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CONSOLIDAREA RELAȚIILOR MOLDO-GEORGIENE

În perioada 6-10 februarie 2018 la Tbilisi s-a desfasurat un șir 
de evenimente de mare anvergură pentru celebrarea a 100 de ani de la 
fondarea Universității de Stat „Ivane Javakhishvili” din Tbilisi (TSU). 
Delegați din peste 50 de universități, studenți, profesori, reprezentanți 
ai Președinției, Guvernului și Parlamentului georgian au participat la 
acest eveniment. Președintele Georgiei, Giorgi Margvelashvili, Patri-
arhul Georgiei, Ilia II, prim-ministrul Georgiei, Giorgi Kvirikashvili, 
prim-vicepreședintele Parlamentului Georgiei, Tamar Chugoshvili, 
vicepremierul și ministrul de externe, Mikheil Janelidze, ministrul educației și științei, Mikheil Chkhenkeli, 
Primarul municipiului Tbilisi, Kakha Kaladze, rectorul Universității de Stat din Tbilisi, Giorgi Sharvashid-
ze, reprezentanți ai universităților-partenere au felicitat Universitatea de Stat din Tbilisi cu ocazia aniversării 

centenare. 

Prorectorul Florentin Paladi a reprezentat la Tbilisi comunitatea 
academică a Universității de Stat din Moldova. În acest context deose-
bit, participanții și-au împărtășit experiența în domeniul învățământu-
lui superior și în cadrul simpozionului „Perspectiva învățământului su-
perior: renașterea trecutului și contemplarea viitorului”. Universitatea 
de Stat din Moldova și Universitatea de Stat „Ivane Javakhishvili” din 
Tbilisi sunt parteneri în proiectul Erasmus+ “eDrone – Education for 

Drone”, cofinanțat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus+ KA2 Capacity Building începând cu 15 
octombrie 2016 pe o perioada de 3 ani. Obiectivul proiectului eDrone este de a defini un mediu de învățare 
pentru a oferi mai multe oportunități de accesare a noilor competențe legate de utilizarea tehnologiilor cu 
drone în activitățile profesionale. Aceste noi competențe se referă, în special, la utilizarea soluțiilor TIC avan-
sate pentru utilizarea dronelor și a datelor obținute cu ajutorul acestora 
în scopul diversificării oportunităților profesionale ale tinerilor.

Trebuie de menționat că aniversarea a 100 de ani a Univer-
sității de Stat din Tbilisi este în curs de desfășurare pe tot parcursul 
anului 2018 sub egida Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură (UNESCO), care a luat această decizie la cea de-a 
39-a sesiune a Conferinței Generale de la Paris, fiind consacrată celei 
mai importante instituții academice și de cercetare științifică a Geor-
giei, unde sunt implementate anual circa 200 de proiecte științifice naționale și internaționale. La Universitate 
studiază aproximativ 22 mii de studenți, inclusiv 600 de studenți străini, fiind clasată în top 2% a universi-
tăților din regiunea Caucazului printre cele mai bune universități din lume (The US News & World Report).
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BILANȚUL SESIUNII NAȚIONALE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI EDIȚIA a 
XXII-a, ETAPA a I-a

Institutul de Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova

Facultățile USM

au organizat

în perioada 12 februarie-12 martie 2018,

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, ediţia a XXII-a,

etapa a I-a

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti este o manifestare ştiinţifică organizată an de 
an de către Institutul de Cercetare şi Inovare, USM devenind deja o tradiţie pentru Universitatea de Stat din 
Moldova. În cadrul acestei ediţii au fost prezenţi circa 710 studenţi, dintre care 383 au prezentat comunicări/
rezultate ştiinţifice ale unor cercetări realizate.

Discursurile au fost prezentate în următoarele Secţiuni şi Ateliere:

	 Ştiinţe ale naturii şi exacte: Biologie şi Pedologie; Chimie şi Tehnologie Chimică; Fizică şi Inginerie; 
Matematică şi Informatică.

	 Ştiinţe umanistice: Istorie şi Arheologie; Filosofie şi Antropologie; Limbi şi Literaturi Străine; Litere.

	 Ştiinţe juridice şi economice: Drept; Ştiinţe Economice.

	 Ştiinţe sociale: Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării; Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei și Sociologie; 
Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative.

Tematica fiecărui atelier a inclus rapoarte, ce au reflectat rezultatele cercetărilor în domeniul ştiinţelor 
fundamentale şi aplicative.

Menţionăm că unele facultăţi au organizat Sesiunea Naţională de 
Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti iniţial etapa departamente şi ulte-
rior, etapa facultate. Astfel, au fost selectați cei mai buni participanţi, 
care au fost desemnaţi câştigători şi înaintaţi spre participare la cea 
dea II-a etapă a Sesiunii care se va desfăşura în perioada 25-27 aprilie 
2018, în care vor participa atât masteranzii USM, dar şi de la alte insti-
tuţii din ţară şi de peste hotare.

Comitetul de organizare, cât şi Moderatorii aduc sincere felicitări 
câştigătorilor, şi anume:

Facultatea Biologie şi Pedologie: Stavila Mariana, Gavrilaș Anastasia, Armaș Angela, Solomon Victoria;

Menţiuni: Cvasov Doina, Sandu Natalia.

Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică: Melnic Cristina, Ceacîru Mihail, Cacean Dorina, Kiseliov Victor, 
Untilov Olga, Nicolenco Nicoleta, Fetcu Maria, Prijelevscaia Antonina, Ţurcanu (Curmei) Victoria, Diurici 
Ecaterina.

Menţiuni: Tobultoc Elena, Oboroc Sandu, Vrînceanu Catalina, Ţurcanu Valeria.

Facultatea Fizică şi Inginerie: Railean Igor, Melniţchi Iurie, Burlacu Cristina, Ermicev Daria, Chiruţa (Chiria-
cov) Corina, Stratan Cristina, Gavrișiuc Vladislav, Bordei Dan, Dașevschii Alexandr.

Facultatea Matematică şi Informatică: Mîrzac Alexandra, Cernishov Dumitru, Guțu Elena, Perlog Valentin, 
Bulat Ion.
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Facultatea Istorie şi Filosofie: Natalia Zaporojanu, Vadim Macaru, Daniel Spînu, Alexandru Bejenaru, Mihail 
Bulmaga, Alexandru Antocian, Diana Caraman, Serghei Chirov, Cristina Iosif, Daniel Laur.

Mențiuni: Dumitru Donea, Mihaela Gârlea, Liviu Rotaru, Criminceanu Iulian, Bebea Cătălina – Maria, Garbuz 
Dorin, Butnaru Adriana, Eugen Puntus, Artiom Bonari, Oleg Brăilean, Marina Seredoschi, Natalia Civariuc, 
Cristina Jitoreanu, Felicia Negru, Margarita Caltacci, Daniela Nicolau.

Facultatea Limbi şi Literaturi Străine: Postica Elena, Diana Nemţanu, Lucia Larii, Galuşca Maria, Cornescu 
Tatiana, Lipcan Ana, Colesnic Natalia, Iuriev Anastasia, Cearîc Daniela, Gangan Iulia, Leahu Ana-Alexandri-
na.

Facultatea Litere: Țurcan Natalia, Vascenco Elena, Corpaniuc Ecaterina, Grosul Diana, Ranețchi Xenia, 
Stegărescu Lucia.

Mențiuni: Bulicanu Oxana, Iamandi Alexandra, Ursu Cristina, Vovcenco Victoria, Saltanovscaia Galina, 
Onofrei Viorica.

Facultatea Drept: Bulgac Adela, Vornicescu Ecaterina, Ţurcan Nicolina, Mitrică Marius, Ţurcan Daniel, Mo-
canu Mihaela, Mazniuc Diana.

Facultatea Ştiinţe Economice: Malai Parascovia, Antonov Dorin, Palai Radu, Bordeian (Morgun) Iulia, Mel-
nicenco Andrei, Buruiana Vera, Mârza Dan.

Mențiuni: Bădărău Nicoleta, Hropotinschi Adriana, Necula Corina, Potrereanu Natalia, Chirtoacă Ana, Melnic 
Vadim, Adajnic Natalia, Spector Petru, Scutelnic Corina, Jomir Florentina, Col Tatiana, Boico Sofia, Caraseni 
Marina, Liubima Sergiu, Calasnicova Natalia.

Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării: Baranov Elena, Gligor Daniela, Prisacari Cristina, Munteanu 
Cătălina.

Menţiuni: Gîrlea Laura, Roman Victoria.

Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială: Bantea Maria, Bîzdîga Ina, 
Prida Olesea, Cerchez Aliona, Dodu Nicoleta, Zaharia Eliza, Sava Lidia, Chicu Victoria, Grosu Sergiu, Josan 
Cristina, Guţu Nina, Cojocaru Victoria, Ivanova Natalia,

Menţiuni: Ciuperca Arina, Vidaico Angela, Zmeu Olimpiada, Hangan Mihai, Grosu Ruslana, Toma Cătălin.

Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative: Bogonovschi Silvia, Manole Galina, Pleș-
ca Galina, Vataman Maria, Solomon Victor, Zaharov Igor, Raţă Daniela, Morari Anatolie, Eşanu Anastasia, 
Brăiescu Dumitriţa, Rău Dumitru, Bogatiuc Carolina, Lupan Diana, Ţârdea Zinaida,

Menţiuni: Cozonac Vanesa, Fratea Adrian, Nastas Angela.

Echipa de organizare a Institutul de Cercetare şi Inovare, USM

PARTICIPARE LA SEMINARUL EURAXESS ”CUM SĂ ATRAGEM CERCETĂTORI 

INTERNAȚIONALI”

În perioada 13-15 februarie 2018 la Eindhoven (Olanda) 
în incinta Universității Tehnologice din Eindhoven, s-a desfășurat 
Seminarul “Cum să atragem cercetători internaționali”.La evenimentul 
organizat de EURAXESS, din partea Universității de Stat din Moldova 
a participat T.Bulimaga, Institutul Cercetare și Inovare al USM.

În cadrul evenimentului au fost pe abordate subiecte privind 
trasarea carierei de cercetător, crearea oportunităților pentru femei în 
vederea dezvoltării carierei de cercetător, au fost prezentate cele mai 
de succes experiențe în acest domeniu. Totodată, au fost trecute în re- 3
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vista mai multe instrumente EURAXESS pentru cercetători pentru ghidarea în cariera de cercetare. Un subiect 
aparte a fost cel dedicat cercetătorilor începători și provocările pe care le întâmpină aceștia.

La eveniment au fost făcute recomandări privind stabilirea și implementarea politicilor de susținere a 
tinerilor cercetători pentru urmarea de către aceștia a carierei în cercetare.

ZILELE ABSOLVENȚILOR DE PSIHOLOGIE LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

În perioada 15-16 februarie 2018 absolvenții de psihologie au revenit la Universitate, de această dată 
în rolul de specialiști în domeniul psihologiei. Conferința metodico-aplicativă „Zilele absolvenților de psiho-
logie la Universitatea de Stat din Moldova”, organizată de Departamentul Psihologie al Universității de Stat 
din Moldova, a avut scopul de a crea un spațiu de discuții în care să fie posibilă comunicarea între actualii 
studenți/masteranzi și absolvenți. În cadrul conferinței au fost organizate două ateliere de lucru: atelierul de 
Psihologie clinică și judiciară și atelierul de Psihologie organizațională și educațională. 

Participanții la conferință au fost salutați de dl prof. univ., dr. hab. Vladimir Guțu, Decanul Facultății 
Psihologiei, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, care a subliniat în discusul său importanța 
stabilirii și menținerii unei colaborări permanente cu piația muncii, inclusiv prin intermediul absolvenților 
facultății.

Invitații atelierului de Psihologie clinică și judiciară au fost următorii absolvenți ai USM, actualmente 
specialiști în diverse instituții din Republica Moldova: Dorina Brînză, psiholog; Ruxanda Leahu, psiholog, 
Centrul psiho-socio-pedagogic al DGETS, Daniel Mazepa, psiholog, Inspectoratul General de Poliție,  Ina 
Vutcariov, Șefa Secției Activități pentru persoanele aflate în conflict cu legea, A.O. Inițiativa Pozitivă, Topadă 
Parascovia, psiholog clinician, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Constanța Curnic, 
psiholog, Asociația Medicală Teritorială Centru , Iuliana Curea, Șefa Direcției Educație, Psihologie și Asis-
tență Socială a Departamentului Instituțiilor Penitenciare, Octavian Lozinschi, psiholog clinician, Centrul 
Comunitar de Sănătate Mintală Botanica. Absolvenții de psihologie au revenit în auditoriile universității alma 
mater cu prezentări, dezbateri, reflecții referitoare la activitatea profesională a psihologului și problemele psi-
hologiei în Republica Moldova. 

În data de 16 februarie 2018 s-a desfășurat atelierul de psihologie organizațională și educațională, 
la care au participat Silvia Tănas, Director, Departamentul Resurse Umane, Combinatul de Vinuri „Mileștii 
Mici”, or. Ialoveni; Ina Botnari, Psiholog, Liceul Teoretic „L. Blaga”, or. Chișinău; Aliona Mârleanu, Director, 
Departamentul Resurse Umane, Rețeaua de locale „Trattoria della Nonna”, or. Chișinău; Mihaela Negru, 
Specialist resurse umane, Compania „Acvila Group”, or. Chișinău; Natalia Carp, Expert principal, Direcția 
Dezvoltare Resurse Umane, Banca Națională, or. Chișinău. Persoanele invitate au vorbit despre experiența 
profesională și personală, inclusiv ne-au dezvăluit provocările pe care le-au avut pe un teren absolut nou, ceea 
ce a permis inițierea unui dialog asupra problemelor cu care se confruntă psihologii practicieni din domeniu 
și stabilirea unor priorități privind perspectivele de colaborare de viitor. Atelierul a fost finalizat cu o masă 
rotundă în cadrul căreia s-a discutat privind potenţialul aplicativ al cunoaşterii psihologice în domeniul orga-
nizațional din RM, moderată de dr. conf. univ. Angela Potâng, șef Departamentul Psihologie, USM. 

Evenimentul a oferit posibilitatea absolvenților să-și împărtășească experiențele lor profesionale, iar 
actualii studenți și masteranzi să-și construiască o imagine mai clară despre realitățile spațiului profesional 
autohton, astfel, fiind ajutați în clarificarea propriului parcurs profesional.
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SEMINAR INTERNAȚIONAL ”RĂSPUNSUL LA PROVOCĂRILE EDUCAȚIONALE ÎN 

CADRUL SOCIETĂȚILOR MULTICULTURALE”

În data de 24 februarie Centrul de Studii Americane din Moldova a organizat Seminar Internațional 
”Răspunsul la provocările educaționale în cadrul societăților multiculturale” dedicate lunii istoriei afro-amer-
icane 2018 la Universitatea de Stat din Moldova. Presentatorii au fost specialiști americani și moldoveni în 
domeniul studiilor americane (relații internaționale, educație, sociologie, istorie, literatură) și TEFL.

Seminarul International a fost deschis de către reprezentanți 
ai Ambasadei SUA, Corpului Păcii, savanți din SUA și a USM. Mod-
eratorul seminarului - Stacy Kosko, dr , Fulbright Scholar, USM – a 
vorbit despre importanța evenimentelor care evidențiază Istoria af-
ro-americană pentru promovarea valorilor umane. Apoi, discursurile 
de bun-venit au fost făcute de ceilalți membri ai comisiei: Dna Craw-
ford, Ofițer pentru drepturile omului, Ambasada SUA, Moldova; Ele-
na Crestianicov, dr. conf. univ., șef al CSA și dr. Viorica Lifari, dr. 
conf. univ., FLLS, USM.

Prezentatorul principal Francisco Javier Resto, Fulbright ETA, Universitatea din Tiraspol, a vorbit de-
spre celebrul cărturar american și romancier Ralph Ellison și cea mai importantă lucrare a dumnealui “Omul 
invizibil” care este concentrată pe “teme educaționale cu care se confruntă afro-americanii” și provocările 
în predarea într-o societate multiculturală. Ceilalți prezentatori au fost Alexxa Houk, Fulbright ETA, Bălți, 
Moldova, Brian Dorelus, Voluntarul Corpului Păcii, Moldova și Reginald Gravely, Voluntarul Corpului Păcii, 
Moldova.

Oaspeții și membrii seminarului au discutat cele mai importante probleme în drepturile civile în SUA 
elucidând aspectele mai puțin cunoscute ale culturii și educației americane. Ei au atras atenția asupra proble-
melor cu care se confruntă afro-americanii și alte minorități etnice în SUA, nevoile tinerilor afro-americani 
în școlile publice, au subliniat importanța filmelor care distrug “stereotipurile negative” și au demonstrat 
“valoarea culturii afro- americane în SUA”.

Prezentările, precum și materialele unice, întrebările adresate și răspunsurile din cadrul seminarului 
au stimulat dezbateri la masă rotundă și au ajutat profesorii moldoveni, absolvenții programului de master în 
studii americane și doctoranzii să vadă noile abordări ale predării tinerilor din diferite medii și de a face cerce-
tări suplimentare în problemele culturale și lingvistice. Prezentatorii s-au axat, de asemenea, pe numeroasele 
“beneficii pentru predarea în dialectele nestandardizate ale limbii engleze, care includ îmbunătățirea abil-
ităților elevilor de a înțelege și a comunica eficient cu vorbitorii nativi de limbă engleză. Implicarea activă a 
auditoriei a demonstrat dorința de a coopera în continuu. Participanții au subliniat importanța temelor alese, 
calitatea inovativă și modul impresionant de stabilire a raportui cu publicul. 

Centrul de Studii Americane exprimă gratitudinea deosebită Ambasadei SUA pentru susținerea acor-
dată de cătreGuvernul American și Universității de Stat din Moldova pentru gazduirea și ajutorul Centrului de 
Studii Americane, cât și a evenimentelor organizate. 

Elena Crestianicov, dr.

Șeful Centrului de Studii Americane
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SESIUNEA NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI, FACULTATEA 

ȘTIINȚE ECONOMICE

În perioada 28 februarie 2018 - 1 martie 2018, în cadrul Facultății Științe Economice a fost organizată 
Sesiunea națională de comunicări științifice studențești, ediția a XXII-a, etapa I. 

În cadrul departamentelor au participat 63 de studenți, din care, pentru etapa I, au fost selectați și 
promovați 28 de studenți. 

Rezultatele cercetărilor științifice ale studenților, au fost evaluate 
de către juriul format din reprezentanții departamentelor Facultății Ști-
ințe Economice: Zubcu Tatiana, Departamentul Administrarea Aface-
rilor, Mulic Andrei, Departamentul Finanțe și Bănci, Gavrilaș Natalia, 
Departamentul Contabilitate şi Informatică Economică, Cojocari Svet-
lana, studentă, anul II, Druță Ruxanda, studentă, anul II.

Studenții au prezentat comunicări, care au fost apreciate de către 
membrii juriului în baza următoarelor criterii: actualitatea temei abor-
date, noutatea/inovaţia ştiinţifică, scopul, obiectivele, metodele cerce-
tării, abordarea teoretică a conţinuturilor, prezentarea aspectelor practice, expunerea concluziilor şi a reco-
mandărilor, indicarea referințelor şi a surselor bibliografice, respectarea timpului alocat pentru prezentarea 

Power Point (7 min.), originalitatea şi abilităţi de prezentare. La 
final, au fost evidențiate următoarele lucrări științifice:

LOCUL I

Malai Parascovia gr. FB 1602A , “Financing of SME’s in the Re-
public of Moldova”  Coordonator ștințific: Mulic Andrei, dr., conf.
univ., Departamentul Finanțe și Bănci.

LOCUL II

Antonov Dorin, Palai Radu, gr. BA 1601, ”Inițierea în afaceri, avantaje și dezavantaje”  Coordonator ștințific: 
Zubcu Tatiana, lector univ., Departamentul Administrarea Afacerilor.

LOCUL III

Bordeian (Morgun) Iulia, gr. BA 1502A, ”Team building the key of the company ’s efficiency” Coordonator 
ștințific: Bulimaga Tatiana, lector univ., Departamentul Administrarea Afacerilor.

Melnicenco Andrei, gr. FB1602A,“Blockchain: Tehnologia viitorului”

Coordonator ștințific: Mulic Andrei, dr., conf.univ., Departamentul Finanțe și Bănci.

Buruiana Vera, gr. CON 1502, „Strategia naţională anticorupţie şi impactul acesteia în societate.”

Coordonator ștințific: Petreanu Elena, lector univ., Departamentul Contabilitate şi Informatică Economică

Mârza Dan, gr. FB1602A, “Rolul și dezoltarea asigurărilor în RM în contextul globalizării”

Coordonator ștințific: Căprian Iulia, dr., conf.univ.,  Departamentul Finanțe și Bănci.

Mențiuni gradul I:

Bădărău Nicoleta, gr. FB 1502, ”Frauda în asigurări” 

Coordonator ștințific: Căprian Iulia, dr., conf.univ.,  Departamentul Finanțe și Bănci.
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Hropotinschi Adriana,  gr. FB 1602,  Analiza sistemului educațional în RM,  

Coordonator ștințific: Iacob Aliona, lector univ., Departamentul Contabilitate şi Informatică Economică

Necula Corina, gr. BA 1502A, ”Gaining compettitive  advantaje through  implementation of innovation stra-
tegies in actual businesses” 

Coordonator ștințific: Bulimaga: Tatiana, lector univ., Departamentul Administrarea Afacerilor.

Potrereanu Natalia,  Chirtoacă Ana, ”Tendințe și modificări structurale ale cheltuielilor publice în RM”  

Coordonator ștințific: Cojocaru Maria, dr., conf.univ.,  Departamentul Finanțe și Bănci.

Mențiuni gradul II:

Melnic Vadim, gr. BA 1602, ”Metode de convingere - un instrument eficient în practica managerial” 

Coordonator ștințific: Zubcu Tatiana, lector univ., Departamentul Administrarea Afacerilor.

Adajnic Natalia, Spector Petru, ”Анализа взаимосвязи косвенного налогообложения, бюджетного 
дефицита и внешней задолженности РМ”

Coordonatori ștințifici: Mulic Andrei, dr., conf.univ., Labliuc Sveatoslav, lector univ. Departamentul Finanțe 
și Bănci

Scutelnic Corina, gr. BA 1502A,”Impactul comunicării non-verbale asupra perceperii informației” 

Coordonator ștințific: Bulimaga Tatiana, lector univ., Departamentul Administrarea Afacerilor.

Mențiuni gradul III:

Jomir Florentina  FB 1602A ”LIBOR – obținerea stabilității economice și a profitului prin minciună”

Coordonator ștințific: Ștefaniuc Olga, dr., conf. univ.,   Departamentul Finanțe și Bănci.

Col Tatiana, Boico Sofia, Caraseni Marina, gr. MK  1703, “ Digital Marketing” 

Coordonator ștințific: Apetrii Natalia, lector univ., Departamentul Contabilitate şi Informatică Economică

Liubima Sergiu,  gr, CON 1702, „Businesul virtual” 

Coordonator ștințific: Gavrilaș Natalia, lector univ., Departamentul Contabilitate şi Informatică Economică 

Калашникова Наталья,  gr. CON 1504, „Концепция достоверности финансовой отчетности: междуна-
родные и национальные аспекты” 

Coordonator ștințific: Golocialova Irina, dr., conf.univ., Departamentul Contabilitate şi Informatică Economi-
că

Decanul Facultății Științe Economice

 Galina ULIAN

Doctor habilitat, professor universitar

MESAJ DE FELICITARE CU PRILEJUL SĂRBĂTORII INTERNAȚIONALE A FEMEII

MULT STIMATE, DISTINSE, ONORATE DOAMNE UNIVERSITARE!

Astăzi, în mod deosebit, de Ziua femeilor, ţin să subliniez că pe lângă ipostazele transmise din gener-
aţie în generaţie Domniilor voastre – cele de iubită, fiică, mamă, soră, bunică –  prin care se menţine nezdru-
micată aura căminului familial, flacăra contiună a iubirii pentru toţi cei dragi şi apropiaţi –vi se mai adaugă şi 
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calitatea de doamnă universitară – una de o semnificaţie aparte ce presupune maxima concentrare în instruirea 
/educarea tinerei generaţii. Cu responsabilităţi asumate care vă obligă să îmbinaţi armonios primăvara tuturor 
calităţilor, pe care le posedaţi, cu vocaţia de pedagog, dar şi cea de continuu cercetător, participaţi activ la 
modernizarea procesului educaţional prin prelegerile ţinute de la catedra universitară în baza tehnologiilor 
moderne, dar şi prin scrierea lucrărilor de excepţie în domeniul profesat, capacitatea de luptătoare şi dârzenia 
de a învinge manifestându-se în dialogul ştiinţifico-didactic cu învăţăceii prin promovarea, prin diverse 
metodologii a asimilării cunoştinţelor, latinescul principiu Non scholae, sed vitae discimus (Nu învățăm de 
la școală, ci de la “școala vieții”) propunându-l ca şi reper esenţial al traseului în formarea specialiştilor de 
performanţă.

Mult stimate Doamne Universitare! Vă mulţumesc pentru contribuţia Dumneavoastră la prosperarea 
instituţiei noastre şi, în prag de primăvară, permiteţi-mi să afirm, cu toată sinceritatea, că sunteţi CONTINUA 
PRIMĂVARĂ a Universităţii de Stat din Moldova, care semnifică înnoirea prin înmugurirea şi înflorirea fru-
mosului din jur, promovând şi cultivând dragostea pentru profesia îmbrăţişată, dar şi tandreşea creativităţii 
cu tendinţa spre perfecţiune a oricărui lucru, realizările absolvenţilor USM fiind acea reflecţie a sacrificiului 
Dumneavoastră în numele viitorului acestora! Vă doresc ani mulţi, fericiţi, plini de pace sufletească , succese 
şi continuă înălţare prin tot ceea ce faceţi!

Cu stimă,

Prof. univ. Gheorghe Ciocanu,

Rector USM 

COLABORĂRI CU UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

Pe data de 7 martie 2018, absolventele Masteratului internațional francofon cu dublă diplomă, proiect 
comun al Universității de Stat din Moldova și Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, au participat la 
ceremonia de decernare a diplomelor, rod al muncii depuse pe parcursul a doi ani de studii în cadrul unei 
fructuoase colaborări între Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării a Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava și Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată a Facultății de Limbi și Literaturi 
Străine a Universității de Stat din Moldova. 

Evenimentul de înmânare a diplomelor s-a desfășurat în-
tr-un cadru festiv, organizat la Suceava, cu ocazia Zilelor Univer-
sității „Ștefan cel Mare”. Pe scenă au urcat absolventele primei 
promoții a programului de master Teoria și practica traducerii. 

Doamna profesor universitar, doctor Elena-Brândușa Stei-
ciuc, coordonatoare de proiect (România) și dna lector universitar 
Ina Sîtnic (Republica Moldova), membru al echipei proiectului, 
au transmis mesaje de felicitare absolventelor și cuvinte de mulțu-
mire domnilor rectori, decanilor facultăților și coordonatorilor de 
proiect, care au făcut posibilă colaborarea interinstituțională cu succes într-o echipă interuniversitară, garant 
al continuității programului de master cu diploma dublă.  

Ina SÎTNIC, lector universitar, 

Departamentul Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată,

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Departamentul Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată,

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
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DEPARTAMENTUL ECONOMIE, MARKETING ȘI TURISM

În luna martie, activitatea Departamentului Economie, Marketing și Turism, Facultatea Științe 
Economice a fost destul de intensă. Cadrele didactice au participat la mai multe manifestări didactice și 
evenimente legate de profilul departamentului.

Participarea la seminarul „Design-ul serviciilor de ospitalitate şi a evenimentelor rurale”. La 21 mar-
tie, curent, un grup de profesori din cadrul departamentului (M. Hămuraru, L. Castraveț, A. Buzdugan, A. 
Dolgopol, B. Corețchi, A. Ceaikovschi, A. Guja), alături de  Autoritățile publice locale din regiunea de nord 
a Republicii Moldova, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, antreprenori și meșteri populari din 
regiune au participat împreună la un seminar privind designul evenimentelor rurale și serviciilor de ospita-
litate, organizat în cadrul unui proiect implementat de ADR Nord în 
parteneriat cu Universitatea Tartu, Pärnu College, din Estonia și Uni-
versitatea de Stat din Moldova. Seminarul a fost ținut de către un grup 
de experți estonieni în orașul Bălți. La eveniment au participat circa 
50 de persoane.

Seminarul a avut un caracter interactiv, fiind axat pe prezen-
tarea bunelor practici a antreprenorilor cât și a profesorilor din Esto-
nia. În cadrul seminarului directorul ADR Nord, Vitalii Povonschii, 
a menționat că Estonia este un bun exemplu în domeniul dezvoltării 
turismului, argumentând parteneriatul cu partea estoniană. 

Directorul Universității din Tartu, Pärnu College, Henn Vallimäe a prezentat date statistice despre 
evoluția turismului în Estonia. Managerul de proiect Gristel Leetma a prezentat informații despre programul 
de dezvoltare a turismului implementat de ADR Nord în parteneriat cu Universitatea Tartu, Pärnu College, din 
Estonia și Universitatea de Stat din Moldova.

Seminarul organizat a fost divizat în trei sesiuni. În cadrul primei sesiuni, Marika Kose și Ave Matsin 
au prezentat specificul Școlii internaționale de vară a meșteșugarilor din Estonia. În cea de-a doua sesiune, 
experții Tiina Viin și Piret Aus au vorbit despre livrarea de servicii și cooperarea cu factorii interesați în pro-
cesul de organizare a evenimentelor, precum și despre rolul și oportunitățile meșteșugarilor profesioniști în 
antreprenoriatul rural și viața culturală a localității, reieșind din experiența Estoniei. A treia sesiune a semina-
rului a fost una interactivă, experții și participanții la eveniment punând în discuție aspecte legate de etapele 
organizării evenimentelor turistice.

Seminarul este o componentă a Proiectului „Împuternicirea femeilor și tinerilor prin creșterea abilită-
ților și competențelor lor în domeniul designului evenimentelor rurale și serviciilor de ospitalitate”. Bugetul 
proiectului este 45.152 de euro. Banii sunt oferiți de Ministerul Afacerilor Externe din Estonia. Proiectul este 
implementat în perioada ianuarie 2018–ianuarie 2019. 

Participarea la Gala Turismului Republicii Moldova 2018. Federația de Promovare a Turismului din 
Moldova, în special ANTRIM a invitat reprezentanții departamentului Economie, Marketing și Turism (M. 
Hămuraru și A. Buzdugan) să participe la a treia ediție a evenimentului GALA TURISMULUI Republicii 
Moldova 2018, care s-a desfășurat în incinta Radisson Blu Leogrand Hotel, în data de 23 martie 2018. 

Este un eveniment anual, care are drept scop promovarea  turismului autohton la nivel național, prin 
stimularea participării cetățenilor RM, agenților economici din domeniu la viața de zi cu zi a industriei turis-
mului. Gala Turismului sparge stereotipul despre Republica Moldova ca fiind un stat unde turismul nu este la 
el acasă. În Republica Moldova sunt organizate evenimente, ce de la un an la altul devin tot mai atractive, atât 
pentru cetățenii din Republica Moldova, cât pentru cei de peste hotarele tării. Scopul acestui eveniment este 
promovarea destinațiilor turistice la nivel național internațional, în special către cetățenii Republicii Moldova, 
informarea acestora ca urmare, trezirea interesului față de acest domeniu, astfel încât fiecare dintre cetățenii 
RM să cunoască cel puțin 10 atracții trasee turistice, care să poată fi propuse oricând oricărui potențial turist 
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al acestui stat. În cadrul evenimentului au fost premiate 20 categorii 
ale turismului din țara noastră, câștigătorii cărora, s-au ales cu premii. 

Participarea departamentului la acest eveniment a fost benefică, 
în vederea stabilirii unei colaborări frumoase cu directorul executiv al 
ANTRIM, dna Natalia Țurcanu. De asemenea, vom disemina și stimu-
la participarea viitorii specialiști în domeniul Marketingului și Turis-
mului în promovarea activă a turismului național.

Activitățile YEP!Moldova în cadrul cercului științific. În perioada 25-28 martie 2018 la facultatea de 
Științe Economice, în cadrul cercului Științific Studențesc “Cercetare, Inovare. Competitivitate”, coordonator 
științific Margareta Bradu, au fost organizate un șir de lecții deschise, cu subiectul “Start-up&Fuck-up”.

Inițiativa a fost lansată de către YEP!Moldova, care creează valoare prin educație, inspirație și cone-
xiune cu cele mai ambițioase și creative comunități de start-up-uri. Inițiativa are ca viziune de a  inspira și 
dezvolta generația START-UP în Universități.

Viorica Cerbușca, fondatoarea inițiativei a evidențiat că “gândirea sistemică și creativă este cea care 
poate determina succesul tinerilor în viitorul profesional”. Iată de ce,  fiecare tânăr trebuie să cunoască ce este 
un start-up și că în mediul actual este un avantaj să dispui de abilități și gândire antreprenorială. Cât privește 
termenul de“Fuck-up”, utilizat tot mai des în mediul de Start-up-uri, acesta caracterizează eșecurile profesio-
nale, din care pot fi învățate cele mai importante lecții.

Activitățile YEP!Moldova sunt desfășurate în așa fel, încât, studenții să poată învăța în mod practic de la 
cei mai buni experți cum este să obții succes, că din eșec pot fi trase cele mai prețioase concluzii și, că resursele 
pot duce valoare doar atunci când sunt gestionate corect. La finele Semestrului de primăvară, cei mai buni 
studenți vor avea ocazia să își petreacă o scurtă vacanță în Kiev, împreună cu alți 50 de tineri din Ucraina, în 
cadrul YEP!Summer Startup Camp. 

Pe parcursul următoarei etape, începând cu toamna anului 2018, vor fi create acceleratoare pentru start-
up-uri studențești, în cadrul cărora tinerii vor avea ocazia să învețe cum să genereze idei, să le analizeze și 
valideze, și abia apoi să le promoveze pe piață. 

Punctul cheie constă în faptul că YEP!Moldova este gestionat și condus de către echipe locale de stu-
denți, care, sunt managerii Programului, ei, la rândul lor, având ca mentori și facilitatori experți în domeniul 
start-up.

Metodologia este elaborată de YEP din Ucraina, în baza experienței incubatoarelor de afaceri/accelera-
toarelor din Israel, USA, Estonia, Polonia. Începând cu anul 2016, pes-
te 75 de start-up-uri studențești, din cadrul a 10 incubatoare de afaceri 
academice, au absolvit programele YEP! în Ucraina.

YEP!Moldova și prima componentă a acestuia “Startup Semes-
ter” este implementat de către NIKA Generation, cu suportul APIP 
(Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare) și COR (Asociația 
Companiilor de Creație din Moldova).

Activități în cadrul catedrei delocalizate. De asemenea, este o 
tradiție frumoasă de colaborare a departamentului Economie, Marketing și Turism cu  hotelul ”Jolly Alone”, 
unde avem și o catedră delocalizată în care se organizează periodic seminare practice cu participarea specia-
liștilor din cadrul Hotelului la disciplinele de specialitate. În acest context, în data de 27.03.2018,  grupa TUR 
1602 au participat la o oră extracurriculară la disciplina ”Standarde și norme în turism”, desfășurată cadrul 
hotelului ”Jolly Alone”. Obiectivul seminarului practic constă în familiarizarea studenților cu standardele și 
normele utilizate în cazarea turiștilor, în baza exemplului hotelului ”Jolly Alone”.

Pentru atingerea scopului propus,  studenții au studiat: standardele de deservire a oaspeților, standar-
dele de deservire a fondului hotelier, standardele de pregătire a sălii de conferințe, familiarizarea cu normele 
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tehnicii de securitate în hotel. La seminarul dat au participat următoarele 
cadre didactice: Ceaikovskii A., dr., lector univ., Grumeza T., lector univ., 
Coretchi B., dr., lector univ. și coordonatorul din partea hotelului ”Jolly 
Alone”: Pijevschaia Olga, magistru, manager.

Participarea studenților la Expoziția Internațională „Tourism. Lei-
sure. Hotels”. În scopul formării competențelor profesionale viitorilor 
specialiști, pregătiți de departament și a apropierii de cerințele reale ale 
pieței muncii, cadrele didactice împreună cu studenții participă la diverse 

expoziții, legate de tematica disciplinelor predate.

În perioada 29.03.2018 – 01.04.2018, în cadrul disciplinelor 
”Marketingul serviciilor”, ”Distribuția și logistica în turism”, 
”Marketing turistic și servicii hoteliere”, studenții grupelor SHTA 
1701, SHTA 1702, TUR1601, TUR1602, MK1601, MK1602 au 
participat la expoziția internațională specializată ”Tourism. Leisure. 
Hotels”, ediția a XXIII-a, organizator fiind Centru International de 
Expoziții ”Moldexpo” S.A. și coorganizator Agenția Turismului a 
Republicii Moldova.

Participarea studenților la acest eveniment s-a axat pe realiza-
rea următoarelor obiective:  

•	 familiarizarea cu metodele și tehnicile de promovare a 
serviciilor turistice;

•	 distribuția serviciilor turistice autohtone.

Astfel, studenții au participat la ceremonia de inaugurare a Expoziției internaționale specializate “Tourism. 
Leisure. Hotels” și s-au familiarizat cu ofertele turistice autohtone și internaționale, tehnicile de promovare 
și distribuție, metodele de formare a preturilor. De asemenea au participat la seminarele organizate în cadrul 
expoziției și anume: 

•	 Particularitățile sistemului de rezervări online b2b;

•	 Prezentarea turismului religios.

Studenții au fost însoțiți pe parcursul evenimentului 
de cadrele didactice: Ceaikovskii Alexandr dr., lector univ., 
Grumeza Tatiana, lector univ., Davîdov Cătălina, lector 
univ. Rezultatele participării studenților se vor concretiza și 
în elaborarea produselor individuale la disciplinele sus men-
ționate.

Departamentul Economie, Marketing și Turism este 
deschis spre colaborare cu grupurile țintă, antrenate în dez-
voltarea profesională a studenților de la programele: Marketing și Logistică; Servicii Hoteliere, Turism și 
Agrement.

Autori: M. Hămuraru, A. Buzdugan, A. Ceaikovski, T. Grumeza, M. Bradu 
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