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Zilele Facultății de Ştiințe Economice! 

Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii 

  În perioada de 29.1018 -3.11.18  au fost  sărbătorite  Zilele Facultății de Ştiințe Economice! 

Luni, 29.10.18 - a fost lansată Expoziția de Carte, în cadrul căreia au fost prezentate lucrările 

publicate de profesorii facultății. 
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Această expoziție a fost foarte benefică atât pentru profesorii facultății , care au interacționat 

cu informații multiple despre facultate, dar și pentru studenți având acces liber la informații, cărți 

și lucrări științifice. 

În același timp, au fost expuse lucrări ale studenților despre inpresiile proprii  asupra 

facultății   în cadrul concursului eseurilor   ” Facultatea în viziunea studentului”,   şi 

studenții puteau vota referatul preferat. 

 

Pentru noi este foarte important părerea studenților. În rezultatul concursului  4 studenţi 2 

masteranzi au primit diplome  premii băneşti. 
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„ Fler Antreprenorial” 

Pe data de 29.10.2018  s-a  deschis Atelierul de lucru  „Creativitate,inovaţii-studenţi,” cadrul 

căruia  9 echipe formate din studenții de la specialitățile business și administrare, contabilitate, 

cibernetică informatică și economică, marketing și logistică, atât din anul II, cât și din anul III de 

studii, au participat la concursul „ Fler Antreprenorial”, desfășurat pe data de 29 octombrie, în 

incinta Universității de Stat din Moldova , cu ocazia desfășurării „Zilelor Facultății Științe 

Economice”, care a împlinit 65 de ani de la fondare. Evenimentul a fost organizat de 

Departamentul  „Administrarea Afacerilor”  sub conducerea şefului departamentului 

dr.,conf.univ. Marian Jalencu. 

 

Echipele erau formate din 5 persoane, dintre care un  reprezentat  al  fiecărei  echipe a fost 

desemnat,  de  către  membrii  echipei  respective, în jurizare.  Participanții trebuiau să elaboreze 

un model de afacere inovațională în baza unei situații  propuse, care trebuia dezvoltată şi  

transformată într-o idee de afaceri. Participanții  au ținut cont de anumite criterii prestabilite, 

cum ar fi: elementul inovațional, segmentul ţintă, metode de promovare a noului produs/serviciu, 

planul operațional, resursele  necesare/disponibile, factorii de succes și nevoia socială realizată. 

Ideea era susținută în fața juriului, utilizând prezentarea power-point, care trebuia să se încadreze 

în limita de 5 minute. Echipa câștigătoare a fost BA1604, care au fost cei mai corecți și  

convingători pentru jurați.   
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,,PARADIGME FINANCIAR-CONTABILE ÎN VIZIUNEA TINERILOR 

CERCETĂTORI”  

Conferința Științifică Internațională a Tinerilor Cercetători 

 

La data de 30 octombrie 2018 în cadrul Facultății Științe Economice a Universității de Stat din 

Moldova s-a desfășurat cea de a II-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale a Tinerilor 

Cercetători ,,PARADIGME FINANCIAR-CONTABILE ÎN VIZIUNEA TINERILOR 

CERCETĂTORI”   on-line în colaborare cu: 

-Facultatea „Științe Economice și Administrație Publică”, Universitatea Ștefan cel Mare 

Suceava, România; 

-Facultatea de Științe Economice, Universitatea Cooperatistă din Kazan, Rusia; 

-Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Studii Europene din Moldova; 

-Institutul de Economie, Management și Finanțe Universitatea Federală din Kazan, Rusia. 
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În calitate de moderatori au fost: ULIAN Galina, dr. hab. prof. univ., DOLGI Cristina, dr., conf., 

univ., ȘARGU Lilia, dr.., LACHI Cristina, lect. univ.,din Moldova și GROSU Veronica, dr. hab. 

prof. univ., din România. 

În cadrul Video-Conferinței atît invitații cît și studenții Facultății Științe Economice au prezentat 

cercetări ale studenților masteranzi și doctoranzi abordând cele mai actuale și complexe teme din 

domeniul economic, alături de coordonatorii pe care și i-au ales în calitate de îndrumători 

științifici. 

Astfel în cadrul Conferinței au fost înregistrate un număr record de lucrări, în total 92.  

Foarte important este faptul că Articolele, în limbile, română, rusă şi engleză vor fi publicate în 

volumul conferinței cu cod ISBN ediție a II-a. 

Sperăm că această colaborare va deveni o tradiție frumoasă pe viitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 



8 
 

 

 

 



9 
 

 

Convorbirea on-line  Decanului Facultăţii de Ştiinţe economice USM  prof.,univ., dr.hab., 

Galina Ulian şi Decanului Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică  USV, 

Prof.univ.dr. Carmen Năstase 
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Pe data de 31 octombrie 2018, cei care și-au înscris numele în istoria facultății au avut 

ocazia să se întoarcă, pentru a-i aduce un omagiu și a-i ura un sincer la mulți ani. Lucrul acesta a 

fost posibil în cadrul evenimentul cu genericul: „Facultatea - Cheia Succesului În 

Dezvoltarea Profesională”. 

Evenimentul s-a desfășurat în Sala Senatului USM, unde, pe lângă absolvenți s-au adunat 

și studenții  Evenimentul a fost deschis de decanul Facultății de Științe Economice, doctor 

habilitat și profesor universitar, Galina Ulian, care a venit cu câteva date istorice despre 

Facultatea de Științe Economice. Absolvenții au venit în fața studenților pentru a-și împărtăși 

experiența profesională  şi a felicita Facultatea. 

 

 
Profesorii Facultăţii înpreună cu absolvenţi 
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Participanții la eveniment au  amintit din tinerețea lor și a facultății. Viorel Țurcanu 

doctor habilitat în economie,profesor universitar, care a fost printre primii absolvenți ai facultății 

de Științe Economice   a venit cu urări de bine  şi a menţionat  că facultatea s-a maturizat are un 

potenţial ştiinţific înalt  este apreciată nu numai la nivel internaţional da şi internaţional. Doamna  

Zlatina Natalia dr.conf.univ.,Director Executiv ACAP RM,absolventa din promoţia anului1981,a 

dorit Facultăţii prosperitatea şi a înmânat Certificat de Apreciere în semn de recunoştinţă şi 

apreciere a cooperării eficiente şi reciproc avantajoase.    Întâlnirea a fost una de suflet atât 

pentru cadrele didactice, cât și pentru tinerii studenți.  

  La eveniment au participat urmatorii absolvenţi: ȚURCANU Viorel, dr. hab., prof. univ  

,ZLATINA Natalia, dr., conf. univ., Director executiv ACAAP (Asociaţia Contabililor şi 

Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova)PALADI Valentina, dr., conf. univ. 

GRABAROVSCHI Ludmila, dr., conf. univ. ,PIJEVSCAIA Olga, absolvent Program de master 

Management si Marketing Hotelier si Turism ,POPA Dmitri, absolvent licență, specialitatea 

Marketing și Logistică, Program de Master Studii în Marketing, doctorat Economie Mondială ș 

REI ,DIAUR Alina, absolvent Specialitatea Turism, Program de master Management si 

Marketing Hotelier si Turism,MAICAN Vitalie, absolvent licență, specialitatea Business și 

Administrare, SRL ”Maican-Com” ,SOBOL Angela, absolventă licență, specialitatea Business și 

Administrare, fondator SRL Art-ProEco ,DEM Renata, absolventă licență, specialitatea Business 

și Administrare, ÎS ”Calea ferată a Moldovei” ,ȘARGU (RUSU) Inna, Serviciu Fiscal de Stat, 

Șef direcției Achiziții publice și gestionare patrimoniu.  

SECINSCHII (GLODEANU) Daniela,  Director ”Proactiv” SRL  

 CIOBANU Robert, Mobiasbank, Analitic Financiar, Secția raportări financiare și 

managaementul activelor și pasivelor ,ENACHE Diana, Project Coordonator Institute for 

Development and Social Initiatives Viitorul , ȘENDREA Liudmila, absolventă,  departamentul 

Finanțe și Bănci, Program de master  Finanțe Publice și Fiscalitate, BÎTLAN Anastasia, 

absolventă, licență Finanțe și Bănci, Program de master  Finanțe Publice și Fiscalitate, 

BURBULEA Margareta, absolventă  licență Finanțe și Bănci, Program de master  Finanțe 

Publice și Fiscalitate, CREȚU Arina, absolventă,  departamentul Finanțe și Bănci, BUZILA 

Liliana,  absolventă,  departamentul Finanțe și Bănci, CAPROȘ Igor, absolvent,  departamentul 

Finanțe și Bănci, BALAN Gheorghe, absolvent licență Finanțe și Bănci, Program de master  

Finanțe Publice și Fiscalitate , SIVOCONI Anastasia, absolventă  licență Finanțe și Bănci, 

Program de master  Finanțe corporative și asigurări, doctorandă Departamentul Administrarea 

Afacerilor, Banca Națională a Moldovei şi alţii.   

Absolvenţii au  remarcat că  este o mândrie să fii absolventul celei mai bune facultăți de 

economie din țară. 
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Conferința științifică internațională jubiliară 

Cu urări de bine, cadouri și multă voie bună, a început conferința științifică internațională 

jubiliară, dedicată aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultății de Științe economice. Tema 

conferinței a fost: „ Paradigme Moderne în Dezvoltarea Economiei Naționale și Mondiale”. 

Evenimentului    a avut loc vineri, 2 noiembrie   în Sala Senatului Universitatii de Stat 

din Moldova.   Conferința a fost deschisă de decanul Facultății Științe Economice, Galina Ulian, 

care a venit cu câteva date istorice despre facultate. Facultatea a fost fondată în anul 1953, având 

doar 3 specialități. Ea a trecut prin mai multe etape și a schimbat câteva sedii, pentru ca în anul 

2002 să fie redeschisă în cadrul Universității de Stat din Moldova. 

În continuare, a vorbit prorectorul pentru activitatea didactică Otilia Dandara, care a 

menționat că conferința este un proces de autoevaluare a reușitelor și a eșecurilor. Mai mult ca 

atât, Otilia Dandara a punctat faptul că Facultatea Științe Economice a pus bazele studiilor 

economice din țară.  

 
        Otilia Dandara dr. hab.,prof.univ.   prorector  pentru activitatea didactică, 

                                         cuvânt de salut 

 

Domnul Prorector pentru activitatea ştiinţifică  prof.univ., dr. hab. FLORENTIN PALADI 

a  vorbit despre rezultatele remarcabile  atinse de Facultatea   în activitatea de cercetarea 

ştiinţifică 
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   Florentin Paladi dr. hab.,prof.univ.  prorector  pentru activitatea ştiinţifică,cuvânt 

de salut 

     Șeful direcției politici în domeniul învățământului superior, Nadejda Velișco, a venit cu un 

cuvânt de urare, dar și câte o diplomă  „celor care muncesc zi de zi în această frumoasă facultate 

”. Prima diplomă  de Onoare a fost înmânată decanului facultății, Galina Ulian. Apoi, pe rând, au  

 
Nadejda Velişco şefa  direcţiei politici în domeniul învățământului superior, 

cuvânt de salut 
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fost nominalizați și alți profesori ,care s-au remarcat prin reușite deosebite și dedicație pentru 

Facultatea de Științe economice: Diploma de  Onoare- Dolghi Cristina, Hămuraru Maria, 

Ștefaniuc Olga, Jalencu Marian, Buzdugan Adriana, Garștea Ala, Mironov Svetlana, Diplome - 

Doga-Mîrzac Mariana, Cojocaru Maria, Caprian Iulia, Bradu Margareta.        

După înmânarea diplomelor, a venit rândul oaspeților să-și manifeste admirația față de Facultatea 

Științe Economice.  Irina Manolescu  dr, conf.univ. de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din 

Iași, s-a arătat încântată de prezența la eveniment, spunând că face parte din privilegiați, atunci 

când asistă la asemenea sărbători, or nu în fiecare zi facultățile împlinesc 65 de ani. Ea a venit cu 

sincere urări și a dăruit o carte facultății, care va suplini patrimoniul informațional. 

 
.  Irina Manolescu  dr., conf.univ. de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași 

                                    Cuvânt de salut. 

 

Și Institutul Internațional de Cercetări Economice a fost prezent la marea sărbătoare a Facultății 

de Științe Economice, prin reprezentanta instituției, Angela Timuș  dr. În economie, secretar 

științific.  
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Angela Timuș  dr. În economie, secretar științific INCE-cuvânt de salut 

 

Ea a venit cu o diplomă de merit decernată pentru o colaborarea fructuoasă între instituții. 

Diploma și-a găsit locul în mâinile decanului facultății, care reprezintă fața acestei ramuri 

instituționale. Dar decernările nu au luat sfârșit, de fapt ele abia au început. Ștafeta a fost preluată 

de prorectorul, Otilia Dandara, care a venit cu un set de diplome semnate de rectorul universității 

Gheorghe Ciocanu.  

Apoi au urmat diplomele care au venit chiar de la sindicate, ele fiind însoțite și de câte un 

premiu bănesc, pentru a face sărbătoarea profesorilor și mai frumoasă 
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Dumitru CĂLDARE dr. Hab.,prof.univ.   preşedintele Comitetului Sindical al angajaţilor USM –

înmânarea diplomei Domnului Mihai Gîrlea dr.,conf.univ. 

 

Cu cuvânt de salut şi urări de bine a venit şi Viorel Ţurcan dr.hab.,prof.univ.,absolventul  a unei  

din primele promoţii Facultăţii de Economie ,care mulţi ani a fost şeful catedrei de Contabilitate 

şi anul 1988-1989 şi decanul acestei facultăţi. 
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Viorel Ţurcan dr.hab.,prof.univ –cuvânt de salut 

În sesiunea plenară a luat cuvânt  Irina Teodora Manolescu dr,,conf.univ.  din Universitatea  

Alexandru Ion Cuza Iasi cu comunicarea  „Rolul inteligenţei emoţionale în îmbunătăţirea  

angajabilităţii tinerilor, ” care a trezit  un interes deosebit. 

                                Irina Teodora Manolescu – prezintarea  comunicarii 
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      A doua comunicarea a fost prezentată  de Doamna Chistina Dolghi dr.conf.univ. şef 

departament  „Contabilitatea şi Informatica Economică” cu tema  “Politici şi proceduri în 

asigurarea  auditului financiar”, în care a dezvăluit problemele din domeniul  şi soluţii de 

rezolvarea lor. 
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Chistina Dolghi dr.conf.univ. şef departament  „Contabilitatea şi Informatica Economică” 

Prezentarea comunicării 
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Dupa sesiunea plenară  expunerea comunicărilor   s-a prelungit în 4 secţiuni: Dezvoltarea 

sistemului financiar:  probleme şi perspective;Implementarea strategiilor  moderne de dezvoltare 

a contabilităţii, auditului şi tehnologiilor informaţionale;Economie,marketing şi turism; 

Modalităţi moderne de atingere a performanţei manageriale. 

 

La conferinţa Ştiinţifică  jubiliară FŞE  împriună  cu colegi   din Universitatea  “Alexandru 

Ion Cuza” Iasi 

 

 

La 65 de ani, o facultate are deja un renume, își poartă cu demnitate faima. Acest fapt 

este dovedit şi  prin aprecierile   Ministerului Educaţiei ,Culturii şi Cercetării RM,     Serviciul 

Fiscal de Stat, Institutul Naţional de Cercetări Economice,  Asociaţia Contabililor şi Auditorilor 

Profesionişti  din Rebublica Moldova şi alte. 

 

Împreuna cu oaspeţii conferinţei jubiliare a Facultăţii de Ştiinţe Economice,  în data de 3 

noiembrie 2018, însoţiţi de Părintele Octavian,    ne-am  aflat într-un pelerinaj la Mănăstirile din 

raionul Călăraşi,deplasare prin care  am  apelat spiritualitatea îmbogăţindu-ne reciproc cu 

dragostea pentru valorile creştine. 
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Totodată am vizitat casa-muzeu A.Puşkin  din satul Dolna, unde ne-am reamintit de marele poet,care s-a 

inspirat  pe aceste meleaguri  şi a scris opere   nemuritoare. 
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La mulți ani Facultatea de Științe Economice. 

 

Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice 

Doctor habilitat în economie,profesor                                      Galina ULIAN 

universitar  

 

 

 

  

 


