blocul de studii „A” dispune de o cantină cu 
bufet, cu o capacitate de 100 de locuri, iar blocul de studii „B” – de o cantină cu bufet cu 
capacitatea de 200 de locuri. În cantinele şi bufetele ASEM, se alimentează zilnic, cu un sortiment 
larg de produse alimentare, băuturi calde şi răcoritoare, peste 1500 de studenţi şi profesori. De 
asemenea, se practică pregătirea diverselor bucate din bucătăriile diferitelor popoare. 

 

 

 
Angajaţii cantinei blocului „B”: Iulia Chiriac, Elizabeta Bodrug, Veronica Rusu,  

Mariana Şaptefraţi, Tamara Crigan, Raisa Lupan, Lidia Ignatiuc, Elena Stavilă, Ana 
Brăgari, Stela Proca, Alexandra Botezatu, Teodor Berliba, Valentina Rotari 

 
Angajaţii cantinei blocului „A”: Aliona Strah, Adriana Gurmeza, Maxim Guzunov, 

Irina Condrea, Ioana Dubina, Teodor Berliba, Elena Profirova, Raisa Gaiduc,  
Ecaterina Ivanova, Tamara Nichitenco, Elena Eşan, Mariana Bîrnat, Valentina 
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Serviciul Pază 
 
Serviciul Pază a fost constituit din momentul fondării ASEM. În cadrul Serviciului 

Pază, îşi exercită atribuţiile de serviciu 35 de colaboratori în frunte cu şeful serviciului 
Dumitru Roşca, care reglementează accesul persoanelor în incinta instituţiei, asigură 
integritatea bunurilor materiale şi ordinea publică în blocurile de studii, cămine şi alte 
subdiviziuni ale instituţiei. 

 

 
 
 
 

 
 

Dumitru Roşca, Gheorghe Bagrin, Constantin Stratulat, Serghei Savin,  
Victor Bostan, Vladimir Lupan, Ivan Vizitiu, Valentin Starosta, Arcadie Guja,  

Ion Banari, Ion Trofim, Gheorghe Gorcea, Grigore Mihaila, Vladimir Ţerchi, Alexei 
Vieru, Anton Rusu, Valeriu Bolgari, Piotr Borşci, Vasile Brînca,  

Veceslav Holodcov, Gheorghe Luca, Nicolae Lungu, Tudor Mariţoi,  
Nicolae Morari, Constantin Muntean, Mihail Nistor, Vasilie Reniţa, Tudor Rusu, 

Anatolie Sîrbu, Pavel Stavila, Petru Suvac, Tudor Todiraş, Dumitru Bolgari,  
Mihail Lebedi, Vasilie Vieru 
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Serviciul Auto 
 
Serviciul Auto a fost constituit în anul 1991, odată cu înfiinţarea Academiei de Studii 

Economice. Serviciul este condus de mecanicul-şef Dumitru Chicu, care coordonează 
activitatea celor 9 colaboratori. Este un serviciu de utilitate socială, care influenţează calitatea 
întregii instituţii asigurând mobilitatea unor activităţi specifice. Parcul de maşini, în prezent, 
beneficiază de 10 autovehicule. Principalele obiective ale serviciului constau în creşterea 
performanţei; diminuarea cheltuielilor şi o mai bună gestionare a regiei. 

 

 
 

Serviciul Telecomunicaţii 
 
Serviciul Telecomunicaţii are o implicare semnificativă în 

desfăşurarea activităţii ASEM. Echipamentul şi instalaţiile de ultimă 
oră sunt deservite de Ghenadii Cartamîşev (şef-serviciu), Victor 
Vodolajschi şi Vasile Lozan. Mentenanţa eficientă a mijloacelor 
comunicaţionale asigură realizarea apelurilor telefonice calitative, ceea 
ce conduce la soluţionarea rapidă a sarcinilor administrative şi a celor 
ce ţin de procesul de instruire. Administraţia va acorda atenţie sporită 
acestui domeniu şi în viitor, în scopul asimilării tehnologiilor noi de 
telecomunicaţii. 

 
 
 

 
 

Iacov Ciudac, Andrei Crăciun, Andrei Vasiliţa, Dumitru Chicu (mecanic-şef), Ion 
Melinte, Anatolie Chitaigorod, Valeriu Josan. Petru Aniţoi, Nicolai Guma 
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Blocurile de studii 
 

Blocul de studii „A” 
Blocul de studii „A”, care a fost dat în exploatare în anul 1974 şi are o suprafaţă de peste 

8000 metri pătraţi, este deservit de 25 de colaboratori în frunte cu administratorul Ion Corcodel. 

 
Svetlana Guţu, Tatiana Demici, Nina Florea, Maria Josan, Zinovia Mariţoi, Natalia 

Nuta, Zinovia Ursu, Vera Bostan, Lidia Cepurneac, Ana Postolachi, Natalia Agafonova, 
Galina Pogreban, Vera Baractari, Elena Bucişcan, Tatiana Fiscenco, Liudmila Chichioi, 

Ilie Tirieala, Ana Plamadeală, Vera Goriacichina, Ion Corcodel (administrator), 
Eudochia Cazacinschi, Ecaterina Cernei, Margareta Ghimpu, Tamara Bogaciu, 

Valentina Fetescu, Tatiana Vacari, Maria Nicolaescu 
 
Blocul de studii „B” 

Blocul de studii „B”, construit în anii ’80 ai secolului trecut şi care dispune de o suprafaţă de 
circa 12000 metri pătraţi, este deservit de 32 de colaboratori, în frunte cu administratorul 
Nicolae Olaru. 

 
Nadejda Alexeenco, Maria Puica, Nicolae Olaru, Irina Schimbator, Petru Carpov, 
Veronica Tapalaga, Olga Turcan, Angela Proca, Zinaida Bodros, Liza Bolbocean, 

Eugenia Cibotari, Tatiana Fratescu, Lilia Erunze, Feodosia Gaburea, Ana Gogu, Maria 
Goncear, Lidia Gutu, Agafia Guzun, Iulia Lupan, Eugenia Mandalac, Ecaterina 

Munteanu, Mariana Nalbatov, Parascovia Pascal, Maria Pepelea, Maria Popovici, 
Maria Zmeu, Tatiana Zlati 
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Blocul de studii „C” 
 
Blocul de studii „C”, amplasat pe str. Căpriana, reprezintă o clădire cu o suprafaţă de 

peste 7900 metri pătraţi, este deservit de 25 de colaboratori în frunte cu administratorul Boris 
Gorcea. 

 

 
Jechiu Ana, Mîrza Liudmila, Cristia Eugenia, Caraman Iulia, Balan Efim, Zaharia 

Alexandra, Cojocaru Ana, Chiaburu Ana, Magari Chilina, Gîlca Daria, Balan Maria, 
Slovineanu Ana, Magari Vasile, Cotoros Ion, Branişte Elena, Gorcea Boris, Trofim Ion, 

Vasilian Emilia, Branişte Svetlana, Caraiman Pavlina, Gorcea Lidia, Onila Anatolie, Onila 
Zinaida, Orbu Vera, Sorocean Lidia, Chişeliova Natalia, Popa Vasilie, Cibotari Zinaida 

 
 

Blocul de studii „E” 
 
Blocul de studii „E”, de pe strada Petru Rareş, cu o 

capacitate de 450 de locuri, este deservit de 7 de 
colaboratori în frunte cu administratorul Liviu Albot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Natalia Gherman, Aliona Lungu, Liviu Albot,  
Tatiana Muntenu, Simion Falcă, Lidia Cercel,  
Natalia Sardarov  
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Blocul de studii „F” 
 
Blocul de studii „F” – un bloc nou, proiectat şi construit conform standardelor 

internaţionale – este întreţinut de 15 colaboratori în frunte cu administratorul Nicolae Olaru. 
 

 
Maria Vartic, Natalia Cusnir, Nicolae Olaru, Maria Ananieva, Valentina Fedula, Olga 
Zmeu, Elena Slobodeniuc, Maria Frunze, Maria Botnari, Valentina Caradja, Natalia 

Mîndru, Nadejda Sandu, Parascovia Stratan 
 

Căminele studenţeşti 
 
Căminele studenţeşti (nr.1 – administrator Zinaida Baranschi, nr.2 – administrator 

Anatol Ionaşcu, nr.3 – administrator Nina Sanduţa şi nr.4 – administrator Valentina Dodica), 
care includ 390 de camere locative cu capacitatea totală de 1060 de locuri, sunt întreţinute de 
44 de colaboratori. 

Angajaţii căminului nr. 1: Vasile Stolnic, Eugenia Ceinac, Evghenia Bodrug, Zinaida 
Baranschi (administrator), Zinaida Stolnic, Liudmila Izman, Leonid Voron, Ala 
Nicolaev, Zinaida Neceaeva, Maria Golovciuc, Victoria Portarescu, Galina Uţica, 

Constantin Spînu 
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Angajaţii căminului nr. 2: Ecaterina Volosatova, Maria Gurschi, Maria Păvălachi, 

Svetlana Ionaşcu, Ana Musteaţă, Pavel Dodică, Magdalena Biriuc, Victor Rusu, Sergiu 
Vîntuleac, Petru Botnaru, Anatolie Ionaşcu (administrator), Vera Grati, Vera Pesoţcaia, 

Liubovi Stoian 
 

 
Angajaţii căminului nr. 3: Parascovia Barba, Tamara Grati, Ana Dodon, Elena 

Vîntuleac, Claudia Gratii, Nina Sanduţa (administrator), Gheorghii Gheoca, Petru 
Botnaru, Gheorghii Ciopcic, Ana Blandura, Tamara Popescu, Gheorghii Crăciun, 

Tamara Chirica 
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Angajaţii căminului nr. 4: Valentina Dodica (administrator), Alexandra Caşu, Valentina 

Colbacova, Alla Cojocaru, Zinaida Toma, Andjela Botnaru, Pavel Dodica, Natalia 
Plamadeala, Vera Beriozchina, Evghenia Culicova, Petru Botnaru, Olga Dodica 

 
Căminele pentru personal 
 
Căminul nr. 5, cu o capacitate de 100 de locuri, este deservit de 4 colaboratori în 

frunte cu administratorul Valeriu Sainsus. 
 

 
 

Angajaţii căminului nr. 5: Vera Bătrâncea, Valeriu Sainsus (administrator),  
Valentina Bodrug 
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Căminul nr. 6, cu capacitatea de 221 de locuri, este deservit de 11 colaboratori în 
frunte cu administratorul Marian Stan. 

 
Colectivul căminului nr. 6.  Slobozianu Mihail, Stasievu Grigorie, Bordeniuc Eugenia, 

Stan Marian, Dreglea Fevronia, Popa Elena, Barbăscumpă Parascovia 
 

Baza de odihnă „Trandafir”, Vadul-lui-Vodă 
 
Baza de odihnă „Trandafir” a ASEM este situată pe malul Nistrului, în cadrul pitoresc 

al staţiunii „Vadul-lui-Vodă”. 140 de locuri cu pensiune completă stau, de la începutul verii şi 
până în septembrie, la dispoziţia studenţilor, personalului şi altor persoane. Spaţiile de cazare 
deţinute de baza „Trandafir” asigură liniştea, confortul şi buna dispoziţie a oaspeţilor. 
Deservirea şi întreţinerea bazei de odihnă este asigurată de un colectiv de 26 de colaboratori, 
în frunte cu directorul Ion Mîndru. 

 

 
Nicolae Covali, Svetlana Balan, Maria Bucaţel, Ion Mîndru, Elena Dumitraş,  
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