
Zoom in banking 3.0 Webinar ,,Riscul de credit: diagnosticul financiar si economic” 
Miercuri și joi, 09- 10 februarie, invităm participantii proiectului la următoarele 2  webinare din cadrul proiectului Zoom in 
banking 3.0, în domeniul riscului de credit cu tema ,,Riscul de credit: diagnosticul financiar și economic” cu lectorul marca 
Victoriabank ➡ Margareta Bețiu Director, Direcția evaluare risc de credit de la Victoriabank. 
• ❗Agenda webinarului:
-importanța cunoașterii riscului de credit; 
-diagnosticul economic a riscului de credit; 
-diagnosticul financiar a riscului de credit.



La 11 februarie 2022 Departamentul Finanțe și Bănci a inițiat un parteneriat de cooperare cu BC ,,Moldova Agroinbank” S.A., 
în vederea organizării și lansării unui program privind stagiile de practică în cadrul băncii. Acest program este dedicat 
studenților și masteranzilor care urmează profilul economic în cadrul Departamentului Finanțe și Bănci, Facultatea de Științe
Economice din cadrul USM. 
⬆Scopul acestui program este de a dezvolta capitalul uman autohton în vederea sporirii angajabilității tinerilor și ajustarea 
ofertei educaționale conform cerințelor sectorului bancar.

🔸🔸Posibilitatea de efectuare a practicii de specialitate I și II, 
Masterat;
🔸🔸 Organizarea meselor rotunde cu reprezentanții din cadrul 
băncii (la USM, în cadrul băncii);
🔸🔸Susținerea rapoartelor de practică cu participarea membrilor 
din cadrul băncii în componența comisiei de evaluare;
🔸🔸 Includerea membrilor băncii în comisisiile de evaluare a 
conferintelor stiințifice petrecute în cadrul Facultății;
🔸🔸 Acceptarea  coordonatori de practica și ca coordonatori la 
tezele de liceță și de masterat.  
➡BC ,,Moldova Agroinbank” S.A. este în pas cu această 
tendinţă,  fiind una dintre cele mai implicate instituţii bancare în 
această sferă, utilizând tehnologii moderne şi mobilizând în 
acţiunile planificate angajaţii şi partenerii cu care colaborează.



La data de 22 februarie 2022, în cadrul Facultății Științe Economice a avut loc „Sesiunea națională cu participare internațională de comunicări ştiinţifice 
studenţeşti, ediţia a XXVI-a" în format on-line.� Sesiunea a fost deschisă de către dna Hămuraru Maria, dr., conf. univ., decană a Facultății Științe 
Economice. 🤗🤗 Mesaj de încurajare a fost transmis și din partea președintei comisiei de evaluare, dnei Ulian Galina, dr.hab., prof. univ., Șefa Centrului 
de Cercetări Științifice ”Dezvoltare durabilă și performanță economică”. 💥💥 La sesiune au fost prezenți 52 de persoane, atât din Republica Moldova, cât 
și din România. 30 de participanți au prezentat cele mai noi și interesante rezultate ale cercetărilor efectuate în diverse domenii precum: marketing, 
contabilitate, finanțe și administrarea afacerilor. Lucrările au fost prezentate în limba româna, rusă și engleză. Pe parcursul sesiunii, participanții au 
interacționat activ. Spre exemplu, studenții de la marketing au testat rezultatele cercetărilor efectuate, realizând un sondaj on-line printre partcipanții la 
sesiune, cu privire la cunoștințele acestora despre marketingul senzorial. Ținem să menționăm că toate comunicările au fost realizate și prezentate la cel 
mai înalt nivel, însă 6 persoane au fost desemnate pentru locul I, II și III. Aducem sincere felicitări câștigătorilor: 

• 🥇🥇locul I:  Cojocaru Alina (studentă), Vieru Iulian (masterand, Iași)

• 🥈🥈 locul II: Țăranu Elena (studentă), Grecu Anastasia (studentă)

• 🥉🥉 locul III: Rabei Andrei (student), Coșeru Constantin (masterand).

• 🏆🏆 Totodată, cele mai bune lucrări (17) au fost recomandate spre publicare. 



Subiectul elaborării de noi programe de licență și master, beneficiind de sistemele de operaționalizarea #MEDIACOR, precum și
crearea noilor oportunități de formare profesională continuă – toate pentru a satisface necesitățile industriilor creative pentru o 
dezvoltare competitivă și durabilă, au fost discutate astăzi în cadrul Facultății de Științe Economice în urma vizitei doamnelor:
🍀🍀 Diana Lazăr, Director Dezvoltare piețe și parteneriate în cadrul Proiectului Tehnologiile Viitorului, finanțat de #USAID, 
Guvernul Suediei, implementat de #ChemonicsInternational, reprezentanța în Republica Moldova.
🍀🍀 Michelle Iliev, Education Manager, Chemonics International 
🤗🤗 Suntem deschiși spre modernizare, colaborare și implementare de noi metode educaționale creative în oferta studiilor 
superioare USM!



Echipa USM, formată din studentele: ➡Ecaterina Maliuta, Olga Derevscicov, specialitatea Finanțe și Bănci și ➡ Marina Pautova, Zinaida 
Cîrlan, Anna Mazîl, Irina Iusumbeli, specialitatea Contabilitate au participat în perioada 24 – 26 februarie 2022 în cadrul unui 🔺🔺Concurs 
Internațional de Fiscalitate. 

⬆Mentorii echipei: Andrei Mulic dr., conf. univ., Cojocaru Maria dr., conf. univ., Eugeniu Raietchi dr., lect. univ.

🔴🔴Concursul imitează un litigiu în instanță între organul fiscal și contribuabil pe probleme actuale ale fiscalității internaționale. După ce au trecut 
cu succes etapa prezentării memorandum-ului și runda de prezentare a argumentelor în soluționarea litigiului, echipa a trecut în semifinală și astăz  
a obținut 🟥🟥locul III.



Proiectul privind Digitizarea raportării activității didactice în cadrul Universității de Stat din Moldova (#USM) a constituit produsul studiului 
individual realizat de echipa USM, formată din:

👍👍 Hanganu Aurelia, dr. hab., conf. univ., Prorector pentru activitate științifică și relații internaționale;

👍👍 Buzdugan Adriana, dr., conf. univ., Director al Școlii Doctorale de Științe Economice;

👍👍 Bulat Veronica, dr., conf. univ., Șef al Departamentului Economie, Marketing și Turism;

👍👍 Mulic Andrei, dr., conf. univ., Șef al Departamentului Finațe și Bănci;

🎯🎯 Produsul final a fost realizat în contextul cursului de formare continuă Leadership și Management în Învățământul superior din Republica 
Moldova desfășurat pe parcursul a 4 luni în cadrul proiectului Moldova Higher Education Leadership and Management (#MHELM) 609656-
EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. www.mhelm.utm.md 



Astăzi, 10 martie 2022, Banca Comercială de Finanțe și Comerț - Fincombank, a organizat un eveniment destinat studenților din cadrul 
Facultății de Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova. În cadrul întâlnirii au participat toate persoanele interesate și în mod 
special studenții anilor terminali - licență și master. La eveniment au fost prezenți reprezentanții Fincombank: 
� Dodi Olesea, specialist coordonator Direcția Retail.
� Muntean Dana, specialist resurse umane, care au oferit detalii despre oportunitățile profesionale și posturile vacante. Studenții au avut 
ocazia să solicite informații direct de la specialiștii care activează în cadrul FinComBank.
🤗🤗 În cadrul întâlnirii s-au discutat teme de interes privind piața muncii și provocările ei actuale:
👍👍 Cum te pregătești de primul interviu de angajare?
👍👍 Employee Branding - de la tânăr specialist la ANGAJAT!
👏👏💐💐 Mulțumim Fincombank pentru spiritul participativ și consolidarea relațiilor!



Cu fiecare început de an universitar, 
cu toții sperăm să vedem o schimbare 
pozitivă în sistemul de învățământ. 

👍👍 Ne dorim ca studenții noștri să 
vină cu drag în sălile de curs și să fie 
încântați de lucrurile noi pe care le 
descoperă. Fără îndoială, cea mai 
naturală metodă de învățare este prin 
experiență sau, mai precis, prin 
reflectarea asupra experienței trăite și 
înțelegerea ei. 

🤝🤝 Între cadrul didactic și student 
trebuie să existe un parteneriat care va 
fi înrudit cu educația experiențială, 
învățarea prin acțiune, prin aventură, 
prin liberul arbitru, prin cooperare și 
prin serviciu în folosul comunității. 

📖📖 La acest eveniment vom discuta 
despre starea de bine a cadrului 
didactic, cum să depășească stresul 
prin tehnici de mindfulness și să aibă o 
mentalitate deschisă față de procesul 
de predare-învățare-evaluare.

📚📚 „Ceea ce avem de învățat să 
facem, învățăm făcând.” – Aristotel



𝐑𝐑𝐞𝐞𝐜𝐜𝐭𝐭𝐨𝐨𝐫𝐫𝐮𝐮𝐥𝐥 𝐔𝐔𝐒𝐒𝐌𝐌 𝐚𝐚 𝐚𝐚𝐯𝐯𝐮𝐮𝐭𝐭 𝐨𝐨 �̂�𝐢𝐧𝐧𝐭𝐭𝐫𝐫𝐞𝐞𝐯𝐯𝐞𝐞𝐝𝐝𝐞𝐞𝐫𝐫𝐞𝐞 𝐜𝐜𝐮𝐮 𝐝𝐝𝐢𝐢𝐫𝐫𝐞𝐞𝐜𝐜𝐭𝐭𝐨𝐨𝐚𝐚𝐫𝐫𝐞𝐞𝐚𝐚 𝐒𝐒𝐞𝐞𝐫𝐫𝐯𝐯𝐢𝐢𝐜𝐜𝐢𝐢𝐮𝐮𝐥𝐥𝐮𝐮𝐢𝐢 𝐅𝐅𝐢𝐢𝐬𝐬𝐜𝐜𝐚𝐚𝐥𝐥 𝐝𝐝𝐞𝐞 𝐒𝐒𝐭𝐭𝐚𝐚𝐭𝐭
Rectorul USM, Igor ȘAROV și prim-prorectorul Otilia DANDARA au avut o întrevedere cu directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Rozalina ALBU, în cadrul căreia au discutat 
despre perspectiva semnării unui Acord de parteneriat privind recrutarea studenților, viitori specialiști în domeniile economic, financiar, digital și juridic.
📌📌Rectorul USM a apreciat colaborarea de durată dintre Facultatea de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova și Serviciul Fiscal de Stat în formarea competențelor 
profesionale ale absolvenților programelor de studii, organizate la toate cele III cicluri de studii (ciclul I Licență, II Masterat și III Doctorat) și a exprimat deschiderea pentru noi 
colaborări, care ar crește calitatea procesului educațional.
✅La rândul său, directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Rozalina ALBU a adus mulțumiri pentru activitatea desfășurată de către cadrele didactice al Facultății de Științe Economice 
a Universității de Stat din Moldova și a menționat că un eventual Acord de parteneriat va contribui dezvoltarea carierei absolvenților Universității de Stat din Moldova. 



• Un acord de parteneriat în vederea dezvoltării  proiectelor teoretico-științifice şi practico-aplicative în domeniile: 📗📗
Marketing și Logistică, 📗📗 Servicii Hoteliere, Turism și Agrement, 📗📗 Business și administrare, 📗📗 Contabilitate, 
📗📗 Finanțe și bănci, 

pentru îmbunătăţirea pregătirii practice a 
studenților și pentru integrarea calitativă 
şi performantă în piaţa muncii, a fost 
semnat astăzi de 
👍👍 Dnul Traian Chivriga, CEO și 
fondator al entității XY Incubator SRL și 
👍👍 Dna Maria Hămuraru, dr., conf. 
univ., Decana facultății de Științe 
Economice.
💐💐 Mulțumim reprezentanților XY 
Incubator SRL pentru interesul 
manifestat față de facultatea de Științe 
Economice și suntem deschiși spre 
modernizarea serviciilor educaționale 
din domeniul Științe Economice oferite 
studenților #USM!



• Zoom in banking|| Stagii de practică cu remunerare de la Victoriabank editia 3.0 / 2021- 2022.
� Stimați studenți, 
� Etapa I a celei  de-a treia ediții a programului Zoom in banking, lansata în noiembrie 202, s-a finalizat. 
� Urmează Etapa a II-a a proiectului - Stagii de practica cu remunerare de la Victoriabank .
În această primăvară se va desfășura stagiul de practică propiu-zis, pentru Studenții USM: 16 mai – 11 iunie 2022În cadrul Programului Stagiului de 
practica cu remunerare vor fi selectați studenți dupa 2 criterii de eligibiltate: care au participat la cel putin 70% webinare și în  baza evaluării 
cunoștintelor. În acest context, completați Chestionarul evaluare cunoștințe. ❗Dragi studenți, vă rugăm să ne expediați Chestionarele completate 
pînă pe 7 aprilie – studenții USM, la adresa de email liuba.pentelei@vb.mdUlterior veți primi un mesaj cu privire la lista studenților selectați la Stagiul 
cu remunerare. Pe parcursul celor trei luni de la lansarea proiectului, s-au petrecut 7 webinare, subiectele abordate: Aplicare IFRS în industria 
bancară, Aplicare IFRS în industria bancară, Organizarea contabilității în bănci, Bazele contabilității bancare, Impozitarea și taxele în activitatea 
bancară, Riscul de credit: diagnosticul economic, diagnosticul financiar, informații practice din domeniul financiar-bancar, direct de la profesioniștii 
din cadrul bancii. 



La 21 martie  2022 s-a desfășurat Masa rotundă: Tendințe contemporane în supravegherea și reglementarea sistemului bancar 
din Republica Moldova. Invitați speciali: Banca Națională a Moldovei(BNM): Deschiderea evenimentului, Natan GARȘTEA, 
consilier al guvernatorului BNM, Alexandru MONAHOV cu prezentarea „Sistemul financiar din Republica Moldova”, Natalia 
ȚURCAN-MUNTEANU a prezentat „Drepturiel specifice ale utilizatorilor de servicii de plată”,Centrul Analitic Independent 
Expert-Grup: Marina SOLOVIOVA, directoare de program, a prezentat „Cum să evităm supraîndatorarea la credite”.
După prezentări a fost organizat un QUIZ  „Dă sens banilor”, studenții anului II Finanțe și Bănci au răspuns corect la toate 
întrebările și-au obținut punctajul maxim.



La 24 martie 2022în cadrul Săptămânii Educației Financiare, a fost organizată o instruire offline pentru 
studenții Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Științe Economie, în care Greta Hîncu, trainer 
financiar, Fundația pentru Educația Financiară OK a vorbi despre:

-Pilonii de bază ai educației financiare
-Planificarea bugetului personal 
-Pașii spre siguranța financiară.



La data de 25.03.2022 în cadrul 
Departamemtului Finanțe și Bănci, 
Facultatea de Științe Economice, 
Universitatea de Stat din Moldova a 
avut loc evenimentul ,,Student USM 
pentru o zi” cu genericul ,,Educația 
financiară – oportunitate în crearea 
progresului economic”.

Evenimentul a avut loc în format mixt 
cu participarea a 105 persoane, Liceul 
Teoretic,, Prometeu" Baraboi , Liceul 
Teoretic "Alexandr Pușkin" or. 
Dondușeni , Liceul Teoretic "Alexei 
Mateevici" , Liceul Mihai Eminescu 
Sudarca , Centrul de Excelenţă în 
Horticultură şi Tehnologii Agricole din 
ȚAUL , la încheierea evenimentului au 
primit Certificate de participare.





La 8 aprilie 2022 
Departamentul Finanțe și 
Bănci a discutat despre 
posibilitățile inițierii unui 
parteneriat de cooperare 
cu OTP Bank S.A., în 
vederea lansării unui 
program privind stagiile de 
practică și elaborarea 
sarcinilor pentru studiul 
individual cu participarea 
specialiștilor băncii. 
Programul este pentru 
studenții și masteranzii 
care sunt la studii în cadrul 
Departamentului Finanțe 
și Bănci, Facultatea de 
Științe Economice, USM.



Scopul acestui program este de a dezvolta capitalul 
uman autohton în vederea sporirii angajabilității 
tinerilor și ajustarea ofertei educaționale conform 
cerințelor sectorului bancar.
*Posibilitatea de efectuare a practicii de specialitate I, 
II și masterat;
*Organizarea meselor rotunde cu reprezentanții din 
cadrul băncii (la USM, în cadrul băncii);
*Elaborarea sarcinilor pentru studiul individual cu 
participarea specialiștilor băncii;
*Susținerea rapoartelor de practică cu participarea 
membrilor din cadrul băncii în componența comisiei 
de evaluare.
La discuții despre viitorul parteneriat au 
participat:OTPBank: Radu Jechiu Șef Departament 
Resurse Umane și Comunicare Instuțională, Valeria 
Marinescu Manager Resurse Umane, Martin Oleg 
Analist Financiar; USM: Mulic Andrei dr., conf.univ. Șef 
Departament Finanțe și Bănci,Gîrlea Mihai, 
dr.,conf.univ.



La Departamentul Finanțe și Bănci pe data de 14.04.2022 a fost organizat Cercul Științific Studențesc cu tematica 
”Impozitele și taxele ca sursă principală de formare a bugetului național (probleme, perspective, analize 
comparative)”. 
Prezentările studenților au fost apreciate de: Șef Departament Mulic Andrei, dr.,conf.univ, Brumă Inessa, 
dr.,conf.univ., Lachi Cristina,lect.univ.,Labliuc Sveatoslav, lect.univ.



Astăzi, 18 aprilie, 2022, s-a desfășurat ședința Consiliului Facultății de Științe Ecnonomice, cu participarea Dlui Igor Șarov, 
dr., conf. univ., Rector USM. Membrii consiliului facultății apreciază deschiderea și suportul oferit de rectorat în consolidarea 
relațiilor, în vederea realizării obiectivelor strategice instituționale!
S-au discutat diverse subiecte legate de asigurarea organizării eficiente a procesului didactic și de cercetare, printre care:

Optimizarea utilizării spațiilor de studii și de cercetare;
Organizarea evenimentelor de promovare a rezultatelor de excelenţă, obţinute de către studenţi: „Gala performanțelor”;
Soluții privind creșterea numărului de mobilități ale studenților și a personalului academic;
Implirea mediul socioeconomic în elaborarea tematicilor pentru tezele de licenţă şi de master.



La 21 aprilie 2022 Facultatea de Științe Economice,USM a semnat Convenţia – cadru de parteneriat cu OTP Bank, în scopul ajustării procesului 
de formare profesională a studenţilor la necesităţile pieţei muncii şi ale băncii în cadre competente şi acordării asistenţei ştiinţifico-consultative 
în promovarea activităţilor economice. La semnarea Convenţiei – cadru  de parteneriat au participat:
USM: Hămuraru Maria dr., conf.univ. Decan Facultatea de Științe Economice, Mulic Andrei dr., conf.univ. Șef Departament Finanțe și Bănci;
OTP Bank: Radu Jechiu Șef Departament Resurse Umane și Comunicare Instuțională, Valeria Marinescu Manager Resurse Umane.
Mulțumim OTP Bank pentru colaborare!

https://www.facebook.com/otpbankmd/?__cft__%5b0%5d=AZUfRz9zf3phjfGSrVncL4LoHOahW76atDPSAhZucQ73crUf3-93xnvqHN0BIGs7x6w-Ee2aimBsVdZZUIX5mB44L_pVf7arS6ksGZ6u9gxDh8Bz2aliPaZxZKXujAJVH770wheg_HCwSrwO3iudOeO0&__tn__=kK-R


La data de 3 mai 2022, Facultatea de Științe Economice, Departamentul Finanțe și Bănci reprezentat de: Șef departament Mulic Andrei, 
dr.,conf.univ., Gîrlea Mihai, dr.,conf.univ., Lachi Cristina, lect.univ., Zagoreț Adelia, studentă anul III Finanțe și Bănci, au fost în campania de 

informare a liceenilor cu privire la oferta educațională pentru programul de licență: Finațe și Bănci. La întilnire au participat elvii din: Liceul 
Teoretic ,,Prometeu” Baraboi, Liceul Teoretic ,,Alexandr Pușkin” Dondușeni, Liceul Teoretic ,,Alexei Mateevici” Dondușeni, Liceul ,,Mihai 
Eminescu” Sudarca, Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Țaul, evenimentul a fost organizat în colaborare cu Direcția 
Educație Dondușeni reprezentată de șef Dna Gulnara Grigorev. 
Elevii au fost informați despre oferta educațională a Facultății de Științe Economice: Specialitatea: Marketing și Logistică, Servicii Hoteliere, 
Turism și Agrement, Finanțe și Bănci, Business și Administrare, Contabilitate, a fost prezentată misiunea facultății și oportunitățile de angajare. 
Elevii au manifestat inters cu privire la studii și au adresat întrebări la care au răspuns  cadrele didactice și studenta prezentă. În cadrul întilnirii 
au participat circa 120 de elevi.
Sincere mulțumiri pentru receptivitate Dnei Gulnara Grigorev, șef Direcția Educație Dondușeni, Liliana Guțanu, director Liceul Teoretic 
,,Alexei Mateevici” Dondușeni, Levițchi Aurelia, director Liceul Teoretic ,,Prometeu” Baraboi, Elena Repcinscaia, director Liceul Teoretic 
,,Alexandr Pușkin” Dondușeni, Zaiaț Natalia, director Liceul ,,Mihai Eminescu” Sudarca, Serdeșniuc Aurel, director Centrul de Excelenţă în 
Horticultură şi Tehnologii Agricole din Țaul .



Perspectivele dezvoltării observatorului astronomic USM 🪐🪐 ca centru multifuncțional și interdisciplinar pentru formarea competențelor  
studenților facultăților:
Biologie și Pedologie
Științe Economice
Fizică și Inginerie
au fost discutate astăzi în cadrul unei întrevederi cu 
Dna Elena Scobioală, coordonator local, U.S. Forest Service International Programs
și 
Dnul Andrei Vatamaniuc, arhitect
cărora le mulțumim pentru interesul manifestat față de #USM! 
Suntem deschiși și vom depune toate eforturile necesare pentru a deveni mai performanți și mai competitivi pe piața serviciilor educaționale!



Un stagiu de mobilitate academică prin programul Erasmus+ în cadrul Universității Catolice San Antonio din Murcia se desfășoară în perioda 
9.05-16.06 și este realizat de Dnul Mulic Andrei dr., conf. univ., Șeful Departament Finante și Bănci, Facultatea de Știinte Economice. În 
rezultatul vizitei va fi semnat un Acord de parteneriat dintre Universidad Católica San Antonio de Murcia și Universitatea de Stat din Moldova, 
Facultatea de Științe Economice.
🤗🤗 Suntem convinși că eforturile depuse de mediul academic al facultății va consolida și mai mult fundamentul calității serviciilor educaționale 
oferite de #USM!



1) Pe data de 9.05. - 2 ore: Curs de Management Financiar II, cu tematica: Bazele piețelor financiare, Bursa de valori și metodele de evaluare a 
titlurilor de valoare (acțiuni și obligațiuni). Modul în care războiul afectează piețele bursiere sau de modul în care știrile afectează fluctuațiile 
bursiere și de modul în care investitorii reacționează la asta.
2) Pe data de 11.05 - curs și seminar de 4 ore cu tematica:  Analiza situațiilor financiare. Realizarea orelor practice și studiul de caz al unelor 
companiilor cunoscute din Spania și Republica Moldova, analizând partea economică sau financiară a companiei prin situații finananciare 
anuale bazate pe indicatori financiari.
3) Pe data de 12.05. – curs de 2 ore (masterclass) la  programul de Master (Master în Business Administration). Tematica cursului: evaluarea  
fezabilității financiare a companiilor cu asistența profesorului Miguel Rodriguez. 
4) Pe data de 12.05. –curs la disciplina Management Financiar II cu Prof. Maria José Ayala Marín . Tematica: Exerciții practice și Studii de Caz  
despre Single Index Model și CAPM.
🙂🙂 Studenții UCAM au participat foarte activ la discuții, au demonstart cunoștințele și competențele aprofundate în domeniului Financiar și au 
efectuat cu success studii de caz privind analiza financiară comparativă a companiilor din Spania și Republica Moldova



Astăzi 20.05.2022 în cadrul Facultății de Științe Economice USM, a fost organizată 📖📖lecția publică 
în parteneriat cu #MAIB,
👍👍tematica:"Metode aplicate în analiza solicitării de credit pentru clienții micro, mici, mijlocii. 
Indicatori financiari." informația a fost prezentată de Tatiana Dimitriu, șef al Departamentului 
Evaluarea Riscului de Credit și Natalia Sălcuțan, șef al Direcției Vânzări IMM, Departamentul 
Vânzări Business Banking. La finalul lecție au fost prezentate pentru 🎓🎓studenți condițiile de 
recrutare și opțiunile de angajare la #MAIB.



Din 23 mai studenții de la USM încep stagiul de practică cu remunerare la Victoriabank, în cadrul proiectului 
Zoom in banking ediția 3.0_2021-2022
14 studenți de la Universitatea de Stat din Moldova (USM) au trecut cu brio selecția pentru participarea în 
cadrul celei de a doua etape din cadrul programului „Zoom in banking | Stagii de practică cu remunerare ediția 
3.0/ 2021 - 2022”, organizat de Victoriabank în parteneriat cu Asociația Businessului European Moldova (EBA), 
Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Studii Economice din Moldova. Începând cu 23 mai până la 
data de 17 iunie, tinerii vor petrece stagiul de practică cu remunerare atât în sucursalele băncii cât și în oficiul 
central.
Le urăm mult succes și un stagiu reușit! ☀



Astăzi, 24 mai 2022, s-a desfășurat adunarea generală a Facultății de Științe Economice privind înaintarea candidaturii Dnei Maria Hămuraru, 
dr., conf .univ. la postul de Decan al facultății. 
La adunare a fost prezentă comisia de caz în următoarea componență: 
👍👍 Dmitroglo Liliana, dr., conf.univ., decan Facultatea de fizică și inginerie, președinte al Comisiei
👍👍 Chilari Efim, președinte Comitet sindical al USM, membru al Comisiei
👍👍 Muravschi-Lișman Aliona, șef Departament Resurse umane, membru al Comisiei
La ședință au participat 88 cadre didactice și 29 reprezentanți ai studenților, masteranzilor și doctoranzilor.
👉👉 În unanimitate, cu votul PRO al tuturor celor prezenți, a fost înaintată candidatura Dnei Maria Hămuraru, dr., conf. univ. la postul de Decan 
al Facultății de Științe Economice spre aprobare Senatului USM!
👏👏💐💐 Aducem sincere felicitări și urări de sănătate Dnei Maria Hămuraru pentru înaltă ținută intelectuală, profesională și morală prin care a 
câștigat  sprijinul și susținerea corpului academic și studențesc al facultății, dorindu-i succese și realizarea tuturor obiectivelor strategice 
propuse!



👉👉La data de 29.07.2022 Departamentul Finanțe și Bănci la invitația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), a participat la 
ședința Consiliului Național de plăți cu👍👍 tematica: Cooperare și Inovare în domeniul serviciilor de plată și sistemelor de 
plăți.
Mulțumim #BNM!
#Finante #Banci #FSE #USM



Joi, 07.07.2022 o nouă generație de absolvenți: Ciclul I Programul Finanțe și Bănci, Ciclul II Programele de studii Administrare Bancară, Finanțe Publice și Fiscalitate, Gestiunea Finanțelor și 
Contabilitate în Afaceri – Promoția 2022 au obținut diplomele de absolvire. 
Cu cuvînt de felicitare au venit D-na Otilia Dandara , Prim-Prorector dr.hab., prof.univ., D-na Hămuraru Maria, Decanul Facultății de Științe Economice dr.,conf.univ. și reprezentanții pieții muncii 
de la #BC Moldindconbank S.A.:
1. D-na Oxana Lavuschina – Director Departament Resurse Umane si Dezvoltare Organizationala
2. D-na Cristina Mistreanu – Manager Comunicare si dezvoltare organizationala
Absolvenți cu cea mai bună reușită academică au fost premiați bănesc din partea partenerului USM - #BC Moldindconbank S.A.
Felicitări cu prilejul absolvirii studiilor universitare! Acesta este unul dintre cele mai frumoase și memorabile momente din viață! 
Din partea cadrelor didactice Departamentului Finanțe și Bănci Vă dorim ca experiența de la universitate să vă servească drept un bun start în crearea unei cariere deosebite. Să aveți succese 
memorabile, experiențe de neuitat și mult noroc în toate!



La data de 02.06.2022 dnu Mulic Andrei, dr.,conf.univ. Șef Departament Finanțe și Bănci împreună cu grupul de lucru format 
din: Dragomir Lilia dr.,conf.univ., Castraveț Lucia dr.,conf.univ., Bruma Inessa dr.,conf.univ., Filip Angela dr.,conf.univ.,
Șestacovscaia Angela dr.,conf.univ., Covalschi Tatiana dr.,lect.univ. au participat online la invitația Camerei de Comerț și 
Industrie din Republica Moldova(CCI), la ședința tehnică a Comitetelor pentru Antreprenoriat Sectorial de pe lîngă CCI pentru
a identifica și consulta cu mediul de afaceri propuneri relevante pentru Politica fiscală și vamală pentru anul 2023. Dnu Mulic a 
prezentat propunerile înaintat de cadrele didactice pentru Politica fiscală și vamală pentru anul 2023.



La data de 07 iunie 2022 în cadrul Departamentului Finanțe și Bănci, susținerea tezelor de master a avut loc 
cu participarea reprezentanților pieții muncii. Dnu Ciobanu Robert, Șef Secție Gestiunea activelor și pasivelor 
OTP Bank a apreciat la un nivel înalt cercetările cu privire la analiza activității economico – financiare a 
băncilor din Republica Moldova și perspectivele de dezvoltare a acestora, a acordat întrebări masteranzilor, 
a participat în discuții și a remarcat relevanța practică a studiilor efectuate de masteranzi.



📖📖 În perioada 9 - 15 Iunie 2022 se derulează procesul de susținere a tezelor de licență, Programul de licență "Finanțe și 
Bănci". Comisia nr.1 de evaluare a fost aprobată in următoarea componență:
✅Mocanu N, dr.hab, conf.univ., Facultatea Economie, Departamentul Contabilitate, finanțe și informatica, UASM, 

președintele comisiei;
✅Ulian G., dr.hab.,prof.univ., vice-președintele comisiei;
✅Dragomir L., dr.,conf. univ., membru;
✅Șestacovscaia A.,dr.,conf.univ., membru;
✅Rusu Elena, asist. univ., secretar.
Comisia a apreciat cu o valoare înaltă prezentările și cercetările studenților în tezele de licență.
🏅🏅Felicitări absolvenților! Vă mulțumim pentru responsabilitatea și efortul depus pentru performanța obținută! Succes și 
realizări deosebite în continuare!
#USM #FSE #FINANTE #BANCI



📚📚În perioada 9 - 15 Iunie 2022 s-a derulat procesul de susținere a tezelor de licență, Programul de licență "Finanțe și Bănci". Comisia de evaluare Nr.2  a fost 
aprobată in următoarea componență:
✅Șavga L., dr.hab în științe economice, profesor universitar, rectorul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, președintele comisiei;
✅Mihalachi R., dr.conf.univ., vice-președintele comisiei;
✅Bruma I., dr.,conf.univ., membru;
✅Doga-Mîrzac M., dr.,hab.,conf.univ., membru;
✅Lachi Cristina, asist. univ., secretar.
Comisia a apreciat cu o valoare înaltă prezentările și cercetările studenților la tezele de licență.
🏅🏅Felicitări absolvenților! Vă mulțumim pentru încredere, implicare și efortul depus pentru performanța obținută! Realizări productive și progrese deosebite în 
continuare! ��
#USM #FSE #FINANTE #BANCI



Moldindconbank #SusțineÎnvățământul!🎓🎓
🤝🤝Suntem încântați să anunțăm despre încheierea unui acord bilateral de colaborare între #Moldindconbank și Universitatea de 
Stat din Moldova în vederea stabilirii unui parteneriat reciproc avantajos, care va contribui la ajustarea procesului de formare
profesională a studenților, la necesitățile pieței muncii și ale băncii.
Acordul de colaborare a fost semnat de către Rectorul USM, dl Igor Șarov, Dr., Conf. Univ. și Președintele Comitetului de 
Conducere al Moldindconbank, dl Nikolay Borissov.
💙💙Avem certitudinea că acest parteneriat se va materializa în programe de studii adaptate la așteptările băncii, burse și stagii de 
practică valoroase pentru studenți.



𝙍𝙍𝙚𝙚𝙘𝙘𝙩𝙩𝙤𝙤𝙧𝙧𝙪𝙪𝙡𝙡 𝙐𝙐𝙎𝙎𝙈𝙈, 𝙄𝙄𝙜𝙜𝙤𝙤𝙧𝙧 �̗�𝙎𝘼𝘼𝙍𝙍𝙊𝙊𝙑𝙑 𝙖𝙖 𝙥𝙥𝙖𝙖𝙧𝙧𝙩𝙩𝙞𝙞𝙘𝙘𝙞𝙞𝙥𝙥𝙖𝙖𝙩𝙩 𝙡𝙡𝙖𝙖 𝙚𝙚𝙫𝙫𝙚𝙚𝙣𝙣𝙞𝙞𝙢𝙢𝙚𝙚𝙣𝙣𝙩𝙩𝙪𝙪𝙡𝙡 𝙙𝙙𝙚𝙚 �̂�𝙞𝙣𝙣𝙘𝙘𝙝𝙝𝙚𝙚𝙞𝙞𝙚𝙚𝙧𝙧𝙚𝙚 𝙖𝙖 𝙘𝙘𝙚𝙚𝙡𝙡𝙚𝙚𝙞𝙞 𝙙𝙙𝙚𝙚-𝙖𝙖 𝙩𝙩𝙧𝙧𝙚𝙚𝙞𝙞𝙖𝙖 𝙚𝙚𝙙𝙙𝙞𝙞�̗�𝙩𝙞𝙞𝙞𝙞 𝙖𝙖 𝙥𝙥𝙧𝙧𝙤𝙤𝙜𝙜𝙧𝙧𝙖𝙖𝙢𝙢𝙪𝙪𝙡𝙡𝙪𝙪𝙞𝙞 „𝙕𝙕𝙤𝙤𝙤𝙤𝙢𝙢 𝙞𝙞𝙣𝙣 𝙗𝙗𝙖𝙖𝙣𝙣𝙠𝙠𝙞𝙞𝙣𝙣𝙜𝙜 │𝙎𝙎𝙩𝙩𝙖𝙖𝙜𝙜𝙞𝙞𝙞𝙞 𝙙𝙙𝙚𝙚 𝙥𝙥𝙧𝙧𝙖𝙖𝙘𝙘𝙩𝙩𝙞𝙞𝙘𝙘�̆�𝙖 𝙘𝙘𝙪𝙪 𝙧𝙧𝙚𝙚𝙢𝙢𝙪𝙪𝙣𝙣𝙚𝙚𝙧𝙧𝙖𝙖𝙧𝙧𝙚𝙚
𝙚𝙚𝙙𝙙𝙞𝙞�̗�𝙩𝙞𝙞𝙖𝙖 3.0/ 2021-2022❞ 𝙤𝙤𝙧𝙧𝙜𝙜𝙖𝙖𝙣𝙣𝙞𝙞𝙯𝙯𝙖𝙖𝙩𝙩 𝙙𝙙𝙚𝙚 𝙑𝙑𝙞𝙞𝙘𝙘𝙩𝙩𝙤𝙤𝙧𝙧𝙞𝙞𝙖𝙖𝙗𝙗𝙖𝙖𝙣𝙣𝙠𝙠.
Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor ȘAROV și Facultatea de Științe Economice, reprezentată de decanul acesteia, Maria HĂMURARU și șefii Departamentului Contabilitate și 
informatică economică, Maria COJOCARU și al Departamentului Finanțe și bănci, Andrei MULIC, au participat astăzi, 21 iunie, la evenimentul de închidere a celei de-a treia ediții a 
programului „Zoom in banking │Stagii de practică cu remunerare ediția 3.0/ 2021-2022” organizat de Victoriabank, care pentru USM este o premieră. Evenimentul, organizat de B.C. 
Victoriabank, în colaborare cu European Business Association Moldova (EBA) s-a desfășurat în incinta Artcor.
Obiectivul primordial al programului este consolidarea abilităților practice în cadrul activității bancare atât în rândul studenților, cât și a personalului academic, prin implicarea practicienilor 
din domeniul bancar și a experților internaționali.
La această ediție a programului „Zoom in banking │Stagii de practică cu remunerare ediția 3.0/ 2021-2022” organizat de Victoriabank au participat 14 de studenți ai Universității de Stat din 
Moldova.



📖📖În perioada 20-22 Iunie 2022 a derulat procesul de susținere a tezelor de licență a Programului de licență “Finanțe și bănci “ și masterat programul “Administrare 
financiar-bancară” din cadrul Institutului Internațional de Management IMI-NOVA. Comisia nr.1 de evaluare a fost aprobată in următoarea componență:
✅Mocanu N, dr.hab, conf. univ., Facultatea Economie, Departamentul Contabilitate, finanțe și informatica, UASM, președintele comisiei;
✅Ulian G., dr. hab.prof.univ., vice-președintele comisiei;
✅Dragomir L., dr., conf. univ., membru;
✅Șestacovscaia A.,dr., conf.univ., membru;
✅Rusu Elena, asist. univ., secretar.
Comisia a apreciat prezentările și tezele studenților la justa valoare.
🏅🏅Felicitări absolventilor! Va multumim pentru responsabilitatea și efortul depus pentru performanța obținută! Succes și realizări deosebite in continuare!



Perspectivele dezvoltării de proiecte comune pentru dezvoltarea specialităților Finanțe și Bănci; Contabilitate etc.;
👍👍 Organizarea instruirilor cadrelor didactice pentru disciplinele Audit intern; Contabilitate bancară; Riscuri financiare etc.;
👍👍 Formularea de tematici pentru tezele de Licență și Master;
sunt doar câteva aspecte discutate de Dna Lucia Dmitriev, Șefa Direcției de recrutare și dezvoltare organizațională din cadrul MOLDINDCONBANK și Dna 
Maria Hămuraru, Decan al Facultății de Științe Economice.
🤝🤝 Consolidarea relațiilor cu mediul de afaceri constituie o prioritate la care muncim zi de zi pentru prestarea serviciilor educaționale performante și 
corespunzătoare cerințelor pieței muncii.
🤗🤗💐💐 Aducem mulțumiri partenerilor pentru deschidere și implicare activă în formarea de competențe a tinerei generații de specialiști în domeniul 
științelor economice!



👍👍Departamentul Finanțe și Bănci reprezentat de: Șef Departament Mulic Andrei dr.,conf.univ. și Filip Angela 
dr.,conf.univ. au participat la sesiunii de formare a reprezentanților instituțiilor de învățământ superior cu tematica:👉👉
„Asigurarea internă a calității, elaborarea de rapoarte de evaluare internă (autoevaluare) și promovarea colaborării 
interinstituționale, pe baza Standardelor și liniilor directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al 
Învățământului Superior (ESG) 2015”, formator: Prof. dr. Simona Lache, expert în asigurarea calității în învățământul 
superior.



👏👏Felicitări membrilor Departamentului Finanțe și Bănci: dlui Andrei Mulic dr.,conf.univ., Șef Departament și dnei Victoria 
Ganea dr.hab.,prof.univ. pentru distincția obținută la Expoziția Europeană a Creativității și Inovării EUROINVENT 2022.👏👏📖📖



Joi, 07.07.2022 o nouă generație de absolvenți: Ciclul I Programul Finanțe și Bănci, Ciclul II Programele de studii Administrare Bancară, Finanțe Publice și Fiscalitate, 
Gestiunea Finanțelor și Contabilitate în Afaceri – Promoția 2022 au obținut diplomele de absolvire. 
Cu cuvînt de felicitare au venit D-na Otilia Dandara , Prim-Prorector dr.hab., prof.univ., D-na Hămuraru Maria, Decanul Facultății de Științe Economice dr.,conf.univ. și 
reprezentanții pieții muncii de la #BC Moldindconbank S.A.:
1. D-na Oxana Lavuschina – Director Departament Resurse Umane si Dezvoltare Organizationala
2. D-na Cristina Mistreanu – Manager Comunicare si dezvoltare organizationala
Absolvenți cu cea mai bună reușită academică au fost premiați bănesc din partea partenerului USM - #BC Moldindconbank S.A.
Felicitări cu prilejul absolvirii studiilor universitare! Acesta este unul dintre cele mai frumoase și memorabile momente din viață! 
Din partea cadrelor didactice Departamentului Finanțe și Bănci Vă dorim ca experiența de la universitate să vă servească drept un bun start în crearea unei cariere 
deosebite. Să aveți succese memorabile, experiențe de neuitat și mult noroc în toate!



👉👉Credem că rezultatele trebuiesc recunoscute, apreciate și susținute. În acest context #Moldindconbank a oferit cadouri 
și prime unice în valoare de 2 000 de lei pentru studenții cu cele mai bune reușite academice de la specialitatea Finanțe și 
Bănci, licență din cadrul #USM.🎓🎓
🎉🎉Dragi absolvenți, vă felicităm cu încheierea unui capitol important din viața voastră și vă urăm succes în noile începuturi. 
Bucurați-vă de noile oportunități care vi se deschid în cale și fiți perseverenți în atingerea scopurilor voastre.😉😉



👉👉La data de 07.09.2022 Departamentul Finanțe și Bănci în coordonare cu Șef DFB Mulic Andrei dr.,conf. univ., a avut ca invitat pe🤝🤝Gavlitschii Daniil 
student la Universitatea Technische Hochschule Ingolstadt din Germania. În cadrul întâlnirii au fost prezentate🎓🎓�studenților din grupele FB 2103 și 
MK 210A, informații despre📖📖 procesul de studii universitare din Germania: 🔸🔸metodele de evaluare curentă și finală în universitățile Europene,
🔸🔸particularitățile de desfășurare a practicii la companiile europene (ex. Mercedes, BMW, Siemens), 
🔸🔸organizarea elaborării studiilor individuale în echipe, utilizând metoda proiectelor și studiilor de  caz, 
🔸🔸dezvoltarea soft-skills la studenți prin implicarea grupurilor de lucru în elaborarea proiectelor, 🔸🔸integrarea standardelor financiare Europene la 
nivel micro și macroeconomic în practica Republicii Moldova.



Perspectivele de dezvoltare a unui parteneriat durabil prin schimbul de experiență comună și
capacităților complementare în domeniul științelor economice, tehnologiei și educației, precum și
promovarea și valorificarea acestor valori în rândul cadrelor didactice și ale studenților a constituit
esența unui acord de colaborare dintre 𝐔𝐔𝐧𝐧𝐢𝐢𝐯𝐯𝐞𝐞𝐫𝐫𝐬𝐬𝐢𝐢𝐭𝐭𝐚𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞𝐚𝐚 𝐝𝐝𝐞𝐞 𝐒𝐒𝐭𝐭𝐚𝐚𝐭𝐭 𝐝𝐝𝐢𝐢𝐧𝐧 𝐌𝐌𝐨𝐨𝐥𝐥𝐝𝐝𝐨𝐨𝐯𝐯𝐚𝐚 și 𝐈𝐈𝐧𝐧𝐭𝐭𝐞𝐞𝐫𝐫𝐧𝐧𝐚𝐚𝐭𝐭𝐢𝐢𝐨𝐨𝐧𝐧𝐚𝐚𝐥𝐥
𝐀𝐀𝐜𝐜𝐚𝐚𝐝𝐝𝐞𝐞𝐦𝐦𝐢𝐢𝐜𝐜 𝐑𝐑𝐞𝐞𝐬𝐬𝐞𝐞𝐚𝐚𝐫𝐫𝐜𝐜𝐡𝐡 𝐂𝐂𝐞𝐞𝐧𝐧𝐭𝐭𝐞𝐞𝐫𝐫 - 𝐔𝐔𝐒𝐒𝐂𝐂 (𝐀𝐀𝐥𝐥𝐛𝐛𝐚𝐚𝐧𝐧𝐢𝐢𝐚𝐚) semnat de rectorul USM, Dnul Igor Șarov și Consulul
Onorific al Italiei în Republica Moldova, Prof. Roberto Galanti, în prezența consilierului Consulului, 
Angelo Tassotti și a decanului Facultății Științe Economice USM, Maria Hamuraru.





La data de 15.09.2022  studenții Specialității #Finanțe și #Bănci, grupa FB2001, în coordonare cu Lachi Cristina as. 
univ., au desfășurat activități interactive, la seminarul Bazele managementului bancar prin care s-a evidențiat
influența cooperării și subordonării dintre niveluri manageriale asupra realizării eficiente a atributelor
managementului bancar și s-au stabilit aspectele primordiale a fiecărui tip de management bancar. 

https://www.facebook.com/hashtag/finan%C8%9Be?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU4nck6aXHFMLIEesIKPuIm1a3rm7fTtIEeC1P3VwZOcTEzhGLvmrZLTpgEcRh8jLcM7JZ3a4CwEecGcCLTJgkdak274MQl9l2rkxMldXuXMzZWZGcvyjtG_nFEQgsvV_Qo9R0Vn-F4vj0xanYDQ6sLPmyGyq5ZUW9SoRZfnnj_Sh2S5Nb3pCK_QcBYmIw6bC4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/b%C4%83nci?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU4nck6aXHFMLIEesIKPuIm1a3rm7fTtIEeC1P3VwZOcTEzhGLvmrZLTpgEcRh8jLcM7JZ3a4CwEecGcCLTJgkdak274MQl9l2rkxMldXuXMzZWZGcvyjtG_nFEQgsvV_Qo9R0Vn-F4vj0xanYDQ6sLPmyGyq5ZUW9SoRZfnnj_Sh2S5Nb3pCK_QcBYmIw6bC4&__tn__=*NK-R


La data de 22.09.2022 studenții de la Specialitatea Finanțe și Bănci, grupa FB2001, fiind coordonați de 
Lachi Cristina as. univ., au desfășurat activități interactive, la disciplina Bazele managementului bancar. 
Tematica activităților a fost "Sistemul informațional și documentația bancară", pe care studenții au 
însușit-o prin intermediul rebusurilor, a jocurilor de rol și a discuțiilor deschise.



La data de 29.09.2022 masteranzii anului I de la programele ,,Finanţe publice şi fiscalitate" şi
,,Administrare bancară" coordonaţi de Lachi Cristina as. univ., au desfăşurat activităţi
interactive în cadrul seminarului ,,Strategii macroeconomice fiscale şi bugetare" prin
intermediul cărora au evidenţiat esenţa dezvoltării durabile, precum şi importanţa politicii
economice a statului.Aceste activităţi au permis studenţilor-masteranzi să-şi aprofundeze
cunoştinţele în domeniu, precum şi să distingă rolul statului şi a instituţiilor de resort în
asigurarea unei politici economice eficiente! 



Departamentul Finanțe și Bănci participă la lucrările Mesei rotunde
„Specializarea inteligentă: de la concept academic la abordare politică”, care 
are loc în perioada 10-13 octombrie în cadrul USM.



Un acord de colaborare în vederea consolidării relațiilor cu piața muncii a fost semnat recent cu Dnul
Serghei Mîrza, administratorul KOZY HOUSE SRL (Orașul Caprelor), în cadrul Facultății de Științe
Economice. Acordul prevede desfășurarea evenimentelor în comun, asigurarea bazei de practică
pentru studenții specialităților economice, precum și schimbul de experiență.



În perioada 10 - 14 octombrie Șeful Departamentului Finanțe și Bănci, Mulic Andrei dr.,conf. 
univ. participă la STARTUP SEMESTER BY UC BERKELEY. subiecte discutate: SCET - Scop, 
activități, desing; pedagogia metodei Berkeley ;Curriculum SCET; metode noi pedagogice
pentru inovare; Comercializare - Lean Startup; Gamificare; Mentorat și Masterclass. 



În perioada 13-14 Octombrie 2022 în cadrul Proiectului 20.80009.7007.15 finanțat din 
bugetul de stat în cadrul Programului de Stat (2020-2023) Nr. 81-PS din 03.01.2020, are loc 
Masa rotundă „Experiența țărilor europene în dezvoltarea Green-Hub-urilor pentru
promovarea consumului sustenabil și în instituții superioare de învățământ (studiu caz USM-
USV)”, organizată în cadrul Centrului de Studii Europene din cadrul Universității Ștefan cel
Mare din Suceava, Centrul de Studii Europene-Facultatea de Economie, Administrație și
Afaceri. Comunicări în cadrul evenimentului: Ulian Galina, Dr., hab., prof univ., Cojocaru
Maria, Dr., conf., univ. - prezentarea rezultatelor Proiectului "Consolidarea achiziţiilor publice
durabile în Republica Moldova", Mulic Andrei, Dr., conf., univ., Ulian Ecaterina, Scoala
Doctorală de Științe Economice a USM - "Elaborarea conceptului Green-Hub-ului la USM 
prin prisma experienței Uniunii Europene", Hamuraru Maria, Dr., conf., univ., Balmuș
Mihaela, Buzdugan Adriana, Dr., conf., univ. - "Promovarea consumului sustenabil în
universități", Ulian Galina, Dr., hab., prof univ., Cojocaru Maria, Dr., conf., univ. - "Experiență
țărilor europene privind Green-Hub





Astăzi, 21 octombrie la Departamentul Finanțe și Bănci a avut loc vizita Dnei Ana Cristina 
Silva de Brito de la Universitatea din Beira Interior, orașul Covilhã, Portugalia, care se 
află la USM în mobilitate de formare Erasmus+Mobility agreement Contract n.o 2020-1-
PT01-KA107-078137. În cadrul vizitei au fost prezentate activitățile extracurriculare
realizate cu studenții, precum și bunele practici privind implemetarea „Zoom in Banking ǀ 
Stagii cu remunerare” 3.0. Cadrele didactice și studenții s-au implicat activ in discuții cu 
Dna Ana Cristina Silva de Brito privind procesul de studii și de cercetare de la 
Universitatea din Beira Interior. 
Mulțumim Dnei Silva de Brito!



În perioada 17-21 octombrie șeful Departamentului Finanțe și Bănci, Andrei Mulic dr., 
conf. univ. a participat la Trainingul pentru Traineri (TOT SIYB) privind implementarea
Programului SIYB/ Start-and-improve-your-business al ILO în Moldova, organizat de 
Organizația Internațională a Muncii, împreună cu Asociația Consultaților în Afaceri și
Centrul de Consultanță în Afaceri. În rezultatul parcurgerii cursul de TOT SYIB, 
participanții vor fi Certificați internațional în livrarea Programului SYIB și vor fi incluși în
rețeaua globală de traineri, cu posibilitatea livrării cursurilor atât pentru antreprenorii
din Republica Moldova, dar și în cele peste 100 țări partenere SYIB.



Victoriabank alături de Universitatea de Stat din Moldova la Conferința științifică internațională ,,Paradigmele moderne în
dezvoltarea economiei naționale și mondiale”
La deschiderea evenimentului au participat Diana Ilicciev, Contabil Șef Victoriabank și Liuba Pentelei, Manager resurse umane.
Evenimentul de astăzi, din 28 octombrie, este organizat de către Facultatea Științe Economice, USM.
Obiectivul conferinței este de a prezenta cercetarile moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale în condițiile noii
paradigme sociale și economice. Pentru a face față acestor provocări este necesară implicarea atât a universităților- in calitate de
formatori, precum și reprezentanții mediului de afaceri- in calitate de practicieni și parteneri.
Colaborarea dintre Victoriabank și USM, dar și cu alte universități Din Republica Moldova este un exemplu clar care arată că
beneficiile sunt atat pentru mediul de afaceri, cât și pentru comunitatea academică.



În perioada 28-29 octombrie, 2022 la Facultatea Științe Economice, USM a fost
organizată Conferința Științifică Internațională ”Paradigme moderne în
dezvoltarea economiei naționale și mondiale”, ediția XVII-a. Obiectivul de bază al 
conferinței a fost prezentarea cercetărilor moderne în dezvoltarea economiei
naționale și mondiale în condițiile noii paradigme sociale și economice. 
Departamentul Finanțe și Bănci a participat în Secțiunea „Dezvoltarea sistemului
financiar: probleme și perspective”, unde au fost discutate diferite aspecte ale 
sistemului financiar șiprezentate în cercetările participanților atât din Republica
Moldova cât și din: Armenia, Ucraina, Germani, Spania, rapoartele științifice au 
fost urmate de dicuții, intrebări și schimb de opinii asupra subiectelor cercetate, 
dar și a situației actuale din sistemul financiar-bancar național și internațional.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070729364356&__cft__%5b0%5d=AZVjO8V9ab5zsf_IEm379nw5LA6X8DS73de87fcCJKngkIhvigz7dILqg3X223t0y5XaVp07rqVI0czz6uQZ3mxlhuwgOF8ZmJEjV3UtZkTRKjXoqQHFu05zibKbf__BPPglAYWSzhXEZXChbGM7cAj4xhuIEW50HJbNi32URj_8IzwW2_6FnIXFuIcZdamtQxk&__tn__=-%5dK-R


Rectorul USM, Igor Șarov a participat astăzi, 31 octombrie, la ședința lărgită a Consiliului profesoral al Facultății de 
Științe Economice (FȘE), la care au fost discutate tendințele de dezvoltare ale facultății, precum și alte subiecte ce
țin de procesul de studii pentru anul 2022 – 2023.
Rectorul a remarcat direcțiile strategice de dezvoltare instituțională, infrastructura, tehnologiile, investiția în
capitalul uman - prioritare pentru asigurarea calitativă a procesului didactic și de cercetare. Or, participarea în
proiecte și programe poate oferi oportunități de profesionalizare calitativă continuie pentru comunitatea USM.
În cadrul ședinței au fost discutate și aprobate subiecte privind informarea şi suportul logistic de participare la 
concursuri; planul de acțiuni finanțat din Fondul FȘE; raportul Școlii Doctorale de Științe Economice (2021-2022), 
aprobarea tematicii manifestărilor din cadrul departamentelor; aprobarea măsurilor și activităților de realizare a 
strategiei de personal.



Ședința lărgită a Consiliului Facultății de Științe Economice (FȘE) s-a desfășurat
recent, cu participarea Rectorului USM Igor Șarov. În cadrul reuniunii au fost
discutate tendințele de dezvoltare ale facultății, precum și alte subiecte ce țin de 
procesul de studii pentru anul 2022 – 2023.
De asemenea, în cadrul ședinței, Rectorul Igor Șarov a acordat Diplome profesorilor
de la facultate, în semn de prețuire pentru activitatea remarcabilă, merite și
rezultate excelente în procesul de instruire și de cercetare, precum și în contextul
aniversării a 76 de ani de la fondarea universității.
Ne exprimăm recunoștința și sincere mulțumiri Dlui Rector și întregii echipe
manageriale USM pentru suportul oferit în îndeplinirea obiectivelor strategice
de dezvoltare instituțională precum și investițile în capitalul uman, pentru
asigurarea calitativă a procesului didactic și de cercetare.



A fost lansată a patra ediție a programului „Zoom in banking”, organizat de Victoriabank, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova 
(USM), Academia de Studii Economice (ASEM), Universitatea Tehnică din Moldova (UTM) și European Business Association Moldova (EBA).
Obiectivul principal al programului este de a consolida abilitățile practice legate de activitatea bancară în rândul studenților și personalului
didactic, prin implicarea practicienilor bancari și a experților internaționali. Prin intermediul acestui program are loc alinierea parcursului de 
formare educațională la necesitățile mediului bancar național.
La eveniment au fost prezenți: prim-prorectorul USM, Otilia DANDARA, președintele Comitetului de Direcție al Victoriabank, Bogdan 
PLEȘUVESCU, directorul executiv al EBA, Mariana RUFA, reprezentanții universităților partenere, experții proiectului etc.
Prim-prorectorul USM, Otilia DANDARA a subliniat importanța cooperării dintre mediul bancar și cel academic și a salutat implicarea Victoriabank 
în organizarea activităților extra-curriculare, prin instruiri oferite de către managerii de top ai băncii și stagii de practică cu remunerare pentru
studenții Facultății de Științe Economice. La fel, prim-prorectroul a menționat că oferirea oportunităților legate de piața muncii pentru studenți
reprezintă o prioritate a Universității de Stat din Moldova, iar colaborarea cu Victoriabank și EBA va contribui la realizarea acestui deziderat. 
Președintele Comitetului de Direcție al Victoriabank, Bogdan PLEȘUVESCU a vorbit despre reușita primelor ediții ale proiectului și și-a manifestat
speranța că numărul studenților care își vor manifesta interesul pentru program va fi în creștere.
Programul „Zoom in banking” este destinat studenților și masteranzilor cu profil economic. Analogic edițiilor anterioare Victoriabank va oferi
stagii de practică cu remunerare.



Reprezentanții corpului managerial din cadrul facultăților și
departamentelor Universității de Stat din Moldova și-au 
consolidat abilitățile de leadership și management în cadrul
programului de formare profesională „Leadership și
Management”.
Programul face parte din proiectul MOLDOVA HIGHER 
EDUCATION LEADERSHIP AND MANAGEMENT (MHELM), 
finanțat cu suportul Comisiei Europene prin programul Erasmus 
+ și este destinat actualilor conducători și manageri (de toate
nivelele) ai instituțiilor de învățământ superior, precum și
personalului universităților care aspiră la o carieră de manager 
universitar.
Astfel, la 2 noiembrie, participanții la programul de formare
profesională au primit certificatele de absolvire și au fost
înmânate de către coordonatoarea proiectului Larisa BUGAIAN, 
dr. hab., prof. univ., care a subliniat importanța proiectului
pentru dezvoltarea managementului învățământului superior și
a exprimat încrederea că competențele profesionale dobândite
de către absolvenți vor fi utile pentru implementarea unui
management eficient în sistemul universitar național.
Prezentă la eveniment, prim-prorectorul USM, Otilia DANDARA 
a adresat felicitări participanților și formatorilor, subliniind că
acest program este inovațional pentru sistemul învățământului
superior din Republica Moldova și că datorită lui cadrele
universitare au avut acces la surse și conținuturi certificate 
internaționl, care le-au adus plus valoare calificării profesionale. 
Buna desfășurare a proiectului se datorează și coordonatorului
instituțional, Angela NICULIȚĂ, doctor, conferențiar universitar
din cadrul Departamentului de Matematică al Facultății de 
Matematică și Informatică a USM.



Membrii Facultății de Științe Economice au primit certificatele de absolvire a 
programului de formare profesionala continuă „Leadership și Management”, realizat 
în cadrul Programului Erasmus+ „Leadership și management în învățământul superior 
din Moldova” (Moldova Higher Education Leadership and Management – MHELM), 
nr. ref. 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. Instruirea este structurată în 
patru module, activitățile căreia prevăd 1200 de ore academice și acumularea a 40 de 
credite. Obiectivul principal al proiectului este consolidarea guvernanței, a planificării 
strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a sprijini 
reforma sectorului prin sporirea capacității 
de conducere și de gestionare.



Studenții, masteranzii și profesorii USM, din domeniul economic, vor participa la training-uri în
cadrul Programului „Step In GDPR, AML and Compliance", ediția a II-a. 
Lansarea Programului susținut de OTP Bank în parteneriat cu Asociația Businessului European în
Moldova (EBA), USM și ASEM a avut loc astăzi, 4 noiembrie, la care au participat prim-prorectorul
USM, Otilia Dandara, președintele Comitetului Executiv – CEO al OTP Bank, Bogdan Spuză, 
directorul Executiv EBA, Mariana Rufă, decanul Facultății de Economie a USM, Maria Hamuraru, dar
și experți din domeniu.
Programul presupune sesiuni de instruire, în cadrul a două module: „Protecția Datelor” și
„Conformitate și AML”. Instruirile vor avea la bază modificările Legii Nr. 133 din 08-07-2011 privind
protecția datelor cu caracter personal. 
Cursurile vor începe la 8 noiembrie și vor fi finalizate la începutul anului viitor iar participanții vor
primi certificate.



La data de 5 noimebrie 2022 s-a desfășurat lecția practică organizată de dr., conf. univ. Mulic
Andrei și asistent universitar Labliuc Sveatoslav, la disciplina Buget și trezoreria publica 
pentru studenții Ciclul II Masterat specialitate Finanțe publice și fiscalitate, cu participare 
contabilului șef Primăria Ghidighici Nadejda Tataru.
S-a discutat despre principalele aspecte privind: 
Procesul de elaborare a bugetului APL 
Componența circularei MF Nr. 06/2-07-66 și rolul ei pentru elaborare bugetului
Particularitățile privind elaborarea de către autoritățile APL a proiectelor bugetelor locale 
pentru anul 2023 și a estimărilor pe anii 2024-2025
Planificarea de către APL în bugetele locale a mijloacelor financiare necesare pentru
remunerarea muncii angajaților in conformitate cu Legea privind sistemul unitar de 
salarizare in sectorul bugetar Nr 270/20.



Astăzi în Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, cadrele didactice ale Departamentul Finanțe și Bănci au participat activ
la mai multe evenimente: 
Dna Ulian Galina și Dna Doga-Mîrzac Mariana au participat la Festivitatea organizată de Ministerul Educației și Cercetării dedicată
Zilei Științei;
Dna Ulian Galina dr. hab., prof. univ. a obținut Diploma de onoare pentru rezultatele deosebite în domeniul dezvoltării Științei;
Felicitări mult stimată Dna Ulian Galina!
Mulic Andrei, Filip Angela, Lachi Cristina, Gheorghița Eugenia, Biloocaia Svetlana au participat la Conferinţa Știinţifică Naţională cu 
participare Internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, dedicată Zilei internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.



Astăzi în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare la Departamentul Finanțe și Bănci s-
a dat startul sesiunilorCercului Științific Tânărul Finansist cu tema "Perspectivele de dezvoltare a sectorului
bancar și a piețelor financiare din Republica Moldova", au fost 12 prezentări ale studenților din anul de 
studii I și II Ciclul I licență. La deschiderea cercului științific au participat ca invitați reprezentanții
Victoriabank Dna Rodica Castraveț, Șef Secție Recrutare și managementul carierei, Direcția Resurse Umane
șiDna Liuba Pentelei, Manager resurse umane, Coordonator proiect Zoominbanking.



Cadrele didactice de la Facultatea Științe Economice, USM la invitația
Moldindconbank au participat pe 16 Noiembrie la Masa rotundă
"Contabilizarea operațiunilor aferente depozitelor bancare persoane
fizice".
Speakerii evenimentului: Elena Albulesa contabil-șef, Directorul 
departamentului Contabilitate internă și raportare, Tatiana Roico
contabil-șef adjunct al bancii,
au prezentat bunele practici din cadrul echipei Moldinconbank, iar
cadrele didactice s-au implicat activ în discuții, întrebări și schimb de 
opinii.



Mulțumim Moldinconbank pentru invitație
și organizare!



𝐒𝐒𝐞𝐞𝐦𝐦𝐢𝐢𝐧𝐧𝐚𝐚𝐫𝐫 𝐝𝐝𝐞𝐞 𝐢𝐢𝐧𝐧𝐟𝐟𝐨𝐨𝐫𝐫𝐦𝐦𝐚𝐚𝐫𝐫𝐞𝐞, 𝐩𝐩𝐫𝐫𝐢𝐢𝐯𝐯𝐢𝐢𝐧𝐧𝐝𝐝 𝐨𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞𝐫𝐫𝐭𝐭𝐚𝐚 𝐝𝐝𝐞𝐞 𝐬𝐬𝐭𝐭𝐚𝐚𝐠𝐠𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐝𝐝𝐞𝐞 𝐩𝐩𝐫𝐫𝐚𝐚𝐜𝐜𝐭𝐭𝐢𝐢𝐜𝐜�̆�𝐚, 𝐩𝐩𝐞𝐞𝐧𝐧𝐭𝐭𝐫𝐫𝐮𝐮
𝐬𝐬𝐭𝐭𝐮𝐮𝐝𝐝𝐞𝐞𝐧𝐧𝐭𝐭 ̗𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐅𝐅𝐚𝐚𝐜𝐜𝐮𝐮𝐥𝐥𝐭𝐭𝐚𝐚̆𝐭𝐭 ̗𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐒𝐒̗𝐭𝐭𝐢𝐢𝐢𝐢𝐧𝐧𝐭𝐭 ̗𝐞𝐞 𝐄𝐄𝐜𝐜𝐨𝐨𝐧𝐧𝐨𝐨𝐦𝐦𝐢𝐢𝐜𝐜𝐞𝐞. Studenții Facultății Științe
Economice a USM au participa astăzi, 24 noiembrie, la un seminar de 
informare privind oferta de stagii de practică pentru studenții USM, susținut
de către reprezentanții companiei Panda Tur. Directorul Panda Tur, Ion 
Curmei le-a vorbit studenților despre importanţa și atractivitatea stagiilor de 
practică, în urma cărora tinerii își pot dezvolta abilități profesionale aplicate, 
precum munca în echipă, șansa de a câștiga experiența profesională reală și
oportunitatea de a obține un loc de muncă. „Cei mai mulți angajatori caută
oameni cu experienţă sau cel puțin dispuși să înveţe și să acumuleze cât mai
multe informații într-un timp cât mai scurt”, a mai subliniat Ion Curmei.

https://www.facebook.com/ionpanda1?__cft__%5b0%5d=AZUqwsg6OhARChY8wvxwPRVvFETAzEIA8esAsqL3zx4OIZezVqlsptTOWeTL2ZRAgKBkdnajcV8Pab6lDikSWFq3JfOGKLnveiWOZZ32yW7PZGvqXi74vppPjvfeFyyiWr5OSDaykQEzflhmyYCUJGZ3vi6cddtuYrfay1TbH8yxOYU78XV7gCnZTcPGFaCT4ylGariypjFPjjBoA4qa4lMY&__tn__=-%5dK-y-R


Pe data de 25.11.2022 a avut loc în format mixt Masa rotundă cu tema “Dezvoltarea
ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova și România: tendințe și provocări”, 
organizată la Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava(USV) România, de echipele
USM și INCE. La eveniment în centrul discuției au fost rezultatele cercetărilor, obținute
în anul 2022 în cadrul Proiectului științific aplicativ „Evaluarea multidimensională și
dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea
impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova”, Programului de Stat (2020-
2023), cifrul 20.80009.0807.38. 



Startul evenimentului a 
fost dat de:Dna Maria 
Hămuraru, dr., conf. 
univ., Decan FȘE, USM; 
Dna Irina-Ștefana
Cibotariu, dr., conf. univ., 
USV. Sesiunea de 
prezentări:Alexandra
NOVAC, Natalia 
VINOGRADOVA, Mariana 
DOGA-MÎRZAC, Lucia 
MOROȘAN-DĂNILĂ, 
Irina-Ștefana CIBOTARIU, 
Andrei MULIC, Dragoș
UNGUREAN.



Astăzi, 1 decembrie 2022, 
Victoriabank lansează
webinarele din cadrul

proiectului educațional Zoom in 
banking ediția 4.0. Diana 

Ilicciev, Contabil Sef
Victoriabank, lector de proiect, 
invită participanții proiectului la 

două webinare tematice în
domeniul contabilității bancare: 

Bazele contabilității bancare; 
Impozitarea și taxele în

activitatea bancară.



La data de 5 decembrie 2022 reprezentanții
Universității de Stat din Moldova: Departamentul
Relații Internaționale și Facultatea de Științe
Economice au participat la 3 ani de aniversare a 
Fundației OK! Mulțumim pentru evenimentul
organizat cu activități interactive de planificare și
previziune pentru a "Cuceri Everestul"! Felicitări
dragi parteneri Fundația pentru educație financiară
OK! 





La data de 08.12.2022 în cadrul Departamentul Finanțe și Bănci a avut loc sesiunea
Cercului Științific Tânărul Finansist cu tema "Aplicarea inovațiilor în optimizarea
gestiunii finanțelor la nivelul micro și macroeconomic", au fost 10 prezentări ale 
studenților din anul de studii I, II și III Ciclul I licență, urmate de întrebări, discuții și
schimb de opinii.



La data de 13.12.2022, studenții Facultatea 
Științe Economice, USM, Departamentul Finanțe și
Bănci , grupele FB2102 și FB2001 alături de 
profesoarele Ștefaniuc Olga și Lachi Cristina, au 
participat în cadrul Băncii Naționale a Moldovei
cu scop de Promovare,dezvoltarea continuă a 
studenților, cât și creșterea unor specialiști în
domeniu. Pentru a contura o viziune mai amplă
a principalei instituții bancare centrale din 
Republica Moldova, studenților le-a fost
prezentat Muzeul BNM, alături de istoria leului
moldovenesc, modalitățile de identificare a 
bancnotei false, particularitățile acesteia, cât și
o demonstrație a modului de lucru în cadrul
Departamentului Pieței Financiare.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070729364356&__cft__%5b0%5d=AZXFNOV_eeYoSri6wGSfTooM9IzL-IiBnVSCK7LhZYKUDtnOQl4EtR5DgrwNcuvj3DLPJtAGfH9dUCApksz9GgGhrQKi9n7GvHRjcl2Gka56GYiR9o6gKGSg2nVv20aTs5cz4ylqrWI_LLxo0TTrD6Uwt-k9cOkiWVqwkRTQ803LANJ18nZxwLucXbQAy5Zha-g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063510309212&__cft__%5b0%5d=AZXFNOV_eeYoSri6wGSfTooM9IzL-IiBnVSCK7LhZYKUDtnOQl4EtR5DgrwNcuvj3DLPJtAGfH9dUCApksz9GgGhrQKi9n7GvHRjcl2Gka56GYiR9o6gKGSg2nVv20aTs5cz4ylqrWI_LLxo0TTrD6Uwt-k9cOkiWVqwkRTQ803LANJ18nZxwLucXbQAy5Zha-g&__tn__=-%5dK-R




Astăzi, în Aula ,,Regina Maria”, cadrele didactice și studenții Facultatea 
Științe Economice, USM Departamentului Finanțe și Bănci au participat la 
o discuție productivă cu antreprenori și manageri de top, care reprezintă
companii cu experiență ce operează la nivel internațional:CONSTANTIN
COȚOFAN, administrator LTM Moldova. DANIEL NUȚIU, director executiv 
Asociația Investitorilor din România. Proiectul AIR Antreprenorial, realizat
de Asociația Investitorilor din România, oferă studenților din Republica
Moldova posibilitatea de a cunoaște istoriile de succes ale oamenilor de 
afaceri și managerilor de talie internațională, de a afla informații utile și
interesante despre modul în care teoria se transpune în practică, de a 
beneficia de recomandări și soluții pentru dezvoltare profesională. 
Ulterior, AIR Antreprenorial își propune organizarea de internship-uri
pentru studenții din Republica Moldova în cadrul companiilor din 
România (membri AIR sau parteneri) și finanțarea proiectelor „start-up 
pentru tineri”, pe bază de concurs.





15-16 Decembrie 2022 #ZOOMINBANKING 4.0 || Webinar cu Vitalie Corniciuc, Vicepreședinte 
Victoriabank, despre Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) în banking.
Vitalie Corniciuc, Vicepreședinte Victoriabank,  lector de proiect, invită participanții  proiectului, 
din cadrul Universității de Stat din Moldovei (USM), Academia de Studii Economice din Moldova 
(ASEM) și Universitatea Tehnică din Moldova (UTM) la două  zile de webinar despre ,,Standardele 
Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) în banking".



Astăzi a început
sesiunea de iarnă
la Facultatea 
Științe Economice, 
USM, succes
studenților
��și rezultate
frumoase!



Dragomir Lilia doctor în
ştiinţe economice, 
conferenţiar universitar
Departamentul Finanțe și
Bănci Facultatea Științe
Economice, USM a 
participat în cadrul
emisiunii de la Radio 
Moldova Tineret unde s-a 
discutat ce înseamnă să
fii un profesor bun dar și
despre diferențele dintre
generațiile de 
studenți.��📖📖
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	La 24 martie 2022în cadrul Săptămânii Educației Financiare, a fost organizată o instruire offline pentru studenții Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Științe Economie, în care Greta Hîncu, trainer financiar, Fundația pentru Educația Financiară OK a vorbi despre:�	-Pilonii de bază ai educației financiare�	-Planificarea bugetului personal �	-Pașii spre siguranța financiară.
	  La data de 25.03.2022 în cadrul Departamemtului Finanțe și Bănci, Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Stat din Moldova a avut loc evenimentul ,,Student USM pentru o zi” cu genericul ,,Educația financiară – oportunitate în crearea progresului economic”.�  Evenimentul a avut loc în format mixt cu participarea a 105 persoane, Liceul Teoretic,, Prometeu" Baraboi , Liceul Teoretic "Alexandr Pușkin" or. Dondușeni , Liceul Teoretic "Alexei Mateevici" , Liceul Mihai Eminescu Sudarca , Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din ȚAUL , la încheierea evenimentului au primit Certificate de participare.
	Слайд номер 15
	La 8 aprilie 2022 Departamentul Finanțe și Bănci a discutat despre posibilitățile inițierii unui parteneriat de cooperare cu OTP Bank S.A., în vederea lansării unui program privind stagiile de practică și elaborarea sarcinilor pentru studiul individual cu participarea specialiștilor băncii. Programul este pentru studenții și masteranzii care sunt la studii în cadrul Departamentului Finanțe și Bănci, Facultatea de Științe Economice, USM.
	Scopul acestui program este de a dezvolta capitalul uman autohton în vederea sporirii angajabilității tinerilor și ajustarea ofertei educaționale conform cerințelor sectorului bancar.�*Posibilitatea de efectuare a practicii de specialitate I, II și masterat;�*Organizarea meselor rotunde cu reprezentanții din cadrul băncii (la USM, în cadrul băncii);�*Elaborarea sarcinilor pentru studiul individual cu participarea specialiștilor băncii;�*Susținerea rapoartelor de practică cu participarea membrilor din cadrul băncii în componența comisiei de evaluare.�La discuții despre viitorul parteneriat au participat:OTPBank: Radu Jechiu Șef Departament Resurse Umane și Comunicare Instuțională, Valeria Marinescu Manager Resurse Umane, Martin Oleg Analist Financiar; USM: Mulic Andrei dr., conf.univ. Șef Departament Finanțe și Bănci,Gîrlea Mihai, dr.,conf.univ.��
	Слайд номер 18
	Astăzi, 18 aprilie, 2022, s-a desfășurat ședința Consiliului Facultății de Științe Ecnonomice, cu participarea Dlui Igor Șarov, dr., conf. univ., Rector USM. Membrii consiliului facultății apreciază deschiderea și suportul oferit de rectorat în consolidarea relațiilor, în vederea realizării obiectivelor strategice instituționale!
	La 21 aprilie 2022 Facultatea de Științe Economice,USM a semnat Convenţia – cadru de parteneriat cu OTP Bank, în scopul ajustării procesului de formare profesională a studenţilor la necesităţile pieţei muncii şi ale băncii în cadre competente şi acordării asistenţei ştiinţifico-consultative în promovarea activităţilor economice. La semnarea Convenţiei – cadru  de parteneriat au participat:�USM: Hămuraru Maria dr., conf.univ. Decan Facultatea de Științe Economice, Mulic Andrei dr., conf.univ. Șef Departament Finanțe și Bănci;�OTP Bank: Radu Jechiu Șef Departament Resurse Umane și Comunicare Instuțională, Valeria Marinescu Manager Resurse Umane.�Mulțumim OTP Bank pentru colaborare!
	La data de 3 mai 2022, Facultatea de Științe Economice, Departamentul Finanțe și Bănci reprezentat de: Șef departament Mulic Andrei, dr.,conf.univ., Gîrlea Mihai, dr.,conf.univ., Lachi Cristina, lect.univ., Zagoreț Adelia, studentă anul III Finanțe și Bănci, au fost în campania de informare a liceenilor cu privire la oferta educațională pentru programul de licență: Finațe și Bănci. La întilnire au participat elvii din: Liceul Teoretic ,,Prometeu” Baraboi, Liceul Teoretic ,,Alexandr Pușkin” Dondușeni, Liceul Teoretic ,,Alexei Mateevici” Dondușeni, Liceul ,,Mihai Eminescu” Sudarca, Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Țaul, evenimentul a fost organizat în colaborare cu Direcția Educație Dondușeni reprezentată de șef Dna Gulnara Grigorev. �Elevii au fost informați despre oferta educațională a Facultății de Științe Economice: Specialitatea: Marketing și Logistică, Servicii Hoteliere, Turism și Agrement, Finanțe și Bănci, Business și Administrare, Contabilitate, a fost prezentată misiunea facultății și oportunitățile de angajare. Elevii au manifestat inters cu privire la studii și au adresat întrebări la care au răspuns  cadrele didactice și studenta prezentă. În cadrul întilnirii au participat circa 120 de elevi.�Sincere mulțumiri pentru receptivitate Dnei Gulnara Grigorev, șef Direcția Educație Dondușeni, Liliana Guțanu, director Liceul Teoretic ,,Alexei Mateevici” Dondușeni, Levițchi Aurelia, director Liceul Teoretic ,,Prometeu” Baraboi, Elena Repcinscaia, director Liceul Teoretic ,,Alexandr Pușkin” Dondușeni, Zaiaț Natalia, director Liceul ,,Mihai Eminescu” Sudarca, Serdeșniuc Aurel, director Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Țaul .��
	Perspectivele dezvoltării observatorului astronomic USM 🪐 ca centru multifuncțional și interdisciplinar pentru formarea competențelor  studenților facultăților:� Biologie și Pedologie� Științe Economice� Fizică și Inginerie�au fost discutate astăzi în cadrul unei întrevederi cu � Dna Elena Scobioală, coordonator local, U.S. Forest Service International Programs� și �Dnul Andrei Vatamaniuc, arhitect�cărora le mulțumim pentru interesul manifestat față de #USM! �Suntem deschiși și vom depune toate eforturile necesare pentru a deveni mai performanți și mai competitivi pe piața serviciilor educaționale!
	Un stagiu de mobilitate academică prin programul Erasmus+ în cadrul Universității Catolice San Antonio din Murcia se desfășoară în perioda 9.05-16.06 și este realizat de Dnul Mulic Andrei dr., conf. univ., Șeful Departament Finante și Bănci, Facultatea de Știinte Economice. În rezultatul vizitei va fi semnat un Acord de parteneriat dintre Universidad Católica San Antonio de Murcia și Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Științe Economice.�🤗 Suntem convinși că eforturile depuse de mediul academic al facultății va consolida și mai mult fundamentul calității serviciilor educaționale oferite de #USM!
	1) Pe data de 9.05. - 2 ore: Curs de Management Financiar II, cu tematica: Bazele piețelor financiare, Bursa de valori și metodele de evaluare a titlurilor de valoare (acțiuni și obligațiuni). Modul în care războiul afectează piețele bursiere sau de modul în care știrile afectează fluctuațiile bursiere și de modul în care investitorii reacționează la asta.�2) Pe data de 11.05 - curs și seminar de 4 ore cu tematica:  Analiza situațiilor financiare. Realizarea orelor practice și studiul de caz al unelor companiilor cunoscute din Spania și Republica Moldova, analizând partea economică sau financiară a companiei prin situații finananciare anuale bazate pe indicatori financiari.�3) Pe data de 12.05. – curs de 2 ore (masterclass) la  programul de Master (Master în Business Administration). Tematica cursului: evaluarea  fezabilității financiare a companiilor cu asistența profesorului Miguel Rodriguez. �4) Pe data de 12.05. –curs la disciplina Management Financiar II cu Prof. Maria José Ayala Marín . Tematica: Exerciții practice și Studii de Caz  despre Single Index Model și CAPM.�🙂 Studenții UCAM au participat foarte activ la discuții, au demonstart cunoștințele și competențele aprofundate în domeniului Financiar și au efectuat cu success studii de caz privind analiza financiară comparativă a companiilor din Spania și Republica Moldova
	 Astăzi 20.05.2022 în cadrul Facultății de Științe Economice USM, a fost organizată 📖lecția publică în parteneriat cu #MAIB,�👍tematica:"Metode aplicate în analiza solicitării de credit pentru clienții micro, mici, mijlocii. Indicatori financiari." informația a fost prezentată de Tatiana Dimitriu, șef al Departamentului Evaluarea Riscului de Credit și Natalia Sălcuțan, șef al Direcției Vânzări IMM, Departamentul Vânzări Business Banking. La finalul lecție au fost prezentate pentru 🎓studenți condițiile de recrutare și opțiunile de angajare la #MAIB.
	Din 23 mai studenții de la USM încep stagiul de practică cu remunerare la Victoriabank, în cadrul proiectului Zoom in banking ediția 3.0_2021-2022� 14 studenți de la Universitatea de Stat din Moldova (USM) au trecut cu brio selecția pentru participarea în cadrul celei de a doua etape din cadrul programului „Zoom in banking | Stagii de practică cu remunerare ediția 3.0/ 2021 - 2022”, organizat de Victoriabank în parteneriat cu Asociația Businessului European Moldova (EBA), Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Studii Economice din Moldova. Începând cu 23 mai până la data de 17 iunie, tinerii vor petrece stagiul de practică cu remunerare atât în sucursalele băncii cât și în oficiul central.�Le urăm mult succes și un stagiu reușit! ☀️
	 Astăzi, 24 mai 2022, s-a desfășurat adunarea generală a Facultății de Științe Economice privind înaintarea candidaturii Dnei Maria Hămuraru, dr., conf .univ. la postul de Decan al facultății. �La adunare a fost prezentă comisia de caz în următoarea componență: �👍 Dmitroglo Liliana, dr., conf.univ., decan Facultatea de fizică și inginerie, președinte al Comisiei�👍 Chilari Efim, președinte Comitet sindical al USM, membru al Comisiei�👍 Muravschi-Lișman Aliona, șef Departament Resurse umane, membru al Comisiei�La ședință au participat 88 cadre didactice și 29 reprezentanți ai studenților, masteranzilor și doctoranzilor.�👉 În unanimitate, cu votul PRO al tuturor celor prezenți, a fost înaintată candidatura Dnei Maria Hămuraru, dr., conf. univ. la postul de Decan al Facultății de Științe Economice spre aprobare Senatului USM!�👏💐 Aducem sincere felicitări și urări de sănătate Dnei Maria Hămuraru pentru înaltă ținută intelectuală, profesională și morală prin care a câștigat  sprijinul și susținerea corpului academic și studențesc al facultății, dorindu-i succese și realizarea tuturor obiectivelor strategice propuse!
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Perspectivele de dezvoltare a unui parteneriat durabil prin schimbul de experiență comună și capacităților complementare în domeniul științelor economice, tehnologiei și educației, precum și promovarea și valorificarea acestor valori în rândul cadrelor didactice și ale studenților a constituit esența unui acord de colaborare dintre 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚 și 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐜 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 - 𝐔𝐒𝐂 (𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐢𝐚) semnat de rectorul USM, Dnul Igor Șarov și Consulul Onorific al Italiei în Republica Moldova, Prof. Roberto Galanti, în prezența consilierului Consulului, Angelo Tassotti și a decanului Facultății Științe Economice USM, Maria Hamuraru.
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	La data de 22.09.2022 studenții de la Specialitatea Finanțe și Bănci, grupa FB2001, fiind coordonați de Lachi Cristina as. univ., au desfășurat activități interactive, la disciplina Bazele managementului bancar. Tematica activităților a fost "Sistemul informațional și documentația bancară", pe care studenții au însușit-o prin intermediul rebusurilor, a jocurilor de rol și a discuțiilor deschise.
	La data de 29.09.2022 masteranzii anului I de la programele ,,Finanţe publice şi fiscalitate" şi ,,Administrare bancară" coordonaţi de Lachi Cristina as. univ., au desfăşurat activităţi interactive în cadrul seminarului ,,Strategii macroeconomice fiscale şi bugetare" prin intermediul cărora au evidenţiat esenţa dezvoltării durabile, precum şi importanţa politicii economice a statului.Aceste activităţi au permis studenţilor-masteranzi să-şi aprofundeze cunoştinţele în domeniu, precum şi să distingă rolul statului şi a instituţiilor de resort în asigurarea unei politici economice eficiente! 
	Departamentul Finanțe și Bănci participă la lucrările Mesei rotunde „Specializarea inteligentă: de la concept academic la abordare politică”, care are loc în perioada 10-13 octombrie în cadrul USM.
	Un acord de colaborare în vederea consolidării relațiilor cu piața muncii a fost semnat recent cu Dnul Serghei Mîrza, administratorul KOZY HOUSE SRL (Orașul Caprelor), în cadrul Facultății de Științe Economice. Acordul prevede desfășurarea evenimentelor în comun, asigurarea bazei de practică pentru studenții specialităților economice, precum și schimbul de experiență.
	În perioada 10 - 14 octombrie Șeful Departamentului Finanțe și Bănci, Mulic Andrei dr.,conf. univ. participă la STARTUP SEMESTER BY UC BERKELEY. subiecte discutate: SCET - Scop, activități, desing; pedagogia metodei Berkeley ;Curriculum SCET; metode noi pedagogice pentru inovare; Comercializare - Lean Startup; Gamificare; Mentorat și Masterclass. 
	În perioada 13-14 Octombrie 2022 în cadrul Proiectului 20.80009.7007.15 finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat (2020-2023) Nr. 81-PS din 03.01.2020, are loc Masa rotundă „Experiența țărilor europene în dezvoltarea Green-Hub-urilor pentru promovarea consumului sustenabil și în instituții superioare de învățământ (studiu caz USM-USV)”, organizată în cadrul Centrului de Studii Europene din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, Centrul de Studii Europene-Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri. Comunicări în cadrul evenimentului: Ulian Galina, Dr., hab., prof univ., Cojocaru Maria, Dr., conf., univ. - prezentarea rezultatelor Proiectului "Consolidarea achiziţiilor publice durabile în Republica Moldova", Mulic Andrei, Dr., conf., univ., Ulian Ecaterina, Scoala Doctorală de Științe Economice a USM - "Elaborarea conceptului Green-Hub-ului la USM prin prisma experienței Uniunii Europene", Hamuraru Maria, Dr., conf., univ., Balmuș Mihaela, Buzdugan Adriana, Dr., conf., univ. - "Promovarea consumului sustenabil în universități", Ulian Galina, Dr., hab., prof univ., Cojocaru Maria, Dr., conf., univ. - "Experiență țărilor europene privind Green-Hub
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	În perioada 28-29 octombrie, 2022 la Facultatea Științe Economice, USM a fost organizată Conferința Științifică Internațională ”Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”, ediția XVII-a. Obiectivul de bază al conferinței a fost prezentarea cercetărilor moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale în condițiile noii paradigme sociale și economice. Departamentul Finanțe și Bănci a participat în Secțiunea „Dezvoltarea sistemului financiar: probleme și perspective”, unde au fost discutate diferite aspecte ale sistemului financiar șiprezentate în cercetările participanților atât din Republica Moldova cât și din: Armenia, Ucraina, Germani, Spania, rapoartele științifice au fost urmate de dicuții, intrebări și schimb de opinii asupra subiectelor cercetate, dar și a situației actuale din sistemul financiar-bancar național și internațional.
	�Rectorul USM, Igor Șarov a participat astăzi, 31 octombrie, la ședința lărgită a Consiliului profesoral al Facultății de Științe Economice (FȘE), la care au fost discutate tendințele de dezvoltare ale facultății, precum și alte subiecte ce țin de procesul de studii pentru anul 2022 – 2023.�Rectorul a remarcat direcțiile strategice de dezvoltare instituțională, infrastructura, tehnologiile, investiția în capitalul uman - prioritare pentru asigurarea calitativă a procesului didactic și de cercetare. Or, participarea în proiecte și programe poate oferi oportunități de profesionalizare calitativă continuie pentru comunitatea USM.�În cadrul ședinței au fost discutate și aprobate subiecte privind informarea şi suportul logistic de participare la concursuri; planul de acțiuni finanțat din Fondul FȘE; raportul Școlii Doctorale de Științe Economice (2021-2022), aprobarea tematicii manifestărilor din cadrul departamentelor; aprobarea măsurilor și activităților de realizare a strategiei de personal.�
	Ședința lărgită a Consiliului Facultății de Științe Economice (FȘE) s-a desfășurat recent, cu participarea Rectorului USM Igor Șarov. În cadrul reuniunii au fost discutate tendințele de dezvoltare ale facultății, precum și alte subiecte ce țin de procesul de studii pentru anul 2022 – 2023.�De asemenea, în cadrul ședinței, Rectorul Igor Șarov a acordat Diplome profesorilor de la facultate, în semn de prețuire pentru activitatea remarcabilă, merite și rezultate excelente în procesul de instruire și de cercetare, precum și în contextul aniversării a 76 de ani de la fondarea universității.�Ne exprimăm recunoștința și sincere mulțumiri Dlui Rector și întregii echipe manageriale USM pentru suportul oferit în îndeplinirea obiectivelor strategice de dezvoltare instituțională precum și investițile în capitalul uman, pentru asigurarea calitativă a procesului didactic și de cercetare.
	A fost lansată a patra ediție a programului „Zoom in banking”, organizat de Victoriabank, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova (USM), Academia de Studii Economice (ASEM), Universitatea Tehnică din Moldova (UTM) și European Business Association Moldova (EBA).�Obiectivul principal al programului este de a consolida abilitățile practice legate de activitatea bancară în rândul studenților și personalului didactic, prin implicarea practicienilor bancari și a experților internaționali. Prin intermediul acestui program are loc alinierea parcursului de formare educațională la necesitățile mediului bancar național.�La eveniment au fost prezenți: prim-prorectorul USM, Otilia DANDARA, președintele Comitetului de Direcție al Victoriabank, Bogdan PLEȘUVESCU, directorul executiv al EBA, Mariana RUFA, reprezentanții universităților partenere, experții proiectului etc.�Prim-prorectorul USM, Otilia DANDARA a subliniat importanța cooperării dintre mediul bancar și cel academic și a salutat implicarea Victoriabank în organizarea activităților extra-curriculare, prin instruiri oferite de către managerii de top ai băncii și stagii de practică cu remunerare pentru studenții Facultății de Științe Economice. La fel, prim-prorectroul a menționat că oferirea oportunităților legate de piața muncii pentru studenți reprezintă o prioritate a Universității de Stat din Moldova, iar colaborarea cu Victoriabank și EBA va contribui la realizarea acestui deziderat. �Președintele Comitetului de Direcție al Victoriabank, Bogdan PLEȘUVESCU a vorbit despre reușita primelor ediții ale proiectului și și-a manifestat speranța că numărul studenților care își vor manifesta interesul pentru program va fi în creștere.�Programul „Zoom in banking” este destinat studenților și masteranzilor cu profil economic. Analogic edițiilor anterioare Victoriabank va oferi stagii de practică cu remunerare.�
	Reprezentanții corpului managerial din cadrul facultăților și departamentelor Universității de Stat din Moldova și-au consolidat abilitățile de leadership și management în cadrul programului de formare profesională „Leadership și Management”.�Programul face parte din proiectul MOLDOVA HIGHER EDUCATION LEADERSHIP AND MANAGEMENT (MHELM), finanțat cu suportul Comisiei Europene prin programul Erasmus + și este destinat actualilor conducători și manageri (de toate nivelele) ai instituțiilor de învățământ superior, precum și personalului universităților care aspiră la o carieră de manager universitar.�Astfel, la 2 noiembrie, participanții la programul de formare profesională au primit certificatele de absolvire și au fost înmânate de către coordonatoarea proiectului Larisa BUGAIAN, dr. hab., prof. univ., care a subliniat importanța proiectului pentru dezvoltarea managementului învățământului superior și a exprimat încrederea că competențele profesionale dobândite de către absolvenți vor fi utile pentru implementarea unui management eficient în sistemul universitar național.�Prezentă la eveniment, prim-prorectorul USM, Otilia DANDARA a adresat felicitări participanților și formatorilor, subliniind că acest program este inovațional pentru sistemul învățământului superior din Republica Moldova și că datorită lui cadrele universitare au avut acces la surse și conținuturi certificate internaționl, care le-au adus plus valoare calificării profesionale. �Buna desfășurare a proiectului se datorează și coordonatorului instituțional, Angela NICULIȚĂ, doctor, conferențiar universitar din cadrul Departamentului de Matematică al Facultății de Matematică și Informatică a USM.�
	Membrii Facultății de Științe Economice au primit certificatele de absolvire a programului de formare profesionala continuă „Leadership și Management”, realizat în cadrul Programului Erasmus+ „Leadership și management în învățământul superior din Moldova” (Moldova Higher Education Leadership and Management – MHELM), nr. ref. 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. Instruirea este structurată în patru module, activitățile căreia prevăd 1200 de ore academice și acumularea a 40 de credite. Obiectivul principal al proiectului este consolidarea guvernanței, a planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a sprijini reforma sectorului prin sporirea capacității �de conducere și de gestionare.
	Studenții, masteranzii și profesorii USM, din domeniul economic, vor participa la training-uri în cadrul Programului „Step In GDPR, AML and Compliance", ediția a II-a. �Lansarea Programului susținut de OTP Bank în parteneriat cu Asociația Businessului European în Moldova (EBA), USM și ASEM a avut loc astăzi, 4 noiembrie, la care au participat prim-prorectorul USM, Otilia Dandara, președintele Comitetului Executiv – CEO al OTP Bank, Bogdan Spuză, directorul Executiv EBA, Mariana Rufă, decanul Facultății de Economie a USM, Maria Hamuraru, dar și experți din domeniu.�Programul presupune sesiuni de instruire, în cadrul a două module: „Protecția Datelor” și „Conformitate și AML”. Instruirile vor avea la bază modificările Legii Nr. 133 din 08-07-2011 privind protecția datelor cu caracter personal. �Cursurile vor începe la 8 noiembrie și vor fi finalizate la începutul anului viitor iar participanții vor primi certificate.�
	La data de 5 noimebrie 2022 s-a desfășurat lecția practică organizată de dr., conf. univ. Mulic Andrei și asistent universitar Labliuc Sveatoslav, la disciplina Buget și trezoreria publica pentru studenții Ciclul II Masterat specialitate Finanțe publice și fiscalitate, cu participare contabilului șef Primăria Ghidighici Nadejda Tataru.�S-a discutat despre principalele aspecte privind: �Procesul de elaborare a bugetului APL �Componența circularei MF Nr. 06/2-07-66 și rolul ei pentru elaborare bugetului �Particularitățile privind elaborarea de către autoritățile APL a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2023 și a estimărilor pe anii 2024-2025�Planificarea de către APL în bugetele locale a mijloacelor financiare necesare pentru remunerarea muncii angajaților in conformitate cu Legea privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar Nr 270/20.���
	Astăzi în Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, cadrele didactice ale Departamentul Finanțe și Bănci au participat activ la mai multe evenimente: �Dna Ulian Galina și Dna Doga-Mîrzac Mariana au participat la Festivitatea organizată de Ministerul Educației și Cercetării dedicată Zilei Științei;�Dna Ulian Galina dr. hab., prof. univ. a obținut Diploma de onoare pentru rezultatele deosebite în domeniul dezvoltării Științei;�Felicitări mult stimată Dna Ulian Galina!�Mulic Andrei, Filip Angela, Lachi Cristina, Gheorghița Eugenia, Biloocaia Svetlana au participat la Conferinţa Știinţifică Naţională cu participare Internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, dedicată Zilei internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.
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	𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞, 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐧𝐝 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐚̆, 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭̗𝐢𝐢 𝐅𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐚̆𝐭̗𝐢𝐢 𝐒̗𝐭𝐢𝐢𝐧𝐭̗𝐞 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐞. Studenții Facultății Științe Economice a USM au participa astăzi, 24 noiembrie, la un seminar de informare privind oferta de stagii de practică pentru studenții USM, susținut de către reprezentanții companiei Panda Tur. Directorul Panda Tur, Ion Curmei le-a vorbit studenților despre importanţa și atractivitatea stagiilor de practică, în urma cărora tinerii își pot dezvolta abilități profesionale aplicate, precum munca în echipă, șansa de a câștiga experiența profesională reală și oportunitatea de a obține un loc de muncă. „Cei mai mulți angajatori caută oameni cu experienţă sau cel puțin dispuși să înveţe și să acumuleze cât mai multe informații într-un timp cât mai scurt”, a mai subliniat Ion Curmei.
	Pe data de 25.11.2022 a avut loc în format mixt Masa rotundă cu tema “Dezvoltarea ecosistemului antreprenorial în Republica Moldova și România: tendințe și provocări”, organizată la Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava(USV) România, de echipele USM și INCE. La eveniment în centrul discuției au fost rezultatele cercetărilor, obținute în anul 2022 în cadrul Proiectului științific aplicativ „Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova”, Programului de Stat (2020-2023), cifrul 20.80009.0807.38. 
	Startul evenimentului a fost dat de:Dna Maria Hămuraru, dr., conf. univ., Decan FȘE, USM; Dna Irina-Ștefana Cibotariu, dr., conf. univ., USV. Sesiunea de prezentări:Alexandra NOVAC, Natalia VINOGRADOVA, Mariana DOGA-MÎRZAC, Lucia MOROȘAN-DĂNILĂ, Irina-Ștefana CIBOTARIU, Andrei MULIC, Dragoș UNGUREAN.
	Astăzi, 1 decembrie 2022, Victoriabank lansează webinarele din cadrul proiectului educațional Zoom in banking ediția 4.0. Diana Ilicciev, Contabil Sef Victoriabank, lector de proiect, invită participanții proiectului la două webinare tematice în domeniul contabilității bancare: Bazele contabilității bancare; Impozitarea și taxele în activitatea bancară.
	La data de 5 decembrie 2022 reprezentanții Universității de Stat din Moldova: Departamentul Relații Internaționale și Facultatea de Științe Economice au participat la 3 ani de aniversare a Fundației OK! Mulțumim pentru evenimentul organizat cu activități interactive de planificare și previziune pentru a "Cuceri Everestul"! Felicitări dragi parteneri Fundația pentru educație financiară OK! 
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	La data de 08.12.2022 în cadrul Departamentul Finanțe și Bănci a avut loc sesiunea Cercului Științific Tânărul Finansist cu tema "Aplicarea inovațiilor în optimizarea gestiunii finanțelor la nivelul micro și macroeconomic", au fost 10 prezentări ale studenților din anul de studii I, II și III Ciclul I licență, urmate de întrebări, discuții și schimb de opinii.
	La data de 13.12.2022, studenții Facultatea Științe Economice, USM, Departamentul Finanțe și Bănci , grupele FB2102 și FB2001 alături de profesoarele Ștefaniuc Olga și Lachi Cristina, au participat în cadrul Băncii Naționale a Moldovei cu scop de Promovare,dezvoltarea continuă a studenților, cât și creșterea unor specialiști în domeniu. Pentru a contura o viziune mai amplă a principalei instituții bancare centrale din Republica Moldova, studenților le-a fost prezentat Muzeul BNM, alături de istoria leului moldovenesc, modalitățile de identificare a bancnotei false, particularitățile acesteia, cât și o demonstrație a modului de lucru în cadrul Departamentului Pieței Financiare.
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	Astăzi, în Aula ,,Regina Maria”, cadrele didactice și studenții Facultatea Științe Economice, USM Departamentului Finanțe și Bănci au participat la o discuție productivă cu antreprenori și manageri de top, care reprezintă companii cu experiență ce operează la nivel internațional:CONSTANTIN COȚOFAN, administrator LTM Moldova. DANIEL NUȚIU, director executiv Asociația Investitorilor din România. Proiectul AIR Antreprenorial, realizat de Asociația Investitorilor din România, oferă studenților din Republica Moldova posibilitatea de a cunoaște istoriile de succes ale oamenilor de afaceri și managerilor de talie internațională, de a afla informații utile și interesante despre modul în care teoria se transpune în practică, de a beneficia de recomandări și soluții pentru dezvoltare profesională. Ulterior, AIR Antreprenorial își propune organizarea de internship-uri pentru studenții din Republica Moldova în cadrul companiilor din România (membri AIR sau parteneri) și finanțarea proiectelor „start-up pentru tineri”, pe bază de concurs.
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	15-16 Decembrie 2022 #ZOOMINBANKING 4.0 || Webinar cu Vitalie Corniciuc, Vicepreședinte Victoriabank, despre Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) în banking.�Vitalie Corniciuc, Vicepreședinte Victoriabank,  lector de proiect, invită participanții  proiectului, din cadrul Universității de Stat din Moldovei (USM), Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) și Universitatea Tehnică din Moldova (UTM) la două  zile de webinar despre ,,Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) în banking".
	Astăzi a început sesiunea de iarnă la Facultatea Științe Economice, USM, succes studenților 🧑🎓👩🎓și rezultate frumoase!
	Dragomir Lilia doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar Departamentul Finanțe și Bănci Facultatea Științe Economice, USM a participat în cadrul emisiunii de la Radio Moldova Tineret unde s-a discutat ce înseamnă să fii un profesor bun dar și despre diferențele dintre generațiile de studenți.👩🎓🧑🎓📖

