
 
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 

Academia de Studii Economice din Moldova  
 

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ 
str. Bănulescu-Bodoni 59, mun. Chişinău, Republica Moldova MD 2005 

Director dr. Silvia Ghinculov 
                                             Tel. (373 22) 40 27 22   Fax. (373 22) 24 26 63   E-mail: gsilvia@lib.ase.md   www.lib.ase.md 

 

 
 
 
Nr.122 
 
Din „17” iunie 2014 

 
 

 
Stimaţi colegi, 
 
Avem deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la Seminarul Naţional „Managementul 
colectivului de femei: aspecte de gender”, organizat în cadrul Proiectului „Dezvoltarea noilor 
servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de 
Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în 
parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova şi Universitatea din Bergen.  
 
Seminarul va avea loc la data de 1 iulie 2014.  
  
Locaţie: Pensiunea Turistică „ODISEU”, str. Pescarilor, 36, or. Vadul-lui-Vodă, Republica Moldova 
 
Organizatorii seminarului au pregătit pentru dezbatere următoarele subiecte:   

 strategii de comunicare eficientă; 

 armonizarea relaţiilor; 

 comunicarea managerială şi soluţionarea de conflicte; 

 stiluri de comunicare; 

 blocaje de comunicare; 

 modalităţi de a depăşi mânia; 

 zece sfaturi pentru o ascultare activă și eficientă. 
 
 
Vă rugăm să vă înregistraţi până la 23 iunie 2014 la adresa de email: library@lib.ase.md.  
Tel.: 022 402940 
 
 
Cu deosebită consideraţie, 
Director, Dr. Silvia Ghinculov 
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SEMINAR NAŢIONAL  

 

„Managementul colectivului de femei: aspecte de gender” 
 

1 iulie 2014 
 

Locaţie:  
Pensiunea Turistică „ODISEU”, str. Pescarilor, 36, or. Vadul-lui-Vodă, Republica Moldova.  
 
Scopul seminarului:  
Identificarea soluţiilor eficiente pentru consolidarea personalului de bibliotecă şi armonizarea 
relaţiilor în colectivele de femei. 
 

Participanţi:  
La eveniment vor participa bibliotecarii de la ASEM și reprezentanţii instituţiilor de subordonare 
metodologică.  
 

Formator: 
Larisa CUZNEŢOV, doctor habilitat în pedagogie, prof. univ.  
 

Finanţatori:  
Seminarul profesional este organizat în cadrul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii 
informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul 
Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat 
între Academia de Studii Economice din Moldova şi Universitatea din Bergen. 
 

Agenda seminarului: 
 

7:45 Plecarea spre or. Vadul-lui-Vodă cu autocarul de la Bl. „F” al ASEM,  
str. Bănulescu Bodoni 59   

8:30 – 9:00 Înregistrarea participanţilor. Cafea/ceai de Bun Venit.  

9:00 – 9:10   Cuvânt de salut 
Silvia GHINCULOV, dr., conf. univ., director al Bibliotecii Ştiinţifice ASEM 

9:10 – 11:10 Formator: Larisa CUZNEŢOV, doctor habilitat în pedagogie, prof. univ. 
Sesiunea 1.  

 modalităţi de a depăşi mânia; 

 zece sfaturi pentru o ascultare activă și eficientă; 

 armonizarea relaţiilor. 

11:10 – 11:30 Pauză de cafea 

 
11:30 – 13:00 
 

Sesiunea 2.  

 strategii de comunicare eficientă; 

 stiluri de comunicare. 

13:00 – 14:00 Pauză de prânz 

14:00 – 15:30 
 

Sesiunea 3.  

 comunicarea managerială şi soluţionarea de conflicte; 

 blocaje de comunicare. 

15:30 – 16:00 Discuţii și concluzii 

16:00 – 17:30 Surprize din partea organizatorilor 

17:30 Plecarea spre or. Chişinău cu autocarul 

 


