
• În perioada 23-24 noiembrie 2021, echipa proiectului “Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Molodva” cifrul 
20.80009.7007.15 finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat (2020-2023), este într-o vizită de lucru în oraşul Suceava, 
Romania, la Universitatea „Ştefan cel Mare”. https://feaa.usv.ro/oportunitati-de-dezvoltare-a...‐friendly-managementului-masa-rotunda/#

• Scopul vizitei este participarea la Masa rotundă: “Oportunități de dezvoltare a achizițiilor publice durabile ca componentă a eco-friendly 
managementului”, organizată în cadrul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava și discuții privind colaborarea viitoare. În cadrul 
evenimentului a fost  prezentat proiectul de către prof. univ. dr. hab.  Galina ULIAN, conf. univ. dr. Maria COJOCARU și comunicări cu 
tematica: “Metodologia de determinare a Indicelui multicriterial pentru  evaluarea eficienţei achiziţiilor publice în Republica  Moldova în 
condiții de sustenabilitate economică” conf. univ. dr. Andrei MULIC, conf. univ. dr. Maria HAMURARU, „Economia Sustenabilă în
secolul XXI prin prisma conceptului teoriei Gogoșei”  Ecaterina ULIAN, Elena RUSU, Școala Doctorală de Științe economice a USM și 
alți participanți.



• Webinarele practice marca Zoom in banking revin în această săptămână cu o nouă sesiune de această dată în domeniul 
contabilității bancare  pe 25 noiembrie | ora 15: 00 – 16:00 | pe Zoom. 

• Diana Ilicciev, lector marca Zoom in banking || Stagii de practică cu remunerare 3.0, invită participanții proiectului 
studenții/lectorii  din cadrul ASEM și USM la webinarul #3  ,,Organizarea contabilității în bănci”. Agenda webinarului

• 👍👍 Particularităţile şi sarcinile contabilităţii bancare;
• 👍👍Asigurarea evidentei activelor, pasivelor si elementelor de  capital;                                          
• 👍👍 Organizarea lucrului de evidenţă si asigurarea ciclului contabil;
• 👍👍 Documentaţia bancară, clasificarea şi circuitul acestora;
• 👍👍 Planul de conturi, caracteristicile acestuia si organizarea evidenţei 
sintetice şi analitice in banca ;  
• 👍👍 Controlul intern; 
• 👍👍 Corectarea inregistrarilor contabile efectuate gresit;
• 👍👍 Pastrarea documentelor.
• 💥💥 ,,Succesul unui profesionist se ascunde în pasiune, implicare şi 
asumare! susține Diana 
• � Diana Ilicciev  are o experiență de peste 20 de ani în domeniul financiar-bancar, iar din 2019 deține Diploma de 

onoare oferită de către Asociația Băncilor din Moldova (ABM) la categoria - cei mai buni profesioniști din domeniul 
bancar,  pentru merite deosebite în dezvoltarea sistemului bancar. 



Astăzi, oficiul central Microinvest a găzduit studenții din Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Științe 
Economice, USM, specialitatea Finanțe și Banci, care ne-au făcut o vizită cu ocazia Zilei Ușilor Deschise.  
Aceștia au avut posibilitatea să facă cunoștință cu echipa Microinvest, să afle direct de la sursă prin ce ne deosebim 
de alte organizații de creditare, dar și cum ne reușește să ne menținem în topul companiilor financiare. 
De asemenea, studenții au aflat despre o oportunitate specială de a participa în cadrul programului Induction pentru 
experți în creditare, cât și detalii despre cum pot să-și desfășoare stagiul de practică la noi. 
Vizita a fost una interactivă și cu multe întrebări, dar și răspunsuri de la colegii noștri care s-au implicat activ în 
discuțiile cu viitorii tineri specialiști. 



Recent, în cadrul Consiliului Facultății de Științe Economice, Dnul Efim CHILARI, Președintele Comitetului Sindical al Universității de Stat din 
Moldova, a înmânat diplome cadrelor didactice ale facultății în semn de profundă recunoștință și înaltă apreciere a contribuției fundamentale la 
dezvoltarea științei în cadrul USM, precum și promovarea rezultatelor remarcabile în domeniile cercetării și inovării în contextul sărbătoririi Zilei 
Științei la USM.



• Webinarele practice marca Zoom in banking continuă și  în luna decembrie.  Diana Ilicciev, lector marca Zoom in banking 
• 📚📚 Stagii de practică cu remunerare 3.0, invită participanții proiectului studenții/lectorii  din cadrul ASEM și USM la 

webinarul #4  ,,Bazele contabilității bancare”.  
• Vineri,  3 decembrie | ora 16: 00 – 17:00 | pe Zoom.
• 👉👉Agenda webinarului
• 📍📍 Credite;
• 📍📍 Valori mobiliare;
• 📍📍 Investitii in capital;
• 📍📍 Imobilizari corporale si necorporale;
• 📍📍 Active detinute pentru vanzare;
• 📍📍 Stocuri;
• 📍📍 Alte creante si alte active ;
• 📍📍 Depozite si conturi ale clientilor;
• 📍📍 Imprumuturi atrase;
• 📍📍 Alte datorii;
• 📍📍 Capital;
• 📍📍 Venituri;
• 📍📍 Cheltuieli;
• 📍📍 Extrabilant.
• Pe 3 decembrie, Diana Ilicciev, va fi alături de studenții și lectorii de la ASEM și USM, înscriși la program și vor descifra

împreună tainele contabilității bancare. Un curs practic, util și mega interesant.



• Profesorii și studenții Departamentului Finanțe și Bănci Facultatea de Științe Economice au participat la 
webinarul , ,,Bazele contabiltății bancare” cu lectorul marca Victoriabank  - Diana ILICCIEV Contabil Șef 
Victoriabank, din cadrul proiectului Zoom in banking 3.0. 

• Subiectele abordate: credite, valori mobiliare, investiții în capital, imobilizări corporale și necorporale, active 
deținute pentru vînzare, stocuri, depozite și conturi ale clienților, împrumuturi atrase, capital, venituri, cheltuieli, 
extrabilanț, au prezentat interes deosebit pentru cadrele didactice și studenți. 

• Mulțumim pentru invitație și organizare Victoriabank!



• Vineri, 10 Decembrie te invităm la webinarul #5 din cadrul proiectului Zoom in banking 3.0, în domeniul contabilității bancare ,,Impozitarea și 
taxele în activitatea bancară” cu lectorul marca Victoriabank  - Diana ILICCIEV || Contabil Șef_Victoriabank. 

• Agenda webinarului:

• 👉👉 Impozit pe venit din activitatea de întreprinzător;

• 👉👉 Impozit pe venit reținut la sursa de plată;

• 👉👉 Taxa pe valoarea adăugată;

• 👉👉 Impozit pe bunuri imobiliare;

• 👉👉 Taxe rutiere.

• Pentru ediția 3.0 a proiectului Zoom in banking || Stagii de practică cu remunerare s-au înregistrat peste 200 de participanți, studenți și profesori de la 
ASEM si USM de la facultățile de Contabilitate și Finante și bănci. Programul se va concentra pe consolidarea aspectelor de raportare financiară, 
cashflow, evidența contabilă, administrare fiscală și risk management.



MEDIACOR este primul centru de producție digital-media din Republica Moldova găzduit de 
către Universitatea de Stat din Moldova!
📋📋 Pe parcursul zilelor 9-10 decembrie, MEDIACOR- și-a deschis larg ușile pentru studenți, 
cadre didactice, reprezentanți mass-media, antreprenori din domeniile serviciilor creative.
🤗🤗 Ne exprimăm speranța că acest centru va contribui essential la îmbunătățirea condițiilor de 
formare profesională în rândul studenților USM!



• În cadrul proiectului “Consolidarea achizițiilor 
publice durabile în Republica Molodva” cifrul 
20.80009.7007.15 finanțat din bugetul de stat 
în cadrul Programului de Stat (2020-2023), a 
fost obținut de către Andrei MULIC 
dr.,conf.univ., Victoria GANEA 
dr.hab.,prof.univ. CERTIFICATUL DE DREPT 
DE AUTOR ÎNREGISTRAT PENTRU 
”Metodologia de determinare a Indicelui 
multicriterial pentru evaluarea eficienței 
achizițiilor publice în Republica Moldova în 
condiții de sustenabilitate economica”. 
Felicitări pentru această realizare și mult succes 
în continuare!
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