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În debutul conferinţei, dr. Vasile 
Șoimaru, conf. la ASEM, vicepre-
ședinte al Asociaţiei Economiștilor 
din Moldova, a comunicat că acest 
eveniment trebuia să aibă loc încă 
acum 10 ani, dar se știe foarte bine 
cu ce  probleme ne-am confruntat 
până în prezent. D-lui a subliniat im-
portanţa organizării acestei reuniuni 
anume în Sala „Paul Bran” din incinta 
blocului C al ASEM, or, contribuţia 
lui Paul Bran, primul rector al ASEM, 
întemeietorul acestei instituţii, este 
incomensurabilă, inclusiv în adop-
tarea leului moldovenesc ca valută 
naţională a Moldovei. De asemenea, 
dl Șoimaru a menţionat că Banca 
Naţională a României este una din 
primele instituţii din România care 
a contribuit la completarea fondului 
de carte al bibliotecii ASEM cu litera-
tură economică în limba română.

Prof. univ. Grigore Belostecinic, 
rector al ASEM, a adus mulţumiri 
reprezentanţilor BNR, care au venit 
la eveniment și cu o importantă do-
naţie de carte pentru bibliotecă, și a 
anunţat audienţa că Mugur Isărescu, 
președinte al BNR, este una dintre 
personalităţile căreia i se va conferi 
titlul onorifi c Doctor Honoris Causa 
al ASEM, eveniment care urmează să 
aibă loc în luna septembrie curent, 
în contextul Zilei ASEM și a Zilei Eco-
nomistului. 

Cristian Păunescu, autorul lu-
crării lansate la ASEM, a comuni-
cat că anul acesta sunt organizate 
mai multe evenimente importante 
pentru sistemul bancar și fi nanciar 

din România, unul dintre acestea 
fi ind reuniunea de la ASEM. Iar prin 
donaţia de carte pe care a făcut-o 
pentru studenţii de la ASEM, se de-
monstrează dispariţia argumentului 
fi nanciar.

Cu siguranţă, participanţii la con-
ferinţă s-au simţit, cel puţin, pentru 
o oră, studenţi la o oră de istorie a 
sistemului bancar din România, la 
care s-a vorbit despre etapele de 
dezvoltare a BNR, precum și despre 
problema tezaurului românesc și a 
celui polonez în cele două războaie 
mondiale. Cristian Păunescu a vorbit 
cu multă însufl eţire despre cele mai 
importante realizări pe care le-a ob-
ţinut sistemul bancar din România 
și, în special, BNR, în cei 130 de ani 
de la înfi inţare, iar când veni vorba 
despre tezaurul României și soarta 
acestuia, a lăsat să predomine, asu-
pra asistenţei, tristeţea, dezamăgi-
rea, indignarea faţă de mai mulţi 
factori care au dus la dispariţia, în 
adevăratul sens al cuvântului, a to-
nelor de aur ce a aparţinut Români-
ei…

Cristian Păunescu a povestit și 
despre viaţa și activitatea lui Euge-
niu Carada, întemeietorul BNR, per-
sonalitatea care nu a acceptat nici o 
distincţie în viaţa lui, care a fost un 
om de o rară modestie și care și-a 
donat întreaga avere unor scopuri 
nobile. Un gest deosebit de emoţi-
onant al dlui Carada a fost „crucea” 
– semnul pe care l-a pus, în loc de 
semnătură, în dreptul numelui său, 
atunci când a făcut o importantă 

BNR: 130 DE ANI 
ÎN SERVICIUL NAŢIUNII ROMÂNE

Banca Naţională a României a 
marcat 130 de ani de la înfi inţare. 
Acest eveniment deosebit de 
important pentru domeniul bancar 
din România și pentru specialiștii 
care activează în această sferă a fost 
sărbătorit și la Chișinău, mai bine 
zis, la Academia de Studii Economice 
din Moldova. Un număr impunător 
de reprezentanţi ai BNR – directori 
ai fi lialelor din diferite orașe din 
România, precum și numeroase 
personalităţi din Moldova au 
participat la o conferinţă jubiliară, 
cu genericul „Banca Naţională a 
României: 130 de ani în serviciul 
naţiunii române”. În cadrul aceluiași 
eveniment, a avut loc și lansarea 
cărţii „Banca, banii și bancherii”, sub 
semnătura lui Cristian Păunescu, 
director al Băncii Naţionale a 
României.

donaţie pentru o școală pentru orbi. 
Și asta, din dorinţa de a nu-și des-
coperi identitatea. Cu o altă sumă 
acordată de Eugeniu Carada, s-a 
construit o catedrală…

Prezent la eveniment, dl Vale-
riu Muravschi, premierul Moldovei 
care a semnat hotărârea privind 
înfi inţarea ASEM, a menţionat că, 
atunci când a deschis pentru prima 
dată cartea semnată de Cristian Pă-
unescu, a dat de informaţia despre 
tezaurul României… D-lui a subli-
niat importanţa informaţiilor docu-
mentare care a fost înveșnicită în 
paginile lucrării, specifi când că ele 
sunt valoroase nu numai pentru Ro-
mânia.

Dl Muravschi a amintit și de 
contribuţia României la apariţia le-
gislaţiei naţionale a Moldovei din 
perioada de după declararea inde-
pendenţei. „Nu aveam nici o lege 
autohtonă; totul era „moștenit” din 

URSS, în limba rusă, de aceea eram 
foarte recunoscători colegilor noștri 
din România pentru susţinerea ce 
ne-o acordau atunci”, a menţionat 
primul prim-ministru al Moldovei.

Dl Muravschi a amintit și despre 
faptul că „pe atunci, mai multe ţări 
și-au deschis bănci în Moldova; lip-
sea doar România. Astfel, pe piaţa 
bancară din Moldova a intrat Banca 
Comercială Română”. D-lui și-a ex-
primat speranţa că, în actualele con-
diţii din ambele ţări, se vor restabili 
relaţiile de colaborare dintre BNM și 
BNR.

În cadrul conferinţei de la ASEM, 
nu s-au trecut cu vederea nici pro-
blemele cu care s-a confruntat ţara 
noastră atunci când a apărut nece-
sitatea adoptării propriei monede. 
În acest context, s-a vorbit și despre 
potenţialele denumiri ale monedei 
noastre, or, pe atunci, nu toată lu-
mea era de acord să accepte „leul”. 

Astfel, printre denumirile care se 
voiau „încetăţenite” în ţara noastră 
pot fi  menţionate „ducatul” și „tale-
rul”. Care din ele a câștigat... se știe 
prea bine.

Și pentru că veni vorba de mo-
neda naţională a Moldovei, chiar în 
ziua în care în ţara noastră era săr-
bătorită, pentru prima dată, Ziua 
Tricolorului, nu se puteau omite dis-
cuţiile privind alte simboluri ale sta-
tului nostru, cum ar fi  stema. Și cine 
ar putea vorbi despre acest simbol 
mai bine decât autorul? Gheorghe 
Vrabie, artist plastic, este autorul și 
designerul leului moldovenesc.

Persoana care, în 1990, a partici-
pat la concursul de elaborare a sim-
bolurilor naţionale ale Moldovei, 
concurs la care au participat 100 de 
autori, cu 130 de lucrări de artă.

- A fost cea mai crâncenă luptă 
din viaţa mea, pentru că fi ecare au-
tor considera că lucrarea sa este cea 
mai bună și merită să câștige, a re-
cunoscut artistul. Toţi savanţii insis-
tau ca la elaborarea stemei să ţinem 
cont de aceea care era pe timpul lui 
Ștefan cel Mare, dar am spus atunci 
că, afl ându-ne în secolul al XX-lea, 
nu puteam reveni la evul mediu.

Gheorghe Vrabie s-a referit și la 
semnifi caţia simbolică a culorilor 
tricolorului, culori ce constituie fe-
nomene sacre.

Artistul a amintit participanţilor 
la întrunire faptul că, iniţial, drapelul 
Moldovei a fost arborat, pe clădirea 
președinţiei, fără să conţină stema. 
Și doar la 3 noiembrie 1990, stema 
și-a ocupat locul bine meritat pe tri-
color.

N.B. În cadrul evenimentului, 
dl Grigore Belostecinic a dezvelit 
noul portret al profesorului Paul 
Bran, în incinta sălii de lectură 
care îi poartă cu cinste și demni-
tate numele.

Tatiana ROŞCA
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Există multe date semnifi cative în istoria și activi-
tatea ASEM. Acestea se referă la evenimente, cum ar fi  
lansări de carte, deschidere de blocuri și săli de lectură, 
inaugurări de centre, concursuri etc. Una dintre cele mai 
recente date care se dorește a fi  înrădăcinată în activi-
tatea instituţiei noastre este ultima zi de vineri a lunii 
aprilie. Anume în această zi, an de an, havuzul de lângă 
blocurile B și F ale ASEM va „reveni” la „viaţă”.

Așa s-a întâmplat săptămâna trecută, când, în pre-
zenţa dlor prorectori, decani, șefi  de catedră și studenţi, 
dl Grigore Belostecinic, rector al ASEM, a anunţat relan-
sarea havuzului, care a avut sufi cient timp pentru a se 
odihni, pe parcursul iernii. Astfel, de acum încolo, stu-
denţii, dar și oaspeţii academiei, vor putea reveni la o 
veche tradiţie legată în special de havuzuri, oriunde s-ar 

afl a acestea: aruncarea monedelor și, o dată cu acestea, 
rostirea unei dorinţe. Nu contează dacă ea este spusă în 
gând sau cu glas tare, important e ca persoana care se 
desparte de monedă, să creadă că visul va fi  realizat.

ASEM nu se oprește aici în ce privește surprizele pen-
tru studenţii și colaboratorii săi. În timpul cel mai apro-
piat, urmează să fi e inaugurată și sculptura din scuarul 
ASEM, cea care întruchipează 2 tineri. Ceea ce sugerăm 
studenţilor noștri e ca în continuare să fi e autorii celor 
mai ingenioase proiecte privind „superstiţiile” legate de 
havuz, sculptură și, dacă aţi fost atenţi, de scuarul ASEM. 
Haideţi împreună să facem instituţia noastră și mai fru-
moasă, și mai atrăgătoare, pentru noi toţi, dar și pentru 
cei care ne vizitează.

Serviciul Relaţii cu Publicul al ASEM

PREGĂTIŢI MONEDE PENTRU HAVUZUL ASEM!

BURSE SUPLIMENTARE 
pentru tinerii din familii dezavantajate

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea proiectului BURSE 
SUPLIMENTARE pentru tinerii din familii dezavantajate, organizat cu 
suportul fi nanciar al Fondului de Urgenţă/Institutul pentru o Societate 
Deschisă. 

Programul este menit să susţină tinerii ce provin din familii social vul-
nerabile din Republica Moldova, pentru a facilita accesul lor la educaţie 
în instituţiile de învăţământ superior. Aproximativ 170 de burse vor fi  
oferite anual, cu valoare maximă de până la 1500 dolari SUA. Bursele 
suplimentare, acordate în bază de concurs, sunt orientate spre acoperi-
rea taxei de studii, cazare, masă și a altor necesităţi. Bursa este prevăzu-
tă pentru un singur an universitar, cu posibilitatea reînnoirii acesteia, în 
bază de concurs, pentru anul următor de studii. 

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU APLICANŢI: 
Cetăţeni și rezidenţi ai Republicii Moldova, care provin din fami-

lii social vulnerabile, în care venitul net lunar pe membru de familie 
nu depășește 1100 MDL și care aparţin uneia din categoriile sociale 
menţionate mai jos:

* tineri ce provin din familii mono sau biparentale; 
* tineri ce provin din familii cu 3 și mai mulţi copii, afl aţi la întreţinere 

(inclusiv solicitantul bursei); 
* tineri orfani și tineri rămași fără îngrijirea părinţilor, afl aţi sub tutelă 

sau curatelă; 
* tineri absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale (internate); 
* tineri cu disabilităţi. Programul nu face discriminări pe bază de gen, 

religie sau etnie (excepţie pentru Romi – Program de Burse, Roma Edu-
cation Fund). 

CONDIŢII DE PARTICIPARE ÎN PROGRAM: 
La momentul aplicării, candidaţii pentru burse trebuie să îndepli-

nească următoarele cerinţe: 
* să fi e înmatriculaţi la studii cu frecvenţă la zi, în anul I, ciclul licenţă, 

în una din instituţiile de învăţământ superior autorizate din RM (excepţie: 
fi lialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM); 

* să fi e studenţi promovaţi în anul II, ciclul licenţă, care își fac stu-
diile cu frecvenţă la zi, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior 
autorizate din RM (excepţie: fi lialele universităţilor străine cu sediul pe 
teritoriul RM); 

* să posede o situaţie academică bună:
- pentru tinerii înmatriculaţi la studii în anul I, ciclul licenţă, media 

de la concursul general de admitere să fi e nu mai mică de 8, iar pentru 
cei care s-au înscris la cota de 15% din numărul total de locuri cu fi nanţa-
re bugetară, media să fi e nu mai mică 7;

- pentru studenţii promovaţi în anul II, ciclul licenţă, media notelor 
pentru primul an universitar să fi e nu mai mică de 9 – domeniile știin-
ţelor social-umaniste și nu mai mică de 8 – domeniile știinţelor exacte, 
tehnice și medico-biologice;

* să fi e motivaţi pentru a face studii profunde; 
* să participe în activităţi extracurriculare și de voluntariat. 
Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune la sediul Cen-

trului de Informaţii Universitare, în perioada 23 august – 6 septem-
brie 2010!

Procesul de selectare a candidaţilor va decurge în 2 etape. La prima eta-
pă, selectarea se va face în baza dosarelor depuse, iar la a doua etapă - inter-
viu, vor fi  invitaţi doar candidaţii semifi naliști selectaţi în urma primei etape!
Dosarele incomplete sau prezentate după termenele limită nu vor fi  exa-
minate!

Rezultatele concursului sunt defi nitive și nu pot fi  supuse contestării!

ATENŢIE!!!
NU SUNT ELIGIBILI Programului de Burse Suplimentare tinerii care 

au absolvit deja o universitate (prima specialitate), cei care își fac studiile 
cu fi nanţare integrala din buget (ex.: Institutul Militar al Forţelor Armate 
“Alexandru ce Bun” etc.), cei care benefi ciază de burse similare din partea 
altor organizaţii sau fundaţii! 

www.eac.md 

O IDEE BUNĂ 
PENTRU O AFACERE 
PROFITABILĂ
„O idee bună pentru o afacere profi tabilă” 
este genericul Bursei invenţiilor și 
tehnologiilor, acţiune lansată de Agenţia 
pentru Inovare și Transfer Tehnologic a 
Academiei de Știinţe a Moldovei. 

Bursa este organizată cu scopul de a realiza cone-
xiunea dintre sectorul de cercetare și mediul de afa-
ceri, în contextul Săptămânii investiţionale „Moldova 
Business Week 2010”, și este adresată conducătorilor 
instituţiilor și proiectelor de cercetări știinţifi ce, agen-
ţilor economici din Moldova, precum și altor persoa-
ne interesate de preluarea ideii pentru implementare 
în circuitul economic. De asemenea, organizatorii își 
propun promovarea și facilitarea accesului agenţilor 
economici la realizările cercetărilor știinţifi ce ale sferei 
știinţei și inovării, obţinute în anii 2006-2009, acest lu-
cru fi ind posibil și datorită broșurii „O idee bună pen-
tru o afacere profi tabilă”, care va fi  distribuită în cadrul 
Bursei invenţiilor și tehnologiilor, care se va desfășura 
la 24 iunie 2010.

Doritorii de a participa la concurs trebuie să pre-
zinte, până la 25 mai 2010, informaţii succinte despre: 
denumirea invenţiei, titularul, autorii, numărul breve-
tului (dacă există), domeniul de aplicare, descrierea 
succintă a realizării, avantajele faţă de analog (dacă 
există), stadiul de dezvoltare a invenţiei / tehnologiei, 
investiţiile necesare, rentabilitatea investiţiilor, terme-
nul de recuperare a investiţiilor, factorii de risc, fac-
torii de succes, tipul de colaborare solicitată, imagini 
reprezentative.

Informaţiile solicitate vor fi  prezentate pe suport 
de hârtie și în format electronic la adresa: 

Mun. Chișinău, str. Mioriţa, 5,
 sau la adresa de e-mail: aitt@aitt.md. 
Informaţii suplimentare la nr. de tel.: 
88-25-66.

CONCURS: 
„iTineret – Viitorul 
începe cu tine”

„iTineret – Viitorul începe cu tine” este 
genericul unui concurs anunţat pentru tinerii 
pasionaţi de tehnologiile informaţionale. 
Acesta se va desfăşura în perioada 26 aprilie 
– 19 iunie 2010. Concursul este adresat elevi-
lor şi liceenilor din clasele a X-XII şi studenţi-
lor din anul I şi II. 

Doritorii de a participa trebuie să se înscrie la 
concurs până pe 19 iunie 2010. În cadrul concur-
sului, vor fi  prezentate proiecte IT în categoriile: 
Site-uri web, Aplicaţii, Grafi că.  

În urma concursului, vor fi  selectaţi 100 de tineri, 
proiectele cărora vor fi  considerate cele mai bune 
de către juriu.  Ei vor fi  invitaţi la o tabără de vară cu 
tematica IT, unde, pe lângă activităţile distractive, 
vor participa la seminare și workshop-uri susţinute 
de experţi din domeniul IT atât din Moldova, cât 
și de peste hotare. Cei mai buni vor fi  premiaţi cu 
laptop-uri și dispozitive multimedia.  

Lucrările câștigătoare vor fi  selectate ţinându-se 
cont de criteriile - originalitatea, utilitatea proiectu-
lui pentru comunitate, calitatea și funcţionalitatea.  

Concursul urmărește să devină o platformă de 
afi rmare pentru tinerii cu cunoștinţe în domeniul 
tehnologiilor informaţionale, care studiază sau 
planifi că să urmeze o facultate în domeniul tehno-
logiilor informaţionale. De asemenea, prin acest 
concurs, se dorește stimularea tinerilor pentru 
realizarea de proiecte inovatoare și dezvoltarea sec-
torului IT din Republica Moldova. 

Pentru mai multe detalii puteţi accesa site-ul 
MTIC.

Pagină elaborată de Tatiana ROŞCA
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Dragi colegi,
Sunt onorat să salut, cu 

deosebită căldură, iniţiativa 
Asociaţiei Economiștilor din 
Moldova și a Academiei de 
Studii Economice din Moldo-
va de a organiza, la Chișinău, 
împreună cu banca noastră 
centrală, Conferinţa știinţifi că 
„Banca Naţională a României: 
130 de ani în serviciul naţiu-
nii române”.

Salut, totodată, faptul că în 
cadrul acestei importante re-
uniuni, consacrate împlinirii a 
130 de ani de la întemeierea 
Băncii Naţionale a României, 

vor fi  comemoraţi și cei 100 de ani care au trecut de la moar-
tea fondatorului BNR – Eugeniu Carada (1836-1910).

Vă rog să-mi îngăduiţi, totodată, să-mi exprim satisfacţia 
că la această conferinţă aniversară, bogată în semnifi caţii pro-
funde, vor participa experţi bancari din Chișinău și București, 
diplomaţi, istorici, ziariști, arhiviști, studenţi, cadre didactice, 
oameni de știinţă, de cultură și artă.

Consider că prezenţa, în cadrul conferinţei, a unor co-
municări cum sunt „Ctitoriile BNR în Basarabia / Republica 
Moldova”; „Tezaurul românesc în Rusia și Tezaurul polonez 
în România”; „Rolul BNR în tipărirea monedei naţionale a Re-
publicii Moldova”; „Leul moldovenesc – creaţie româneas-
că”; „BNR în cercetarea și instruirea bancară modernă”; „Leul 
românesc și rubla rusească în Basarabia”, precum și lansarea 
în cadrul conferinţei a volumului „Banca, banii și bancherii 
– pagini de istorie bancară”, urmată de vernisarea expoziţi-
ei de cărţi și documente în domeniu vor ilustra așa cum se 
cuvine tematica reuniunii de la Chișinău. A unei reuniuni ce 
exprimă, fără îndoială, un act de implicare frăţească în eve-
nimentul aniversar pe care acum, în 2010, îl trăiește Banca 
Naţională a României.

Vă rog să acceptaţi să evoc, pe scurt, semnifi caţia eveni-
mentelor de la București, legate de cei 130 de ani care au 
trecut de când a fost ofi cializată o operă cu adevărat istorică. 
Există, desigur, și o dată exactă a nașterii băncii noastre cen-
trale: la 29 aprilie 1880, a văzut lumina tiparului, prin publi-
carea în „Monitorul Ofi cial”, Decretul Domnesc de înfi inţare a 
Băncii Naţionale a României. Dar momentele aniversare ale 
Băncii Naţionale se desfășoară de-a lungul întregului an 2010. 
Fiindcă atunci, în 1880, de-a lungul întregului an, au avut loc 
evenimente, reglementări, deschideri de operaţiuni care s-au 
înscris în procesul amplu de întemeiere a băncii centrale a Ro-
mâniei. Le evocăm astăzi, atât pentru a aduce un binemeritat 
omagiu Băncii Naţionale, instituţie fundamentală a statului 
român cu o istorie îndelungată, cât și, în același timp, pentru 
a-i reliefa rosturile în prezent și în viitorul apropiat.

Timp de două decenii, după decembrie 1989, Banca Na-
ţională a României a trecut prin transformări radicale. A fost 
nevoie să fi e regândită în totalitate concepţia de Bancă Naţio-
nală, să punem pe picioare banca centrală a statului român și, 
totodată, să construim un sistem de bănci comerciale capabil 
să fi nanţeze în condiţii optime economia reală.

Restructurarea BNR, în toţi acești ani, nu s-a făcut de dragul 
unei mode. Și nici pentru a opera unele înfrumuseţări, pentru 
ca Banca Naţională să arate mai bine. procesul a fost declan-
șat cu scopul de a obţine un rezultat bun: o instituţie suplă, 
fl exibilă, capabilă să-și îndeplinească obiectivele impuse de 
legile bancare. Practic, am pregătit și continuăm să pregătim 
o bancă centrală care să facă faţă procesului integrării Româ-
niei în Uniunea Europeană și trecerii la euro.

Noul statut, racordat la cerinţele Uniunii Europene, asigură 
consolidarea independenţei Băncii Naţionale a României sub 
toate aspectele prevăzute de Eurosistem.

Vă mulţumesc încă o dată, dragi colegi, că sunteţi alături 
de noi. Sunt bucuros, așadar, să urez mult succes lucrărilor 
conferinţei de la Chișinău.

Banca Naţională a demonstrat per-
manent, de la înfi inţarea ei și până as-
tăzi, un atașament sincer faţă de marile 
proiecte culturale ale poporului român. 
În ultimii ani, alături de efortul susţinut 
pentru a disemina în cel mai corect 
mod posibil mesajul său de speciali-
tate, Banca, prin oamenii ei, a depus 
numeroase strădanii pentru a aduce la 
lumină istoria și tradiţiile instituţiei. Me-
diul academic și universitar au fost me-
reu gazde primitoare ale demersurilor 
desfășurate în acest sens.

Pentru a marca acest an aniversar, 
Banca Naţională a României organi-
zează cicluri de conferinţe, seminarii, 
lansări de carte și expoziţii. În această 
direcţie se înscrie și Conferinţa „Ban-
ca Naţională a României: 130 de ani 
în serviciul naţiunii române”, orga-
nizată de Asociaţia Economiștilor, 
Academia de Studii Economice din 
Moldova și Banca Naţională a Româ-
niei, eveniment care a avut la 27 apri-
lie 2010, în sala de lectură „Prof. Paul 
Bran” a Bibliotecii Știinţifi ce a ASEM 
din Chișinău. În cadrul Conferinţei a 
fost lansat volumul Banca, banii, și 
bancherii – pagini de istorie banca-
ră, sub semnătura dlui Cristian Pă-
unescu, lucrarea apărută la Editura 
Oscar Print din București. Autorul este 
director în Banca Naţională, colabora-
tor apropiat al guvernatorului Mugur 
Isărescu și se afl ă în slujba Băncii Cen-
trale de aproape două decenii.

În cartea menţionată mai sus, dl 
Cristian Păunescu, fi ind și istoric de 
formaţie, reușește să redea imaginea 
duratei lungi a acestui așezământ fi -
nanciar naţional, evoluţie punctată 
de numeroase episoade necunoscu-
te publicului. Între aceste momente 
remarcabile, amintim: pagini inedite 
din epopeea fundării Băncii Naţiona-
le, oameni celebri din panteonul in-
stituţiei, episodul evacuării Tezaurului 
României la Moscova, Operaţiunea 
„Neptun” și salvarea tezaurului BNR în 
anii 1944 - 1947, planurile și fi nanţa-

rea guvernului anti-comunist în exil, 
portrete de guvernatori și funcţionari 
bancari care și-au pierdut viaţa în în-
chisorile comuniste ș.a.

Banca, banii, și bancherii - iată o 
asociere la care, realitatea ori experi-
enţa proprie ne pot stârni emoţii sau 
sentimente foarte personale. Lucra-
rea este, cum spuneam, rodul a două 
decenii de experienţă proprie, docu-
mentare asiduă, tenacitate în urmă-
rirea subiectelor și, mai ales, pasiune. 
Un bancher dublat de experienţa 
unui istoric consacrat, autorul și-a le-
gat viaţa de destinele BNR de la înce-
putul anilor ’90. Istoria de 130 de ani a 
Băncii este plină de evenimente care 
par desprinse dintr-o poveste incredi-
bilă. Temele sunt generoase: înfi inţa-
rea „eroică”, am zice, a Institutului de 
Emisiune, la 1880, dezvoltarea reţelei 
de sucursale și agenţii, mecenatul 
bancar (de la cel personal practicat 
de Carada, la cel instituţionalizat), ro-
lul instituţiei în promovarea nu doar a 
intereselor fi nanciare și de așezare a 
bazelor sistemului bancar românesc, 
ci și în sprijinirea progresului artelor 
și știinţelor românești, a industriei 
naţionale, a modernizării comerţului 
intern și extern, a rolului Băncii în ma-
rile evenimente din viaţa naţiunii.

Banii la care se referă autorul în 
titlu nu sunt cei obișnuiţi; sunt banii 
care alcătuiesc avuţia naţională, ade-
sea cei care au stat la baza marilor 
proiecte naţionale: Independenţa, 
modernizarea instituţiilor Statului 
Român în pragul epocii moderne, 
Marea Unire, unifi carea și apoi stabi-
lizarea monetară, creditarea proiec-
telor guvernamentale viabile precum 
industrializarea României ș.a.m.d. 
Banii sunt o esenţă la care omenirea 
a ajuns abia odată cu alfabetul, adică 
odată cu felul conștient și sistematic 
de a marca memoria lumii. Banii sunt 
acea esenţă care ne face să echivalăm 
lucruri care nu pot fi  altfel apreciate, 
între care munca și patosul. Tot bani 

sunt și lingourile de aur salvate de 
Bancă în anii celui de-al Doilea Război 
Mondial, la Tismana, sau aurul din te-
zaurul expediat la Moscova în 1916-
1917, episoade amintite în carte.

În fi ne, bancherii pe care îi veţi în-
tâlni în paginile cărţii nu sunt acei re-
chini fi nanciari adesea blamaţi pentru 
toate relele acestei lumi. Sunt oameni 
integri, morali și raţionali, pentru care 
cuvinte ca „patriotism” și „naţiune” în-
semnau noţiuni pline de substanţă, 
cu mult mai rezonabile decât ceea ce 
ne spun nouă astăzi. Banca Naţională 
a fost și o școală de caractere, încă de 
la întemeietorul ei, Eugeniu Carada, al 
cărui spiritus rector s-a perpetuat până 
în zilele noastre. Să nu uităm, nume-
roși funcţionari ai Băncii și-au dat viaţa 
în cele două războaie mondiale – în 
Vechiul Palat bancar există un altar ci-
vil care aduce aminte funcţionarilor 
acest lucru; mulţi alţi angajaţi bancari 
au îngroșat rândurile deţinuţilor poli-
tici în anii instaurării regimului comu-
nist în România; de altfel, cinci guver-
natori și-au găsit sfârșitul în închisorile 
comuniste de la Sighet și Aiud.

La BNR, se consideră că orice mare 
inteligenţă trebuie dublată de carac-
ter, altfel spiritul este deservit și răul 
găsește căi de pătrundere. Faptele 
mari cer integritate și determinare. 
Personalităţile evocate în acest vo-
lum au dovedit adesea că interesele 
generale trec întotdeauna în faţa ce-
lor personale, iar vieţile proprii pot fi  
închinate, în modul cel mai fi resc, bi-
nelui comun. Nu este o laudă gratuită 
pe care o aducem Băncii Naţionale, 
banilor ei bine chibzuiţi și personalu-
lui ales. Este un merit care trebuie re-
cunoscut, de fi ecare dintre noi, româ-
nii, de pe ambele maluri ale Prutului, 
pentru cei care au dat Ţării și Neamu-
lui mai mult decât au primit.

Vasile ŞOIMARU, dr., 
vicepreşedinte al Asociaţiei 
Economiştilor din Moldova

Mesajul dlui 

Mugur Isărescu, 
Guvernator al Băncii 
Naţionale a României, 

ADRESAT PARTICIPANŢILOR LA CONFERINŢA 
ŞTIINŢIFICĂ „BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI: 
130 DE ANI ÎN SERVICIUL NAŢIUNII ROMÂNE”

„BANCA, BANII ŞI BANCHERII”
Anul 2010 este un an aniversar pentru Banca Naţională a României. În primul rând, se împlinesc 130 de ani 
(17/29 aprilie 1880) de la emiterea decretului domnesc de înfi inţare a Institutului de Emisiune. Tot în acest an, 
la data de 12 februarie (25 februarie, stil nou), s-au comemorat 100 de ani de la moartea lui Eugeniu Carada, 
ctitorul Băncii, o personalitate puţin cunoscută, dar de ale cărui fapte se leagă multe împliniri ale naţiunii 
române – Independenţa, modernizarea instituţională, demarajul industrializării, fi nanţarea economiei, 
Marea Unire. S-ar putea spune de încă o mică aniversare: două decenii de la reluarea funcţiilor fi rești ale 
Băncii Naţionale.
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Conferinţa a fost organizată de ASEM, 
Catedra „Finanţe și Asigurări”, cu suportul 
SAR „Donaris Group” S.A. și Revista “ARS 
ASSECURATIORUM” SRL. Din comitetul de 
organizare au făcut parte: Ludmila Cob-
zari, prof. univ., dr. hab., decan Facultatea 
Finanţe, Teodor Ungureanu, dr., Manager 
general SAR „Donaris Group” S.A., Nadejda 
Botnari, dr., conf. univ., șef Catedră Finanţe 
și Asigurări, Eugenia Bușmachiu, dr., conf. 
univ., Liviu Luca, lector univ., Catedra Fi-
nanţe și Asigurări. La conferinţă au fost in-
vitaţi să participe reprezentanţi din Româ-

nia, Germania, SUA și Republica Moldova. 
În cuvântul de salut către participanţii 

la reuniune, dl Grigore Belostecinic, rector 
al ASEM, dr. hab., prof. univ., m. c. al AȘM, 
a menţionat actualitatea temelor abordate 
la conferinţă în contextul crizei economice 
mondiale și importanţa părerii reprezentan-
ţilor mediului academic în domeniul dat.

Conferinţa a cuprins prezentarea de lu-
crări în plen și pe secţiuni, urmate de dez-
bateri. Prezentările conferinţei au fost orga-
nizate în patru secţiuni:

- Instituţii și pieţe fi nanciare în contex-

tul crizei economice mondiale (moderatori: 
Ludmila Cobzari, dr. hab., prof. univ., Nadej-
da Botnari, dr., conf. univ., Ovidiu Stoica, dr., 
prof. univ., Aureliu Mărgineanu, dr., conf. 
univ., Natalia Gorea, specialist în sistemul 
bancar); 

- Sistemul de asigurări în condiţii de cri-
ză fi nanciară mondială (moderatori: Teodor 
Ungureanu, dr., Stanislav Fotescu, dr. hab., 
Dumitru Badea, dr., Paul Tănăsescu, dr.);

- Politici fi nanciare de atenuare a impac-
tului crizei mondiale asupra economiilor 
naţionale și de relansare a creșterii econo-

mice (moderatori: Natalia Bancilă, dr. hab., 
Dorin Cosma, dr., Angela Casian, dr., conf. 
univ., Olga Kuzmina, dr., conf. univ., Danda-
ra Viorel, dr.);

- Comunicarea și etica în mediul de afa-
ceri fi nanciar (moderatori: Vasile Cocriș, dr., 
prof. univ., Raisa Borcoman, dr., conf. univ., 
Angela Baurciulu, dr., conf. univ., Eugenia 
Bușmachiu, dr., conf. univ.).

Lucrările conferinţei vor fi  publicate în-
tr-o culegere specială. 

Andrei PRODAN

al Academiei Române, a prezentat 
o incursiune prin toate etapele de 
evoluţie a României în drumul spre 
Europa, atrăgând atenţia celor pre-
zenţi asupra „necesităţii de a lua în 
seamă cadrul geopolitic în care ne 
promovăm interesele, concurenţa 
de interese cu ţările UE, îndeosebi 
cu cele puternice, nota de plată ce 
trebuie inevitabil plătită în acest 
proces, confl ictele de interese ce se 
manifestă pe plan intern în procesul 
aderării, condiţiile birocratice impu-
se solicitanţilor”. 

În ce privește cazul Republicii 
Moldova, dl Ciumară a subliniat ne-
cesitatea de a normaliza relaţiile cu 
Federaţia Rusă, de a schimba atitu-
dinea României faţă de Rusia și faţă 
de populaţia vorbitoare de limba 
rusă din Moldova, dar și de a pro-
duce un real consens naţional, unul 
conștient și responsabil.

În replică la cele afi rmate, Grigo-
re Belostecinic a vorbit despre un șir 
de probleme cu care se confruntă 
societatea moldovenească, inclusiv 
experienţa redusă a statalităţii, a 
practicii politice a instituţiilor care 
trebuie să promoveze integrarea, 
oscilaţiile forţelor politice, dar și a 
unei părţi a populaţiei cu privire la 
direcţia de integrare a Moldovei – 
spre est sau spre vest, instabilitatea 
internă etc. Dl Belostecinic a mai 
menţionat că integrarea europea-
nă nu este posibilă fără sprijin din 
interiorul uniunii, de aceea Moldo-
va mizează foarte mult pe sprijinul 
României, ţara care trebuie să fi e 
interesată fără rezerve de integrarea 
Moldovei.

Profesorul Ion Petrescu a eviden-
ţiat câteva dimensiuni de maximă 
importanţă ale managementului 
integrării: alegerea modelului de 
management al proceselor de inte-
grare, recomandându-l pe cel fran-
cez; managementul intereselor, cu 
accent pe promovarea cu abilitate 
a interesului naţional în integrare; 

umanizarea managementului ade-
rării; abordarea procesuală a aderă-
rii, trecând de la strategii la politici și 
apoi la tactici; managementul bune-
lor relaţii cu vecinii etc.

Profesorul Napoleon Pop, di-
rector general adjunct al aceluiași 
institut, a intervenit în discuţie prin 
prezentarea experienţei proprii și 
a statului român în perioada de 
pregătire și negociere a asocierii 
României la UE. Dl Pop s-a referit la 
importanţa competenţei echipei de 
negociatori, inclusiv a comunicării în 
limbile engleză și franceză, manda-
tul ferm și explicit al negociatorilor, 
contactul permanent cu guvernul și 
cu parlamentul pe timpul negocieri-
lor, armonizarea legislaţiei, a instru-
mentelor comerciale, aplicarea în 
practică a programelor convenite, 
activismul în cadrul uniunii etc.

Prezentată sub sintagma „Guver-
nanţa integrării europene”, comuni-
carea dlui Pop poate fi  asociată cu un 
documentar tehnic de mare valoare, 
oferit din partea Institutului de Cer-
cetări Economice al Academiei Ro-
mâne, pentru pregătirea integrării 
europene a Republicii Moldova.

Potrivit organizatorilor, eveni-
mentul de la Brașov a fost, dincolo 
de conotaţiile lui știinţifi ce, o extra-
ordinară reușită în planul relaţiilor 
umane și mai ales în planul identi-
fi cării căilor și modalităţilor practi-
ce de realizare a unui deziderat de 
maximă importanţă pentru viitorul 
Republicii Moldova: integrarea ţării 
noastre în spaţiul economic, politic 
și cultural al Uniunii Europene.

P.S. E de menţionat că următoarea 
întrunire a reprezentanţilor diferitelor 
centre universitare din Moldova și din 
România va avea loc în septembrie 
2010, la tradiţionalele manifestări 
prilejuite de Ziua ASEM și Ziua Econo-
mistului.

Consemnare 
de Tatiana ROŞCA

EXPERIENŢA ROMÂNIEI  
ÎN SPRIJINUL INTEGRĂRII 
MOLDOVEI ÎN UE

O delegaţie a ASEM a participat la reuniunea cu genericul „Managementul proceselor 
de asociere și aderare la Uniunea Europeană”, care s-a desfășurat recent în incinta 
Universităţii „Spiru Haret” din Brașov.

Lucrările reuniunii au debutat 
prin scurte alocuţiuni de salut, din 
care a răzbătut cu deosebită clari-
tate lipsa oricăror eforturi protoco-
lare, precum și intenţia participan-
ţilor de a-și transmite reciproc, fără 
menajamente, judecăţi de valoare, 
experienţe, idei, soluţii, informaţii 
știinţifi ce.

Prof. univ., dr. hab., Grigore Be-

lostecinic, rector al ASEM, s-a referit 
la cele mai importante schimbări 
care s-au produs în ultimul an în 
Moldova, menţionând că integrarea 
ţării noastre în Uniunea Europeană 
constituie, în prezent, nu doar un 
scop în sine, ci calea posibilă care 
să ducă la bunăstare, un obiectiv 
comun al României și al Moldovei. 
Totodată, d-lui a accentuat impor-

tanţa preluării experienţei României 
în ce privește procesul de integrare 
în UE și modalităţile de soluţionare a 
problemelor cu care se confruntă un 
stat ce aspiră spre această integrare.

În acest context, prof. univ, dr. 
Mircea Ciumară, Doctor Honoris 
Causa al ASEM, director general al 
Institutului Naţional de Cercetări 
Economice „Costin Kiriţescu” (INCE) 

POLITICI FINANCIARE 
DE RELANSARE 
A CREȘTERII ECONOMICE
LA 29 ŞI 30 APRILIE, LA ACADEMIA DE STUDII ECONO
MICE DIN MOLDOVA A AVUT LOC CONFERINŢA INTER
NAŢIONALĂ CU GENERICUL „ POLITICI FINANCIARE DE 
RELANSARE A CREŞTERII ECONOMICE ÎN CONDIŢIILE 
CRIZEI ECONOMICE MONDIALE”. 
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În zilele de 22-23 aprilie, la 
Academia de Studii Economice 
din Moldova, a avut loc Conferinţa 
Internaţională cu genericul 
„Evoluţia demografi că și politicile 
securităţii demografi ce: Actualitate 
și perspective”. Conferinţa a fost 
consacrată jubileului de 70 de ani de 
viaţă și 49 ani de activitate știinţifi că 
și pedagogică al dlui Constantin 
Matei, dr. hab., prof. univ., șef 
Catedră Geografi e și Economia 
Mediului.

Conferinţa a fost organizată de 
ASEM, Catedra Geografi e și Eco-

nomia Mediului, în parteneriat cu UN-
FPA, Fondul ONU pentru Populaţie și a 
reunit specialiști în demografi e, sociolo-
gie și medicină din Republica Moldova 
și România. La eveniment a participat dl 
Francois Farah, Director UNFPA pentru 
Republica Moldova. Cuvântul de salut 
către participanţii la reuniune a fost 
adresat de către dna Ala Cotelnic, prim-
prorector pentru activitate didactică 
ASEM.

Scopul prioritar al Conferinţei a fost 
de a pune în discuţie problemele demo-
grafi ce cu care se confruntă Republica 
Moldova, printre care îmbătrânirea po-
pulaţiei, scăderea natalităţii, creșterea 
mortalităţii în rândul persoanelor apte 
de muncă, migraţia și analiza reacţiei 
de răspuns a autorităţilor faţă de aces-
te fenomene. În principal, a fost supus 
dezbaterilor publice proiectul Strategiei 
Naţionale în domeniul Securităţii Demo-
grafi ce a Republicii Moldova pentru anii 
2010-2025, afl at în curs de elaborare de 
Secţia politici demografi ce a Ministeru-
lui Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei. 
Acest document își propune să amelio-

Faptul că Aula blocului „A” al 
ASEM a fost arhiplină cu tineri cerce-
tători veniţi la deschiderea ofi cială 
a conferinţei a produs satisfacţie în 
rândul organizatorilor:

„Situaţia economică a RM, dar și 
cea mondială oferă tinerilor posibili-
tăţi, noi provocări și teme de cerce-
tare știinţifi că. Criza, comportamen-
tul post-criză, implicarea statului în 
economie, pretenţiile de integrare a 
RM în circuitul economic european – 
sunt teme ample abordate calitativ și 
foarte insistent de către tinerii cerce-
tători în majoritatea celor 20 secţiuni 

tematice ale conferinţei”, a subliniat 
din start dl Grigore Belostecinic, ac-
centuând în mod special importan-
ţa cercetării, inovării și a transferului 
tehnologic, domenii care, în condi-
ţiile când societatea contemporană 
devine tot mai mult o societate ba-
zată pe cunoaștere și informaţii, au 
un impact hotărâtor asupra dezvol-
tării și prosperităţii oricărei naţiuni. 
În asemenea condiţii, informaţia 
devine o resursă strategică și funda-
mentală, asemănătoare capitalului 
în societatea industrială. 

La rândul său, Serafi m Urechean 

a salutat setea de cunoaștere a tine-
rilor cercetători, reiterând angaja-
mentele noii conduceri și membrilor 
AIE pentru dezvoltarea economică a 
ţării și susţinerea noii generaţii de 
specialiști, în special economiști, 
ASEM fi ind, potrivit ofi cialului, „fl ag-
man-ul” acestui domeniu în RM. Ure-
chean a recunoscut că deschiderea 
generoasă a instituţiilor fi nanciare 
internaţionale pentru Moldova nu 
poate fi  veșnică și că este nevoie de 
eforturi economice raţionale, dar 
colosale pentru a putea face faţă cu 
demnitate încrederii investite de Eu-

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL 
AL TINERILOR CERCETĂTORI    EDIŢIA 2010

Peste 400 participanţi, dintre care 80 doctoranzi, reprezentanţi ai 
mai multor universităţi din Republica Moldova, dar și din România, 
Ucraina, Rusia, Italia au participat, timp de trei zile, direct, dar și de la 
distanţă, la ediţia curentă a Simpozionului Internaţional al Tinerilor 
Cercetători, organizat, în mod tradiţional, de Academia de Studii 
Economice din Moldova. Publicul adunat la deschiderea manifestării 
a fost salutat și „binecuvântat” de către rectorul ASEM, dl Grigore 
Belostecinic, precum și de către „un prieten foarte bun” al ASEM, 
Serafi m Urechean, prim-vicepreședinte al Parlamentului RM, dr.hab. 
în economie. Acesta, afl at în drum spre PNUD, a acceptat cu deosebită 
plăcere invitaţia lansată cu doar câteva minute înaintea deschiderea 
simpozionului.

ropa în schimbarea râvnită de ţara 
noastră.  

Serafi m Urechean a ţinut să „la-
ude” un pic în plus ASEM-ul, bucu-
rându-se de „minunatul” bloc nou, 
ultramodern, amintindu-și totoda-
tă, comparativ analizând progresul 
știinţifi c, de mașinile de calcul Minsk 
– 22, pe care le-a studiat el cândva  
în clădirea Blocului A, specifi când că 
doar parfumul tinereţii mai persistă 
prin culuarele instituţiei. În rest, toa-
te-s noi și … performante (n.r.).

Întru susţinerea afi rmaţiei, ime-
diat după prezentarea primelor 3 
rapoarte de către cei mai buni stu-
denţi și doctoranzi ai ASEM: Sergiu 
Comandari, Irina Raboșapca și Ale-
xandru Monahov, cel mai de vază 
public a mers în sala 104, din Bl. B, 
unde s-a dat startul teleconferinţei.

Ecaterina Dănilă, studentă în 
anul III, Finanţe, membră a comi-
tetului organizatoric, a menţionat, 

în deschiderea lucrărilor forului, că 
subiectele pe care le abordează sim-
pozionul sunt, fără îndoială, de mare 
actualitate. „Este un simpozion al ce-
lor tineri și optimiști, puternici și cu 
mari speranţe, cu vise realizabile și 
susţinere fundamentală (necondiţi-
onată) din partea profesorilor. Este 
un simpozion al celor mai valoroși 
specialiști ai zilei de mâine din ca-
drul economiei naţionale dar și in-
ternaţionale”. 

Ediţia 2010 a Simpozionului In-
ternaţional al Tinerilor Cercetători 
și-a încheiat lucrările joi, 29 aprilie, 
cu premierea autorilor celor mai 
bune comunicări. S-au acordat di-
plome de gradul I, II și III, menţiuni 
și premii speciale. Printre acestea, 
în premieră au fost acordate foi de 
odihnă cu schimb de experienţă la 
școlile de vară în România – pentru 
40 studenţi.  

Liuba LUPAŞCO

FĂRĂ UN SUPORT FINANCIAR CONCRET, 
POLITICILE DEMOGRAFICE SUNT INCOMPLETE

reze situaţia în domeniul demografi c pe 
termen mediu și lung.

Prezentările conferinţei au fost orga-
nizate în secţiunile:

- Politici demografi ce și politici mi-
graţioniste (moderatori: Boris Gâlca, dr., 
director de programe UNFPA, Constan-
tin Matei, dr. hab., prof. univ., șef Catedră 
Geografi e și Economia Mediului, ASEM); 

- Evoluţia demografi că și reproduce-
rea populaţiei (moderatori: Vasile Surd, 
dr., prof., Cluj-Napoca, Ionel Muntele, 
dr. prof., Iași, Vitalie Sochirca, dr., conf., 
USM); 

- Îmbătrânirea și evoluţia mortalită-
ţii (moderatori: Dumitru Tintiuc, dr. hab., 
prof., univ., Sorin Pavel, prof. univ., Timi-
șoara);

- Problemele geo-demografi ce (mo-
deratori: Matei Mâtcu, dr. conf. ASEM, 
Olga Cazanţeva, dr. conf. AȘM.);

- Problemele ecologice și societatea 
umană (moderatori: Vasile Guţuleac dr., 
prof. univ., Univ. Cernăuţi, Nicolae Bo-
boc, dr. conf. AȘM).

La sfârșitul celor două zile ale lucră-
rilor Conferinţei, reprezentanţii mediului 
academic în domeniul demografi ei și ai 
Fondului ONU pentru Populaţie au pre-
zentat, în cadrul unei conferinţe de pre-
să, mai multe recomandări de îmbună-
tăţire a proiectului Strategiei Securităţii 
Demografi ce pentru anii 2010-2025, lu-
ând în calcul experienţa internaţională 
și necesităţile prioritare ale populaţiei. 

Potrivit experţilor, pentru a da rezul-

tate, Strategia trebuie să fi e însoţită de 
o politică demografi că cu măsuri con-
crete ce ar avea acoperire fi nanciară. O 
măsură prioritară, în opinia expertului în 
demografi e Constantin Matei, ar fi  redu-
cerea mortalităţii persoanelor în vârstă 
aptă de muncă. Anul trecut, mai mult 
de o treime din persoanele decedate 
au fost economic active, acest indicator 
fi ind mai mare în rândul bărbaţilor. “Ca-
uza ţine, în primul rând, de acutizarea 
bolilor cardio-vasculare și accesul limitat 
la servicii medicale. Astăzi, avem situaţii 
când trei-patru sate sunt deservite de 
un singur medic, iar la sate cu patru-șase 
mii de locuitori există o singură asisten-
tă medicală. O soluţie ar fi  îmbunătăţirea 
infrastructurii medicale și direcţionarea 
prioritară a resurselor în acest domeniu”, 
a precizat dl Matei.

Valeriu Sainsus, conferenţiar la 
ASEM, a menţionat că documentul ne-
cesită restructurări în corespundere cu 
necesităţile și posibilităţile reale ale sta-
tului și populaţiei. De exemplu, statul își 
dorește ca familia să aibă doi copii, dar 
părinţii nu-și permit să-i crească. Astăzi, 
în Moldova, o femeie de vârstă fertilă 
naște, în medie, un singur copil. De ace-
ea, Strategia ar trebui să refl ecte aceste 
necesităţi ale statului, dar să prevadă și 
mecanisme concrete de creare a condi-
ţiilor pentru satisfacerea lor.

De asemenea, a menţionat dl Sain-
sus, este important să ajustăm Strategia 
la intenţiile ţării de a adera la Uniunea 

Europeană, urmând ca documentul să 
prevadă o serie de reforme demografi ce, 
între care racordarea sistemului de pen-
sii la cel european. „Având în vedere că 
populaţia Moldovei îmbătrânește rapid, 
sunt necesare acţiuni în vederea majoră-
rii censului de pensionare. O primă etapă 
ar fi  egalarea vârstei de pensionare pen-
tru femei și bărbaţi, precedată de o vastă 
campanie de informare a populaţiei”.

Prezent la conferinţă, dl Francois Fa-
rah, Director UNFPA pentru Republica 
Moldova, a spus că problema demogra-
fi că este una complexă, iar măsurile în-
treprinse nu oferă soluţii imediate. 

„UNFPA se afl ă în Republica Moldo-
va pentru a asista Guvernul și partenerii 
în acest proces și a facilita tranziţia de-
mografi că”, a subliniat ofi cialul.

Proiectul Strategiei Securităţii Demo-
grafi ce a Republicii Moldova urmează să 
fi e aprobat până la fi nele anului curent. 
Moldova are nevoie de un așa document 
în condiţiile în care, anual, pierde circa 
8000 de persoane din cauza migraţiei și 
a sporului natural negativ, are o popula-
ţie îmbătrânită, iar dacă nu va lua măsuri 
urgente, atunci către anul 2050 ar putea 
număra cu un milion de oameni mai pu-
ţin, fi ecare a treia persoană ajungând să 
fi e la vârsta de pensionare. Astfel, după 
cum afi rmă experţii în demografi e, “Fără 
un suport fi nanciar concret, politicile de-
mografi ce sunt incomplete”. 

Andrei PRODAN
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Republica Moldova se afl ă 
acum la răscruce de dru-

muri, este în momentul implemen-
tării IFRS și în etapa de tranziţie către 
aceste standarde. Pentru toţi cei care 
vor fi  atinși de proces, implementa-
rea constituie o provocare. O provo-
care, deoarece acest proces condi-
ţionează modifi carea a ceva radical 
în ceea ce pînă acum s-a obișnuit să 
se facă în alt mod. Este o provocare, 
deoarece nu sunt cunoștinţele și 
experienţa necesară pentru a folosi 
IFRS-urile. Această situaţie obligă la 
cunoașterea și studierea standarde-
lor internaţionale.

Este o provocare și pentru au-
torităţile de stat, deoarece, pentru 
implementarea IFRS-urilor, este ne-
voie, în primul rând, de a defi nitiva 
cadrul juridic.

Cu toate acestea, actualitatea 
și importanţa acestui fenomen de 
convergenţă a sistemelor conta-
bile naţionale în cadrul întregului 
proces de globalizare a economi-

ei este primordială, în condiţiile 
în care ţara noastră pășește pe 
această cale.

Acestea sunt motivele care au 
condiţionat membrii Consiliului Fa-
cultăţii Contabilitate să organizeze o 
dezbatere cu genericul “Implemen-
tarea Standardelor Internaţionale de 
Raportare Financiară (SIRF, IFRS) e o 
necesitate iminentă în RM”.

Argumentele prezentate de 
echipa afirmatoare, în următoa-
rea componenţă: Elena Prisăcari, 
Sergiu Cuminschi, Andrei Tăna-
se, au tins să asigure audienţa că 
implementarea SIRF este următo-
rul pas în dezvoltarea economiei, 
pas ce nu trebuie amânat!

Primul argument adus este că im-
plementarea SIRF va facilita accesul 
companiilor moldovenești pe piaţa 
internaţională de capital, deoarece 
uztilizarea acelorași standarde de re-
glementare vor facilita colaborarea 
dintre investitori: aceștia, practic, 
“vor vorbi aceeași limbă”. Totodată, 

companiile de creditare naţiona-
le își lărgesc considerabil arealul și 
pot colabora cu cele din străinătate, 
având astfel posibilitatea să aleagă 
varianta optimă pentru ele! Pentru 
companiile transnaţionale, utilizarea 
SIRF reduce considerabil cheltuielile 
pentru elaborarea rapoartelor fi nan-
ciare.

Cel de-al doilea argument: im-
plementarea SIRF este un proces 
indispensabil integrării RM în UE, 
deoarece SIRF sunt actul de bază de 
reglementare în UE. În plus, acestea 
vor condiţiona formarea de noi spe-
cialiști competenţi in domeniu, care 
ar putea face concurenţă specialiș-
tilor străini, ei reprezentând, toto-
dată, o carte de vizită a ţării noastre. 
În același timp, companiile naţiona-
le devin mai atractive pentru fuzio-
nări cu companiile europene și nu 
numai, iar integrarea deplină a ţă-
rii în UE începe de la nivel micro și, 
apoi, macroeconomic.

Implementarea SIRF va mai per-

STANDARDELE INTERNAŢIONALE 
DE RAPORTARE FINANCIARĂ 
ÎN VIZORUL STUDENŢILOR 
DE LA CONTABILITATE
Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil naţional cu cel mondial sunt 
determinate de noua confi guraţie a relaţiilor economice internaţionale afl ate într-un 
proces de globalizare generală sub impulsul circulaţiei internaţionale a capitalului.

mite transformarea într-un stat mo-
dern, care va ţine pasul cu transfor-
mările economiei mondiale. Astfel, 
vor dispărea decalajele dintre SNC 
și SIRF. O anticipare a momentului 
obligatoriu de implementare SIRF ar 
diminua haosul existent in momen-
tul realizării acestuia.

Implementarea SIRF este, deci, 
inevitabilă, dacă RM dorește să-și 
dezvolte piaţa de capital și să creas-
că economic. Acest pas nu trebuie 
evitat și nici amânat: companiile al-
tor ţări care le aplică sunt mai com-
petitive și mai atracvtive din punct 
de vedere investiţional.

Bineînţeles, într-o rundă de dez-
bateri sunt două echipe concurente. 
Una susţine moţiunea, cealaltă o 
respinge.

Echipa negatoare, în urmă-
toarea componenţă: Irina Bidiac, 
Ana Siloci, Eugenia Grosu, și-a 
propus să demonstreze că SNC 
trebuie convertite la SIRF, aceasta 
fiind o soluţie oportună, sigură și 
benefică pentru RM.

Ei au susţinut că implementarea 
SIRF în contextul politico-economic 
nu constituie o strategie adecvată 
promovată de către stat, deoarece 
actualmente ţara înregistrează o 
instabilitate politico-economică. În 
plus, în opinia negatorilor, imple-
mentarea SIRF nu va stimula investi-
ţiile în ţară, dat fi ind faptul că inves-
titorii se confruntă cu alte probleme, 
precum embargo-ul asupra produc-
ţiei vinicole, situaţia regiunii trans-
nistrene, imperfecţiunea sistemului 
juridic, fl exibilitatea pieţei fi nanci-
are, și nicidecum cu lwgislaţia în vi-
goare referitoare la SNC sau SIRF.

De asemenea, negatorii conside-
ră că integrarea în UE nu presupune 

în mod obligatoriu adoptarea SIRF, 
căci acest lucru nu este prevăzut ni-
căieri.

SIRF favorizează dezvoltarea 
contabilităţii creative în unităţile 
implementate. Drept exemplu, pot 
servi companiile americane ai căror 
manageri declară valoarea venitului 
obţinut favorabil lor, în funcţie de 
bonusurile pe care le au acestea, de 
obicei, mai redus, ceea ce nu prezin-
tă o situaţie benefi că pentru Buge-
tul de Stat.

Un alt aspect este faptul că va fi  
nevoie de o recalifi care a personalui 
întregii sfere de activitate și, respec-
tiv, instruirea acestora, ceea ce va 
necesita costuri enorme.

Ar fi  mai raţional să adaptăm SNC 
la SIRF și nu să căutăm perspective 
nesigure.

Întreaga desfășurare a concur-
sului a fost atent analizată de către 
invitaţii speciali: Alexandru Nede-
riţă, prof. univ.,dr. hab., Ana Vitiuc, 
consilier al șefului Inspectoratului 
Fiscal Central de Stat, Veronica Vra-
galeva, inspector fi scal superior, 
Direcţia Metodologia Administrării 
Fiscale.

Invitaţii la dezbatere au fost 
imparţiali, dându-le câștig de ca-
uză ambelor grupuri, pe motiv că 
au avut un caz și niște argumente 
foarte bine structurate și conso-
lidate. Domniile lor au menţionat 
că în această privinţă urmează încă 
multe dezbateri și  rămâne să ve-
dem ce se va întâmpla în viitorul 
apropiat.

Liudmila RACU, 
Membru al Consiliului 

Facultăţii Contabilitate

”AI CURAJUL 
SĂ-ŢI INIŢIEZI 
O AFACERE?”

După ce au afl at mai multe detalii despre existenţa concursuri-
lor de burse pentru studenţii din R. Moldova, studenţilor Facultăţii 
Economie Generală și Drept li s-a propus o nouă activitate. Este vor-
ba despre un training, organizat la iniţiativa  Consiliului studenţesc 
EGD, cu tematica ”Ai curajul să-ţi iniţiezi o afacere?”.

De fapt, așa a și început trai-
ningul, Ala Lopatniova, 

studenta an.III, CIB (despre care 
s-a scris într-o ediţie anterioară), 
vorbitoarea acestui workshop 
provocându-i pe participanţi 

chiar cu întrebarea”Ai curajul să-ţi 
iniţiezi o afacere?”.

Despre pașii iniţierii unei afa-
ceri, despre importanţa ideii, a 
curajului de a alcătui un business-
plan și de a aplica la diferite con-

cursuri și granturi – despre toate 
acestea s-a discutat mai detaliat în 
cadrul activităţii din 22 aprilie cu-
rent.

Participanţii, studenţii anului I, II, 
III, IV ai Facultăţii EGD și nu doar, au 
avut șansa de a ”fura” din micile se-
crete ale unei afaceri, Ala și Dumitru, 
proprietarii SRL ”Lolion Grup”, fi ind 
un exemplu viu, de succes.

Training-ul a decurs sub forma 
unui dialog, participanţii având po-
sibilitatea să adreseze întrebări în 
orice moment, așa încât orice etapă 
a iniţierii unei afaceri a fost dezbătu-
tă și analizată.

...”Succesul nu este o destinaţie, 
este un proces în sine”, ...”Cine nu in-
vestește nu are sorţi de izbândă”, .. 
”Nu încetaţi să visaţi, visele devin rea-
litate”, ...”80 la sută din oameni au trei 
scopuri primordiale în viaţă – bani, 
sănătate, familie”.

A vorbit din experienţa proprie, a 
adus exemple și cazuri concrete, ast-
fel încât să îi încurajeze pe studenţi 
să-și investească resursele (fi nancia-
re, intelectuale etc.)   într-o afacere 
care mâine poate fi  de succes.

De asemenea, studenţii au pu-
tut afl a cum și cât trebuie de investit 
pentru iniţierea unei afaceri, de ce 
au nevoie, unde trebuie să se adre-
seze pentru diferite proceduri de 
înregistrare a afacerii etc. Cum nimic 
nu merge strună, vorbitorii au recu-
noscut și faptul că afacerea lor nu în-
registreză doar profi t, mai întâlnește 
și obstacole, dar aceasta nu îi des-
curajează. ”Cine nu riscă, nu câștigă, 
iar căzând și ridicându-te, mergând 
mai departe și nerenunţând la idee, 
obţii succes” – de aceasta e absolut 
convinsă Ala Lopatniova.

”Trainingul a fost interesant și 
util prin multitudinea de informa-
ţii actuale, prezentate nu în formă 
doar teoretică, dar și practică. De-
oarece noi avem cunoștinţe gene-
rale despre ce este o afacere, dar 
iată despre anumite probleme și as-
pecte nu am știut până astăzi. Sunt 
sigură că la acest capitol sunt mult 
mai multe de spus, dar aceasta o 
vom afl a pe parcurs”, a spus Nadej-
da Borta, una dintre participante.

 Alexandrina Zinenco, o 
altă participantă, a menţionat: 
”Este binevenită organizarea unor 
asemenea traininguri, susţinute 
chiar și de studenţi, pentru că aceș-
tia sunt mai aproape de noi, de ne-
cesităţile noastre, în pofi da faptului 

că nu au o experienţă foarte vastă 
în domeniu”.

 Irina Ştefan: ”Mi-a plăcut 
trainingul, informaţia – bine struc-
turată, moderatorii – foarte buni. 
Mi-aș fi  dorit mai multe cazuri la 
diferite faze de dezvoltare a unei 
afaceri, cazuri de eșec și motivare”.

 Tatiana Zabulica a subliniat 
importanţa unor astfel de activităţi, 
promovate de Consiliul studen-
ţesc EGD, care îi au în prim-plan pe 
studenţi și necesităţile lor. ”Pentru 
viitor, ar fi  necesar de organizat 
traininguri ce ţin de încadrarea stu-
denţilor în câmpul muncii aici, în 
ţară, despre posibilităţile de anga-
jare a tinerilor absolvenţi”.

 Alina Codreanu, vicepre-
şedintele Consiliului studenţesc 
EGD, a concluzionat: ”În ceea 
ce facem, ne bucură foarte mult 
receptivitatea tinerilor, pentru că 
pentru ei organizăm tot felul de 
minitraininguri, victorine, mese 
rotunde etc. Studenţii trebuie im-
plicaţi, trebuie informaţi cu ceea ce 
le este mai aproape – scrierea arti-
colelor știinţifi ce, burse, concursuri, 
angajări, afaceri și lista poate conti-
nua la nesfârșit”.

La fi nal, toată lumea s-a sim-
ţit importantă prin primirea unui 
certifi cat care dovedește faptul 
de participare la acest training (cu 
semnătura dlui rector!). 

Valentin ROTARU, D 272
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Acest acronim este unul dintre 
cele mai cunoscute, deoarece 

toată lumea știe că “pe www poţi găsi 
orice”; orice informaţie cu caracter public 
bineînţeles. Printre alte invenţii digitale 
care ne facilitează accesul la informaţie 
se numără FTP (fi le transfer protocol) și, 
bineînţeles, motoarele de căutare. Sear-
ch engines …. cine nu a auzit de Google 
sau Altavista? Motoarele de căutare re-
prezintă unele dintre cele mai puternice 
ustensile pentru accesul la informaţia 
digitală. Acestea stochează în baza lor 
de date informaţii despre content-ul ser-
verelor. Revenind la ideea de la care am 
plecat și anume aceea că informaţia stă 
la baza multor activităţi pe care le desfă-
șurăm, ne punem întrebarea: “Ce facem 
cu informaţiile sensibile?”. Pe cât de sim-
plu pare, pe atât de complicat este răs-
punsul: “le protejăm”.

Nevoia de securitate la nivel informa-
ţional este din ce în ce mai stringentă.

Pe zi ce trece, numărul companii-
lor care au nevoie de canale securizate 
crește; numărul persoanelor care doresc 
confi denţialitatea informaţiilor crește; și 
lista continuă.

Din aceste dorinţe de confi denţiali-
tate, existente de altfel de mult timp dar 
sub alte forme, s-au născut ideile, teori-
ile, programele și cercetările legate de 
securitatea informaţiei.

Securitatea informaţiei….este o de-
numire prea generală. În primul rând, 
trebuie să înţelegem nevoile de securita-
te ale unei persoane sau companii etc.

La nivelul unui utilizator obișnuit, 
nevoia de securitate se referă în general 
la: protejarea datelor împotriva corupe-
rii, protejarea datelor împotriva furtului, 
protejarea sistemului împotriva atacuri-
lor etc.

Securitatea informaţională este un 
domeniu mult prea vast și cu prea mul-
te domenii conexe pentru a fi  detaliat 
complet undeva. Lumea este în continuă 
mișcare, cerinţele de securitate și confi -
denţialitate cresc pe zi ce trece, amenin-
ţările ţin pasul.

LABORATORUL SECURITĂŢII 
INFORMAŢIONALE AL ASEM – 
PREOCUPAT DE NOILE 
PROVOCĂRI 

“Securitatea informaţională 2010” 
este tema ediţiei a VII-a a conferinţei 
internaţionale organizate în perioa-
da 15 – 16 aprilie de către Laboratorul 
de Securitate Informaţională al ASEM. 
Evenimentul presupune dezvoltarea 
activităţilor de cercetare-dezvoltare a 
studenţilor, doctoranzilor și tinerilor 
cercetători în domeniul securităţii infor-
maţionale, selectarea tinerilor specialiști 
pentru structurile informaţionale de stat 
sau comerciale. Or, printre susţinătorii 
conferinţei de la ASEM, anul acesta s-au 
numărat nume cu „greutate” în dome-
niul IT: Agenţia pentru Inovare și Transfer 
Tehnologic, companiile ARAX, ITS Mana-
gement, Credinfo, Microsoft etc.

În cadrul conferinţei au avut loc un 
șir de evenimente: o videoconferinţă în-
tre cercetătorii din Moldova și alte ţări, 
un master-class în domeniul securităţii 
informaţionale cu participarea profesori-
lor din universităţile din străinătate.

Printre temele de cercetare aborda-

te în cadrul conferinţei: Bazele dreptului 
referitoare la securitatea informaţională, 
formarea politicii de securitate a siste-
melor informaţionale, protejarea propri-
etăţii intelectuale și a dreptului de autor, 
măsuri organizatorice în domeniul secu-
rităţii informaţionale, metode criptogra-
fi ce de protejare a informaţiei, analiza 
riscului la administrarea resurselor infor-
maţionale, analiza fraudelor informaţio-
nale și a mijloacelor de protecţie, investi-
garea crimelor informaţionale, economia 
securităţii informaţionale etc.

SECURITATEA 
INFORMAŢIONALĂ 
NU E PRODUS, NICI PROCES. 
E O STARE

“În ziua de azi, a fi  informat repre-
zintă o caracteristică a celor care ies în-
vingători în orice domeniu. Informaţiile 
sunt cumpărate pe bani grei și e normal 
ca ele să fi e păzite cu ardoare. Securita-
tea informaţională nu mai este demult 
un produs, nici chiar un proces, e o stare 
care ne frământă. 

Acum 3 ani, la o astfel de conferinţă 
vorbeam de faptul că problemele securi-

SECURITATEA INFORMAŢIEI: 
CHEIA DE AUR DE LA POARTA 
NOILOR OPORTUNITĂŢI 

Ce este informaţia? Informaţia este conceptul care stă la baza acestei ere. Informaţia, 
dacă pentru TINE nu este deja, cu siguranţă va fi  obiectul principal de lucru în anii ce vor 
urma. Când spunem informaţie, ne gândim în principal la informaţia digitală. O dată cu 
dezvoltarea tehnologiei, spaţiile virtuale care mai demult existau doar în imaginaţie au 
început să prindă viaţă. Astfel, a luat naștere WWW-ul (world wide web). 

tăţii informaţionale, în scurt timp, vor fi  
o problemă a fi ecărui om, indiferent de 
voinţa acestuia. Acest timp a venit. Fie-
care din noi avem telefon mobil, poștă 
electronică, suntem integraţi în diverse 
reţele de socializare, reţele interne la ser-
viciu, luaţi la evidenţă în diferite registre 
etc. Totul ar fi  bine, dacă aceasta nu ne-ar 
face mai vulnerabili și nu ne-ar impune 
să facem faţă provocărilor, diverselor 
atacuri”, a declarat Ghenadie Cernenco, 
de la Agenţia pentru Inovare și Transfer 
Tehnologic.

„Poate credeţi că necesitatea de se-
curizare a informaţiei e valabilă pentru 
stat sau marile corporaţii între care se 
duc lupte acerbe pentru cota de piaţă 
și notorietate. Însă, și în cazul întreprin-
derilor mici și mijlocii, informaţia, sub 
diversele ei forme, constituie una dintre 
cele mai importante resurse. Și, de ace-
ea, securitatea informaţiei este decisivă 
pentru distanţarea de concurenţă, pen-
tru asigurarea rentabilităţii și, nu în ulti-
mul rând, pentru construirea unei ima-
gini publice favorabile”. 

Acesta, potrivit lui Serghei Ohrimen-
co, șeful Laboratorului de Securitate In-
formaţională și organizatorul tradiţional 
al conferinţei, a fost mesajul participan-
ţilor la eveniment, care s-au străduit să-și 
expună viziunile aspra aspectelor ce ţin 
de securitatea informaţiei în lume și în 
ţara noastră în mod special. 

“Unul dintre aspectele informaţi-
ei este cel politic, întrucât informaţia 
constituie puterea, iar accesul faţă de 
ea constituie condiţia libertăţii. Chiar în 
ţările unde informatizarea galopează în 
dezvoltarea sa, accesul deschis faţă de 
informaţie și cunoștinţe este întrebuin-
ţat nu numai în scopuri umanistice, ci 
și împotriva omului și chiar a omenirii. 
Cazuri care poartă un caracter antijuridic 
și amoral sunt foarte multe. Mai întâi de 
toate, furturile “electronice” ale banilor. 
Adevăraţi.”, a declarat, la rândul său, un 
raportor, absolvent ASEM, angajat să asi-
gure securitatea informaţională a unei 
bănci moldovenești. 

Pe bune, tâlhăriile înarmate, care au 
loc în lume, nu constituie nimic în com-
paraţie cu jafurile “electronice”, cu ajuto-
rul cărora miliarde de dolari se virează de 
pe un cont pe altul și dintr-o ţară în alta. 
Specialistul în informatică este omul cu o 
minte foarte dezvoltată și dacă el se do-
vedește a fi  stăpânit de o oarecare idee, 
el e capabil să săvârșească asemenea lu-
cruri, care să fi e demne cu adevărat de 
Machiavelli. Doar băncile SUA pierd zeci 
de miliarde de dolari pe an, fapt care se 
poate compara cu privilegiile economi-
ce de pe urma aplicării computerelor; 
totodată, deja jumătate din crimele din 
lumea afacerilor sunt legate de utilizarea 
tehnologiilor informaţionale.

“Insaideri”, “fanatici telefonici”, “ha-

keri”, “crakeri” sau simpli “trâmbiţari” sunt 
expresiile lexicului actual, când vine vor-
ba de securitate informaţională. Aseme-
nea “specialiști”, eroi principali ai fi lmelor 
de acţiune, sunt foarte periculoși. La ce 
consecinţe poate duce amestecul lor 
“profesional” nu e greu a ghici. E mai 
greu a accepta și conștientiza amploarea 
și daunele acţiunilor lor.

Între timp, cum să-i depistezi, cum 
să le anticipezi intenţiile, în ce măsură 
formula unui succes e valabilă pentru cel 
care va benefi cia de tehnologia de mâi-
ne – rămâne a fi  tema discuţiilor pentru 
multe alte conferinţe cu genericul “Secu-
ritatea Informaţională XXXX” la ASEM

Până una alta, cu gândul că ar fi  ca-
zul să-mi schimb parolele celor 3 adrese 
electronice de care mă folosesc, iar seara, 
să nu uit (după câte am auzit astăzi des-
pre paza bună în materie de informaţie), 
să verifi c voyajul electronic al fi ică-mii, o 
revistă electronică îmi aduce la cunoștin-
ţă o știre exact la subiect.

CRIMINALITATEA PE INTERNET 
SCAPĂ DE SUB CONTROL

100 de atacuri pe secundă sunt lan-
sate zilnic asupra computerelor din în-
treaga lume. O dată la 4,5 secunde, un 
computer este afectat de un astfel de 
atac cibernetic.

Datele sunt furnizate de un raport al 
companiei Symantec, liderul mondial în 
producţia de programe antivirus. Rapor-
tul trage un semnal de alarmă, subliniind 
faptul că în 2009, numărul de programe 
dăunătoare a crescut cu 71% faţă de 
2008, ceea ce înseamnă că 51% dintre 
toţi virușii, troienii și celelalte programe 
dăunătoare au fost create în 2009.

 În 2009, numai Symantec a identifi -
cat 2,9 milioane de programe dăunătoa-
re și viruși care circulă “liber” pe internet, 
însă specialiștii spun că numărul acesto-
ra ar putea fi  chiar mai mare.

Liuba LUPAŞCO

5 SFATURI PENTRU 
A TE PROTEJA ONLINE:

1. foloseşte un program de 
securitate antivirus şi antispy-
ware;

2. asigură-te ca fi rewall-ul 
este mereu activ;

3. instalează update-urile 
sistemului de operare (Win-
dows) pe care-l foloseşti, ime-
diat ce acestea devin disponi-
bile;

4. nu deschide attachment-
urile din e-mailuri pe care le 
primeşti de la persoane pe 
care nu le cunoşti;

5. ai grijă să ai întotdeauna 
instalată ultima versiune de 
browser.
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Am fost învăţaţi să credem că putem atin-
ge perfecţiunea în orice domeniu, atâta timp 
cât “muncim” pentru a obţine acel lucru. Am 
fost învăţaţi să credem la fel și despre cariera 
noastră. Evident, cu toţii ne dorim o carieră de 
succes, ne dorim să ne găsim vocaţia profesi-
onală, să avem rezultate demne de invidiat și 
să ne simţim împliniţi prin activitatea pe care 
o desfășurăm. 

Ce înseamnă, de fapt, o carieră de suc-
ces? Iată o întrebare la care a fost invitat să ne 
răspundă dl Alexandru Zgardan, director al 
Primului Fond Privat de Pensii, în cadrul celei 
de-a XIV-a ședinţe a Clubului de Discuţii Eco-
nomice ASEM, desfășurată sâmbătă, 24 aprilie 
curent.

D-lui a menţionat că fi ecare poate avea 
un răspuns personal, pentru că succesul este 
trăit diferit de persoane diferite. Unii echiva-
lează succesul cu ,,cât mai mulţi bani”, alţii cu 
premiile sau faima într-un anumit domeniu; 
sunt și unii care se consideră împliniţi dacă au 
o meserie palpitantă, plină de imprevizibil. Și 
exemplele pot continua, pentru că valorile ce 
ne motivează și ne animă în a ne construi o 
carieră de succes sunt personale și depind în 
mare parte de domeniul ales, mediul și ţara în 
care ne dezvoltăm ca personalitate.

Având ca prioritate domeniul economic, 
activând, în mare parte, într-un mediu studen-
ţesc și locuind (încă) în Republica Moldova, 
membrii CDE-ului i-au propus dlui Zgardan să 
vorbească despre construirea si planifi carea 
unei cariere de succes în economia moldove-
nească. Dumnealui, raportându-se la propria 
experienţă, a ţinut să sublinieze că în tot cazul 
nu trebuie să uităm că, pe parcursul vieţii, pri-
orităţile se pot schimba, de aceea cât suntem 
,,tineri și neliniștiţi”, trebuie să investim ,,în 
timp și în dezvoltarea personală”. Recoman-
dat este să cunoști mai multe domenii de acti-
vitate, astfel vei putea să te orientezi mai ușor 
către direcţia potrivită. 

Așadar, pentru a-ţi clădi o carieră de suc-
ces, ai nevoie de o mulţime de calităţi, cu-
noștinţe și, nu în ultimul rând, un strop de 
inspiraţie și imaginaţie.

Primul pas și cel mai important este să-ţi 
alegi o profesie pe placul tău, care să ţi se po-
trivească și să te determine să mergi mai de-
parte, de aceea, alegerea unui loc de muncă 
poate fi  uneori foarte difi cilă. Totodată, trebu-
ie să ţinem cont de faptul că o carieră nu e un 
job, ci un proces ce presupune o serie de eta-
pe, acţiuni, pași care nu decurg întotdeauna 
în armonie și fără difi cultăţi, de aceea trebuie 
să avem nu unul, ci cel puţin trei ași în mâne-
că, care ne-ar avantaja în orice eventualitate. 
Aceștia ar fi : 

1.Cunoașterea mai multor limbi de circu-
laţie internaţională, dar și una mai exotică, 

cum ar fi  limba chineză sau arabă; 
2. Cunoașterea aprofundată a PC (în con-

diţiile unui economist, în special, cunoașterea 
MS Excel);  

3.Originalitatea și talentul în folosirea cu-
noștinţelor acumulate. Ceea ce ar însemna că, 
în tot cazul, tendinţa esenţială rezidă în a nu 
rămâne un ”Average Person”.

Aceste strategii de afi rmare sunt valabile 
și în domeniul economic și se exprimă, de re-
gulă, prin principii de genul: ”Dacă gândești 
ca majoritatea, înseamnă că ceva nu e în re-
gulă cu tine” sau ”Neîncălcând legea e foarte 
difi cil să crești rapid”, ”Două reguli guvernea-
ză activitatea economică: fi e produci ieftin, fi e 
produci ceva original” etc. 

Dumnealui admite ideile respective în 
principiu și le susţine parţial, exemplifi cân-
du-le prin nominalizarea unor producători 
autohtoni, mai mult sau mai puţin de succes, 
care se diriguiesc de unele din aceste reguli în 
activitatea lor. 

Pronunţându-se asupra Originalităţii, în 
calitate de cheie a succesului, dl Zgardan, a 
ţinut să sublinieze că, la acest capitol, Repu-
blica Moldova mai are de muncit și a adus ca 
exemplu ”Primul Fond Privat de Pensii” al cărui 
director este - idee novatoare mai ales pentru 
cetăţenii ţării, care, fi ind conservatori, având 
un precedent care le-a marcat ”buzunarul”, 
dar și psihicul, privesc cu scepticism orice ten-
dinţă de a ieși din vechile tipare. Traducerea 
în viaţă a unei astfel de idei se împiedică și 
de alte impedimente în afară de cel de ordin 
psihologic, cum ar fi : rigiditatea cadrului legis-
lativ, pe de o parte și, nivelul subdezvoltat al 
pieţei de capital, pe de altă parte.

Problemele enumerate mai sus sunt cla-
sice, cu care se confruntă orice iniţiat în do-
meniul afacerii, care într-un fi nal urmărește 
scopul de a depăși propria condiţie, de a se 
afi rma pe piaţă ca cel mai bun și de a câștiga 
lupta sau jocul în care a ales să intre, luptă care 
se încununează cu titlul ”CARIERĂ DE SUC-
CES”.  Important în ceea ce faci e să conștien-
tizezi că orice problemă are cel puţin o soluţie 
și că de unul singur e difi cil s-o găsești pe cea 
mai adecvată la momentul oportun, de aceea 
e nevoie de o echipă ,,aleasă pe sprânceană”, 
capabilă să răspundă tuturor exigenţelor și 
provocărilor dictate de natura business-ului 
ales.

La fi nal de întâlnire, dl Zgardan a conchis 
că totul depinde de noi. Ne-a îndemnat să 
nu uităm că nu va fi  ușor să reușim singuri și 
nu întotdeauna vom învinge. Poţi cunoaște 
foarte bine regulile jocului, dar fără un as în 
mânecă, ca originalitatea, nu poţi fi  sigur de 
victorie.

Alina MORGOCI
http://clubeconomic.wordpress.com/

Membrii CDE, împreună cu tinerii dornici de informaţie 
nouă, s-au întâlnit pentru a descoperi împreuna cu Dorian 
Furtună calităţile și secretele unui lider politic. Chiar de la în-
ceputul sesiunii, trainer-ul a provocat discuţii privind diferenţa 
între un Manager și un Lider. Care sunt atribuţiile fi ecăruia? 
Poate un Manager să fi e Lider, dar un Lider să fi e Manager? 
Concluzia acceptată a fost că Managerul indică ce și cum tre-
buie de făcut, iar Liderul are rolul de a mobiliza și convinge 
persoanele să urmeze direcţia aleasă. Astfel, Liderismul este 
indicarea direcţiei cu aplicarea acţiunii. 

Au urmat enumerarea calităţilor unui lider. În urma unui 
asalt de idei, au fost menţionate următoarele: inteligenţa 
emoţională (EQ); să fi e convingător; un bun orator; să aibă o 
viziune; să fi e carismatic; cu voinţă; capacitatea de autoorgani-
zare; intuiţie; autocritic; fl exibilitate. Analizând aceste calităţi, 
participanţii au ajuns la concluzia că o persoană poate deveni 
Lider dacă învaţă un șir de abilităţi noi și le dezvoltă pe cele 
existente. Pentru a argumenta necesitatea calităţilor numite 
anterior, Dorian Furtună a adus mai multe exemple bazate pe 
psihologia socială, psihologia maselor și intuiţia nativă.

Ce pași urmează să parcurgă o persoană pentru a deveni 
un Lider? În primul rând, trebuie să identifi ce problema (inclu-
siv vinovatul existenţei acesteia), dupa care să identifi ce solu-
ţiile prin crearea unei viziuni și, în fi nal, să mobilizeze. Astfel, 
Liderul are posibilităţi mai mari de a se forma în situaţii de cri-
ză, deoarece în acel moment oamenii urmează persoana care 
este mai hotărâtă și ia decizii mai rapid. 

A fost menţionat că un Lider trebuie să fi e carismatic, dar 
ce înseamnă acest lucru? Putem spune despre un om că are 
carismă daca el este simpatic, inteligent, are caracter, dar ele-
mentul de bază este atitudinea. Pentru un Lider, este esenţial 
să aibă o atitudine deschisă, „caldă”, care să transmită energie.

Se știe că limbajul non-verbal, într-o prezentare, constituie 
60%, limbajul para-verbal – 30%, iar conţinutul verbal – doar 
10%. Aceste „proporţii” sunt valabile și în cazul Liderilor politici 
atunci când încearcă să transmită un mesaj. Prin urmare, este 
importantă utilizarea gesturilor, pentru a sublinia ideea dorită 
și pentru a o face memorabilă pentru ascultători. Folosit co-
rect, limbajul non-verbal poate amplifi ca mesajul transmis și 
poate avea un impact mult mai mare decât textul verbal. Ca 
exemplu, poate fi  urmărit Steve Ballmer, președintele Corpo-
raţiei Microsoft sau Adolf Hitler. 

Există gesturi care sunt infl uenţate de cultură, precum 
degetul mare îndreptat în sus sau în jos, semnul victoriei, dar 
sunt și gesturi psihologice, preluate din copilarie, precum de-
getul arătător îndreptat în sus pentru a atrage atenţia la ceva 
sau mâinile încrucișate în faţă care exprimă dorinţa de auto-
protejare. 

Liderii „mari” politici sunt special instruiţi în privinţa limba-
jului folosit și a mesajului transmis prin gesturi. Este interesant 
de analizat fotografi ile Liderilor politici din trecut sau prezent, 
de unde poate fi  extrasă multă informaţie despre personalita-
tea acestora, poziţia pe plan mondial sau despre relaţia exis-
tentă între două sau mai multe state. 

Iar concluzia fi nală făcută de trainer-ul Dorian Furtună a 
fost: „Lucraţi asupra mesajului, dar gândiţi-vă la formă!”

Liuda MALAI
http://clubeconomic.wordpress.com/

LIDERISMUL POLITIC 
ŞI LIMBAJUL 
NONVERBAL

Defi niţia unui lider, calităţile 
acestuia, etapele de devenire 
și importanţa gesturilor pentru 
un lider politic – acestea au fost 
subiectele puse în discuţie la 
cea de-a treisprezecea sesiune a 
Clubului de Discuţii Economice 
ASEM (CDE), de sâmbătă, 17 
aprilie. Întâlnirea a avut loc sub 
formatul unui training, invitatul 
nostru special fi ind domnul 
Dorian Furtună. Subiectul 
sesiunii: „Liderismul politic și 
limbajul non-verbal”.

SFATURI PENTRU O CARIERĂ 
DE SUCCES
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De ce anume la Dreptul Prorpietăţii 
Intelectuale și de ce în luna aprilie?

Proprietatea este o categorie eco-
nomică importantă fără de care omul 
nu poate exista. În vederea asigurării 
respectului proprietăţii, a drepturilor 
asupra bunurilor, au fost instituite nor-
me de drept ce formează un domeniu 
distinct al dreptului: dreptul de propri-
etate, care cuprinde: dreptul de pro-
prietate asupra bunurilor materiale și 
dreptul de proprietate intelectuală. 

Sfârșitul lunii aprilie – 26 aprilie - 
este marcat de un eveniment impor-
tant – Ziua Mondială a Proprietăţii 
Intelectuale, care este celebrată din 

anul 2001. Acest eveniment a fost in-
stituit de Organizaţia Mondială a Pro-
prietăţii Intelectuale care, în acest an, 
sărbătorește aniversarea a 10 ani de la 
declararea Zilei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale și 40 de ani de la intrarea 
în vigoare a Convenţiei de constituire 
a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale.

Această zi constituie o ocazie de 
a promova și a susţine creativitatea, 
inventivitatea, spiritul de cunoaștere. 
Aceste calităţi trebuie să ne fi e indis-
pensabile existenţei noastre, pentru 
a contribui la dezvoltarea economi-
că, culturală și socială a ţării. Precum 

a zis Kamil Idris (Directorul General 
al OMPI), la 26 aprilie 2005 - GÂNDIŢI, 
IMAGINAŢI, CREAŢI.

Astfel, la 26 aprilie curent, Catedra 
Drept Privat, în colaborare cu Consiliul 
studenţesc al Facultăţii Economie Ge-
nerală și Drept, a organizat seminarul 
știinţifi c cu genericul ”Dreptul Propri-
etăţii Intelectuale - drept al artei, al ști-
inţei și al tehnicii”. Invitaţii de onoare 
de la AGEPI –Andrei Moisei, director 
al departamentului juridic AGEPI, Dra-
goș Buga, șef al direcţiei impresariat a 
Ministerului Culturii și Sergiu Luchian 
de la Academia de Știinţe a Moldovei, 
au participat alături de studenţii anu-

lui III și II de la specialitatea Drept. Cu 
un mesaj de deschidere a seminarului 
a venit Lilia Bolocan, Director General al 
AGEPI și Aliona Ciocîrlan, conf. univ., dr. 
în drept, îndemnând studenţii să ră-
mână la fel de receptivi preocupărilor 
extracurriculare, studierii aprofundate 
a dreptului proprietăţii intelectuale.

În prima parte a activităţii, despre 
aspectele teoretice ale dreptului pro-
prietăţii intelectuale, au comunicat 
celor prezenţi opt studenţi de la drept 
și o studentă de la cibernetică. Printre 
temele abordate s-au numărat: ”Orga-
nizaţiile naţionale, regionale și inter-
naţionale de protecţie a proprietăţii 

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE  
DREPT AL ARTEI, AL ŞTIINŢEI ŞI AL TEHNICII

Este deja o tradiţie ca, în fi ecare an, la Facultatea 
EGD, să se organizeze diferite manifestaţii ale 
studenţilor. Iniţierea concursurilor intelectuale, a 
conferinţelor, seminarelor, trainingurilor revine 
anului 2006. Din 2009, am iniţiat organizarea 
unor manifestaţii la disciplina dreptul proprietăţii 
intelectuale sub formă de victorine, serate 
tematice, seminare știinţifi ce.

intelectuale”, ”Protecţia internaţională 
a mărcilor”, ”Funcţiile mărcilor”, ”Drep-
tul de autor”, ”Sistemul informatic – 
obiect al proprietăţii intelectuale” etc.

După pauza de cafea, în ce-a de-a 
doua parte a seminarului, partici-
panţii au pus în discuţie și aspectele 
practice ale proprietăţii intelectuale, 
nuanţele și problemele întâlnite la 
înregistrarea drepturilor de autor, de 
inventator ș.a.

Andrei Moisei, specialist AGEPI, a 
menţionat: ”Proprietatea intelectuală 
este un domeniu de prezent și viitor, 
iar pentru protecţia drepturilor asu-
pra proprietăţii intelectuale, fi ecare 
trebuie să cunoască procedura, nece-
sităţile și efectele acestei protecţii. Or, 
ne-am pune zilnic întrebarea: de ce 
ne trebuie această protecţie a creaţi-
ilor intelectuale?”.

”Promovarea ideii cunoașterii drep-
tului de proprietate intelectuală, a in-
ventivităţii și creativităţii, la ASEM, este 
necesară, deoarece instituţiile superi-
oare de învăţământ sunt în legătură di-
rectă cu crearea, valorifi carea operelor 
știinţifi ce și a altor creaţii”, a subliniat 
Aliona Ciocîrlan, prodecan EGD.

Dina Arnăut, moderatoarea semi-
narului, a spus: ”Importanţa seminaru-
lui știinţifi c este similară importanţei 
dreptului de proprietate intelectuală 
ce vine din utilizarea pe scară largă a 
creaţiilor în diferite domenii de activi-
tate ale omului și necesitatea respec-
tării drepturilor titularilor”. 

Inovaţia unește lumea, iar scopul 
fundamental al Organizaţiei Mondiale 
pentru protecţia Proprietăţii Intelec-
tuale (OMPI) este de a încuraja inova-
ţia și creativitatea, ceea ce contribuie 
la apropierea lumii (din mesajul Di-
rectorului General al OMPI din 2010, 
Francis Gurry).

Pagină realizată 
de Alina CODREANU

„Dreptul la muncă și liberta-
tea de a munci” – sub acest gene-
ric au participat studenţii anului 
II și III ai Facultăţii ”Economie 
Generală și Drept”, specialitatea 
Drept, în cadrul unui TVC, deve-
nit deja tradiţional în rândurile 
acestor studenţi.

Concursul s-a desfășurat pentru pri-
ma dată în cadrul disciplinei drepul mun-
cii și a dreptului internaţional al muncii și 
protecţiei sociale, susţinut de șeful Cate-
drei Drept Privat, dl. Evlampie Donos.

Astfel, studenţii anului II s-au înca-
drat în cele trei probe de concurs – salu-
tul, proba intelectuală și tema de acasă. În 
afara concursului, dar cu scenete temati-
ce, s-au prezentat studenţii anului III.

Cele trei echipe: Echipa ”Î” – repre-
zentativa grupei D 281, ”Egalitate” (gr. D 
282) și ”No stress” (gr. D 283) au improvizat 
diferite miniscenete, fi lmuleţe, au alcătu-
it versuri și melodii – toate având scopul 
de a promova dreptul la muncă, care este 
unul esenţial pentru fi ecare cetăţean al 
unui stat democratic și opţiunea fi ecărui 
om de a munci sau de a nu munci. 

Probele de concurs au fost apreciate 
de către un juriu competent și obiectiv, 
alcătuit din: Veronica Gîsca, lect. sup., 
Natalia Ciobanu, lect. sup., Sergiu Cea-
uș, lect. sup. și studenta anului IV, Drept, 
Ana Miron. Astfel, la decizia juriului, par-
ticipanţii au fost apreciaţi în felul urmă-
tor: la prima probă, cei mai creativi au 

fost studenţii echipei ”No stress”. Cei mai 
ingenioși la a doua probă s-au dovedit a 
fi  la fel cei ”fără stres”. La tema de acasă, 
cei mai inventivi și interesanţi au fost cei 
din echipa ”Î”, juriul acordându-le priori-
tate. Totuși, după mai multe dezbateri, 
învingătorii concursului au devenit re-
prezentanţii gr. D283 – ”No stress”, la doar 
câteva puncte diferenţă de ”Egalitate” și 
la un singur punct diferenţă de ”Î”.

Studenţii grupelor D271, D272 și 
respectiv D 273 au înscenat aspecte 
practici ce vizează studierea dreptului 
internaţional al muncii și securităţii so-
ciale. Cu o experienţă de participări la 
brain-ring-uri, serate tematice și victori-
ne, și de această dată, acești studenţi au 
stârnit râsete și voie bună în sală.

Cu pauze muzicale care au delectat 
publicul, dar și participanţii, au venit 
studenţii Andrei și Ecaterina Tostogan, 
Tatiana Moisei și interpretul de muzică 
ușoară, Valentin Dragomir.

Sergiu Ceauș, lect. sup., membru al ju-
riului a relatat: ”În ajun de 1 aprilie, con-
siderată Ziua Umorului, studenţii s-au 
manifestat deosebit. Au știut foarte bine 
să îmbine cunoștinţele acumulate la ore 
cu aspectele practice ale unor proble-
me din societate – încadrarea în câmpul 
muncii, șomajul, fenomenul discrimi-
nării în procesul de angajare etc. Sunt 
bravo și mi-a părut bine să îi văd atât de 
energici și implicaţi în activitate. De al-
tfel, majoritatea studenţilor de la drept 
sunt foarte activi”.

Veronica Gîsca, lect. sup., membră a 
juriului, a menţionat: ”TVC-ul a fost unul 
reușit, atât din punct de vedere orga-
nizatoric, cât și practic. Echipele s-au 
prezentat foarte bine, dând dovadă de 
creativitate, imaginaţie și inteligenţă. E 
salutar faptul că au fost implicaţi, con-
comitent, și studenţii anului III, deoarece 
aceștia au știut să combine aspectele 
naţionale și cele internaţionale ale drep-
tului muncii. Ar fi  bine ca pe viitor să fi e 
implicaţi și studenţi cu același profi l de 
studiu de la alte instituţii de învăţământ 
superior – aceasta intenţionez să o fac la 
disciplina Drept civil, drepturi reale”.

”Este pentru prima dată când parti-
cip la un asemenea concurs și am rămas 
plăcut impresionată. Chiar e salutabilă 
organizarea acestor genuri de manifes-
tări, deoarece studenţii trebuie implicaţi 
nu doar la ore”, a spus Veronica Fuștei, 
una dintre participante. 

”Consider că victorina a fost una re-
ușită, deoarece toţi participanţii au fost 
bine pregătiţi, au depus sufl et în ceea ce 
au arătat pe scenă, expunându-și clar vi-
ziunea lor despre dreptul muncii, despre 
necesitatea studierii acestei disciplini”, a 
adăugat Ecaterina Calancea, o altă parti-
cipantă. 

Dan Ursu, membru al echipei ”Î”, a 
subliniat rolul implicării studenţilor și a 
profesorilor în acest concurs, deoarece 
atunci când apare ideea de organizare 
din partea profesorilor, trebuie să fi e acel 
feed-back din partea studenţilor.

Olga Piscicova, anul III: ”Chiar dacă 
participăm deja ani la rând la tot felul 
de manifestări în cadrul ASEM, în speci-
al în cadrul facultăţii, am acceptat și de 
această dată provocarea – să prezentăm 
mai în glumă, mai în serios, situaţia înca-
drării în muncă a semenilor noștri, peste 
hotarele RM, indiferent de vârstă și sex. 
Cred că ne-a reușit, chiar dacă proble-
mele există, trebuie de accelerat căuta-
rea soluţiilor benefi ce pentru întreaga 
societate”.

Este de menţionat faptul că iniţia-
toarea acestui concurs a fost Alexandra 
Tighineanu, lect. sup., Catedra Drept 
Privat, care a concluzionat: ”TVC-ul a 
avut drept punct de pornire prezenta-
rea, în viziunea tinerilor, a problemelor 
actuale din societate – lipsa locurilor 
de muncă, inegalitatea dintre sexe în 
vederea angajării, migraţia masivă a 
cetăţenilor R. Moldova peste hotarele 
ei, cu scopul de a se încadra în câmpul 
muncii ș.a. Toate acestea au fost expu-

se în nuanţe comice, luându-se în de-
râdere neajunsurile de astăzi. Cursurile 
predate – dreptul muncii și dreptul in-
ternaţional al muncii, sunt de o utilita-
te majoră, or, fiecare student, după ab-
solvire, își caută un loc de muncă. Prin 
intermediul unor astfel de concursuri, 
studenţii conștientizează importanţa 
studierii disciplinelor, materialul fiind 
asimilat mult mai bine”.

Pentru eforturile depuse și implicare 
activă, studenţii participanţi au primit 
câte o diplomă de merit, oferite din par-
tea Catedrei Drept Privat și a decanatului 
Facultăţii EGD, bilete cu reduceri la pizza 
și bowling.

 
Alina CODREANU

”EGALITATE”, ”Î”, ”NO STRESS”  
PE SCENA ASEM, ÎN CONCURS DE UMOR ŞI INTELECT
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De la Iași la Chișinău, prin Scu-
leni, sunt fi x 147 km. Îi poţi străbate 
cu mașina în aproape trei ore. Cu tot 
cu vamă. Cam în 10 minute scapi de 
formalităţi pe malul drept al Prutului. 
Dincolo, poate dura cu 4-5 minute mai 
mult, pentru că trebuie să mergi la un 
ghișeu bancar (de incintă) să plătești 
taxa ecologică. Gropile frăţești din 
asfalt, adică și din șoselele noastre 
și dintr-ale lor, numeroasele sate și 
orășele prin care treci… nu te lasă să 
mergi cu o medie mai mare de 70 de 
kilometri la oră. În ultimii trei ani, am 
făcut de nu știu câte ori acest drum. Și 
întotdeauna cu plăcere. Nimic din po-
veștile cu rakeţi basarabeni nu este de 
actualitate. Doar grai dulce moldav și 
oameni care te înconjoară cu drag. 

*  *  *
La Academia de Studii Economice 

din Chișinău am fost într-un Visiting 
Professor Program (Master), dar și la 
manifestările “de toamnă” ale univer-
sităţii. Spun “de toamnă”, pentru că 
acestea se desfășoară, de regulă, în 
luna septembrie a fi ecărui an. Semni-
fi caţia este dată de faptul că la 25 sep-
tembrie 1991, prin Hotărârea nr. 537 a 
Guvernului Republicii Moldova, a fost 
înfi inţată Academia de Studii Econo-

mice din Chișinău. În cei aproape 20 
de ani de funcţionare, ASEM a evoluat 
ascendent, fi ind principala instituţie 
universitară de profi l economic din 
Republica Moldova. Acum ASEM-ul 
reprezintă un complex universitar 
modern, în cadrul căruia activează 6 
facultăţi, 27 catedre, o bibliotecă mo-
dernă, un Departament de Informa-
tizare dotat cu tehnică performantă, 
multiple centre postuniversitare de 
instruire și consultanţă, serviciile Mas-
terat, Doctorat și alte subdiviziuni. 
Numele ASEM-ului îl poartă cu mân-
drie cei peste 20 mii absolvenţi. 

* * *
Un rol incontestabil în obţinerea 

realizărilor instituţiei le-a revenit celor 
doi rectori ai ASEM, dinaintea acade-
micianului Belostecinic, profesorii uni-
versitari Paul Bran (rector-fondator) și 
Eugeniu Hrișcev. I-am cunoscut pe 
mai toţi membrii comunităţii acade-
mice, începând cu Rectorul – profesor 
universitar (marketing internaţional) 
și academician - Grigore Belostecinic, 
decani, conferenţiari, dar și pe unii 
dintre cei mai tineri, inclusiv studenţi 
și masteranzi. Cu toţii sunt oameni “de 
treabă”, cum zicem noi, moldovenii. 
Mai apropiat am fost de facultăţile de 

ASEMASEM Chişinău, universitate 
eminamente europeană

VĂZUTĂ CU OCHII UNUI IEŞEAN

IONEL 

BOSTAN
*IONEL BOSTAN (N. 21 februarie 

1962, Tg. Frumos, 
jud. Iași) este pro-
fesor universitar, 
titularizat în învă-
ţământul superior 
de stat. A studiat 
Economia și Drep-
tul la Univ. “Al.I. 
Cuza” Iași, fi ind 
licenţiat atât în 
Știinte Economi-
ce, cât și în Știinţe 
Juridice. Ulterior, 
a absolvit și Facul-
tatea de Filosofi e. 
Două doctorate: 
Economie și Drept. 

Admis în profesia avocaţială prin De-
cizia nr. 361 din 22.10.2008 a Deca-
nului Baroului Iași. Este conducător 
de doctorat, din 2005. Membru titu-
lar al Uniunii Scriitorilor (USR) și al 
Asociaţiei Jurnaliștilor din România 
(AJR). Jurnalist colaborator la mai 
multe publicaţii din ţară și străină-
tate. Premiul „Academica”, acordat 
în cadrul Salonului Internaţional de 
Carte – Ediţia a XVIII-a, Iași, 2009.

Știinţa economică și pregătirea economiștilor trebuie 
privite ca pârghii principale ale schimbării mersului refor-
melor. Avem nevoie de o știinţă economică care să refl ecte 
veridic și profund realităţile actuale și de perspectivă ale 
ţării noastre. Avem nevoie de o mai bună colaborare între 
universităţi, instituţii de cercetare, agenţi economici. Avem 
nevoie de o implicare mai mare a potenţialului știinţifi c 
economic în mersul reformelor. E de datoria noastră co-
mună să ne concentrăm eforturile pentru a obţine fi ecare 
succesul său și astfel să alcătuim succesul general. (Grigore 
Belostecinic, Profesor universitar, Academician, Rector al 
Academiei de Studii Economice din Moldova)

Contabilitate și Finanţe, și, într-o anu-
mită măsură, de cea de Relaţii Eco-
nomice Internaţionale. Acest lucru îl 
datorez profesorilor Viorel Ţurcanu, 
Valentina Paladi, Coneliu Guţu, Ala 
Cotelnic, Tatiana Mișova, Pavel Tos-
togan, Ludmila Cobzari, Silvia Ghin-
culov, Dumitru Moldovan și, în mod 
sigur, pe alţii, care deja îmi scapă. De 
fapt, aici sunt aproximativ 500 profe-
sori și peste 16.000 studenţi. Mai mult 
de jumătate dintre profesori sunt 
doctori în știinţe, iar circa o cincime 
dintre aceștia au primit treapta maxi-
mă de consacrare știinţifi că – “doctor 
habilitat”. Acest lucru presupune par-
curgerea unui stagiu post-doctoral, 
elaborarea unei teze speciale, refe-
renţi, comisii etc. 

* * *
Activitatea didactică este organi-

zată prin învăţământul cu frecvenţă 
la zi, învăţământul cu frecvenţă redu-

să și ciclul II, masterat - fi ind realizată 
în cadrul a 6 facultăţi. Limbile de pre-
dare sunt engleza și rusa, iar anumite 
programe pot fi  urmate și în alte limbi 
de circulaţie internaţională. Absol-
venţilor li se acordă titlul de Licenţiat 
și li se eliberează Diploma de Licenţă, 
Programa analitică și Suplimentul la 
Diplomă (român-englez). Absolven-
ţilor ciclului II - masterat li se acordă 
Diplomă de Master, însoţită de Supli-
mentul la Diplomă (rom-eng). Apoi, 
în cadrul ciclului fi nal (Bologna 3-2-3), 
50 de profesori titulari sunt antrenaţi 
în pregătirea academică a doctoran-
zilor, în specialităţi care sunt apro-
ximativ aceleași ca în facultăţile de 
economie românești.

* * *
Participând la mai multe activităţi, 

nu am sesizat diferenţe mari faţă de 
ceea ce se întâmplă în universităţile 
românești de la Vest de Prut. Predo-
mină - ca limbă de comunicare - ro-
mâna. Nu o dată am putut vedea și 
auzi studenţi ori profesori salutându-
se între ei în rusește, dar când înţeleg 
că ești din România, politicoși, trec pe 
română. 

Relaţiile cu parteneri din exterior 
au constituit un suport considerabil 
pentru implementarea metodelor 
performante de predare și promova-
re a principiilor economiei moderne, 
iar în cadrul schimburilor academi-
ce numeroși profesori și studenţi au 
efectuat stagii la universităţi de pre-
stigiu din străinătate. 

* * *
Poate mai mult decât astăzi pe la 

noi, în ASEM am regăsit o importantă 
latură cultural-artistică; cam la fi ecare 
eveniment se “produc” formaţii stu-
denţești de teatru, folk etc. Prin grija 
profesorului Grigore Belostecinic și a 
directorului Bibliotecii ASEM – dr. Sil-
via Ghinculov – lansările de carte cu 
invitarea unor personalităţi de marcă 
din lumea artei, culturii sau politicii 
nu sunt tocmai rare. Măcar la două-
trei dintre acestea a participat și sub-
semnatul. Nu am putut să nu strecor 
o lacrimă (de fapt, un șiroi) la vizio-
narea lansării albumului-monogra-
fi e „Românii din jurul României în 
imagini” semnat de conf. univ. Vasile 
Soimaru, dr. în economie. Albumul 
apăruse (2008) la Editura „Prometeu” 
din Chișinău, numărând 272 de pa-
gini și circa 850 de fotografi i. S-a păs-
trat un moment de reculegere în me-
moria lui Paul Bran, fost rector al ASE 
Bucuresti, rector-fondator al ASEM, 

celui care îi este închinat volumul, 
cu inscripţia: „Dedic această lucrare 
memoriei regretatului profesor și pri-
eten Paul Bran, cel care, prin propriul 
exemplu, mi-a demonstrat că reîntre-
girea este nu numai necesară pentru 
supravieţuirea noastră ca etnie, dar și 
posibilă”. Tot acum, Grigore Vieru a re-
levat momente din copilăria sa, când, 
de Paște, mama sfi nţea bucatele în 
bătaia clopotelor bisericii din satul 
Niorcani, de peste Prut...

În septembrie trecut, când a fost 
lansată cartea fostului premier Va-
leriu Muravschi, profesor asociat la 
ASEM, „Atitudini în ani de restriște”, 
am crezut că îngheţ când unul dintre 
vorbitori, Mircea Snegur (ex-preșe-
dinte al R. Moldova), i-a mulţumit lui 
Petre Roman, afl at la două scaune de 
mine, pentru ajutorul militar (brrrrrr!) 
acordat de România Chișinăului, la 
începutul anilor nouăzeci, în compli-
catul confl ict cu Trans-Nistria. 

La cokteil-ul de după, aranjat de 
profesorul Belostecinic, Snegur a plu-
sat: Petre, habar nu ai care a fost cel 
mai bun vin băut în viaţa mea! Petri-
că al nostru nici nu s-a dumirit bine, 
că fostul Excelenţa Sa a continuat: 
Cel băut de noi la Huși, când ne-am 
întâlnit în secret, cu binecuvântarea 
președintelui Iliescu, pentru a stabili 
dimensiunea și structura ajutoarelor 
de care aveam atunci atâta nevoie! 
(Apoi, către sală: Ce credeaţi, pu-
team noi termina așa de simplu, cu 
bandiţii!!! Dacă nu ar fi  existat spri-
jinul României, R. Moldova nu ar fi  

ţinut piept în confl ictul de pe Nistru. 
Mai mult nu divulg. Concluziile le 
trageţi singuri. Noi după aceea am 
avut posibilitatea să achităm acest 
sprijin, tot într-un mod foarte intere-
sant. Istoria trebuie să fi e cunoscută 
și cred că deja unele lucruri, acum, 
pot fi  divulgate.)   

* * *
Ceea ce am dori, în fi nal, este să nu 

ne scape caracterul absolut deschis 
al ASEM către “afară”, care este dat de 
stabilirea relaţiilor de colaborare cu 
mai multe instituţii de învăţământ și 
centre de cercetare din peste 20 de 
state ale lumii, având tradiţii valoroa-
se în domeniul studiilor și cercetărilor 
economice. Astfel, ASEM este mem-
bră a Asociaţiei Universităţilor Euro-
pene (AUE), Asociaţiei Universităţilor 
Francofone (AUF), reţelei Universită-
ţilor din Bazinul Mării Negre (BSUN), 
dar face parte și din reţeaua Univer-
sităţilor Iniţiativei Central-Europene 
(CEI University Network).
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Cărţile au fost şi rămân 

patrimoniul tradiţional 

al bibliotecii. Biblioteca 

Ştiinţifi că a Academiei de 

Studii Economice din Moldova 

deţine cea mai mare colecţie 

de publicaţii din Moldova cu 

tematica economică. Misiunea 

ei este de a susţine procesul 

educaţional şi satisfacerea 

maximă a nevoilor de 

informare ale utilizatorilor de 

informaţii economice. 

Biblioteca Ştiinţifi că oferă acces la colec-

ţie tuturor categoriilor de utilizatori intere-

saţi de problemele economice, indiferent de 

afi lierea lor geografi că sau instituţională. 

Fondurile Bibliotecii se dezvoltă în per-

manenţă, se optimizează. În condiţiile de 

criză economică, cu scopul de a reduce 

costurile fi nanciare, biblioteca încearcă să 

utilizeze o varietate de instrumente, pentru 

a îmbunătăţi colecţiile bibliotecii, partici-

pând la diverse proiecte, care oferă granturi 

bibliotecilor, sub formă de colecţii de carte.

Unul dintre aceste granturi a fost pro-

iectul Fundaţiei Nippon „100 Books for 

Understanding Contemporary Japan” (100 

de Cărţi pentru înţelegerea Japoniei Con-

temporane), care a fost câştigat la începutul 

anului 2010 de către Biblioteca Ştiinţifi că 

ASEM.

Acest proiect permite bibliotecii să aco-

pere golurile informaţionale cu privire la 

tematica japoneză. Având o colecţie vastă 

de publicaţii, cu toate acestea, biblioteca, 

nu dispune de sufi ciente informaţii despre 

Japonia. Piaţă de carte a Republicii Moldo-

va nu poate oferi la acest subiect un număr 

sufi cient de ediţii de înaltă calitate. Japonia, 

fi ind o ţară destul de închisă pentru lumea 

occidentală, demonstrează miracolul eco-

nomic, fără a disemina informaţii despre 

geneza acestui miracol. Astfel, informaţiile 

privind Japonia modernă şi tradiţiile sale, 

specifi cul sistemului politic şi economic nu 

sunt sufi ciente pentru a răspunde nevoilor 

de informare ale utilizatorilor noştri (stu-

denţi, masteranzi, doctoranzi, profesori şi 

alţi utilizatori).

Japonia (în japoneză 日 本, se citeşte 
Nippon sau Nihon, sens literal: originea 
soarelui) este o ţară din Asia de Est, situa-
tă pe un lanţ de insule afl ate între Oceanul 
Pacifi c şi Marea Japoniei, la est de Peninsu-
la Coreeană. Denumirea ofi cială este 日 本

JAPONIA  
STUDENŢILOR DE LA ASEM 
国 Nipponkoku, textual Ţara de la originea 
soarelui. Este cunoscută şi sub numele de 
Ţara Soarelui Răsare. Potrivit legendei, Ja-
ponia a fost creată de către zei care au înfi pt 
o sabie în ocean, la scoaterea ei formându-se 
patru picături ce au devenit insulele princi-
pale, precum şi o multitudine de insule mici 
(peste 5000). 

 Interesul faţă de Japonia, dezvoltarea ei 

economică este în ţara noastră în continuă 

creştere. Aceasta se explică prin faptul că 

experţii din domeniile economic, politic şi 

de drept tot mai frecvent apelează la expe-

rienţa Japoniei şi încearcă să facă analogii 

între Republica Moldova şi Ţara Soarelui 

Răsare. Republica Moldova este o ţară mică, 

cu resurse naturale limitate, dependentă 

energetic de vecinii săi şi pentru o perioadă 

lungă de timp a fost sub infl uenţa Uniunii 

Sovietice. 

Acum, când ţara noastră se afl ă în criza 

economică, specialiştii-economişti au ne-

voie de a studia cele mai bune practici ale 

economiei japoneze şi adaptarea acestora la 

realitatea Republicii Moldova pentru crea-

rea unui sistem politic şi economic efi cient.

Astfel, în cadrul proiectului „100 Books 

for Understanding Contemporary Japan”, 

Biblioteca Ştiinţifi că ASEM a primit din Ja-

ponia publicaţii privind experienţa japoneză 

în dezvoltarea economică, particularităţile 

managementului japonez, marketingului, 

precum şi caracteristicile de funcţionare a 

sistemului monetar etc.

Cărţile despre Japonia, cu amabilitate 

furnizate de fundaţia Nippon Bibliotecii 

Ştiinţifi ce ASEM, vor ajuta utilizatorii să 

obţină informaţii complete despre cultura, 

economia şi politica din Japonia, să înţelea-

gă mai clar particularităţile formării statului 

japonez.

 În cadrul colaborării cu Fundaţia Nip-
pon, biblioteca planifi că să achiziţioneze 
monografi ile Simaguti Micuaki, Saburo 
Okita şi alţi autori de care sunt interesaţi 
utilizatorii noştri.

 Biblioteca efectuează o monitorizare 

permanentă a preferinţelor utilizatorilor, în 

scopul de a satisface nevoia acestora de in-

formaţii privind Japonia. Sunt studiate pro-

punerile (planurile tematice) ale editorilor 

moldoveni, români şi ruşi. 

Cărţile despre Japonia, primite de la 

Fundaţia Nippon pot ajuta foarte mult la 

pregătirea viitorilor profesionişti în materie 

de economie, drept şi relaţii internaţionale 

în Republica Moldova.

 Biblioteca Ştiinţifi că ASEM pregăteşte 
o serie de activităţi de informare a utiliza-
torilor cu privire la publicaţiile intrate în 
colecţiile bibliotecii. În cadrul Zilelor de 
Informare vor fi  prezentate utilizatorilor 
ediţiile primite din Japonia.

Se pregăteşte şi o expoziţie virtuală, 
care va refl ecta aceste publicaţii pe site-ul 
bibliotecii http://lib.ase.md/expo.htm. Ac-
cesul la publicaţiile din proiect este realizat 
într-o sală de lectură specializată în colec-
ţii în limbi străine - Sala de lectură „Paul 
Bran”, blocul „C”, parter, având programul 
de servire zilnic, între orele 8.00 - 18.00.

 MITI and the Japanese Miracle: Th e 

Growth of Industrial Policy, 1925-1975, 

Chalmers Johnson (Stanford University 

Press). În acest studiu autorul postulează re-

laţia dintre instituţiile guvernamentale şi ac-

tivităţile economice. Printre multe diferenţe 

între mijloacele din Japonia şi mijloace din 

Vest, este că în Japonia rolul statului în eco-

nomie este partajat de sectorul privat, pre-

cum şi faptul că atât în sectorul public, cât şi 

în cel privat s-au făcut lucruri pe piaţă pentru 

a atinge obiectivele de dezvoltare. Acest mo-

del s-a dovedit a fi  o strategie de succes.

 An Anticlassical Political-Economic 

Analysis: A Vision for the Next Century, 

Yasusuke Murakami (Stanford Univer-

sity Press). Concepţia că progresul social 

este unic şi unilateral este criticată de către 

autor, care formulează contraargumentul la 

această defi niţie „clasică”, oferind mai mul-

te motive pentru acest progres. El indică 

un nou mod de abordare a problemelor de 

bază, cum ar fi  dezvoltarea, averea, puterea 

şi relaţiile internaţionale. Şi o face din per-

spectiva japoneză. Cum poate fi  protejată li-

bertatea tuturor popoarelor? Autorul crede 

că o concurenţă fără restricţii şi comerţul 

liber sunt o bază solidă pentru a îmbună-

tăţi bunăstarea pentru toţi. Modalităţi noi 

trebuie căutate şi în modelul japonez care 

oferă mai multe oportunităţi.

 Th e Economics of Work in Japan, 

Kazuo Koike (LTCB International Library 

Foundation). Această carte prezintă o anali-

ză a economiei muncii din Japonia, sublini-

ind modul de lucru şi modul în care resursele 

umane sunt gestionate. Ocuparea permanen-

tă a forţei de muncă este examinată printr-o 

comparaţie cu astfel de activităţi din străină-

tate. Autorul susţine că sursa de competitivi-

tate a Japoniei este califi carea şi capacitatea 

de a face faţă în mod efi cient la probleme şi 

schimbări. Autorul ne comunică, în această 

carte, cum întreprindere trebuie să facă faţă 

schimbărilor calitative şi cantitative şi care 

este secretul major al efi cienţei.

 Four Practical Revolutions in Ma-

nagement: Systems for Creating Unique 

Organizational Capability Shoji Shiba 
/ Dave Walden (Productivity Press). În 

această carte, autorii Shoji Shiba şi Dave 

Walden sintetizează un set integrat de prac-

tici de management pentru îmbunătăţirea 

efi cienţei generale de afaceri. Noi relaţii de 

afaceri cu concurenţii ar trebui să fi e încu-

rajate pentru a crea situaţii benefi ce, să fi e 

axate pe introducerea unor noi activităţi. 

Este important ca întreprinderile să menţină 

un echilibru între efi cienţa internă şi opor-

tunităţile externe. „Într-un mediu de afaceri 

globalizat, trebuie să se gândească radical şi 

să fi m dispuşi să ne asumăm riscuri”, declară 

Shoji Shiba. Progresul de management este 

o paradigmă radical nouă pentru o creştere 

exponenţială. 

 Th e Japanese Company, Rodney 
Clark (Yale University Press). Autorul 

susţine că scopul cărţii este de a explica mo-

dul în care compania japoneză este condu-

să şi modul în care lucrările sale afectează 

cele asociate cu aceasta. Companiile sunt, în 

opinia sa, instituţii politice şi în cadrul aces-

tora angajaţi sunt subordonaţi reciproc şi de 

obiectivele lor comune. Însă companiile nu 

sunt peste tot aceleaşi. Fiecare are propriul 

suport juridic bazat pe principiul universal 

de înregistrare. Acest lucru înseamnă că fi -

ecare companie a fost formată de circum-

stanţe variate, dar şi cu anumite asemănări. 

Într-adevăr, compania este cea mai conve-

nabilă formă de cooperare comercială şi 

pentru birocraţia statului în sine nu există 

nici o altă alternativă. Acesta este motivul 

pentru care companiile japoneze au sem-

nifi caţie politică, în sensul că acestea sunt 

adesea implicate în politicile naţionale. 

 Japan’s Financial Crisis: Institutio-

nal Rigidity and Reluctant Change, Jenni-
fer A. Amyx, (Princeton University Press). 

Controlul fi nanciar în Japonia, care a avut 

succes în anii 1970, a devenit disfuncţional 

în anii 1990. Ceea ce avut loc real şi modul 

în care s-a întâmplat criza fi nanciară este 

expus detaliat de către autor. Speculaţiile 

ce au condiţionat criza au lăsat băncile cu 

sarcina creditelor nedeservite. Astfel de sar-

cini nu sunt rare în sectorul bancar, dar ceea 

ce a fost neobişnuit e întârzierea guvernu-

lui japonez de a interveni pentru a aborda 

problema datoriilor. Ministerul Finanţelor 

a pătruns în cercurile politice şi fi nanciare 

şi a gestionat schimbarea. Autorul atrage 

atenţia asupra a două variabile care au adus 

o schimbare: schimbările politice interne în 

conformitate cu o coaliţie guvernamentală, 

precum şi o creştere a cerinţelor de infor-

mare pentru rezultate efi ciente. 

 21st-Century Japanese Management: 

New Systems, Lasting Values, James C. 
Abegglen (Palgrave Macmillan). Atâta timp 

cât o creştere înaltă a economiei Japoniei a 

continuat, diverse metode cunoscute au fost 

potrivite: investiţii în echipamente, fi nanţa-

rea prin intermediul creditelor bancare etc. 

Atunci când această creştere s-a oprit brusc, 

aşa cum s-a întâmplat la mijlocul anilor 1990, 

schimbările majore în structura industrială a 

devenit necesară cu privire la evaluările fi -

nanciare şi strategiile de afaceri. Acest lucru 

a însemnat reconsiderarea industriei japone-

ze. Cum acest lucru a fost realizat, precum şi 

ceea ce n-a fost realizat este refl ectat în cartea 

lui James C. Abegglen. Autorul oferă o con-

cepţie având în vedere continuitatea socială 

de bază. Prin aceste considerente, este posi-

bil să se indice viitoarele direcţii ale economi-

ei Japoniei în noua eră, după un deceniu de 

stagnare, şi revenirea la o creştere constantă 

şi la o relativă prosperitate. Sunt discutate 

stilul japonez de management, imperativele 

de cercetare ale modelelor (modelul SUA / 

modelul Japonia), rolul investitorilor străini 

şi oportunităţile companiilor japoneze.

Natalia CHERADI, 
Elena RAILEAN

Biblioteca Ştiinţifi că ASEM
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Planul de afaceri -Planul de afaceri -
CALEA SPRE CALEA SPRE 
PERFORMANŢĂPERFORMANŢĂ
„Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul 
este faptul de a deveni tu însuţi creatorul lui.”

Peter F. Drucker

Planul de afaceri a devenit în timp cu adevărat un instrument 

strategic vital pentru coordonarea unei afaceri. Importanţa 

planului este incontestabilă, deoarece sintetizează ideea, 

viziunea și strategia rezultând o hartă către succes. Într-un 

mediu concurenţial, sunt imposibile supravieţuirea și succesul 

în business, fără planifi carea deciziilor manageriale și fără 

prognozarea consecinţelor realizării lor. „Nu poţi prevedea 

dacă eșuezi, ci eșuezi dacă nu ești în stare să prevezi”. 

Cei care au scris un plan de afaceri s-au 
convins de utilitatea acestuia: din cei 67,9% 
care au realizat un plan de afaceri 75% con-
sideră că au realizat atât cât și-au propus, 
alţi 14,6% au realizat mai puţin decât și-au 
propus, dar 10,4% consideră că nu le-a aju-
tat. Dar, deși managerii conștientizează im-
portanţa planului de afaceri, doar 29,16% 
îl utilizează în cadrul companiei drept in-
strument managerial, 38,74% au elaborat 
un plan de afaceri care l-au utilizat pentru 
atragerea resurselor fi nanciare, iar 32,1% 
au confi rmat că nu au elaborat niciodată 

În prezent, 50% din companiile ce se 
lansează în universul afacerilor dau fali-
ment în primii 3 ani de existenţă. Iar în Mol-
dova, la fi ecare trei companii înregistrate, 
revine o companie radiată din registrul de 
stat. În 2009, au fost înfi inţate 9902 com-
panii, iar 3274 și-au suspendat activitatea, 
marea majoritate din cauza lipsei planifi că-
rii pe termen lung. Deci, observăm adevă-
rata valoare a unui plan de afaceri, care este 
cel mai sigur mod de a evita falimentul prin 
prognozarea difi cultăţilor ce vor apărea în 
calea desfășurării normale a afacerii și reac-
ţionarea în faza incipientă. 

Conștientizarea importanţei planului 
de afaceri este confi rmată prin studiul pe 
care l-am realizat prin chestionarea top 
managerilor și proprietarilor de companii, 
dintre care 16,67% sunt convinși de utili-
tatea crucială a planului pentru activitatea 
pe care o desfășoară; 58,33% consideră că 
un plan de afaceri permite dezvoltarea cu 
succes a companiei, iar 25% dintre direc-
tori susţin că business planul este util doar 
pentru atragerea investiţiilor.

un plan de afaceri. Drept motiv al lipsei planu-
lui s-a menţionat:

Lipsa de timp• 
Lipsa de cunoștinţe în domeniu• 
Diferenţele între teorie și practică• 
Costuri prea mari pentru elaborare• 
Nu prezintă nici o utilitate practică.• 

Acele companii care nu au elaborat un 
plan de afaceri se confruntă cu următoarele 
difi cultăţi:

Gestiunea în regim de stingere a incen-• 
diului, toate activităţile se efectuează în ulti-
ma zi

Suprapunerea mai multor activităţi• 
Obiective neclare; managementul nu are • 

o direcţie de dezvoltare
Lipsa analizei riscurilor și difi cultatea so-• 

luţionării în momentul adeveririi
Dispersarea eforturilor angajaţilor, iar • 

ca rezultat, epuizarea și neatingerea obiec-
tivelor.

Planul de afaceri este un instrument al 
prezentului elaborat prin aproximaţii suc-
cessive, utilizând experienţa și realizările 
din trecut ale firmei, pentru a proiecta în 
mod realist calea spre viitor. El are drept 
scop cel mai avantajos și realizabil compro-
mis între ceea ce dorește și ceea ce poate 
să facă firma respectivă. O activitate plani-
ficată are mai multe șanse pentru reușită 
decât una neplanificată. Planificarea combi-
nă disponibilitatea de resurse cu activitatea 
intenţionată și cu timpul. 

Principalele funcţii ale planului de afaceri 
sunt:

Interne:
Cristalizare și dezvoltare a ideilor 
Evaluare a unei idei noi de afaceri 
Evaluare retrospectivă 
Instrument de control 
Impune autodisciplina 

Externe: 
Cartea de vizită a companiei 
Evaluarea performanţelor 
Reclamă pentru afacerea iniţială 
Instrument de atragere a fi nanţatorilor 
Calcularea riscului investiţiei 

Planul de afaceri este un instrument de 
lucru ce se folosește pentru a începe și a de-
rula o afacere. El este utilizat atât de companii 
start-up pentru a-și trasa un itinerar necesar, 
cât și companii deja existente pentru a-și în-
deplini cu succes obiectivele. 

Planul de afaceri pentru uz intern ghidea-

ză întreprizătorul începând cu primul 
an de operare a afacerii, ce pune 
accent pe autodisciplina 
întreprinzătorului. 
I mplementarea 
lui înseam-
nă control și 
adaptare, în 
funcţie de 
evoluţia reală. 
De asemenea, 
business pla-
nul este un in-
strument de ma-
nagement foarte 
important. El împuter-
nicește managementul să 
planifi ce creșterea companiei și 
să anticipeze schimbările în mod bine struc-
turat. Procesul elaborării obiectivelor planu-
lui, în mod invariabil, forţează conducerea 
executivă să-și reconsidere părerile asupra 
situaţiei fi rmei și asupra direcţiilor către care 
e condusă. Acest proces poate fi  dureros, dar 
realizarea scopului comun este importantă 
pentru fi rmă. Înţelegerea corectă a destina-
ţiei business planului permite adaptarea cu 
succes a întreprinderii la mediul extern, dar 
nu improvizaţia.

Planul de afaceri este cartea de vizită a 
companiei pentru atragerea investiţiilor sau 
obţinerea creditului. Este primul document 
scris ce va fi  citit și de aceea el trebuie să fi e 
cât se poate de clar și convingător.

În prezent, cel mai solicitat document de 
către bănci este planul de afaceri, deoarece 
sunt condiţii stricte de oferire a creditelor. De 
asemenea, planul de afaceri are o deosebită 
importanţă în atragerea investiţiilor. El nu este 
un glob de cristal în care se ghicește viitorul, 
ci un instrument bine elaborat și fundamen-
tat, un ghid al evoluţiei viitoarei afacerii bazat 
pe analize și date concrete. Potenţialii investi-
tori resping 60% din propunerile de investiţii 
în prima jumătate de oră, iau în considerare 
15%, dar ajung în faza de negocire doar 5% 
din propuneri. 

Un plan de afaceri reușit este o posibilă 
cheie de a deschide “conturile” investitorului 
spre prosperitate, dar trebuie să conţină infor-
maţia compact, condesat și consistent. 

Nu ne putem imagina construcţia unei 
case fără ca iniţial să fi e schiţată pe hârtie, la 
fel, nu poţi dezvolta o afacere de succes fără 
structurarea ideilor în planul de afaceri. Într-
un mediu concurenţial, sunt imposibile supra-
vieţuirea și succesul în business, fără planifi ca-
rea deciziilor manageriale și fără prognozarea 
consecinţelor realizării lor.

 “O victorie sau o înfrângere poate fi  prevă-
zută pornind în modul în care acţiunea a fost 
planifi cată în avans” (Sun Tzu, Arta Războiului).
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SFATURI PRACTICE 
PRIVIND 

ELABORAREA UNUI 
PLAN DE AFACERI

Un director bun al fi rmei 
este obligat să cunoască mo-

dul de elaborare a unui plan de 
afaceri, pentru a conduce compa-

nia spre performanţă. 
Unul dintre cele mai importante 

cursuri din ASEM este bazele antre-
prenoriatului, în cadrul căruia studen-

ţii sunt iniţiaţi în elaborarea unui plan 
de afaceri reușit. Cursuri specializate în 
domeniu pot fi  obţinute și la MACIP. 

Dacă ești pe calea de a elabora un 
plan de afaceri, o consultanţă profesi-
onală și susţinere poate fi  obţinută din 
partea celor mai buni experţi în dome-
niu de la Universitatea Ontario, Canada, 
care deţin diploma MBA. Cu planul ela-
borat și sigur fi ind de viabilitatea ideii și 
de forţele proprii și dispus de a înfrun-
ta difi cultăţile, poţi aplica pentru con-
cursul în Incubatorul de Afaceri ASEM, 
unde benefi ciezi de un ofi ciu modern 
dotat cu mobilier, telefon și computer 
conectat la Internet, precum și de con-
siliere în afaceri din partea comisiei de 
experţi.  

În continuare, business planul devi-
ne cel mai util document în companie, 
ce permite găsirea noilor oportunităţi 
care nu erau identifi cate anterior. Riscu-
rile ce sunt semnifi cative pentru compa-
nie pot fi  evaluate și pot fi  găsite moda-
lităţi de minimizare a acestora. 

Un compartiment al business planu-
lui este analiza fi nanciară, prin care cal-
culezi suma de bani necesară investiţiei, 
ce deseori este superioară celei la care te 
aștepţi. În acest compartiment, poţi de-
termina rentabilitatea afacerii, perioada 
de recuperare a investiţiei și momentul 
în care veniturile vor întrece cheltuielile, 
iar afacerea devine profi tabilă.

O dată cu dezvoltarea companiei, 
valoarea planului nu se reduce, ci per-
mite organizarea efi cientă a activităţi-
lor, evaluarea resurselor disponibile, în 
vederea atragerii și direcţionării corec-
te. 

Atunci când elaborezi un plan și con-
știentizezi că ideea ta nu este viabilă de 
la început, de fapt, economisești timpul, 
efortul și resursele care pot fi  direcţio-
nate către o idee de succes. 

Cei care își doresc să fi e antrepre-
nori, trebuie să elaboreze un plan de 
afaceri, căci “Dacă o persoană care vrea 
să înceapă o afacere nu  poate realiza un 
plan, atunci cum ar putea realiza o afa-
cere?” (Robest Krummer)

Sergiu COMANDARI
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Toate valorile (materiale, ne-

materiale) create de oameni şi nu-

mite în drept bunuri le aparţin cu 

diferite drepturi, ce le acordă anu-

mite posibilităţi de acţiune. Drep-

turile titularilor asupra bunurilor 

formează un domeniu distinct nu-

mit drept de proprietate. Luînd ca 

bază clasifi carea bunurilor în ma-

teriale şi nemateriale, precum şi 

specifi cul lor juridic, evidenţiem 

existenţa a două instituţii juridice 

distincte: dreptul de proprietate, 

ce are ca obiect al relaţiilor bunu-

rile materiale şi dreptul de propri-
etate intelectuală, ce are ca obiect 

al relaţiilor rezultatele muncii in-

teletuale ale persoanei fi zice. 

Utilizarea termenului „drept de 
proprietate intelectuală” (care la 

prima vedere ne-ar crea confuzie 

cu dreptul de proprietate asupra 

bunurilor materiale) revine doc-

trinei franceze din sec. al XVIII-

lea ca rezultat al răspândirii teori-

ei dreptului natural, potrivit căreia 

toate rezultatele activităţii omului 

constituie proprietatea acestuia. 

Adoptarea teoriei dreptului de 

proprietate asupra creaţiilor inte-

lectuale a căpătat răspîndire largă 

în sec. al XI-lea când majoritatea 

statelor europene au adoptat legi 

speciale prin care acordau creato-

rilor dreptul de proprietate asupra 

rezultatelor activităţii intelectua-

le. 

Un rol deosebit în evoluţia drep-

tului de proprietate intelectuală l-a 

avut adoptarea actelor internaţio-

nale:

Convenţia de la Paris pentru - 
protecţia proprietăţii industriale 
din 20 martie 1883; 

Convenţia de la Berna pen-- 

tru protecţia operelor literare şi 
artistice din 9 septembrie 1886, 

care a intrat în vigoare la 5 sep-

tembrie 1887; 

Convenţia pentru ocrotirea - 
drepturilor interpreţilor, a produ-
cătorilor de fonograme şi a orga-
nizaţiilor de difuziune de la Roma 

din 26.10.1961;

Convenţia pentru instituirea - 
Organizaţiei Mondiale a Proprie-
tăţii Intelectuale, din 14 iulie 1967 

care a intrat în vigoare la 26 aprilie 

1970;

Acordul privind aspectele co-- 
merciale ale drepturilor de propri-
etate intelectuală TRIPS, în vigoa-

re din 03.10.2000. 

Actual, în Republica Moldova 

avem un sistem de protecţie ju-

ridică înalt a domeniului dat ce 

cuprinde o totalitate de acte legis-

lative cu caracter internaţional (la 

ora actuală, în RM sunt în vigoare 

29 de convenţii, pacte, tratate şi 

aranjamente internaţionale), cu 

caracter regional (în RM sunt în 

vigoare 4 convenţii, acorduri regi-

onale) şi cu caracter naţional – 11 

legi speciale şi o multitudine de 

hotărâri, regulamente. Aceste acte 

pot fi  consultate pe site-ul www.
agepi.md.

Noţiunea de proprietate in-
telectuală (utilizată şi în sensul 

dreptului de proprietate intelec-

tuală) este generalizatoare în ra-

port cu noţiunile de „proprietate 

literară”, „proprietate industrială” 

utilizate în doctrină. Tradiţional, 

dreptul de proprietate intelectu-

ală are două componente:

dreptul de autor; 
dreptul de proprietate in- 

dustrială.

Dreptul de autor reprezintă to-

talitatea normelor de drept ce re-

glementează relaţiile privind crea-

rea şi valorifi carea atît a operelor 

literare, artistice, muzicale, ştiinţi-

fi ce etc., cât şi a interpretărilor şi a 

înregistrărilor pe fonograme. 

Termenul „drept de autor” se 

referă la persoana care este crea-

torul operei – autorul, subliniind 

faptul că acesta are drepturi spe-

cifi ce asupra creaţiei sale, pe când 

termenul cunoscut de „copyright” 

se referă la producerea de copii ale 

operelor.

Dreptul de autor protejează 

modul de expunere a ideilor au-

torului şi nu ideile în sine. Obiect 

al dreptului de autor este opera, 

care reprezintă exprimarea ori-

ginală şi susceptibilă de sesizare 

de către public a ideilor şi sen-

timentelor. Protecţia operei este 

independentă de valoarea ei, de 

respectarea ordinii publice şi a 

bunelor moravuri, de calitatea 

ei, dar cu condiţia să fie origi-

nală, să fie exprimată în formă 

obiectivă, să nu fie materializa-

tă într-un bun ce este exclus din 

circuitul civil prin legea civilă 

sau penală.

Opera creată dobândeşte va-

loare ca rezultat al valorifi cării, 

ceea ce este în interesele atât ale 

creatorilor, cât şi ale publicului. 

Operele sunt valorifi cate prin di-

ferite modalităţi: publicare, difu-

zare, interpretare, demonstrare, 

comunicare publică etc. 

Proprietatea industrială este 

o componentă a proprietăţii inte-

lectuale care se referă la creaţiile 

minţii umane (invenţii, desene şi 

modele industriale, modele de 

utilitate, mărci de produse sau de 

servicii, denumiri de origine etc.), 

care pot fi  utilizate în diferite do-

menii de activitate ale omului (in-

dustrie, comerţ, agricultură, învă-

ţământ etc.).

Dreptul de proprietate industri-
ală reprezintă o totalitate de norme 

juridice ce reglementează relaţiile 

privind crearea şi valorifi carea anu-

mitor categorii de creaţii intelectu-

ale.

Potrivit Convenţiei de la Pa-

ris, proprietatea industrială are 

ca obiect brevetele de invenţii, 

modelele de utilitate, desenele 

şi modelele industriale, mărcile 

de fabrică sau de comerţ, măr-

cile de serviciu, numele comer-

cial, indicaţiile de provenienţă 

sau denumirile de origine, pre-

cum şi reprimarea concurenţei 

neloiale. 

Din defi niţia enunţată este clar 

că dreptul proprietăţii industriale 

cuprinde următoarele categorii de 

obiecte:

creaţiile de fond:•  invenţiile, 

modelele de utilitate; 

semnele distinctive• : mărcile 

de produse sau servicii, numele 

comercial, denumirile de origine, 

indicaţii geografi ce, specialităţi 

tradiţional garantate. Semnele 

distinctive spre deosebire de in-

venţii nu rezultă din o activitate 

inventivă sau creativă;

creaţiile de artă destinate • 
individualizării produselor prin 
elementul estetic: desenele şi mo-

delele industriale;

reprimarea concurenţei ne-• 
loiale şi ocrotirea informaţiei.1

Importanţa rezultatelor acti-

vităţii intelectuale creşte conside-

rabil din moment ce sunt utilizate 

în activitatea comercială. În acest 

caz, titularul trebuie să aibă posi-

bilitatea legală şi reală de a verifi ca 

respectarea drepturilor sale şi mai 

trebuie să fi e răsplătit pentru uzul 

acestor bunuri.

Analizând viaţa reală, evi-

denţiem că fiecare dintre noi fo-

losim diferite obiecte de propri-

etate intelectuală, deseori, fără 

să cunoaştem acest lucru: pro-

curăm şi utilizăm cărţi, reviste, 

CD-uri, vestimentaţie, mijloace 

de transport, mergem la teatru, 

filme, concerte, restaurante etc. 

Toate aceste bunuri fie consti-

tuie, fie conţin rezultate ale ac-

tivităţii intelectuale ce formează 

anumite obiecte – bunuri nema-

teriale asupra cărora creatorii au 

drepturi. În aceste circumstanţe, 

este binevenit de a cunoaşte ce 

drepturi avem ca proprietari sau 

utilizatori a bunurilor materiale 

care conţin obiecte de proprie-

tate intelectuală şi prin ce acţi-

uni şi când putem leza dreptu-

rile titularilor. Cunoştinţele în 

domeniul dat pot fi obţinute în 

rezultatul ascultării cursului – 

dreptul proprietăţii intelectuale, 

astfel contribuind la creşterea 

culturii juridice.

În temeiul celor expuse, susţi-

nem importanţa deosebită a cre-

aţiilor intelectuale în viaţa oame-

nilor şi necesitatea cunoaşterii, 

precum şi a respectării drepturilor 

titularilor. 

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE  
DREPT AL SPIRITULUI

Aliona CIOCÎRLAN,
dr., conf. univ.,

 catedra Drept privat,
prodecan al facultăţii EGD

Unul dintre subiectele abordate de către 
delegaţia Moldovei afl ată în vizită ofi cială 
în România a vizat majorarea numărului 
de burse în liceele și universităţile de peste 
Prut ce urmează să fi e oferite tinerilor din 
Moldova.

Astfel, potrivit declaraţiei lui Traian Băsescu, 
președinte al României, numărul bursierilor mol-
doveni ar putea crește până la 5000, faţă de cei 
2500 câţi sunt acum. 

Anual, tinerii din Moldova beneficiază de 
burse pentru a studia în cele 60 de instituţii 
de învăţământ superior de stat din România. 
Începând cu anul școlar 2008-2009, statul ro-
mân oferă studenţilor moldoveni burse de 65 
de euro lunar, iar masteranzilor și doctoranzi-
lor - 75 și, respectiv, 85 de euro lunar. În anul 
2002, autorităţile de la Chișinău au refuzat să 
semneze protocolul de colaborare cu România, 
așa cum prevede „Acordul interguvernamental 
privind colaborarea în domeniul știinţei, învă-
ţământului și culturii” din 19 mai 1992. Atunci, 
guvernanţii moldoveni au motivat decizia prin 
faptul că oferta statului vecin nu este una atrac-
tivă. Deși Moldova a refuzat să semneze proto-

colul, autorităţile de la București au continuat 
să organizeze admiterea cetăţenilor moldoveni 
la studii în România.

Anual, pentru moldoveni se desfășoară un 
concurs de admitere pe locurile repartizate, în 
aceleași condiţii ca și pentru cetăţenii români. 
Pentru studii de licenţă, masterat și doctorat, ab-
solvenţii din Moldova își puteau depune dosarele 
la instituţiile de învăţământ de peste Prut sau la 
Ambasada României din Chișinău.

Totodată, în cadrul întrevederii delegaţiei mol-
dovenești cu omologii din România, s-a discutat 
și despre posibilitatea recunoașterii diplomelor 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din Mol-
dova de către România și a diplomelor instituţiilor 
de învăţământ românești în Moldova. 

Leonid Bujor, ministrul educaţiei de la Chiși-
nău, a declarat că „există câteva instituţii de învă-
ţământ, atât din Moldova, cât și din România, care 
au un statut special și s-au compromis de-a lungul 
anilor”, de aceea „fi ecare universitate va fi  exami-
nată în mod separat”.

În urma discuţiilor de la București, s-a acceptat 
și extensiunea Universităţii „Dunărea de Jos” din 
Galaţi la Cahul și a Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași la Bălţi.

MAI MULTE OPORTUNITĂŢI 
DE STUDII ÎN ROMÂNIA

Academia de Știinţe a Moldovei, 
Agenţia pentru Inovare și Transfer 
Tehnologic, Universitatea Academiei 
de Știinţe a Moldovei, Incubatorul 
de Inovare „Inovatorul” anunţă 
Concursul „Cel mai bun plan de 
afaceri inovaţional”.

Potrivit organizatorilor, scopul con-
cursului este de a impulsiona, stimula și 
dezvolta cultura și spiritul antrepreno-
rial în rândul populaţiei active, în spe-
cial în rândul tineretului, precum și de 
a încuraja crearea noilor întreprinderi 
inovaţionale, de a susţine spiritul mana-
gerial și de a promova antreprenoriatul 
ca oportunitate de creștere economică 
în Moldova.

La Concurs pot participa studenţi, 
masteranzi și doctoranzi, cercetători ai 
instituţiilor din sfera știinţei și inovării, 
precum și alte persoane, care vor prezen-
ta planuri de afaceri bine argumentate.

Câștigătorii vor primi diplome și pre-
mii bănești și vor benefi cia de posibilita-
tea de a-și implementa planul de afaceri 
în cadrul Incubatorului de inovare „Ino-
vatorul”.

Data limită de prezentare a do-
sarelor – 30 septembrie 2010 , ora 
17:00. Dosarele pe suport de hârtie și 
în formă electronică se vor expedia la 
adresa: MD-2001, mun. Chișinău, str. 
Miorita, 5, Agenţia pentru Inovare și 
Transfer Tehnologic,  bir. 409; e-mail: 
concurs@aitt.md.

Condiţiile de participare și modul de 
prezentare a dosarelor sunt stipulate în 
Regulamentul cu privire la organizarea 
Concursului „Cel mai bun plan de afa-
ceri inovaţional”, care poate fi  accesat 
la pag. web a Agenţiei pentru Inovare și 
Transfer Tehnologic (www.aitt.md) și a 
Academiei de Știinţe a Moldovei (www.
asm.md).

CEL MAI BUN PLAN 
DE AFACERI INOVAŢIONAL
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SĂ O IAU 
DE LA ÎNCEPUT

Când ne-am îmbolnăvit și noi de 
ideea de a pleca pe vară în America, 
primul pas pe care l-am făcut a fost 
căutarea celei mai bune agenţii. Deși 
sunt student la specialitataea Market-
ing și Logistică, m-am prins într-un 
truc publicitar, pe care îl folosea agen-
ţia „Acord Travel”, și anume că sunt 
„Nr.1 în Republica Moldova”. Poate că 
și sunt Nr.1 la capitolul „profi t”, nu însă 
și la serviciul acordat, respectarea job-
off er-ilor, soluţionarea problemelor 
studenţilor cu potenţialii angajatori. 
De ce spun – potenţiali? Pentru că 
agenţia nu oferă contracte de mun-
că, ci doar oferte de muncă, fapt ce 
presupune că angajatorul nu este 
obligat să îţi ofere postul pentru care 
tu ai plătit bani grei.

Când am mers să alegem jobul, am 
văzut că majoritatea erau plătite cu 
8-9$/oră. Nouă însă ne-a părut atrac-
tiv un job mai slab plătit - 6,5$/oră, dar 
care presupunea și „tips”(bacșiș). Era 
vorba de jobul „Asistent de pasageri” la 
Aeroportul Internaţional din Salu lake 
City, Utah State. În plus, consultantul 
agenţiei ne-a sfătuit să luăm acest job, 
pentru că, 2 ani mai devreme, a fost și 
el Asistent de pasageri într-un aero-
port din Alaska. Ni s-a lăudat precum 
că câștiga în jur de 50 $/zi – tips pen-
tru care nu trebuia să plătească taxe. 

Fiind deja cu job-urile alese, aș-
teptam interviul la Ambasadă. Mira-
rea cea mare ne-a fost când prietenul 
meu a fost invitat în prima jumătate 
a lunii mai, iar mie nu mi s-a spus ni-
mic. Când am fost la ofi ciu să întreb 
de ce nu m-au chemat și pe mine, mi-

au spus că au greșit forma „DS-2019” 
(permisiunea de lucru) și că ea trebuie 
reperfectată în SUA. Culmea e că re-
perfectarea a durat o lună!

Cu toate aceste reţineri, mi-au 
oferit viza pentru exact 3 luni (14 iu-
nie - 14 septembrie). Biletul de avion, 
pe care îl bronasem deja de vreo 3 ori, 
reușise să crească în preţ cu 120$, în 
comparaţie cu prima rezervare!

PLECAREA
Cu 3 zile înainte, am stabilit data și 

ora la care ajung în Salt Lake City, dar 
nu i-am zis lui Dorin cu ce companie 
aeriană voi zbura. Pentru a face eco-
nomie pe preţul zborului, am decis 
să iau avionul din Kiev. În timp ce aș-
teptam avionul, zâmbind, îmi puneam 
întrebarea: “e oare Kievul în Ucraina 
sau în Republica Moldova?”. Motivul 
era faptul că auzeam mai multă româ-
nă decât ucraineană. Aeroportul era 
invadat de moldoveni, cea mai mare 
parte zburând, ghiciţi unde? Corect, în 
America!

Primul zbor a fost până în Frank-
furt. Avionul era mic (pentru circa 50 
persoane), nu avea nici radio, nici TV. 
Noroc de vecinul de alături, cu care 
mai puteai schimba o vorbă. În Fran-
kfurt aveam de așteptat vreo 7 ore 
până a-mi lua zborul în Los Angeles, 
California. Aceste “câteva” ore bune, 
mi-au fost îndeajuns ca să studiez în-
treg aeroportul…

Zborul peste ocean s-a dovedit 
a fi  foarte lung, în schimb, în avionul 
Boeing 757, cu o capacitate de peste 
300 oameni, aveam și radio, și TV, și 
stewardese care îţi ofereau și băuturi 
și snackuri ori de câte ori solicitai. 

Dacă în Frankfurt am avut de aș-
teptat 7 ore, păi în Los Angeles a fost 
și mai “vesel”. Ajuns la aeroport, trebu-
ie să-mi iau geanta, deoarece pentru 
zboruri locale compania aeriană nu 
are grijă ca geanta ta să ajungă din-
tr-un avion în altul. De aceea, trebuia 
să trec controlul de securitate și să 
ajung din Terminalul nr.1 în Terminalul 
nr.7, care nu au conexiune în interio-
rul aeroportului, ci doar prin stradă. 
Culmea culmei! Pentru toate aceste 
acţiuni aveam la dispoziţie doar 45 
minute! Le-am reușit eu pe toate, doar 
că atunci când am urcat în avionul cu 
ruta Los Angeles – Salt Lake City, 3 
agenţi ai companiei aeriene mă aștep-
tau doar pe mine ca să închidă trapa. 
Uite atunci am simţit eu că: “Clientul e 
rege”. Zborul a fost scurt. După 1 oră 
45 min., la miezul nopţii, am ajuns la 
locul destinaţiei. Un lucru interesant: 
m-am pornit de la Kiev pe 14 iunie, la 
6 dimineaţa și am ajuns în Salt Lake 
City, tot pe 14 iunie, la ora 00-00, deși, 
între timp, au reușit să treacă 27 ore! 
Se pare că ar fi  trebuit să fi e deja 15 
iunie, dar n-a fost așa din cauza fuselor 
orare diferite. 

CAZAREA
În Salt Lake City trebuia să mă în-

tâlnească Dorin, cu care intenţionam 
să ne pornim odată, dar care a ajuns 
cu 3 săptămâni înaintea mea. Deoare-
ce 80% din zborurile în acest aeroport 
erau deservite de compania aeriană 
Delta și partenerii ei, prietenul mă 
aștepta în terminalul Nr.2, eu însă am 
zburat cu avionul Com. United și am 
ajuns în terminalul Nr.1… Cel mai in-
teresant este că ambele avioane por-

Astfel am denumit, eu şi prietenul meu Dorin, vestitul program 

pentru studenţi „Work & Travel”. 

S-a întîmplat asta în timp ce şi noi, ca mulţi alţi studenţi, petre-

ceam vara pe meleagurile SUA. 

De ce anume ”W&W and maybe Travel”? Pentru că mai mult 

de 50% din studenţii din Moldova pleacă să câştige bani, în loc să 

trăiască o experienţă în America. Recunosc, scopul plecării mele 

era ca să aduc cât mai mulţi $ de acolo, însă SUA şi democraţia 

americană au fost cam zgârciţi cu mine.

““WORK AND WORK ANDWORK AND WORK AND......
MAYBE TRAVELMAYBE TRAVEL””

am avut de aș-
os Angeles a fost 

aeroport, trebu-

a

nesc de la aceeași destinaţie: Los An-
geles, ajung la aceeași oră în Salt Lake 
City, doar că sunt de la diferite com-
panii aeriene. Deoarece Dorin știa că 
am un lay-over scurt în Los Angeles, a 
crezut că nu am reușit să iau avionul și 
că o să vin a doua zi, cu primul avion. 
Eu însă îmi făceam griji pentru el, căci 
îmi promisese că mă întâlnește. Plus 
la toate, nici bagajul meu nu a ajuns 
la timp…

Aeroportul deja se închidea. Nu 
era nimeni în afară de personalul care 
facea curăţenie și o doamnă de la ser-
viciul “luggage claim” (bagaje pierdu-
te). M-am apropiat de ea ca să îmi re-
zolv problema cu bagajul, dar nu m-a 
putut ajuta. În schimb, s-a dovedit a 
fi  amabilă și mi-a permis să scriu un 
email prietenului meu de la calculato-
rul din ofi ciu. 

Dacă m-aș fi  cazat la un hotel pe 
noapte, m-ar fi  costat 70$ (50$ - cea 
mai ieftină cameră + 20$ - taxiul, căci 
cele ce aparţin hotelurilor deja nu 
mai lucrau). Văzând cum e situaţia și 
având la mine doar 500$, am renunţat 
la idee și am dormit în aeroport.

A doua zi era duminică, iar trans-
portul public circulă duminică în-
cepând cu ora 9.30 și nu 6.00, ca de 
obicei. Deja așteptam primul auto-
buz, căci, până a mă întâlni cu Dorin, 
aveam de gând să merg în oraș să-mi 
caut gazdă. El a luat un taxi și a venit 
mai devreme, deși trebuia să fi e la 
lucru, începând cu 8.00. N-am să uit 
niciodată acele clipe când ne-am în-
tâlnit! Atunci am simţit ce înseamnă 
adevărata prietenie! 

L-am așteptat până a mers la ofi -
ciul companiei și s-a înregistrat, pre-
cum că a venit la serviciu. Între timp, 
au sosit și bagajele mele. 

“Și printre americani sunt oameni”. 
Managerul de schimb la companie, 
Ren, i-a permis lui Dorin să plece de 
la serviciu în acea zi, fără a-i tăia din 
salariu. Cred că a fost unicul american 
nativ cu simţ de omenie, pe care l-am 
întâlnit.

“BUSINESS DE FAMILIE
PE SEAMA FAMILIEI” 

Prietenul meu era cazat la o pensi-
une, care de fapt s-a dovedit a fi  sub-
solul reutilat al unei case. Pensiunea 
avea 2 camere, una pentru 4 persoa-
ne și 1 pentru 2 persoane, bucătărie 
comună, o masă, un frigider, un cal-
culator cu acces la internet și desigur 
duș (lucru sfânt la americani). În casă 
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locuiau 2 bătrâni de origine portughe-
ză. Casa în care locuiau era proprieta-
tea fi ului lor, respectiv, pensiunea era 
una din afacerile fi ului. Pentru 2 săptă-
mâni de cazare, trebuia să achit 200$. 
Bătrânii s-au lăsat însă ușor convinși 
și au acceptat să le plătesc doar 100$, 
cu condiţia ca fi ul lor să nu știe nimic. 
Unde în Moldova ai mai găsi așa părinţi 
“buni”, care să își fraierească propriul 
fi u? Pentru binele făcut, i-am chemat 
(cum e primit la noi în MD) la un pahar 
de vin moldovenesc. Acesta părea a fi  
mult mai gustos decât atunci când îl 
servești în Moldova. Bătrânii au apre-
ciat înalt vinul nostru, însă erau miraţi 
de preţul mic al acestuia și de faptul 
că există probleme la noi cu comercia-
lizarea acestuia peste hotare.

Lucrurile păreau a fi din ce în ce 
mai bune. Rămânea doar să merg la 
angajator, să încep lucrul și să obţin 
“Social Security Card” – card fără de 
care șansele de a te angaja sunt foar-
te și foarte joase. În următoarea zi, 
am mers de dimineaţă la angajator. 
Pe drum, am zărit trei fetiţe în fusti-
ţe, care se deosebeau mult de toate 
pe care le-am văzut în oraș. Atunci, 
simţeam că, dacă încep să vorbesc 
cu ele în română sau rusă, nu o să 
dau greș. Așa și a fost. Fetiţele s-au 
dovedit a fi din Sankt-Petersburg, 
Rusia. Mai mult ca atât: urma să lu-
crăm în aceeași firmă. 

“VIVAT” AMERICA!
Lucrul îmi părea și mai interesant. 

Au urmat 3 zile de formalităţi, trainin-
guri, ...., timp în care am făcut cunoș-
tinţă cu încă 15 studenţi potenţiali la 
programul Work and Travel, din Turcia, 
Ucraina, Rusia, Ecuador. În a 4-a zi, tre-
buia să primim permisul pentru a lucra 
în aeroport, însă “VIVAT” America. Am 
afl at că nu putem să lucrăm, pentru că 
Serviciul de Securitate al Aeroportului 
nu avea aprentele noastre în baza lor 
de date. Interesant lucru e că priete-
nului meu, cu 3 săptămâni în urmă, 
i-au permis să lucreze, chiar dacă nici 
amprentele lui nu au fost depuse pen-
tru verifi care. De fapt, orice cetăţean 
străin, care intenţionează să meargă 
în SUA, trebuie să ofere amprentele 

sale pentru controlul de securitate la 
Ambasada SUA în ţara de origine a 
persoanei. Și aici, ne-am lovit prima 
dată de prostia americană. 

În plus, activitatea Aeroportului 
a fost redusă din cauza crizei trans-
portului aerian și restructurărilor ce 
urmau să se întreprindă. Managerul 
general al AirServ Corp.(compania în 
care urma să lucrez) Jaz-J, ne-a pro-
mis că va soluţiona problema cât de 
curând posibil. La moment însă nu ne 
putea ajuta, pentru că testul de securi-
tate a amprentelor încă nu dăduse re-
zultate, iar din cauza restructurărilor, 
nici nu mai aveau nevoie de noi. Deși 
de repetate ori ne spuneau că nu mai 
au poziţii vacante, întâlneam în ofi ciu 
noi aplicanţi, de origine americană, 
care din a 2-a zi erau angajaţi și înce-
peau să lucreze. 

Minciunile americane sunt fru-
moase: îţi spun sincer și îţi promit că 
o să facă tot posibilul pentru tine, în 
timp ce, de fapt, nu fac nimic, te fac să 
te simţi înjosit și inferior oamenilor ce 
deţin cetăţenia lor. 

“DEMOCRAŢIE 
AMERICANĂ PURĂ” 

Văzând că lucrurile nu pot să mai 
continue, am încercat să aplicăm me-
tode mai puţin democratice. Studen-
ţii din Turcia aveau o cunoștinţă care 
era Vice-Președintele statului Utah, în 
care ne afl am. O discuţie de doar 3 mi-
nute a managerului cu acea persoană 
l-a făcut să-și schimbe culoarea feţei 
de 10 ori! Se vede că era foarte infl u-
entă acea persoană. Prietenul meu a 
început o discuţie aprinsă cu Mana-
gerul, care s-a dovedit a fi  cunoscător 
al limbii ruse, pentru că a locuit în jur 
de 3 ani în Rusia. Discuţia de la limba 
engleză a trecut la cea rusă și tonul de 
la calm la ameninţător. I-am explicat 
că la acel moment aveam doar 15$ în 
buzunar și că în așa caz vom scoate de 
la el banii, de nu, bătaia cea sănătoasă 
e a lui. Se vede că am băgat frica în el... 
În ziua următoare, miracol, toţi am în-
ceput să lucrăm, de parcă peste noap-
te s-au schimbat legile în SUA. Păcat 
doar că fetiţele în fustiţe de care v-am 

spus au plecat între timp în alt orașel.
După primele 2 săptămâni, ne-am 

schimbat cazarea, pe una mai ieftină, 
însă în care aveam și piscină, și sală de 
forţă, saună, internet WI-FI. Am locuit 
6 persoane într-un apartament cu un 
dormitor, în care se cazau 4 fete din 
diferite orașe ale Rusiei, și o cameră de 
zi, în care trăiam eu cu prietenul meu. 
Se părea că lucrurile revin din nou la 
normal. Dar către acel timp aveam 
doar 9 săptămâni de permisiune de 
ședere pe teritoriul SUA. 

Din prima zi de lucru, am sesizat că 
americanii se dezvăţaseră deja să ofere 
tips-uri, deși acumulasem în buzunar 
38$. Chiar și așa nu era rău. Pe zi ce tre-
cea însă, tips-urile deveneau din ce în 
ce mai mici și mai puţine și peste o săp-
tămână plecai mulţumit dacă reușeai 
să obţii 10$ pe zi. În plus, erau situaţii 
când chiar munceai din greu și aici. 

Un caz a fost când trebuia să îm-
ping o persoană care se mișca în că-
rucior. Și nu persoana era problema, 
ci kg pe care le avea: peste 200. Fiind 
nevoit să urc sub un unghi dintr-un 
terminal al aeroportului în altul, am 
fost nevoit să mai rog vreo 2 asistenţi 
de pasageri să mă ajute, pentru că nu 
mă descurcam. Imaginaţi-vă un căru-
cior împins de 3 persoane. Recunosc, 
m-a și remunerat cu 20$. 

Un caz vesel a fost când am aștep-
tat-o pe o bunică mai mult de 40 de 
minute, cu familia sa, lângă WC, după 
care, în doar 5 minute trebuia să par-
curg cu ei vreo jumătate de km. Ei cu 
genţile în mâini, eu – să împing căru-
ciorul bătrânei. Cred că Schumacher 
nu avea nici o șansă să mă întreacă, cu 
Ferrari de Formula 1! Mă rugam Dom-
nului să nu apară nici un obstacol pe 
neașteptate, căci nu mai rămânea bă-
trâna în viaţă! Pentru că am depus 
mult efort și întreaga familie nu a 
întârziat la avion, m-au remunerat 
pe merite: mi-au oferit 1$ bacșiș, 
dar adrenalina costa mai mult.

AL DOILEA JOB
Unica posibilitate de a-mi recupe-

ra banii cheltuiţi pentru plecare era un 
al doilea job, pe care nu îl puteam în-
cepe până ce nu am primit Social Se-
curity Card. Îndată ce l-am primit, am 
început să lucrez cu Dorin la o fabrică 
ce producea cutii de carton de diferite 
tipuri. Am fost acceptaţi iniţial pentru 
2 săptămâni – termen de încercare. În 
această perioadă, ambii efectuam un 
volum de lucru mai mare decât ceilalţi 
5 angajaţi ai secţiunii în care lucram. 
După 2 săptămâni, supervizorul ne-a 
prelungit contractul de muncă cu încă 
4 săptămâni. Pentru că termenul de 
încercare expirase, lucram deja sub o 
nouă lozincă: “Am venit să câștigăm 
bani, nu să ridicăm productivitatea 
în SUA”. Am început și noi să mai le-
nevim, cu atât mai mult că nu eram 
plătiţi pentru volumul de muncă efec-
tuat, ci după numărul de ore lucrate.

Pentru a reuși ambele joburi, la Ae-
roport lucram 7 zile pe săptămână, a 
câte 6 ore pe zi, iar la fabrică – 5 zile a 
câte 8 ore pe zi. Sâmbăta, deși lucram, 
erau zile de odihnă pentru noi, deoare-
ce mergeam în oraș, la shopping, orga-
nizam petreceri cu prietenii de acolo. 
La una din petreceri ne-am distrat până 
dimineaţa, deși înainte de aceasta lu-
crasem 14 ore! Pentru că petrecerea a 
fost fi erbinte, oboseala era dublă. Toţi 
se străduiau să chiulească a doua zi de 
la lucru, însă pentru noi serviciul e ser-
viciu. Nedormiţi, cu Dorin, 
de mai mult de 24 ore, și cu 
puţin miros de alcool, am 
riscat să plecăm la serviciu. 
Nici un american nu ar risca 
să facă una ca asta, un mol-
dovean: DA!

DISTRACŢIILE

Ceea ce merită laudă în 
SUA, sunt distracţiile. Cen-
trele de atracţii americane 
te umplu de adrenalină pe 
un an înainte. Chiar merită 
să încerci o cădere liberă 
de la 40 m sau să fi i arun-
cat cu catapulta la 50m în 
sus...

Spre fi nele șederii în 
State, ne-am gândit și la: 
“maybe travel?”. Am în-
chiriat un automobil, Ford 
Focus, 2.0 benzină, cutie 
automată cu regim sport, produs în 
2008. Ne-am folosit de mașina în chi-
rie și am simţit avantajul pe care îl ob-
ţii: o poţi exploata cum dorești fără să 
îţi pese de ceva.

Prima destinaţie spre care am 
pornit a fost supranumitul “Orașul 
care nu doarme niciodată” – Las 
Vegas, din statul Nevada. Pe drum, 
am traversat canioanele învecinate 
Grand Canyon-ului, care chiar te fac 

să te simţi mic alaturi de ele. Sea-
ra, eram deja în Las Vegas. A urmat 
o noapte în care ne pregătisem să 
cheltuim banii prin cazinouri. Mare 
mi-a fost mirarea când mergeam pe 
stradă îmbulziţi, de parcă mă aflam 
în rutierele din Chișinău. E chiar 
multă lume acolo noaptea! Nu am 
ezitat să jucăm în vestitele casinouri 
“Casino Royale”, “Paris”, “Ballys”, “The 
Mirage”, “Treasure Island”, casinouri 
pe care le văzusem până atunci doar 
la TV. Acestea s-au dovedit a fi destul 
de primitoare. 

Chiar dacă nu aveam 21 de ani la 
acel moment și, conform legislaţiei 
americane, nu aveam nici dreptul să 
intru în astfel de localuri, eu am reușit 
mai mute, am și jucat la ele. Mai mult 
ca atât: pe la orele 4 noaptea, când 
ne-am pornit spre hotel, am constatat 
că m-am ales cu 20$ mai mult decât 
aveam la începutul serii. Cred că mi-a 
surâs norocul de începător în jocurile 
casinourilor. 

De dimineaţă, am pornit la drum, 
pentru că aveam de parcurs circa 
1000 km până la Los Angeles. Aici, 
cât pe ce să fi m „producătorii” unui 
accident de amploare, pentru că nu 
știam exact unde e ieșirea de pe high-
way de care aveam nevoie. Ne-a sal-
vat mașina, care accelera foarte bine 
și am evitat lovitura unui camion din 
spate. Desigur, am vizitat faimoasa 
alee a stelelor, unde sunt numele ce-
lebrităţilor americane și Hollywood-
ul. Din păcate, porţile orășelului unde 

iau naștere cele mai vestite fi lme, nu 
ni s-au deschis... 

A doua zi, am profi tat de faptul că 
suntem pe litoralul Oceanului Pacifi c 
și ne-am scăldat în apele lui, pe plaja 
unui orășel cu o denumire “pur ame-
ricana” – San Pedro. În acea zi, m-am 
simţit personajul jocului “GTA San An-
dreas”, pentru că tot ce vedeam în jur 
îmi era cunoscut.

Seara ne-am pornit înapoi în Salt 
Lake City. Fiind în apropiere de oraș, 
am făcut un popas în Park City – un 
orașel unde, în 2002, au avut loc Jo-
curile Olimpice. Park City este de o 
frumuseţe deosebită și ne crea sen-
zaţia că ne afl ăm undeva prin Elveţia, 
nicidecum SUA: un orășel montan, cu 
stradele înguste, cu magazine de cali-
tate la parterul caselor și de o curăţe-
nie deosebită.

Când am mers să predăm automo-
bilul la fi rma de la care l-am închiriat, 
angajaţii au rămas miraţi de faptul că 
noi, în 3 zile, am parcurs tocmai 2400 
km. De regulă, americanii utilizează 
avionul pentru astfel de călătorii, dar 
ei nu sesizează cât pierd din cauza că 
nu o fac cu mașina.

Doar aceste câteva zile de la fi nele 
șederii mele în SUA mi-au creat bună 
dispoziţie și m-au făcut să nu regret 
de această călătorie.

Întors acasă, eram și mai fericit de-
cât atunci când am plecat. Doar atunci 
mi-am dat seama că îmi iubesc ţara, 
părinţii, prietenii!!! Doar revenit acasă, 
mi-am spus și mai ferm: “O să îmi con-
struiesc viitorul aici, în Moldova”.

Dacă mă veţi întreba: “Vrei să 
mergi în SUA cu Work and Travel încă 
o dată?”, o să vă răspund: “Deși nu re-
gret că am făcut-o, nu o să mai repet 
experienţa”.

Sergiu GÎDEI, 
gr. MKL 273

locuiau 2 bătrâni de origine portughe-
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Nu știu dacă este vreun domeniu de activitate, cel puţin în Moldova, care 
să nu-și sărbătorească ziua profesională a lucrătorilor săi. Cu referire la Aca-
demia de Studii Economice din Moldova, se poate spune că sunt marcate 
mai multe sărbători profesionale, pentru că și specialităţile care sunt studiate 
la noi sunt multe.

Sărbătorim Ziua ASEM și Ziua economistului, Ziua lucrătorilor din învă-
ţământ, Ziua bancherului, Ziua fi nanciarului (sincer, nu prea îmi place „fi nan-
sistului”), Ziua juristului etc. Mai nou, anul acesta a fost marcată Ziua biblio-
tecarului. Și iată că a venit rândul nostru, al jurnaliștilor, inclusiv al celor care 
activează la ASEM, să-și serbeze ziua profesională – Ziua mondială a libertăţii 
presei. Foarte modest, fără tam-tam. Poate pentru că suntem prea puţini aici, 
în ASEM. Dar chiar și așa, îndrăznesc să afi rm că facem lucruri bune. Ziarul pe 
care vi-l punem, periodic, la dispoziţie, este unic în felul său: nici o altă univer-
sitate din Moldova nu are un ziar care să apară mai des decât o dată pe lună. 
Și la nici o universitate nu veţi găsi un ziar care să fi e elaborat de o echipă 
atât de mică. Și în nici un ziar universitar nu veţi găsi atât de multe materiale 
despre atât de multe evenimente care au loc în universitate. 

De aceea și cred că merităm și noi mai des să fi m apreciaţi, să ni se spună, 
măcar din când în când, că facem un produs bun, care, apropo, nu este „al 
nostru”, ci al ASEM. Nu cerșim laudele nimănui, dar tot parcă ne merge mai 
bine atunci când știm că cineva apreciază ceea ce facem și că, atunci când 
vreo delegaţie a ASEM pleacă în deplasări (despre care scriem, bineînţeles (la 
fel ca și eroul lui Guy de Maupassant, romanul „Bel ami”), să ia și niște ziare, 
pentru a le prezenta colegilor din alte instituţii, așa cum primim noi ziare 
universitare din România, Polonia, Bulgaria sau Letonia… 

Pentru noi, jurnaliștii de la ASEM, contează mult aprecierea a tot ceea ce 
facem, zi de zi, prin pregătirea materialelor pentru „Curierul Economic”, dar 
și prin mediatizarea a tot ce se întâmplă în cadrul ASEM. Dar de întâmplat… 
se întâmplă multe. Pentru că fi ecare catedră, fi ecare subdiviziune din cadrul 
academiei organizează, periodic, diferite conferinţe, mese rotunde, simpozi-
oane… Și încercăm să scriem, despre toate acestea, cât mai frumos, cât mai 
obiectiv, cât mai profesionist. Regret, desigur, că același lucru nu o fac mai 
mulţi colegi de-ai mei, reprezentanţi ai altor redacţii din Chișinău. Dar eveni-
mentele sunt multe nu numai în ASEM, ci și în întreaga Moldovă. Mai ales în 
actualele condiţii sociale, economice, dar și politice. Astfel, redacţiile noastre 
au alte priorităţi, iar viaţa profesorilor și, mai ales, a studenţilor din colegii și 
universităţi, cu toate evenimentele care se întâmplă în aceste instituţii (majo-
ritatea – interesante și utile) rămân în umbra intereselor presei...

Am spus și cu alte ocazii că ne dorim o mai mare apreciere și susţinere din 
partea colegilor noștri din ASEM, dar mai e câte cineva care ne „încurajează” 
prin faptul că și critica este un imbold de a face lucrurile mai bine și mai bune. 
O fi  așa, dar oricum, cuvintele de bine nu împiedică pe nimeni să facă aceleași 
lucruri mai bine și mai bune…

În context, aș vrea să fac unele referiri la marcarea Zilei libertăţii presei în 
lume și la istoricul acestei sărbători.

Ziua Mondială a Libertăţii Presei o datorăm ziariștilor africani. Ei au de-
nunţat, într-o reuniune UNESCO, cenzura, intimidările și arestările pe care le 
trăiau, la începutul anilor 90. Astfel, Ziua Mondială a Libertăţii Presei a fost 
proclamată de ONU în 1993 și este marcată de atunci în fi ecare an la 3 mai, 
când se aniversează Declaraţia de la Windhoek, susţinută de ziariștii africani 
în 1991, în Namibia, la un seminar UNESCO despre presa independentă.

În întreaga lume, marcarea zilei de 3 mai contribuie la informarea opiniei 
publice în legătură cu violarea dreptului la libertatea de expresie, precum 
și la comemorarea curajului și a profesionalismului jurnaliștilor uciși, răniţi 
și încarceraţi, în timpul exercitării profesiei. Libertatea presei reprezintă o 
piatră de hotar a drepturilor fundamentale ale omului și o garanţie pentru 
alte drepturi. Ea încurajează transparenţa și buna guvernare și consolidează 
statul de drept.

WAN-IFRA – World Association of Newspapers – a pus la dispoziţia publi-
caţiilor din întreaga lume eseuri, editoriale, interviuri, fotografi i și materiale 
promoţionale despre semnifi caţia zilei de 3 mai, dar și scrisori de protest la 
adresa ţărilor ale căror guverne intimidează și atacă presa.

Aceste materiale, majoritatea dezvoltând tema “Jurnaliști în exil”, vor fi  
disponibile în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă și rusă pe site-ul 
http://www.worldpressfreedomday.org.

World Association of Newspapers, organizaţia globală a industriei ziare-
lor, cu sediul la Paris, susţine și promovează libertatea presei și interesele de 
business și profesionale ale ziarelor din întreaga lume. Asociaţia reprezintă 
18.000 de ziare și are ca membre 77 de asociaţii naţionale, companii de pu-
blishing și directori individuali de ziare din 102 ţări, precum și 12 agenţii de 
presă și 11 grupuri de presă regionale și internaţionale.

P.S. Cu ocazia Zilei mondiale a libertăţii presei, echipa Serviciului Relaţii cu 
publicul al ASEM adresează cele mai sincere urări de bine tuturor colaboratorilor 
și studenţilor din ASEM, cu îndemnul de a fi  prieteni cu presa.

Tatiana ROȘCA,
 șef Serviciu Relaţii cu Publicul

www.tatianarosca.wordpress.com 

Pe vremea sovieticilor, acest loc 
avea funcţia de buncăr pentru 
conducătorii Moldovei. Din 

acest motiv, crama este luxos ame-
najată, cu marmură, lemn de stejar 
și vitralii. Teritoriul cramei se întinde 
pe o lungime de 120 km. Din aceștia, 
60 km sunt ocupaţi de colecţiile de 
vinuri, iar alţi 60 km sunt destinaţi 
extracţiei de piatră. 

În ultima zi din martie, echipa 
Radio ASEM a avut fericita ocazie 
de a coborî la 80 metri sub pământ. 
Deși o oră am stat la intrarea în cra-
mă, am decis să mai așteptăm încă 
puţin, ca să descoperim, totuși, pa-
trimoniul naţional atât de accesibil 
vizitatorilor și turiștilor străini și atât 
de necunoscut și misterios pentru 
băștinași. Poate din cauza excursiei 
organizate gratis, în exclusivitate 
pentru noi, sau poate din cauză că 
era așteptată o echipă de la un post 
de radio naţional și nu unul mo-
dest, universitar, domnișoara ghid 
ne-a iniţiat în maximum taine ale 

Cricovei într-un timp record. Însă, 
odată pătrunși în beciuri, am uitat 
de oboseală și foame, neputând 
rămâne indiferenţi faţă de aspec-
tul unic determinat de amenajarea 
sălilor. Chiar și forma acestora este 
deosebită. Cele mai alese vinuri 
sunt expuse pe un culoar sub formă 
de cupă. Fiecare cază conţine sticle 
de colecţie aduse din Germania, 
Belarusi, Franţa, Uzbekistan, Italia, 
Ucraina, Armenia, Ajerbaidjan, Tur-
kmenistan ș.a. 

Cazele ce au semnătură sunt 
private și pot fi  arendate de orica-
re persoană, pentru a-și păstra aici 
colecţiile, contra unei plăţi, bineîn-
ţeles. De exemplu, Vladimir Putin și 
alte persoane renumite își păstrează 
colecţia de vinuri în una dintre aces-
te caze.

Exponate unice, precum sunt 
“Ierusalim de Paști”, licoarea “Ian Be-
her” (recolta anului 1902), împreună 
cu încă 158 de mărci din Burgundia, 
Moselle, Tokaji, Rhein, 465 mărci de 

vinuri, cogniacuri și licori produse în 
ţară și peste hotare formează tezau-
rul preţios al Cricovei.

Crama ne-a frapat cu sălile  fru-
mos amenajate în stil naţional, re-
fl ectând tradiţiile și obiceiurile ţării 
noastre. Sălile de degustare au un 
șarm aparte. “La Rotunda” este locul 
special amenajat unde președinţii 
de ţară semnează acte importante. 
Sala prezidenţială adăpostește peste 
50 de persoane. Este destinată pen-
tru conferinţe și întruniri între preșe-
dinţi. O altă sală deosebită este “La 
vânătoare”. Sala adună 6-8 persoane 
într-un anturaj plăcut, cu șemineu și 
decoraţii specifi ce însăși denumirii. 
Mai sunt și alte decoruri “tematice” 
cum ar fi : “La fundul Mării”, “Casa 
mare”, “Sala de conferinţe”.

Pe vremuri, locul era vizitat (gra-
tis, desigur) de tot felul de persona-
lităţi ale epocii sovietice. Cosmonau-
tul Iuri Gagarin a rătăcit o zi întreagă, 
în 1966, prin beciurile Cricovei. Spre 
ziuă, bine „afumat”, Gagarin le-a lă-
sat gazdelor o fotografi e cu urmă-
toarea dedicaţie: “Cei care fac aceste 
vinuri merită tot aurul din lume și 
dacă acesta nu e de ajuns, o să mă 
duc pe Lună sau pe alte planete ca 
să mai aduc”.

Chiar dacă nu am ajuns să apre-
ciem gusturile vinurilor și nici să ne 
înfruptăm din tentantele plăcinţele 
pregătite... dar nu pentru simpli mu-
ritori ca noi, ci pentru vreo delegaţie 
străină, totuși, beciurile de la Crico-
va ne vor lăsa în memoria noastră o 
urmă neștearsă.

Echipa Radio ASEM

3 MAI – ZIUA MONDIALĂ 
A LIBERTĂŢII PRESEI

LA INTERSECŢIA LA INTERSECŢIA 

 CABERNET ŞI PINOT CABERNET ŞI PINOT
La intersecţia străzii 
“Cabernet” şi Bulevardul 
“Pinot” din modesta 
localitate Cricova, se afl ă 
una din cele mai mari 
crame subterane din 
lume, ce datează din anul 
1952 - un păienjeniş de 
coridoare întunecate, care 
adăpostesc milioane de 
sticle cu vinuri de colecţie 
locale şi străine.

PRESA ASEM
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