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La etapa actuală se derulează proiectul REFINE – Reforming Master Programmes in 

Finance in Armenia and Moldova (2017-2020), care are ca obiectiv general reformarea 

programului de master Gestiunea Finanțelor și Contabilitate în Afaceri. Membrii Departamentului 

sunt parte a echipei de lucru a proiectului: Ulian Galina, prof. univ. dr. hab., Andrei Mulic, conf. 

univ. dr., Ștefaniuc Olga, conf. univ. dr., Cojocaru Maria, conf. univ. dr., Ganea Victoria, prof. 

univ. dr. hab., Mihalachi Ruslan, conf. univ. dr., Doga-Mîrzac Mariana, conf. univ. dr., hab., Tîrșu 

Valentina, lector. Durata acestui proiect este de  3 ani (15 October 2017 –  14 October 2020) și are 

ca participanți 10 Universități (HEIs) și 6 Parteneri. În proiect este format  Consorțiu constituit 

din: 

 universitățile Uniunii Europeane: University of Applied Sciences BFI Vienna (UAS - 

BFI, Austria, coordinator), Technical University of Kosice (TUKE, Slovakia), Amsterdam 

University of Applied Sciences (AUAS, the Netherlands), University Nice Sophia Antipolis (UNS, 

France);  

 universitățile din Armenia: Armenian State University of  Economics (ASUE, Yerevan), 

Russian-Armenian University (RAU, Yerevan), Gavar State University (GSU,  Gavar); 



 universitățile Republicii Moldova: Universitatea de Stat, Academia de Studii Economice, 

Universitatea de  Stat din Komrat. 

 

 

Parteneri asociați: Armenia: VTB Bank Armenia, NASDAQ OMX (stock exchange), 

AVAG Solutions (financial consultancy), Republica Moldova: Banca Națională, Mobiasbanca, 

PwC Moldova (consultant financiar). 

Sedința de lucru cu experții UE din Olanda și Franța                                                         
organizată în cadrul proiectului REFINE Erasmus+ 



Scopul constituirii Consorțiului îl reprezintă conlucrarea universităților partenere pentru 

ridicarea nivelului cercetării ştiinţifice şi a activităţii didactice în vederea recunoașterii naţionale 

şi internaţionale a prestigiului acestora şi a clasificării lor în categoria universităților de referinţă 

în Europa, iniţierea îmbunătăţirii cadrului legislativ al desfăşurării învăţământului superior şi a 

cercetării ştiinţifice universitare, precum şi definirea unitară a programelor de studii universitare 

şi a standardelor minime pentru acestea, ca şi titlurilor şi calificărilor dobândite în urma absolvirii 

lor. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 Reforma a 6 curriculumurile existente în domeniul finanțelor în contextul  evoluțiilor 

internaționale recente în domeniu, 

 Promovarea calității și relevanței Programelor de Master prin dezvoltarea și actualizarea 

materialelor didactice/suportului de curs; 

 Dezvoltarea în continuare a competențelor și abilităților profesionale ale personalului 

didactic prin cursuri de formare inovatoare, metodologii noi de predare și subiecte actuale în 

domeniul Finanţelor; 

 Ajustarea programelor de masterat la cerințele pieței forței de muncă.  

Dimensiunile de bază ale REFINE: reforma curriculei existente, dezvoltarea suportului de 

curs, instruirea cadrelor didactice, alinierea la cerințele pieței muncii. 

 

Întâlnirea Prorectorului pentru relații internaționale Niculița Angela cu experții 
din UE,  Gert de JONG, Eric NASICA din cadrul proiectului REFINE 



Absolvenții programelor de master vor ocupa posturi manageriale 

Întâlnirea Prorectorului pentru relații internaționale Niculița Angela cu experții din UE,                 
Gert de JONG din stângă, Eric NASICA, Srdjan REDZEPAGIC, Jalal MRABTI, Galina ULIAN                                    

din cadrul proiectului REFINE 


