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ASEM a fost printre organizato-
rii acestui for, alături de Ministerul 
Învăţământului Republicii Belarus, 
Universitatea Economică de Stat a 
RB, Academia Financiară de pe lân-
gă Guvernul Federaţiei Ruse, Uni-
versitatea Comercial-Economică de 
la Kiev, Universitatea Tehnică a or. 
Vilnus și Școala Superioară de Ad-
ministrare și Finanţe din Belostoc, 
Polonia.

Conferinţa știinţifi că a întrunit în 
capitala belarusă un nr de peste 400 
persoane, membri ai comunităţilor 

academice și factori de decizie din 
Republica Belarus, dar și de peste 
hotare, oaspeţi din Rusia, Ucraina, 
Letonia, Lituania, Estonia, Moldova, 
Bulgaria, Polonia. 

Participanţii au discutat particu-
larităţile naţionale de funcţionare 
economică în condiţiile crizei eco-
nomice. Cercetătorii și-au expus opi-
niile vis-a-vis de căile și direcţiile de 
stabilizare economică în condiţiile 
expansiunii crizei economico-fi nan-
ciare mondiale, precum și în ceea ce 
privește infl uenţa globalizării asu-

pra dezvoltării economice a ţărilor 
reprezentate la acest for.

Unul dintre scopurile reuniunii 
a fost, de  asemenea, intensifi carea 
colaborării știinţifi ce internaţionale 
și a schimbului de cunoștinţe între 
comunitatea academică și factorii 
de decizie, precum și reprezentanţii 
sectorului real al economiei. S-a ur-
mărit și elaborarea unui complex de 
măsuri, acţiuni menite să stimuleze 
dezvoltarea economică a ţărilor Eu-
ropei Centrale și de Vest în condiţiile 
crizei economice fără precedent.

 FOR ECONOMIC ÎN BELARUS

PROCESELE ECONOMICE 
ÎN VIZORUL MEDIULUI ACADEMIC 

ÎN PERIOADA 19  20 MAI,  O DELEGAŢIE A ASEM, CONDUSĂ DE DL RECTOR, GRIGORE BELOSTECINIC, A PARTICI
PAT LA CEA DEA III EDIŢIE A CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICOPRACTICE: „CREŞTEREA ECONOMICĂ A REPUBLICII BELA
RUS: GLOBALIZARE, INOVARE, STABILITATE”, CARE SA DESFĂŞURAT ÎN OR. MINSK. 

Maria Sveţ a cucerit prin frumuseţe, dar mai ales prin inteligenţă și 
viţă de afaceristă, atât juriul, cât și publicul, adunat să contempleze in-
teligenţa frumos întruchipată la concursul “Miss ASEM viitoarea femeie 
de afaceri” ediţia 2010.

“Pentru o viitoare femeie de afaceri frumuseţea contează, dar nu 
este cea mai importantă. Inteligenţa și spiritul competitiv e ceea ce ofe-
ră valoare adăugată studentelor de la ASEM” nu obosește să declare dl 
rector al ASEM, Grigore Belostecinic în cadrul fi ecărei ediţii a concursu-
lui Miss ASEM. 

Astfel încât, nu veţi vedea la ASEM fete frumoase defi lând în cos-
tume de baie. În schimb aveţi toate șansele să surprindeţi frumoasele 
creaturi, insistând asupra unei soluţii de marketing reușite, respectând 
ţinuta de afaceri în cadrul unei întrevederi, vorbind fl uent câteva limbi 
străine.

La fel ca în anii precedenţi, probele la care au fost supuse fetele au 
avut ca scop, în mod special, evaluarea coefi cientului de inteligenţă. 
Fetele au trebuit să se prezinte, apoi să prezinte una dintre companiile 
sponsori ai concursului, să demonstreze că pot negocia și  face publi-
citate atractivă. Și pentru că o femeie deșteaptă știe să îmbine utilul cu 
plăcutul, fetele au venit cu tema de acasă învăţată la proba a III-ea a 
competiţiei: “Glamour, succes și carieră”. 

10 - CELE MAI FRUMOASE ȘI DE AFACERI. 

DOAR UNA - MISS ASEM
ESTE BRUNETĂ, ARE 19 ANI ŞI ESTE ÎN ANUL I LA FACULTATEA FINAN
ŢE, SPECIALITATEA  FINANŢE ŞI BĂNCI. SE DEOSEBEŞTE DE RESTUL 
LUMII PRIN FAPTUL CĂ E RECUNOSCUTĂ OFICIAL DE UN JURIU COM
PETENT FIIND  “CEA MAI FRUMOASĂ STUDENTĂ”. CEL PUŢIN ANUL 
ACESTA, LA ASEM.

O lună şi o săptămână au durat competiţiile din 
cadrul Campionatului municipal la volei feminin. 
Şi-au dat concursul echipele: Academia de Studii 
Economice din Moldova, Speranţa-1, Universitatea 
Tehnică din Moldova, Universitatea de Stat din 
Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică 
şi Sport, Speranţa-2 şi Colegiul Pedagogic. Cea mai 
bună evoluţie au avut-o studentele de la ASEM, care 
în toate partidele susţinute au obţinut victorii. Ast-
fel, voleibalistele noastre, cu câteva etape înainte de 
încheierea competiţiei, şi-au adjudecat titlul. 

La ultimul meci prevăzut de calendarul campio-
natului, ASEM, de acum în posesia titlului, a jucat în 
compania formaţiei Speranţa-1 şi a obţinut o victo-
rie confortabilă cu scorul de 3-1 (22-25, 25-19, 25-19 
şi 25-18). 

Echipa noastră condusă de Taisia Catrenco a 
evoluat în următoarea componenţă: Tatiana Ceban, 

căpitan, Viorica Bâtcă, Xenia Copâlov, Elena Gostev, 
Natalia Comburean, Eugenia Ceban, Aliona Cara-
vaiscaia, Diana Harcovei, Anastasia Burdeinâi.

După încheierea partidei Taisia Catrenco a de-
clarat următoarele: “În opinia mea, campionatul s-a 
desfăşurat la nivel, nu au fost încălcări de disciplină. 
Arbitrii au condus corect meciurile. Referindu-mă la 
comportamentul formaţiei ASEM, aş spune că fetele 
noastre au meritat pe deplin titlul de campioane mu-
nicipale, ele au câştigat prin sudoare şi dăruire de 
sine, abordând serios toate partidele. Cred că dacă aş 
evidenţia pe cineva, n-ar fi  prea corect. Doar ştim că vo-
leiul este un joc de echipă şi toate sportivele trebuie să 
se străduie să presteze acest gen de sport la nivel. Mă 
bucur că pot vorbi de o formaţie cu un bun potenţial 
care joacă stabil, angajat. Profi tând de ocazie, felicit din 
inimă toate voleibalistele cu prilejul reeditării titlului şi 
le urez succes în viitoarele întreceri”.

ASEM – CAMPIOANA CHIȘINĂULUI!
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INFORMATII UTILE 
DESPRE STUDIILE 
DE MASTERAT

Studiile universitare de masterat 
reprezintă ciclul II al studiilor universitare 
și asigură aprofundarea în domeniul studi-
ilor de licenţă sau într-un domeniu apropi-
at, dezvoltarea capacităţilor de cercetare 
știintifi că și constituie o bază pregătitoare 
obligatorie pentru studiile doctorale.

Studiile universitare de masterat 
contribuie la conturarea unui profi l al 
absolventului care vizează dezvoltarea 
de cunoștinţe, competenţe și abilităţi 
cognitive.

CUNOȘTINŢELE GENERALE 
SE REFERĂ LA:
- familiarizarea cu cele mai noi și 

avansate dezvoltări ale cunoașterii în 
domeniu;

- abilităţi superioare de cercetare in-
dependentă;

- capacitatea de a aplica teoria în si-
tuaţii specifi ce ale mediului economic și 
instituţional.

CUNOȘTINŢELE 
DE SPECIALITATE 
SE REFERĂ LA:
- acumularea unui volum substanţial 

de cunoștinţe noi;
- identifi carea, abordarea și soluţio-

narea de probleme cognitive și profesi-
onale noi;

- compararea cunoștinţelor noi cu 
cele tradiţionale și capacitatea de a sta-
bili relaţii între acestea, în vederea sesi-
zării direcţiilor noi de adâncire a cunoaș-
terii și de dezvoltare a profesiei.

COMPETENŢELE 
GENERALE SE REFERĂ LA:
- aplicarea creativă a tehnicilor de 

cercetare și rezolvare de probleme;
- elaborarea de studii și rapoarte pu-

blicabile sau aplicabile profesional;
- capacitatea de a conduce grupuri 

de lucru și de a comunica în contexte 
dintre cele mai diverse;

- capacitatea de a acţiona indepen-
dent și creativ în abordarea și soluţiona-
rea problemelor, de a evalua obiectiv si 
constructiv stări critice, de a rezolva cre-
ativ probleme și de a comunica rezultate 
în mod demonstrativ;

- abilităţi de conducător și angajare 
clară pe calea propriei dezvoltări profe-
sionale.

ABILITĂŢILE COGNITIVE 
SPECIFICE PRESUPUN:
- evaluarea critică a rezultatelor unor 

noi cercetări;
- formularea de alternative interpre-

tative și demonstrarea relevanţei aces-
tora;

- aplicarea creativă a metodelor de 
cercetare; conceperea și conducerea 
proceselor specifi ce domeniului.

CREDITELE 
CORESPUNZĂTOARE 
UNUI MASTERAT

Studiile universitare de masterat 
corespund unui număr de credite de 
studiu transferabile cuprins între 90 şi 
120. Prin excepţie, în funcţie de durata 
studiilor universitare de licenţă, limita 
inferioara poate fi  de 60 de credite de 
studiu transferabile.

La învăţământul de zi, durata nor-
mală a studiilor universitare de maste-
rat este de 1-2 ani şi corespunde unui 
număr de 30 de credite de studiu trans-
ferabile pentru un semestru de studiu.

Durata totală cumulată a ciclului 
I - studii universitare de licenţă şi a 
ciclului II - studii universitare de mas-
terat trebuie să corespundă obţinerii 
a cel puţin 300 de credite de studiu 
transferabile.

DOAR STUDIILE DE MASTER 
MAI DAU VALOARE 
LICENŢEI BOLOGNA

În urmă cu câţiva ani, când o persoană 
spunea că are master în nu știu ce dome-
niu, rămâneam chiar impresionaţi de ne-
voia lui de continuă perfecţionare. Acum, 
a fi  masterand nu mai impresionează prea 
mult, ca urmare a „fabricilor” de gen din 
ţară și din străinătate, astfel încît expresia 
MBA, spre exemplu, miroase a normă pen-
tru un student bun.

„În anul universitar 2009-2010, la 
ASEM funcţionează 29 programe maste-
rale pentru absolvenţii ciclului I Licenţă, 
în conformitate cu Procesul de la Bologna, 
7 programe de master pentru absolvenţii 
Pre-Bologna, și 1 program de master în 
Administrarea afacerilor pentru absolven-
ţii – deţinători ai diplomelor de licenţă în 
alt domeniu decît cel economic. 

Ca și studiile universitare de licenţă, și 
cele de masterat au cuprinse în cifra de șco-
larizare câteva locuri subvenţionate de stat 
și marea majoritate cu taxă. Cele mai multe 

UNIVERSITĂŢILE DIN MOLDOVA, PENTRU PRIMA DATĂ 
ÎNTRUN PRESTIGIOS TOP WEB INTERNAŢIONAL

Mai multe universi-
tăţi din  Moldova au in-
trat pentru prima dată 
în prestigiosul top web 
al universităţilor din în-
treaga lume - Ranking 
Web of World University. 
Clasamentul a fost efec-
tuat recent de Consiliul 
Superior de Investigaţii 
Știinţifi ce din cadrul Mi-
nisterului Știinţei și Ino-
vării al Spaniei.

Potrivit site-ului ministerului spa-
niol, Academia de Studii Economice a 
Moldovei se situează în acest top pe 
poziţia 5298, iar Universitatea de Stat 
din Moldova - pe locul 5314. UTM se si-
tuează în prima jumătate a topului, cu 
numărul 3762, iar  Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie “N.Testemiţanu” 
a ocupat poziţia 6119, Universitatea Li-
beră Internaţională din Moldova - 6203, 
iar Universitatea de Stat Agricolă s-a si-
tuat pe locul 6822 din cele 8 mii de insti-

tuţii de învăţămînt superior din întreaga 
lume intrate în clasament.

Pe primele 34 de locuri în acest cla-
sament se afl ă universităţi din SUA - Har-
vard University, Stanford University etc.

Topul universităţilor este unicul de 
acest fel din lume și se publică din 2004, 
de două ori pe an. Clasamentul arată 
performanţele instituţiilor de învăţămînt 
superior în baza mai multor criterii, între 
care conţinutul materialelor de studii și 
cercetarea știinţifi că.

STUDIILE DE MASTER, MODĂ SAU NECESITATE?
Dacă până acum câţiva ani 

numai studenţii “de top” urmau 
cursuri postuniversitare, odată 
cu adoptarea Convenţiei de la 
Bologna, programele de maste-
rat au căpătat o altă importan-
ţă, pe de o parte pentru că s-au 
redus studiile de licenţă, pe de 
de alta pentru că diplomele de 
masterat sunt recunoscute in-
ternaţional.

Pentru unii angajatori, stu-
diile de master nu sunt decât o 
rubrică în CV. Pe de altă parte, 
pentru o carieră în domeniul eco-
nomic, aceste studii pot fi  un atu

Cei care au deja o diplomă de studii superioare sau de licenţă, dar și cei care 
își doresc să obţină studii aprofundate în domeniul în care activează ori visea-
ză la o nouă specialitate au avut posibilitatea sîmbătă, 15 mai să afl e din prima 
sursă care sunt posibilităţile de a face master la Academia de Studii Economice 
din Moldova. La Ziua Ușilor Deschise pentru ciclul II, masterat, cei interesaţi de 
aceste studii au afl at care sunt specialităţile ce pot fi  studiate la masterat și care 
sunt condiţiile de înmatriculare.

sunt la Facultatea de Business și Adminis-
trare.

Cu excepţia anumitor domenii în care 
diploma de master mai reprezintă ceva, 
iar angajatorul apreciază că în CV-ul re-
spectiv regăsește o superpregătire, am 
dorit să afl ăm de ce ar mai plăti mii de lei 
în plus un absolvent de facultate. Mai pre-
cis vreo 14 mii de lei pentru încă doi ani ca 
să devină maketolog cu… master!

MASTERUL, O EXTENSIE 
IMPLICITĂ

O dată cu introducerea sistemului 
Bologna, a fi licenţiat se traduce în trei 
sau patru ani de facultate plus încă doi 
de masterat. Cam obligatorii. Ciclul de 
licenţă și ciclul de masterat sunt echiva-
lentul celor cinci ani de facultate odini-
oară în RM. 

Și pentru că în ultima perioadă se vor-
bește tot mai intens despre o mercantili-
zare a studiilor de masterat, la întâlnirea 
administraţiei ASEM cu pretendenţii la 
studii de master, dl Grigore Belostecinic, 
rector al ASEM a clarifi cat fenomenul și a 
venit în faţa publicului nu prea numeros, 
în schimb foarte curios, cu cel puţin 4 
motive, care i-ar provoca pe cei licenţiaţi 
în economie, dar și în alte domenii (ASEM 
este unica instituţie de învăţământ su-
perior din ţară, care a instituit un master 
pentru absolvenţii altor facultăţi decît 
cele economice: medici, fi lologi, mecanici, 
ziariști pot urma un master la Business și 
administrare, spre exemplu, cu program 
bine adaptat prevăzut pentru o perioadă 
de 2 ani.): 

Fără cele 300 credite accumulate pînă 
aici (licenţă+master) nu poţi accede la 
doctorat.

Piaţa muncii Republicii Moldova se 

structurează, angajatorii se obișnuiesc cu 
faptul că doar studiile de master mai dau 
valoare licenţei Bologna 

Și în RM crește nivelul studiilor, iar 
programele de masterat „sunt legate de 
chestiuni mai practice, cu aplicabilitate 
imediată, cu o flexibilitate mai mare faţă 
de studiile de licenţă, faţă de programe-
le de licenţă, care se axează în special pe 
chestiunile fundamentale ale domeniu-
lui”. Ar fi o explicaţie și motivare, impor-
tantă.

Masterul este o practică europeană și 
mondială. Din moment ce tindem să ne 
încadrăm activ în acest circuit, trebuie să 
îl asimilăm.

„Studiile masterale, ca urmare logică 
și fi rească a studiilor de licenţă, trebuie 
orientate pe direcţia acestora, în sensul 
aplicabilităţii efi ciente. Este obligatoriu ca 
programele de masterat să se adapteze 
cerinţelor pe care le impune viaţa socio-

economică și noi încercăm să facem faţă”, 
le spune ademenitor dl rector viitorilor 
masteranzi. 

TEORETICIENII, OCOLIŢI 
DE ANGAJATORI

Săptămîna aceasta, la Chișinău a avut 
loc și un tîrg al locurilor de muncă pentru 
tineri. M-am interesat la cîţiva angajatori 
cît de mult mizează pe menţiunea: mas-
ter în economie din CV-ul pretendentului. 
Concluzia: în condiţiile economice actua-
le, specialiștii în resurse umane atrag aten-
ţia că un loc de muncă sută la sută sigur, 
mai ales în sectorul privat, nu există. Însă, 
spun ei, o poziţie bine remunerată și de 
lungă durată ar putea fi  asigurată nu doar 
prin realizările la locul de muncă, ci și prin 
preocuparea permanentă pentru îmbu-
nătăţirea cunoștinţelor din domeniul de 
activitate. 

Această situaţie este valabilă mai mult 
în cazul posturilor în care cunoștinţele te-
oretice sunt mai importante sau la fel de 
importante ca cele practice. În celelalte 
cazuri, masteratul poate fi  o pierdere de 
vreme, dat fi ind faptul că angajatorii pre-
feră să vadă un CV mai bogat la rubrica 
„Experienţă” decât la cea de „Studii”. Spe-
cialiștii în resurse umane lasă să se înţelea-
gă, că un tânăr cu prea multe cunoștinţe 
teoretice și fără experienţă de muncă este 
de multe ori ocolit de angajatori, el fi ind 
considerat orientat spre teorie și cu un 
simţ practic slab dezvoltat. E bine, pro-
gramele de master elaborate la ASEM au 
un răspuns și la această provogare. Vrei – 
alegi să faci un master orientat mai mult 
spre cercetare știinţifi că, vrei – unul de 
profesionalizare. 

Liuba LUPAŞCO
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O STUDENTĂ 
INTERNAŢIONALĂ

- Victoria, cum a fost în SUA, cum 
ai nimerit în proiect, ce-a fost mai 
difi cil iniţial, ce sfaturi ai pentru cei 
care intenţionează să mai plece?

- Am aplicat pentru Global Un-
dergraduate Program al ECA (Bureau 
of Educational and Cultural Aff airs) al 
Departamentului de Stat al SUA, admi-
nistrat de IREX (International Research 
& Exchanges Board) și am reușit să ob-
ţin o bursă de studii în SUA, trecând cu 
succes peste trei etape ale concursu-
lui: aplicaţia cu esee, interviul și testul 
TOEFL. Am fost selectată să fac studii 
timp de un an academic în domeniul 
Economie la Riverland College în sta-
tul Minnesota, SUA. Am avut parte de 
o experienţă extraordinară, pentru că 
pe lângă studii, am fost implicată în-
tr-o varietate de activităţi extracurri-
culare la universitate, în comunitate și 
chiar în Minnesota, statul celor 10.000 
de lacuri. Întotdeauna am avut scopul 
de a fi  un student internaţional și de 
a obţine cunoștinţe în mai multe ţări 
pentru a deveni într-adevăr un speci-
alist în domeniul Relaţiilor Economi-
ce Internaţionale. Începând cu prima 
săptămână la Riverland, m-am im-
plicat în toate activităţile ce aveau să 
îmi ofere experienţă și să îmi schimbe 
vederea asupra lumii. Timp de un an 
academic la Riverland, am activat în 
calitate de președinte a organizaţiei 
pentru studenţi Amnesty Internatio-
nal. Am fost selectată și ca vice-pre-
ședinte a Clubului Internaţional de 
Studenţi. Am mai fost încadrată și în 
activităţile Phi Theta Kappa Internati-
onal Honor Society și am reprezentat 
studenţii universităţii mele ca Student 
Senator, fi ind membru al consiliului 
de Relaţii Publice.

EXPERIENŢĂ 
INCOMPARABILĂ 

- Nu e prea mult pentru anii pe 
care îi ai?

- Dacă e un scop, nu! Fiind parte 
a acestor organizaţii am lucrat asu-
pra diferitor proiecte pentru stu-
denţi și pentru Riverland. E vorba 
de traininguri pentru Leadership, 
Drepturile Omului și, în general, 
proiecte de îmbunătăţire a vieţii 
studenţești. Cele mai mari respon-
sabilităţi mi le-am asumat când am 
reprezentat universitatea la Sum-
mitul Anual al Studenţilor Lideri ai 
Minnesotei în Minneapolis, unde 
am avut întâlniri cu senatorul Min-
nesotei, dnul Al Franken. Misiunea 
mea era de a-i transmite doleanţele 
studenţilor de la universitatea mea, 
pentru o eventuală îmbunătăţire a 
sistemului de învăţământ din Min-
nesota. Pentru a căpăta cunoștinţe 
în domeniul Leadership, am parti-
cipat la Fall Leadership Conference 
în Annandale, la nordul Minnesotei. 
Ca preșendinte a Riverland Amne-
sty International am reprezentat 
universitatea la conferinţa anuală 
a Drepturilor Omului, care a avut 
loc în orașul Chicago, în noiembrie 
2009. 

În comunitate m-am implicat în 
activităţile Organizaţiei de Tineret a 
Rotary Business Club, unde am avut 
șansa de a vedea cum tinerii pornesc 
o afacere, de unde  capătă ajutor și 
în general, ce abilităţi trebuie să ai 
pentru a fi un om de afaceri de suc-
ces. În semestrul doi, ca cerinţă a 
Global Undergraduate Program am 
realizat un internship la Corporaţia 
de Dezvoltare Economică din Aus-
tin, unde am avut postul de market-
ing assistant și timp de patru luni 
am avansat în postul de marketing 
director. A fost una dintre cele mai 
folositoare experienţe ca student in-
ternaţional, pentru că am avut șansa 
de a lucra cu date economice, a face 
analize marketing, și de a participa 
la întâlniri de afaceri, unde se luau 
cele mai importante decizii privind 
economia comunităţii mele și statu-
lui Minnesota. 

Student al ASEM – campion al Moldovei! 
Studentul anului II al Academiei 

de Studii Economice din Moldova, 
DENIS DUDCO, a câştigat, la doar 
20 de ani, titlul de campion naţional 
printre seniori la jocul de dame-64. 
Tânărul, dar foarte talentatul sportiv, 
multiplu campion şi premiant eu-
ropean la cadeţi, juniori şi tineret, 
a dominat clar fi nala ediţiei 2010 a 
campionatului Republicii Moldova, 
desfăşurată recent în incinta Şcolii 
sportive specializate nr. 7, situată 
pe str. Vasile Lupu din cartierul Bui-
ucani al capitalei. Faza fi nală a re-
unit, cu excepţia a doi mari maeştri 
internaţionali Ion Dosca şi Monea 
Norel, care au fost absenţi la întrecere 
din varii motive, tot ce are mai bun 
acest sport la ora actuală.

Concurenţii au jucat fi ecare cu 
fi ecare în 9 runde în sistem de micro-
meciuri a două partide cu următorul 
timp de gândire: 45 de minute la 
primele 25 de mutări, plus alte 15 minute până la încheierea 
partidei.

Denis Dudco a evoluat magistral din start şi pînă la fi -
nal, reuşind un rezultat extraordinar: 18 puncte din 18 posi-
bile, el câştigând toate meciurile susţinute. Prestaţie deose-
bit de bună şi pentru Elena Miscov, singura reprezentată a 
sexului frumos care a jucat în cohorta celor mai tari jucători 
din Moldova. Cu un total de 13 puncte ea a intrat în posesia 
medaliei de argint.

Revelaţia turneului a fost însă Valeriu Polesciuc, din 
satul Sofi a, raionul Drochia. Acest sportiv de la sat a reuşit o 

performanţă deosebită, reuşind pentru 
prima oară să obţină un onorabil loc 
trei printre cei mai puternici jucători 
din republică. El mai are nevoie de o 
un rezultat asemănător pentru a i se 
acorda titlul de “maestru al sportului”. 
Asta ar fi  o răsplată pentru devota-
mentul şi pasiunea sa deosebite, de 
decenii, pentru acest joc milenar. De 
remarcat că jucătorul din nordul re-
publicii a câştigat 5 micromeciuri, două 
le-a încheiat remiză, iar în alte două a 
suferit înfrângere. Pe locul al patrulea 
s-a situat, cu un total de 11 puncte, Vic-
tor Lungu, un jucător de forţă, campion 
naţional. Lipsa practicii competiţionale 
din cauza regimului de lucru solicitant 
nu i-a permis, de astă dată, să urce 
printre premianţi.

Locurile 5-6 au fost împărţite 
de Nicolae Guba, directorul Şcolii 
Sportive din Bender, şi Iurie Gramma, 
student la Universitatea de Stat din 

Chişinău.
Ar fi  de remarcat faptul că actuala ediţie s-a disputat 

sub semnul unei ofensive insistente a valului juvenil, semn 
că jocul de dame are perspective bune şi de acum înainte.

Primii trei clasaţi au intrat în posesia unor premii în 
bani, medalii şi Diplome de gradele respective.

Întrecerea s-a derulat la un înalt nivel organizatoric, 
datorită eforturilor depuse de echipa de arbitri alcătuită 
din Iosif Funk şi Valeriu Racu.

Anatol IVANOV

VICTORIA VLAD: VICTORIA VLAD: 

“UN AN ÎN SUA A FOST “UN AN ÎN SUA A FOST 
O ŞANSĂ DE A ÎNVĂŢA O ŞANSĂ DE A ÎNVĂŢA 
ŞI A CREŞTE ÎN IDEI ŞI VALORI”ŞI A CREŞTE ÎN IDEI ŞI VALORI”

Victoria este o tânără care 
se deosebește de restul 
studenţilor prin faptul că 
a reușit într-un simplu an 
universitar să facă cât alţii 
nu reușesc timp de o viaţă. 
Despre un exemplu ideal de 
mobilitate academică și ex-
perienţa trăită în America 
de o studentă foarte energi-
că de la REI, ASEM, citiţi din 
interviul ce urmează. Inter-
locutoare - Victoria VLAD, 
viitoare economistă la FMI, 
viitorul ambasador al RM în 
SUA sau pur și simplu o fată 
cu care ASEM, și ţara în ge-
nere, se va mândri pentru 
că acesta este scopul ei.

… ŞI BURSE
- Aveai și bursă?
Pe parcursul studiilor am câștigat 

și câteva burse, printre care se numă-
ră Riverland Foundation Scholarship, 
Riverland Bookstore Scholarship și 
People to People International Scho-
larship. Cea mai importantă bursă 
pentru mine este Minnesota State 
Student College Association Leader-
ship Scholarship, eu fi ind una din cei 
șapte câștigători ai acestei burse în 
statul Minnesota, un stat ce are 32 

de universităţi acreditate.  Pentru a 
căpăta spiritul celei mai mari econo-
mii mondiale și pentru a obţine  idei 
noi și cunoștinţe din centrul fi nanci-
ar al lumii, am călătorit la New York 
și Washington D.C., unde am vizitat 
Organizaţia Naţiunilor Unite, World 
Bank, World Financial Center, Federal 
Reserve, New York Stock Exchange și 
alte organizaţii economice mondiale 
și din SUA.

Tot în acest timp am câștigat o 
bursă de studii la American Institute 
on Political and Economic Studies din 
Praga, Republica Cehă. Ca studentă a 
programului Global Undergraduate 
Exchange am fost câștigătoarea locu-
lui 1 în competiţia Cultural Passport, 
colectând peste 100 de ștampile în 
pasaportul meu cultural, participând 
la diverse activităţi culturale, trainin-
guri și călătorii. Nu văd nimic ca pe o 
difi cultate, ci ca pe o șansă de a învăţa 
și de crește în idei și valori. Pentru cei 
ce intenţionează să plece, îi sfătuiesc 
să profi te din plin de oportunităţi, să 
fi e proactivi și îndrăzneţi. Orice vis tre-
buie urmat și transpus în realitate.  

BUN GĂSIT, 
MOLDOVA!

- Revenind în ţară, cum te-ai re-
adaptat?

- Sunt acasă de abia o săptă-
mână, și nu am avut difi cultăţi în 
readaptare. Știam că mă întorc în 
Republica Moldova și eram predis-
pusă pentru orice schimbare. După 
câteva zile petrecute cu familia, am 
revenit la ritmul obișnuit de la ASEM. 
- Am înţeles că te-ai confruntat cu 
anumite probleme aici, cum le-ai 
depășit?

- Văd orice problemă ca pe o 
șansă de a învăţa ceva nou, de a 
căuta soluţii și a le depăși. Știam că 
la întoarcere va trebui să echivalez 
creditele de studii de acolo cu cur-

riculum-ul de aici. Sper profesorii de 
la ASEM să fie deschiși spre studiile 
mele obţinute în SUA.  

- Ești o studentă foarte activă,  
așa ai fost la liceul pe care l-ai ab-
solvit, în primul an la ASEM, dar și 
în State. Este aceasta o normă pen-
tru cei ce vor să reziste, să învingă, 
să depășească barierele?

-Îmi place să mă implic în activi-
tăţi, să capăt cât mai multă experienţă 
pentru viitoarea mea carieră. Cred că 
un student activ este un student de 
succes care își urmează calea spre un 
viitor demn, având parte de o viaţă 
trăită din plin și o carieră,  care să con-
tribuie la prosperarea societăţii. 

„PESTE UN TIMP 
VREAU SĂ FIU 
AMBASADOR!”

- Unde te vezi după absolvirea 
facultăţii?

- Vreau să fac masteratul la Har-
vard University, în Massachusets, Sta-
tele Unite. 

- Dar după 10, 15 ani?
- Peste 10, 15 ani mă văd  ca eco-

nomist la Fondul Monetar Internaţi-
onal. La o anumită perioadă a vieţii 
mele vreau să fi u ambasadorul Repu-
blicii Moldova în SUA. Alternativă ar fi  
funcţia de conducător al unei afaceri 
la nivel internaţional. 

- Spune semenilor tăi formula 
studenţiei în stilul tau?

- Spune “DA!” tuturor oportunităţi-
lor, acceptă orice provocare și întotde-
una ţintește spre cele mai înalte ţeluri. 
Sa fi i un student de succes nu este un 
scop, ci un mod de a reuși și de a de-
veni un om de succes, ce va schimba 
lumea spre bine. 

- Îţi mulţumim și îţi urăm mari 
succese!

Consemnare: 
Liuba LUPAŞCO
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Cum a început participarea 
noastră acolo? Simplu, prin 
internet. De fapt, ce alt răs-

puns aţi fi așteptat în era vitezei și dez-
voltării tehnologiilor informaţionale? 
Etapa eliminatorie a constat în simula-
rea electronică a gestionării unui hotel, 
începând cu studierea pieţei, adminis-
trarea financiară, promovarea și luarea 
deciziilor de extindere, adică, exprima-
tă în termeni literali, „A-Z”-ul manage-
mentului unui hotel.

A urmat bucuria și entuziasmul ple-
cării, întristarea legată de fondurile de de-
plasare și, evident, căutarea și negăsirea 
sponsorilor. Totuși, după plâns vine râs, 
așa că înainte de plecare ardeam de dorin-
ţa de a ajunge acolo cât mai repede.

Prima zi a fost una în care am făcut 
cunoștinţă cu ceilalţi participanţi și care 
a culminat cu prezentarea culturală a fi e-
cărei ţări. CASE a mestecat îndelung mă-
măliga, a pregătit brânza, plăcintele și, 
desigur, băuturile caracteristice Republicii 
Moldova. Curios fapt, acestea sunt destul 
de bine cunoscute în Riga. Prezentarea a 
culminat cu un dans popular acompaniat 
la fl uier. Conform votului celorlalţi partici-

La catedra „Merceologie și Comerţ” 
a facultăţii „Business și Administrarea 
afacerilor” pe data de 5 mai 2010  s-a 
desfășurat seminarul știinţifi c cu ge-
nericul „ Calitatea – factor determinant 
în competitivitatea mărfurilor de larg 
consum”. Evenimentul a fost prezidat de 
șeful catedrei „Merceologie și Comerţ” 
(ASEM) conf. univ., dr. Mihail Cernavca. 
Pe agenda zilei au fost înscriși cu comu-
nicări știinţifi ce colaboratorii catedrei, 
precum și reprezentanţii altor instituţii 
de învăţământ superior (UTM, UCCM) și 
reprezentanţi ai instituţiilor de cercetări 
știinţifi ce (AȘ a Moldovei și Institutul de 
Cercetări Știinţifi ce și Proiectări Tehnolo-
gice a R. Moldova). În activitatea acestui 
seminar au participat activ atît membrii 
catedrei (conf. dr. M. Cernavca, conf. dr. 
V. Calmîș, conf. dr. V. Cozmic, conf. dr. I. 
Panfi l, conf. dr. G. Șpac), cît și invitaţii 
(UTM – conf. dr. A.Cumpanici,  conf. dr. 
A. Macari,  UCCM – conf. dr. S. Fedorciu-
cova, ICȘPT al AȘ a Moldovei – dir. adj. 
E. Iorga). 

Scopul organizării evenimentului 
a fost de a identifi ca în comun proble-
mele existente în prezent în mediul ști-
inţifi c, în cel de producere și de comerţ 
cu privire la calitatea și competitivitatea 
mărfurilor. De asemenea, s-a încercat 
să se găsească unele soluţii în vederea 
rezolvării acestor importante probleme 
ale societăţii noastre.

Participanţii la seminarul știinţifi c au 
evidenţiat un set de probleme sistemi-

ASEM A PARTICIPAT 
LA CONCURSUL 
„PEAKTIME”

303 echipe din lumea întreagă din care s-au califi cat 20. Premii în 
valoare de 4500 euro. 4 zile în Riga, capitala Letoniei. 1500 km de casă. 
5 runde de simulări la calculator, o prezentare în faţa comisiei și doar 
o echipă CASE (care vine de la Cornel Munteanu, Andrei Tănase, Sergiu 
Cuneţchi și Eugen Stoicov) dispusă să le înfrunte pe toate. Totuși, cifre-
le nu sunt la fel de explicite ca și cuvintele, de aceea vă vom prezenta 
mai pe larg ce a însemnat în acest an Concursul Internaţional de Studii 
de Caz „Peaktime” 2010.  Cornel Munteanu, Andrei Tănase, Sergiu Cuneţchi și Eugen Stoicov

 Echipa ASEM la întâlnirea cu Excelenţa Sa Eduard Melnic, Ambasador 
Extraordinar și Plenipotenţiar al RM în Letonia

panţi, prezentarea echipei noastre a fost 
declarată învingătoare în această horă a 
reprezentanţilor diferitelor culturi.

Competiţia a început în cea de-a 
doua zi. 5 grupe a câte 4 echipe urmau 

să simuleze electronic gestiunea afacerii 
unui producător de telefoane mobile, pe 
parcursul a 5 runde, fi ecare a câte o oră, 
cu pauze doar pentru prezentarea rezul-
tatelor. Seara a avut loc o excursie prin 

oraș și au urmat activităţile de cunoaște-
re a celorlalţi participanţi la concurs.

Criza economică n-a ocolit pe nimeni, 
de aceea, în a treia zi a trebuit să identifi -
căm metode de creștere a competitivită-
ţii economiei letone. Lucru ușor de făcut, 
dacă ai în vedere că trebuie să studiezi și 
să elaborezi programe macroeconomice 
în doar 2 ore, pentru ca mai apoi să le pre-
zinţi în faţa unei comisii. Echipa noastră 
a propus măsuri apreciate de membrii 
juriului și a rezistat destoinic tirului de în-
trebări venit din partea acestora. Seara, în 
cadrul unui bal mascat, au fost anunţaţi 
cei 5 fi naliști care urmau să pregătească 
pentru a doua zi studiile de caz. Din păca-
te, echipa noastră nu s-a numărat printre 
aceștia…

Tristeţe și curiozitate. Tristeţe pentru 
că nu am ajuns acolo unde am vrut, cu-
riozitate, pentru că vroiam să vedem ca-
litatea echipelor califi cate. În ultima zi a 
avut loc fi nala, câștigată de o echipă din 
Singapore. Se pare că în letonă nu este 
un echivalent pentru „să moară și capra 
vecinului”. Toate echipele au felicitat câș-
tigătorii, spiritul de prietenie și fairplay 
fi ind evident. Seara a avut loc ultima ie-

șire în oraș și despărţirea de concurenţi, 
deveniţi deja amici.

Ajunși la Riga, nu am rezistat tentaţiei 
de a merge și la Ambasada Republicii Mol-
dova, unde ne-am bucurat de o întâlnire 
deosebită cu Excelenţa Sa Eduard Melnic, 
Ambasador Extraordinar și Plenipotenţiar 
al Republicii Moldova în Republica Letonă. 
Echipa noastră și-a dorit să afl e cu ce pro-
bleme se confruntă Ambasada ţării noas-
tre de la Riga și cum sunt acestea soluţio-
nate; care sunt măsurile de promovare a 
imaginii Moldovei în Letonia întreprinse 
de ambasadă; în ce relaţii este ambasada 
noastră cu conducerea Letoniei etc. La rân-
dul său, dl Ambasador ne-a vorbit despre 
mărfurile moldovenești prezente pe piaţa 
letonă, specifi când că sunt cunoscute și 
apreciate de către letoni mai ales vinurile 
moldovenești care, cu regret, adesea sunt 
falsifi cate. De asemenea, dl Eduard Melnic 
a menţionat că noi, studenţii, suntem cei 
mai buni ambasadori ai instituţiei în care 
învăţăm, o dovadă în acest sens fi ind par-
ticiparea noastră la „Peaktime”, precum și 
studenţii de la ASEM care au posibilitatea 
de a învăţa la Școala Economică din Stock-
holm cu sediul la Riga, instituţie cu care 
ASEM a semnat deja un Acord de colabo-
rare.

Când vine vorba de ediţia 2010 a 
concursului internaţional de studii de caz 
„Peaktime”, am dori să exclamăm aseme-
nea lui Cezar „Veni! Vidi! Vici!”, adică „Am 
venit! Am văzut! Am câștigat!”. N-o putem 
spune decât cu jumătate de gură. Dar și 
participarea e o victorie, atunci când știi 
să înveţi ce e mai bun din ea și să folosești 
ceea ce ai învăţat pentru a evolua.

Anul viitor va avea loc o nouă ediţie a 
acestui concurs. Salutăm participarea cât 
mai multor echipe. Este o oportunitate 
atât pentru dvs., cât și pentru Republica 
Moldova.

Cornel MUNTEANU, 
Andrei TĂNASE, 

Sergiu CUNEŢCHI 
şi Eugen STOICOV

PROFESORI, MAI ÎNVĂŢÂND
Încă o promoţie, cea de-a 7- ea, o grupă compusă din 14 tineri 

profesori ce activează la ASEM, dar și la Colegiul Naţional de Comerţ 
și-au ridicat recent diplomele de absolvire a cursurilor de dezvolta-
re curriculară și formare psiho-pedagogică din cadrul Centrului de 
Dezvoltare Curriculară și Formare Pedagogică al ASEM

Potrivit lui Sergiu Baciu, directorul Centrului 
respectiv, aceste cursuri sunt o necesitate, având în 
vedere prevederile art. 54 din Legea Învăţământu-
lui RM, scopul lor fi ind dezvoltarea competenţelor 
psiho-pedagogice a cadrelor didactice universitare 
din RM. Altfel spus, urmarea instruirii de formare 
pedagogică este obligatorie pentru tinerii profe-
sori, cu stagiu de până la 3 ani în domeniu, care nu 
au absolvită o specialitate pedagogică.

Cursurile durează 4 luni, timp în care benefi -
ciarii urmează un program special, cu profesori din 
cadrul ASEM, dar şi doctori în ştiinţe pedagogice şi 
psihologice din afara instituţiei. 

Până în prezent 169 persoane din cadrul 
ASEM, CNC, dar şi tineri profesori de la alte insti-
tuţii universitare din ţară au absolvit cursurile de 

dezvoltare curriculară şi formare pedagogică la 
ASEM.

Prezent la înmânarea festivă a diplomelor, dl 
Grigore Belostecinic, rector al ASEM a îndemnat 
tinerii să înveţe continuu, „acumulând certifi cate, 
multe şi mai frumoase”, specifi când totodată, că 
„nu are rost să începi o carieră pedagogică, fără 
a-ţi propune să devii cel puţin doctor în ştiinţe”.

La rândul lor, tinerii profesori s-au arătat 
mulţumiţi de calitatea organizării cursurilor, recu-
noscând că le-au urmat nu atât pentru a se con-
forma cerinţelor legislaţiei în vigoare, cât reieşind 
din necesitatea şi dorinţa de a face faţă rigorilor 
genului şi a deveni profesori mai demni de laudele 
studenţilor.

L.L.

SEMINARUL ŞTIINŢIFIC CU GENERICUL

„CALITATEA  - FACTOR DETERMINANT ÎN COMPETITIVITATEA 
MĂRFURILOR DE LARG CONSUM”

ce care afectează nemijlocit activitatea 
de producere și de comerţ a majorităţii 
producătorilor autohtoni. Astfel, au fost 
aduse la cunoștinţa participanţilor la în-
trunire problemele și barierele ce ţin de 
elaborarea tehnologiilor noi de produ-
cere, de elaborare a documentelor nor-
mativ-tehnice, de producere a loturilor 
experimentale și de realizare în comerţ 
a produselor noi, competitive atât pe 
piaţa autohtonă, cât și pe cea internaţio-
nală, precum și a problemelor legate de 
protejarea și ajutorarea producătorilor 
autohtoni. Reprezentanţii din mediul 
academic au adus la cunoștinţa partici-
panţilor situaţia cu privire la producerea 
și comercializarea pe plan intern și ex-
tern a produselor ecologice.

Participanţii au fost unanimi privind 
necesitatea stabilirii unor conlucrări efi -
ciente și constructive între conducerile 
de vârf  a întreprinderilor de procesare, 
a mediului știinţifi c, a mediilor didactice 
ce pregătesc specialiștii respectivi în do-
meniu și a unităţilor comerciale, în sco-
pul creării unor condiţii benefi ce pentru  
majorarea competitivităţii produselor 
autohtone.

De asemenea, participanţii la masa 
rotundă au salutat iniţiativa privind 
oportunitatea organizării unei noi în-
truniri, la care se vor dezbate o serie de 
subiecte pentru a atrage atenţia asupra 
necesităţii implicării oricărui cetăţean 
în lupta cu falsifi carea și contrafacerea 
mărfurilor.
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- Alina, eşti o fi re ambiţioasă, 
despre aceasta vorbesc succesele 
tale. Ce te motivează să fi i activă, 
să te implici în diferite proiecte?

- E dorinţa mea de a mă 
autodepăşi. Dintotdeauna mi-a 
plăcut să ştiu că pot face mai mul-
te, că ceea ce fac, o fac foarte bine 
şi din sufl et. Niciodată nu m-au 
motivate premiile – gen cadouri, 
bani, nominalizări etc. Tind spre 
frumuseţe şi echilibru interior, spre 
o perfecţiune ce m-ar face fericită.

- Vorbeşte-ne despre activităţile 
tale preferate.

- Prima mea mare pasiune a fost 
şi este învăţătura. De când eram 
mică, m-am străduit să fi u la cel mai 
bun nivel (al meu, desigur). Tot tim-
pul mă compar cu mine însămi, cu 
ceea ce pot eu să fac. O altă activi-
tate la care ţin enorm este voluntar-
iatul. Chiar dacă sună absurd pentru 
cineva, eu afi rm cu certitudine că 
succesele mele de astăzi le datorez 
dorinţei mele de face ceva fără a 
aştepta vreo recompensă. Rezul-
tatele nu întârzie să apară, dar, am 
învăţat un lucru important, înainte 
de a primi, trebuie să oferi. 

- Colaborezi de 4 ani cu ziarul 
ASEM, ”Curierul economic”. De 
unde această perseverenţă?

- De fapt arta de a scrie materi-
ale publicistice vine de la 11 ani. La 
început mai lejer, apoi cu mai mult 
curaj şi insistenţă, am învăţat foarte 
multe din ”arta de a scrie”. Îmi place 
să spun lucrurilor pe nume şi o fac 
într-un mod specifi c mie, mai pe 
ocolite, dar cu un ţel foarte clar.

- Cum a contribuit ASEM-ul în 
formarea personalităţii tale?

- Sunt mândră că îmi fac studiile 
la ASEM, este instituţia matrice de 
dezvoltare a iniţiativei, a creativităţii, 
a spiritului de întreprinzător. Este 
cea mai bună instituţie care îşi 
promovează cu succes cei mai buni 
studenţi, iar cei mai buni studenţi 
ştiu să promoveze imaginea bună a 
ASEM-ului.

- Cât de responsabil trebuie să 
fi e unul dintre cei mai buni studenţi 
ai ASEM?

- Foarte responsabil, deoarece 
noi, cei 10 cei mai buni din acest 
an (ediţia 2010), trebuie să fi m un 
exemplu pentru colegii noştri de la 
facultate, de la ASEM în general şi nu 
numai.

- Cui datorezi reuşitele tale?
- Părinţilor mei – aceasta în 

primul rând, pentru că ei îmi cultivă 
necontenit spiritul de învingătoare. 
De asemenea, foarte importante, 
zic eu, pentru fi ecare om, sunt 
relaţiile sociale pe care le are – cu 
colegii, cu profesorii, cu prietenii, 
cu cei apropiaţi, cu concurenţii de 
ce nu. 

- Unde te vezi peste 5 ani?
- În Republica Moldova. Vreau 

să mă implic şi să particip ac-
tiv în crearea şi menţinerea unui 
viitor lucid pentru societatea 
moldovenească. Sunt o fi re realistă 
şi consider că schimbarea porneşte 
de la fi ecare dintre noi, în primul 
rând – de la mentalitatea noastră. 
Trebuie să vedem puţin mai de-
parte decât percep senzorii noştri 
vizuali şi atunci lucrurile vor lua o 
altă întorsătură.

- Eşti pe ultima sută de me-
tri, cum te simţi la fi nele anilor de 
studenţie?

- …Absolventă – sună pe cât 
de frumos, pe atât de nostalgic. 
Am reuşit să fac ceva, dar atâtea aş 
mai fi vrut să realizez!...Sunt 4 ani 
plini de emoţii…Am trăit din plin 
aceşti ani, sunt cei mai frumoşi ani 
de până acum. Am fost studentă 
adevărată – am locuit la cămin, 
am avut şi urcuşuri, şi coborâşuri, 
dar cel mai mult mă bucur că am 
reuşit să continui activitatea Con-
siliului studenţesc al facutăţii EGD 
- am reuşit să realizăm, împreună 
cu colegii din consiliu, diverse 
activităţi cu şi pentru studenţi. Fo-
arte mult a însemnat colaborarea 
cu catedrele de profil – aceasta 
mi-a oferit şi mai multă încredere 
de a organiza şi de a mă implica în 
diferite acţiuni.

- Ce le doreşti colegilor mai 
mici?

- Multă iniţiativă, curaj şi 
perseverenţă. Succesul nu este o 
destinaţie, ci reprezintă procesul în 
sine de autorealizare. Le doresc să 
benefi cieze de toate şansele ce li 
se oferă (mai ales la ASEM!) şi să nu 
renunţe niciodată la visele lor. Pen-
tru că visele sunt cele pentru care 
trăim!

- Mulţumesc. A fost o discuţie 
interesantă. Mult succes!

Liuba LUPAŞCO

La concursul „ITineret – Viitorul începe cu tine”  
vor putea să participe toţi studenţii.  Decizia a fost 
luată în cadrul primei ședinţe a juriului concursului, 
care s-a întrunit miercuri,  19 mai 2010, la Ministerul 
Tehnologiilor Informaţionale și Comunicaţiilor.  

Modifi carea Regulamentul concursului, potrivit că-
reia la competiţie pot să participe nu doar studenţii din 
anul  I și II de facultate, dar și studenţii din ultimul an de 
facultate,  a fost necesară după ce au fost mai multe so-
licitări din partea copiilor și tinerilor ce nu intrau în cate-
goria persoanelor care pot să participe la concurs.   

Membrii juriului au considerat că acest concurs 
este o ocazie bună pentru studenţii din ultimul an de 
facultate să se afi rme, ajungând astfel în vizorul com-
paniilor care sunt în căutarea de specialiști.  

Concursul „ITineret – Viitorul începe cu tine”  se des-
fășoară în perioada 26 aprilie – 19 iunie 2010 pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova.  Câștigătorii concursului 
vor fi  premiaţi cu laptop-uri, netbook-uri și seturi de 
dispozitive multimedia. 100 de tineri care vor trimite 
cele mai bune proiecte, vor participa la o tabără IT. 

Detalii despre concurs pe www.itineret.md.  

”NIMIC NU ESTE IMPOSIBIL, 
IMPOSIBILUL 
NECESITĂ 
DOAR TIMP”
Interviu 
cu Alina CODREANU, 
studentă la 
”Economie Generală 
și Drept”, anul IV, 
Premiul I 
la ”Cel mai bun 
student ASEM 2010”

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR!

Concurs: 
„ITineret – Viitorul 
începe cu tine” 

MULȚI ANI, DISTINSĂ DOAMNĂ 
BAJEREAN!

FIŞIER BIOGRAFIC
Bajerean Eudochia este nascută la 16 

mai 1950 în s. Sângereii Vechi, raionul Sân-
gerei într-o familie de ţărani. 

După absolvirea a opt clase îşi face 
studiile la Colegiul Cooperatist Comercial 
(tehnicum) din Chişinău (1966-1970) la 
specialitatea evidenţa contabilă.

În anii 1970-1971 îşi face studiile la 
şcoala de instructori-revizori din Moscova, 
fi ind repartizată de MOLDCOOP.

După absolvire este repartizată ca revi-
zor în URECOP Lazovsc.

1976-1978 activează în funcţie de con-
tabil şef al Magazinului central din Lazovsc.

1973-1978 face studiile la Universi-
tatea de Stat din Moldova la specialitatea 
evidentă contabilă.

După absolvirea universităţii, datori-
tă rezultatelor înalte obţinute şi având o 
practică bogată a fost angajată asistent la 
catedra „Contabilitate şi statistică” a Uni-
versităţii de Stat din Moldova.

1987-1989 face studiile la aspirantură 
cu destinaţie specială a Institutului Econo-
miei Naţionale „V.V. Cuibîşev” din or. Minsk, 
susţinând teza de doctor în economie.

După absolvire activează ca lector apoi 
conferenţiar la catedra „Contabilitate şi 
analiza activităţii economice în comerţ” a 
Universităţii de Stat până în 1991.

1991-2003 conferenţiar la catedra 
„Contabilitate şi audit” ASEM

2003-2009 şef catedră „Contabilitate şi 
audit”, în prezent conferenţiar universitar 
la aceeaşi catedră.

1995-1996 Preşedintele băncii comer-
ciale „Basarabia”.

1996-1997 Director al Centrului Ban-
car-Financiar.

Activitatea ştiinţifi că este elucidată 
prin editarea a două manuale, lucrări di-
dacticeo-metodice.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifi ce au 
fost publicate în peste 70 articole, unele în 
Ucraina, Bielarus, Letonia. 

În prezent: 
- membru al Consiliului Consultativ al 

Curţii de Conturi din RM,
- membru al senatului ASEM,
- preşedintele seminarului ştiinţifi c de 

profi l „Problemele contabilităţii, auditului 
şi analizei economico-fi nanciare” din ca-
drul ASE, la profi lul 08.00.12 „Contabilitate; 
audit; analiză economică”.

Diplome:
1) Diplomă de gratitudine acordată de 

ASEM în august 2003 şi septembrie 2006. 
2) Diplomă cu prilejul Zilei profesionale 

a lucrătorilor din învăţământ acordată de 
Ministerul Învăţământului şi Educaţiei în 
octombrie 2008 şi octombrie 2009.

3) Diplomă cu prilejul aniversării a 55 
ani acordată de Ministerul Învăţământului 
şi Educaţiei în mai 2005.

Mult stimată
conferenţiar, 
Eudochia Bajerean!

Pentru că de curând a fost o zi 
specială pentru Dumneavoastră, 
vă dorim din adâncul sufl etului 
să aveţi parte numai de împliniri, 
multă sănătate și Dumnezeu să 
vă călăuzească și să vă orânduias-
că totul cum este mai bine pentru 
Dumneavoastră. Fie ca anii ce se 
scurg, să treacă precum razele soa-
relui mângâie o fl oare ce stă să în-
fl orească.

Lucrurile mici pe care le facem 
și le spunem au mare importanţă în 
timp ce noi ne urmăm calea. Un gest 
frumos poate sa ia povara umerilor 
obosiţi pe drum. O vorbă bună poa-
te îndulci inima precum o ploaie de 
vară peste fl orile însetate. Câtă bu-
curie ţâșnește deodată din lucrurile 
mici și simple, deci simplu, dar din 
sufl et, doctoranzii Dumneavoas-
tră vă urează “LA MULTI ANI!”

Ne închinăm cu plecăciune în 
faţa Dstră și vă mulţumim mult 
pentru răbdarea, susţinerea, înţele-
gerea și atenţia ce o acordaţi nouă 
doctoranzilor pe drumul lung și 
greu la realizarea tezelor de doctor.

Dragă colegă, Eudochia Bajerean!
În această zi de primăvară vă felicităm cu un jubileu 

frumos și cu o vârstă plină de rezultate bune și bogate. 
Unde nu ați munci, la catedră sau în altă parte dovediți că 
sunteți nu numai o învățătoare de răspundere, dar și un 
doctor în economie și conferențiar universitar adevărat. 
Calitățile cele mai performante pe care le dețineți sunt da-
torită experienței bogate în domeniul contabilității, care 
a fost obținută pe tot parcursul vieții, atât din punct de 
vedere teoretic, cât și practic.

Vă mai dorim, stimată Dnă Bajerean, să fi ți și în conti-
nuare o bună îndrumătoare a discipolilor Dumneavoastră 
și o personalitate distinctă, energică, cu un orizont larg de 
idei avansate, stimată și prețuită de colegii, care vă sunt 
mereu alături.

Bucurați-vă, dnă conferențiar, de discipolii pe care 
i-ați adus la susținerea tezelor de doctor în științe, de pri-
eteni care vă înconjoară și care vă doresc mulți, mulți ani 
înainte și plini de sănătate.

Când încă o petală din ai Dumneavoastră ani frumoși 
se scutură agale, vibrând armonios, fi ți fericita, gândind 
neîncetat la restul de petale, ce nu s-au scuturat!

Deci, cu multă stimă și respect primiți aceste felicitări 
frumoase din partea colectivului și colegilor cate-
drei “Contabilitate și audit” din ASEM, urându-vă 
încă o dată LA MULȚI ANI !!!

n!

n!
j bil
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Membrii comisiei de examinare a tezelor de master în timpul susţinerii preventive a tezelor de master în cadrul 
catedrei „Investiţii şi Pieţei de Capital” Dascaliuc D., Hîncu R., Gumovschii A., Jeleznova N.

Prezentarea de către Cazachevici Alina, masteranda grupei IPC 281, a 
tezei de master cu tema „Evaluarea valorilor mobiliare: practica naţională 
şi internaţională”

PREMIERĂ

SPECIALIZAREA DE MASTER „INVESTIŢII 

STUDIILE de master 
la specialitatea „In-
vestiţii și pieţe de 

capital” reprezintă o treaptă 
importantă în procesul per-
fecţionării mele ca specia-
list. Consider că studierea 
disciplinelor din cadrul ci-
clului respectiv este foarte 
necesară, atît din perspec-
tiva suplinirii și aprofundă-
rii bagajului de cunoștinţe 

acumulat în cadrul studiilor de licenţă, cît și prin prisma 
posibilităţii de a combina efi cient cunoștinţele teoretice 
cu deprinderile practice. 

În ceea ce privește disciplinile studiate – în mare par-
te, acestea au adus o contribuţie esenţială la formarea 
și completarea spectrului de cunoștinţe necesare unui 
economist care activează pe piaţa de capital. Îndeosebi 
aș vrea să remarc utilitatea unor cursuri, precum „Spe-
culaţii și manipulări pe piaţa de capital”, „Participanţii 
profesioniști pe piaţa de capital”, „Managementul por-
tofoliului de investiţii” ș.a. Totodată, disciplinile auxili-
are domeniului IPC, ca de exemplu „Auditul fi nanciar”, 
prezintă de asemenea o importanţă esenţială, dat fi ind 
faptul că se afl ă în legătură directă cu activitatea emi-
tenţilor de valori mobiliare. 

În cadrul ciclului de master au fost predate și une-
le disciplini inovative, reprezentînd domenii mai pu-
ţin cercetate în instituţiile din Republica Moldova – de 
exemplu, „Inginerie fi nanciară”. În cazul acestor disciplini 
consider ca ar fi  oportună acordarea unor ore de studiu 
suplimentare în orar, și în afară de aceasta este necesară 
perfecţionarea materialului predat. 

Referitor la conţinutul programului în general, ţin să 
menţionez, că ar fi  un avantaj, daca s-ar pune un accent 
mai mare pe analiza reală si studii de caz concrete, spo-
rind prezenţa acestora în cadrul orelor, pentru evidenţi-
erea și aprofundarea cunoștinţelor masteranzilor.

De asemenea, apreciez foarte pozitiv faptul că fi e-
care profesor a ţinut cont de posibilitatea de prezenţă 
la ore a masteranzilor, respectiv și în cadrul perechilor, 
s-a atras atenţia asupra direcţiilor și domeniilor în care 
aceștia activează. 

În general, pot afi rma că materia studiată în cadrul 
ciclului de master își găsește o aplicabilitate practică în 
activitatea mea profesionistă și îmi va servi și în conti-
nuare în calitate de ghid util în cadrul proceselor ce se 
desfășoară pe piaţa de capital. 

Eugen ZOLOTCO, 
manager gestiune venituri ale instrumentelor 

fi nanciare la Compania Investiţională 
“Interpares Prim” S.A.

ÎN CONDIŢIILE actuale, eco-
nomia Republicii Moldova 
are nevoie imperativ de pro-

fesioniști în diverse domenii, prin-
tre care pot fi  evidenţiate domenii-
le investiţii și pieţe de capital.

Din această perspectivă, în ca-
drul studiilor de master a fost in-
stituită specializarea „Investiţii și 
Pieţe de Capital”.

Masteranzii respectivei specia-
lizări, sub egida colaboratorilor ca-
tedrei „Investiţii și Pieţe de Capital”, 
studiază diverse materii în cadrul 
modulelor: „Investiţii” și „Pieţe de 
Capital”. 

Modulul „Investiţii” formează 
viitorii specialiști în baza discipline-
lor: Politici și strategii investiţionale, 
Investiţii internaţionale, Proiectarea 
investiţională, Gestiunea riscurilor 
investiţionale, Sisteme complexe de 
fi nanţare a investiţiilor, Manage-
mentul portofoliului de investiţii etc. 

Aceste cursuri au focusat in-
teresul masteranzilor pe: 

analiza motivaţiilor și identi-
fi carea posibilităţilor de investire 
la nivel naţional și internaţional;

elaborarea și gestionarea efi -
cientă a proiectelor investiţiona-
le în sectorul real al economiei 
naţionale;

analiza și interpretarea stra-
tegiilor de atragere a investiţiilor 
autohtone și celor străine;

aplicarea mecanismului și 
tehnicilor de fi nanţare a proiec-
telor de investiţii specifi ce ra-
murilor strategice ale economiei 
naţionale;

formarea, gestionarea și op-
timizarea portofoliului de inves-
tiţii;

analiza și evaluarea riscurilor 
investiţionale în scopul gestiunii 
efi ciente a acestora etc. 

Cunoașterea aspectelor men-
ţionate le oferă masteranzilor po-
sibilitatea de angajare în cadrul 
companiilor de consultanţă în do-
meniul investiţional, instituţiilor 
fi nanciare care realizează activităţi 
legate de fi nanţarea investiţiilor, 
precum: bănci comerciale, compa-
nii fi nanciare, instituţii publice etc.

Modulul „Pieţe de Capital” în-
trunește un set de discipline, pre-
cum: Participanţi profesioniști pe 
piaţa de capital, Inginerie fi nanciară, 

Riscuri și speculaţii pe piaţa de capi-
tal, Achiziţii și fuziuni de companii. 

Respectivele discipline contri-
buie la crearea bazei metodologice 
pentru activitatea viitorilor specia-
liști din domeniul pieţelor de capi-
tal și tratează diferite aspecte, cum 
ar fi :

analiza comparativă a cadru-
lui normativ naţional și cel euro-
pean ce ţine de reglementarea 
activităţii profesioniste pe piaţa 
de capital;

gestionarea proceselor de fu-
ziune și achiziţii a companiilor pe 
piaţa autohtonă și cea internaţio-
nală;

aplicarea ingineriei fi nanciare 
în gestionarea fi nanciară a corpo-
raţiilor, în atragerea investiţiilor, 
precum și în funcţionarea burse-
lor de valori și a pieţelor extrabur-
siere etc.

Cunoștinţele teoretice și de-
prinderile practice acumulate prin 
studierea acestor cursuri, permit 
masteranzilor angajarea în cadrul 
companiilor de estimare, registra-
torilor independenţi, instituţiilor de 
plasament colectiv, societăţilor de 
intermediere (broker, dealer) etc.

Succesele obţinute de maste-
ranzii noștri – prima promoţie la 
specializarea „Investiţii și Pieţe de 
Capital”, ne bucură și ne motivează 
să multiplicăm eforturile în vede-
rea perfecţionării continue a pro-
cesului de studii.

Sperăm, că următorii ani univer-
sitari vor aduce în aulele Academiei 
de Studii Economice noi doritori de 
a deveni mult mai instruiţi în dome-
niile Investiţii și Pieţe de Capital.

Rodica HÎNCU, 
prof. univ., dr. habilitat,

 Şef-catedră „Investiţii şi pieţe 
de capital”,

titularul cursului 
„Managementul portofoliului 

de investiţii”

Ana GUMOVSCHI, 
conf. univ., dr.,

 responsabil de activitatea 
masteranzilor,

titularul cursului, „Sisteme 
Complexe de Finanţare a 

Investiţiilor”

UNA din componentele principale ale economi-
ei de piaţă, spre care tinde Republica Moldova, 
este piaţa valorilor mobiliare, în special, piaţa 

valorilor mobiliare corporative. Piaţa valorilor mobiliare 
corporative din Republica Moldova, apărută în procesul 
privatizării patrimoniului de stat, reprezintă un fenomen 
nou pentru toate ţările cu economiile în tranziţie, de ace-
ea problemelor creării și dezvoltării acesteia trebuie să se 
acorde o atenţie deosebită. Importanţa funcţionării efi ci-
ente a pieţei instrumentelor fi nanciare corporative se da-
torează faptului că în condiţiile economiei de piaţă dezvol-
tarea economică, socială și investiţională a ţării depinde 
mult de afl uxul de capital și de operativitatea cu care se 
mobilizează mijloacele fi nanciare pentru fi nanţarea nece-
sităţilor în creștere ale economiei reale. 

Piaţa valorilor mobiliare corporative a Republicii Mol-
dova până în prezent nu a devenit încă un mecanism efi -
cient de acumulare a surselor fi nanciare disponibile prin 
intermediul efectuării plasamentelor publice ale instru-
mentelor fi nanciare și prin direcţionarea acestora pentru 
relansarea economiei naţionale. 

În această ordine de idei, cunoașterea evoluţiei și a 
stării actuale a pieţei valorilor mobiliare, a problemelor 
privind dezvoltarea acesteia și elaborarea propunerilor de 
îmbunătăţire a situaţiei în acest domeniu al economiei na-
ţionale devin deosibit de importante și actuale.

Stela  MUNTEAN, 
conf. univ., dr.,  titularul cursului „Speculaţii şi 

manipulări pe piaţa de capital”
Iurie ŢÎRDEA, conf. univ., dr., 

titularul cursului „Managementul portofoliului de 
investiţii”

ÎNCĂ din liceu am ştiut că vreau să-mi fac 
carieră în domeniul economic şi bineînţeles, 
am ales cea mai prestigioasă şi profesionistă 

instituţie din ţară şi anume ASEM.
Interesul pe care mi l-au trezit chiar începând 

cu primul an de facultate, disciplinele ce ţineau 
de investiţii, valori mobiliare şi pieţe de capital, 
dar şi profesionalismul profesorilor care predau în 
cadrul catedrei “Investiţii şi pieţe de capital” m-au 
determinat să susţin licenţa anume la această 
catedră. Acum fac şi masteratul deasemenea în 
cadrul aceleeaşi catedre, doarece optez pentru o 
pregătire de calitate în domeniul investiţional.

Catedra “Investiţii şi pieţe de capital” este cat-
edra unde studenţii vor găsi întotdeauna nu doar 
discipline atractive şi cadre didactice competente, 
dar şi un sfat sau susţinere atunci când au nevoie.

Din propria experienţă pot afi rma cu certitu-
dine că studenţii care urmează cursurile catedrei 
“Investiţii şi pieţe de capital” cu siguranţă vor reuşi 
în viaţă, ca urmare a pregătirii profesionale şi um-
ane pe care o primesc. Personal le sunt profund 
recunoscătoare tuturor profesorilor care au con-
tribuit la formarea mea profesională.

Iar cu prilejul celor 5 ani de la înfi inţarea cat-
edrei “Investiţii şi pieţe de capital” aş dori să felicit 
întregul colectiv profesoral şi să le doresc succese 
în continuare.

Cristina BULBAŞ, 
operator GU CLICOM BC “Mobiasbanca – 

Groupe Societe Generale” SA
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Impresii pozitive în urma susţinerii  tezelor de master în cadrul catedrei investiţii şi Pieţei de Capital

Discuţii privind susţinerea  preliminară a tezei de master în cadrul catedrei

PREMIERĂ

ŞI PIEŢE DE CAPITAL”  LA PRIMA PROMOŢIE
SUNT masterandă la facul-

tatea de Finanţe, speciali-
tatea Investiţii și Pieţe de 

Capital. Am decis să-mi fac studiile 
de master nu pentru că e în vogă, ci 
deoarece consider că atâta timp cât 
ai posibilitatea, trebuie să înveţi, să 
te dezvolţi, să te perfecţionezi.

Am ales faculatatea de Finanţe 
pentru că lucrez în domeniu. Con-
sider că alegerea corectă a direcţiei 
de studii la master este deja jumăta-
te de succes. Dacă știi că vei putea 
aplica în practică ceea ce studiezi, 
de altă motivaţie nici nu ai nevoie.

Primele impresii de la procesul de 
învăţătură numit „Studii de master în 
conformitate cu procesul de la Bo-
logna” au fost foarte controversate. 
Programul era asemănător cu cel de 
la ciclul I și informaţia era destul de 
redundantă. Totuși, diferenţa princi-
pală, cel puţin pentru mine, a consti-
tuit-o modul de predare și de dirijare 
a discuţiilor la ore. Conspectele cla-
sice au fost înlocuite prin prezentări 
și discuţii, ceea ce a favorizat crește-
rea volumului de informaţii asimilat 
în decursul unei ore de studii. Pe de 
altă parte, profesorii ţineau cont de 

faptul că majoritatea 
masteranzilor deja sunt 
angajaţi în domeniul fi -
nanciar, sau în domenii 
adiacente, și au încer-
cat să ne dea inform-
ţaii actuale acolo unde 
este posibil, și să pună 
mai mult accent pe 
problematica subiecte-
lor, și mai puţin pe latu-
ra teoretică, deja bine 
cunoscută de noi.

Nu doar am învăţat legi, ci și am 
analizat efi cienţa și obiectivitatea 

ACADEMIA de 
Studii Eco-
nomice din 

Moldova – este instituţia 
de învăţământ supe-
rior ce se bucură de cea 
mai mare popularitate 
din cadrul mediului 
instituţilor superioare 
prezente pe teritoriul Re-
publicii Moldova. Acest 
fapt este evident, deoarece punând 
o simplă întrebare unui tânăr elev, 
licean, care este în ultimul an de 
studii, “unde îşi doreşte să-şi con-
tinue studiile?”, acesta îţi va da un 
răspuns sigur – ASEM. Evident, 
deoarece pe parcursul a mai multor 
ani, chiar putem menţiona aproape 
a două decenii, această instituţie de 
învăţământ superioar şi-a câştigat 
acest “credit de încredere” din 
partea societăţii, datorită faptului 
că prestează nişte servicii în sfera 
învăţământului de o înaltă calitate, 
profesionalism, direcţionalitate, 
care are ca sarcină sau mai bine zis 
scopul fi nal să formeze acel “prod-
uct”, adică un specialist de înaltă 
califi care în domeniul economic, cu 
nişte cunoştinţe temeinice, trainice, 
bazându-se prin educarea unor noi 
mentalităţi în spiritul liber de gândire 
şi acţiune ce ar veni ca ajutor de a se 
adapta la noile cerinţe existente atât 
în ţară, cât şi peste hotare – caracter-
istice domeniului economic. Fiind 
student al ASEM-ului şi absolvind 
primul ciclu de învăţământ, luându-
mi diploma de licenţă, şi privind în 
urmă sintetezând anii de studenţie 
mi-a survenit sentimentul de nos-
talgie, deoarece odată ce păşeşti 
pragul blocului de învăţământ intri 

într-o lume ce este 
cu totul deosebită, 
o lume cu miroasul 
“a unei poene cu 
fl ori”, care sunt repr-
ezentate de sutele 
de studenţi, “copaci 
seculari şi înţelepţi”, 
adică profesorii de 
aici şi un “izvor” al 
cunoştinţelor pe 

care ţi-l oferă această instituţie, care 
este viabil deja pe parcursul a mai 
multor ani. Acest lucru este incon-
testabil, pentru a aprecia atmosfera 
din interior, atitudinea corpului pro-
fesoral didactic, cunostinţele prim-
ite, ai nevoie de un car al atribu-
tivelor cu tentă pozitivistă, ceea ce 
m-a făcut să-mi continuii studiile, 
aici, în ASEM, dar nu din simplul 
motiv ca să mă simt încă doi ani stu-
dent din cadrul ciclului doi de mas-
terat, dar şi din considerentul de a 
acumula noi cunoştinţe pe care mi 
le poate oferi această instituţie. La 
momentul actual sunt masteran-
dul facultăţii Finanţe, sunt unul din 
primii studenţi care-şi face studiile 
în urma implimentării noului pro-
ces de învăţământ şi anume cel de 
la Bologna, care este compus din 
două cicluri, unul licenţă, celălalt 
– masterat. Calitatea cunoştinţelor 
primite pe parcursul semestrilor, al 
ciclului de masterat, este de un nivel 
înalt, prezentat de profesori într-o 
formă accesibilă, ce crează posibili-
tatea de a sintetiza şi acumula volu-
mul necesar de cunoştinţe teoretice 
cu caracter novaţional, care pot fi  
implimentate în practică cu succes. 
Acest lucru îl pot spune cu fermi-
tate, deoarece specializându-mă 

în domeniul investiţional şi al pieţii 
de capital am marele noroc ca să fi u 
instruit de profesorii de la catedra 
“Investiţii şi Pieţe de Capital”, care 
îşi aduc aportul considerabil în ceea 
ce ţine de formare a cunoştinţelor 
mixte, adică combinării celor teoret-
ice cu cele practice, ce vor fi  de mare 
ajutor odată păşind în câmpul muncii. 
Cu toate că această catedră “tânără”, 
nou formată, care activează de câţiva 
ani, emană nişte fl uizi de atracţie faţă 
de ea şi totodată ca proces invers de 
cunoştinţe ce ţi le poate oferi, care a 
şi fost factorul decisiv care m-a făcut 
să aleg această specialitate. Corpul 
profesoral didactic de la această cat-
edra este deosebit, datorită faptului 
modalităţii de predare interactive, în-

tr-un mod “democratic”, explicând lu-
crurile prezentate în teorie prin nişte 
exemple practice care au ca scop de 
a ne ajuta să avem posibilitatea să le 
implimentăm cu efi cienţă căpătând 
rezultatele dorite la maxim. Este de 
menţionat şi faptul, care ţine de o 
importanţă deosebită, iniţiatoarea 
ideii de formare a unei astfel de cate-
dre cu o astfel de specialitate, pe care 
mi-am ales-o, şi spunându-i chiar şi un 
“thank you very much” pentru aceas-
ta, Doamna Rodica Hîncu, şeful cat-
edrei, este un manager extraordinar, 
doctor habilitat, profesor universitar, 
cu nişte calităţi deosebite atât profe-
sionale, cât şi personale. Ea este un 
bun părinte al studentilor, aducând 
un aport de o valoare incontestabilă, 

atât pentru îmbunătăţirea curricumu-
lui de predare, cât şi în cazul apariţiei 
unor probleme, greutăţi la studenţi. 

Reeşind din cele menţionate 
mai sus, pot afirma că, pentru orice 
tânăr care tinde spre obţinerea 
noilor cunoştinţe, spre cucerirea 
lumii – domeniului economic, şi 
care este frapat de procesele eco-
nomice, şi doreşte să afle mecanis-
mele de funcţionare a lor, îl asigur, 
că aici, în ASEM, le va găsi pe toate, 
şi în ajutor îi vor veni profesorii 
prezentei instituţii superioare de 
învăţământ.

Stanislav GRAUR,
registrator independent 

la S.A. “Sibila”

ÎN CONDIŢIILE unei concu-
renţe acerbe, pentru atra-
gerea capitalului, precum 

și ţinând cont de procesele de pe 
piaţa investiţională internaţiona-
lă, precum și a Republicii Moldo-
va, cunoașterea oportunităţilor 
de a investi, gestionarea efi cien-
tă a proiectelor investiţionale și a 
riscurilor specifi ce acestora este 
foarte importantă în pregătirea 
profesională a specialiștilor din 
domeniul investiţiilor. 

Disciplinele „Investiţii inter-
naţionale”, „Gestiunea riscurilor 
investiţionale”, de rând cu alte 
discipline de specialitate, contri-
buie la formarea viitorilor speci-
aliști din domeniu. Respectivele 
cursuri au adus analiza fenome-
nelor specifi ce legate de fl uxurile 
investiţionale autohtone și in-
ternaţionale în zona de interes a 
masteranzilor. 

Mariana BUNU,
 conf. univ., dr., 

titular al cursului „Investiţii 
internaţionale”

Daniela DASCALIUC, 
conf. univ., dr., 

titular al cursului „Gestiunea 
riscurilor investiţionale”

acestora; nu doar am 
citit strategii, ci le-
am analizat punctele 
slabe și tari. Am făcut 
paralele între practici 
naţionale și internaţi-
onale. Am studiat, am 
cugetat, am făcut dez-
bateri. Am cunoscut 
profesori care au fost 
sinceri cu noi, maste-
ranzii, și nu au ezitat 

să se împartă cu noi cu experienţa 
lor profesională.

Acum, privind în urmă la un an 
și jumătate de studii, la subiectele 
abordate și de ce nu, la profesorii 
care ne-au predat, înţeleg că mai e 
mult de lucru până programul de la 
master va deveni complet, autosufi -
cient, bine structurat și desigur util 
în activitatea profesionistă a tineri-
lor. Da, a fost loc și pentru dezamă-
giri, dar deja se lucrează intensiv în 
această direcţie, și trebuie să fi m în-
ţelegători, pentru că un sistem atât 
de complex nu poate fi  schimbat re-
pede și efi cient. Suntem în perioada 
de testare, dar și asta își are farme-
cul său.

Alina CAZACHEVICI, 
specialist la Compania 

de estimare şi rating 
„Estimator-VM”
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La cea de-a XV-a întâlnire a Clu-
bului de Discuţii Economice 
ASEM am vorbit despre bani 

cu cel care reprezintă una dintre cele 
mai importante verigi în circulaţia mo-
nedei naţionale - leu, dacă nu cea mai 
importantă verigă: dl Dorin Drăguţa-
nu, guvernator la Băncii Naţionale a 
Moldovei. Prea-punctual, cu bun simţ 
al umorului și extrem de simplist în ex-
plicaţii ale mecanismelor complicate, 
dumnealui a vorbit tinerilor prezenţi 
la ședinţă despre activitatea instituţiei 
în care lucrează și în favoarea căreia a 
părăsit compania PricewaterhouseCoo-
pers. Investit în funcţie la iniţiativa dlui 
Ghimpu, ca președinte al Parlamentului, 
dl Dorin Drăguţanu a ajuns a fi  cel mai 
tânăr guvernator al BNM din Republica 
Moldova – având 35 ani.

O întrebare care, inevitabil, a apărut 
pe parcursul sesiunii a ţinut de nivelul 
de ”politizare” și infl uenţă a partidelor 
politice (de guvernământ) a procesului 
fi resc de activitate a Băncii Centrale. 
Independenţa deciziilor luate de BNM 
a fost subliniată de dl guvernator, la fel 
ca și faptul că este apolitic, exact așa 
cum prevede regulamentul instituţiei. 
Este important de menţionat că deci-
ziile luate de Banca Centrală au impact 
major nu doar asupra masei moneta-
re (luate aparte), ci a întregului sistem 
economic, fi ind un instrument deosebit 
de important în menţinerea stabilităţii 
macroeconomice. Este necesară o abor-
dare specifi că a colaborării cu organele 
de guvernare. Colaborarea respectivă 
este inevitabilă la luarea unor decizii 

Și pentru că Concurenţa, metaforic 
vorbind, reprezintă pentru lumea bu-
sinessului ceea ce reprezintă soarele 
pentru lumea fi zică , am hotărît ca cea 
de-a XVI-a ședinţă a Clubului de Discu-
ţii Economice să o de dedicăm anume 
acestui subiect, sub genericul  “Despre 
concurența loială (și nu prea) din Repu-
blica Moldova”. Inițiativa de organizare 
a evenimentului a aparținut membrilor 
Senatului Studențesc al ASEM.

Ședinţa a avut loc sâmbată, 15 mai, 

iar ca invitat special l-am avut pe Dl Ion 
Echim, director adjunct al Agenţiei Na-
ţionale pentru Protecţia Concurenţei 
(ANPC). Dl Echim, fără a polemiza asupra 
noţiunii de concurenţă loială, a făcut o 
trecere în revistă a ceea ce se numește 
,,monopolizarea și demonopolizarea 
economiei naţionale” – care, după cum a 
menţionat dumnealui, este un ,,subiect 
fi erbinte ”, dar tratat în ultimul timp în 
mod denaturat, fără a intra în esenţa 
acestor fenomene.  Dumnealui a remar-

DESPRE CONCURENŢA LOIALĂ ȘI NU PREA DIN REPUBLICA MOLDOVA
Astăzi, la fel ca în secolul trecut, identifi carea și folosirea de noi 

strategii și canale de marketing reprezintă inovaţia esenţială pentru 
un business. E vital să ai viziunea evoluţiei viitoare a businessului tău 
și a trendurilor pieţei. Noi, consumatorii, suntem martorii a unor meta-
morfoze clare pe piaţă: anume noi, clienţii (consumatorii) suntem tot 
mai greu de mulţumit și din ce în ce mai pretenţioși, cursul valutar o ia 
razna când nu te aștepţi, marketingul clasic este depășit, publicitatea 
nu mai are efectul așteptat, în acest context concurenţa se simte tot 
mai mult.

cat că actualmente persistă  tendinţa de 
a confunda  noțiunile de monopol și do-
minaţie, pe de o parte și pe de altă parte 
aceste două noţiuni-fenomene, de cele 
mai multe ori,  nu sunt văzute sub as-
pectul pozitiv al accepţiuniilor pe care le 
reprezintă.  Dl Echim am menţionat că, 
de fapt, nici dominaţia, nici monopolul 
nu sunt încălcări ale legislaţiei concu-
renţiale, aducând în acest sens exemple 
autentice autohtone și explicând cu lux 
de amănunte posibilităţile legale (și nu 
prea) de monopolizare.

Monopolizarea este un proces con-
tinuu care reclamă o doză maximă de 
ingeniozitate  indiferent de modalitatea 
de realizare: prin constituirea de agenţi 
economici pe căi legale, prin încălcarea 
legislaţiei concurenţiale sau prin institu-
irea barierelor instituţionale. Bineînțeles 
că a prezentat interes pentru discuţii 
ultimele două modalităţi de concuren-
ţă, frecvent utilizate în condiţiile  social-

economice actuale  ale RM. Dl Echim a 
remarcat că oportuniţăţi și tendinţe de 
încalcăre a legislaţiei concurenţiale sunt 
multiple și dintre cele mai des întâlni-
te sunt: abuzul de situaţia dominantă, 
înțelegerile de cartel, concurența nelo-
ială, fi ecare din ele având la rândul lor 
o serie de modalităţi de manifestare și 
prezentând complicaţii diferite sub as-
pectul probării.

În ceea ce privește barierile instituţi-
onale, Dl Echim s-a pronunţat și a dezvol-
tat idea că ”statul trebuie să reglementeze 
doar acolo unde nu există concurenţă”.

Membrii clubului s-au arătat intere-
saţi de mecanismul concurenţial în si-
tuaţii concrete din economia naţională, 
cum ar fi : problema zahărului , a cărnii 
și al altor produse de interes strategic, 
inclusiv, probleme legate de petrol și 
alte produse petroliere, înțelegerile de 
cartel pe piața asigurărilor de ”Carte Ver-
de” și cele de pe piata bancară,  precum 

și alte situaţii de acest gen cu care s-au 
confruntat personal mai mulţi membri 
ai clubului. Fiind angajat al ANPC, Dl 
Echim, la solicitarea membrilor CDE a 
dezvăluit câteva secrete din ,,bucăta-
ria” ANPC-ului, în special cele ce țin de 
procedura de sesizare și funcționare, 
posibilități de intervenire și reușitele 
instituţiei obținute de la înfi ințarea ei. 
Vorbind despre rolul instituției pe care o 
reprezintă, dumnealui, a ţinut s-o iden-
tifi ce în acest sens cu un ,,arbitru” pe un 
teren de joc numit ”piata concurenţială” 
care sancționează cu ”democratizatorul” 
doar atunci când se încalcă regulile de 
joc, pentru ca la fi nal de întâlnire să aten-
ţioneze asupra următoarei idei: „noi nu 
protejăm consumatorul, ci doar con-
curenţa – în fi nal câștigă consumato-
rul, dacă sunt respectate regulile”.

Alina MORGOCI,
 membru CDE ASEM

ROLUL BNM ÎN DEZVOLTAREA 
ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Materialism. Orice lucru în-
seamnă bani. Și (aproape) fi ecare 
lucru poate fi  cumpărat. Impor-
tanţa banilor în societatea noas-
tră nu este de ignorat, cum nu 
este ignorat nici într-o altă socie-
tate de piaţă sau care tinde spre 
una ca aceasta. Interesant este, 
însă, să vezi diferite abordări ale 
valorii respective de diferite per-
sonalităţi.

importante, cum ar fi  schimbarea ratei 
rezervelor obligatorii pentru băncile co-
merciale, totodată, în contextul colabo-
rării cu ”statul”, BNM este obligat să fi e, 
în persoana dlui Drăguţanu, sufi cient 
de politicoasă și obiectivă, pentru a nu 
fi  infl uenţat de ”impresii” politice. Psiho-
logie, altfel numită.

Am discutat de asemenea despre 
radicalele schimbări care au apărut în 
ultima perioadă, de câteva luni încoa-
ce, în evoluţia stranie a ratelor la depo-
zite și credite bancare. Într-o economie 
teoretică, acestea fi e ambele cresc, fi e 
ambele descresc. În Republica Moldo-
va, însă, ratele la credite au menţinut 
un trend ascendent, pe când la depozi-
te s-au diminuat. Argumentul esenţial 
pentru evoluţia respectivă este argu-
mentată de dl guvernator ca fi ind: ris-
cul, fi e actual, fi e potenţial al băncilor 
comerciale, diminuând în acest fel situ-
aţiile de incertitudine. Pentru restabili-
rea unui echilibru moral pe piaţa ban-
cară, este necesară o anumită perioadă 
de timp în care acesta să fi e sufi cient de 
încrezut în sine.

Un capitol mai interesant a fost 
deschis cu privire la Investprivet Bank. 
Sorry. Investprivat Bank. Oricum, nu mai 
contează denumirea. Contează moti-
vele și consecinţele. BNM, ca organ de 
administrare a băncilor comerciale, este 
cel care trebuie să prevină situaţiile de 
”criză” și default ale BC-urilor prin veri-
fi cări sistematice, recomandări, până la 

jertfi rea rezervelor obligatorii întru sal-
varea muribundului. Cazul Investprivat 
Bank se deosebește printr-un singur 
cuvânt: fraudă, ceea ce nu este în com-
petenţa BNM, ci CCCEC. Nu?

Interesantă realitate. Înainte de a fi  
închisă banca respectivă, erau făcute 
„ameninţări” din partea BNM: atenţie, 
sunteţi pe cale de dispariţie! Acestea fi -
ind ameninţări fi rești din partea unei in-
stituţii care își știe și își face meseria. La 
care oricare bancă afl ată în aceeași situ-
aţie aduce mii de argumente salvatoare 
de genul: am găsit un partener strategic, 
dar s-a îmbolnăvit contabilul și nu s-a fă-
cut încă transferul ș.a.m.d. La acest mo-

ment, îmi amintisem de elevii din clasele 
primare care aduc argumente prostești 
atunci când nu-și fac temele.

Dl Drăguţanu apreciază acţiunile 
făcute de guvernarea BNM de atunci 
ca fi ind cele inevitabil necesare. Iar de-
fault-ul nu putea fi  prevenit de BNM, ca 
instituţie monetară centrală, dat fi ind că 
rezultatele activităţii băncii falimentate 
de pe hârtie nu corespundeau realităţii. 
În același context, dl Drăguţanu a men-
ţionat că situaţia, în mare parte, a fost re-
zolvată, deponenţii fi zici și-au recăpătat 
banii, chiar dacă haosul, stress-ul provo-
cat nu poate fi  șters.

De ce Investprivat Bank nu a fost 
”susţinut” pe linia de plutire din rezerve-
le BNM? Pentru că nu este/era o bancă 
sistemică. O bancă a cărei ”dispariţie” să 
propulseze o criză generală (global-na-
ţională). Pe lângă asta, trebuie sublini-
at faptul că rezervele BNM sunt, totuși, 
limitate, și sunt extrem de importante 
în ”puterea” BNM pe plan internaţional, 
asigurând o imagine în faţa partenerilor, 
investitorilor.

În prezent, în scopul evitării riscului 
falimentelor băncilor comerciale, dl gu-
vernator propune instituirea unui Co-
mitet de Stabilitate Financiară, care să 
evite situaţiile de incertitudine pe arena 
business-ului bancar. Stabilitatea fi nan-
ciară, de fapt, nu reprezintă nimic altce-
va decât patrimoniu naţional.

Încă un subiect important care me-
rită a fi  menţionat este discuţia cu invi-
tatul nostru vis-a-vis de ţintirea infl aţiei, 
care, se pare, nu va fi  ţintită chiar așa 

cum se prognozase iniţial. Dl Drăguţa-
nu a subliniat că, între lupta cu infl aţia și 
creșterea economică, se pledează pen-
tru varianta a doua. Actualmente, acţi-
unile drastice care pot fi  luate pentru a 
stopa creșterea nivelului de infl aţie, în 
primul rând, nu vor avea efect imediat, 
deoarece infl uenţează nivelul general al 
preţurilor în perioadă lungă de timp (12 
– 16 luni), în al doilea rând, vor declanșa 
o a doua criză. Din alt punct de vedere, 
impactul acţiunilor BNM poate și să nu 
fi e chiar atât de vizibil, dar fi ind că infl a-
ţia actuală se bazează pe costurile ofer-
tei care accelerează creșterea preţurilor, 
nu însă volumul cererii la nivelul căreia 
BNM poate avea impact sesizabil.

Discuţiile duse cu invitatul nostru 
au vizat, sub aspect psihologic, natura 
moldoveanului de a nu avea încredere 
în moneda noastră naţională, care de 
fapt și reprezintă cel mai important im-
pediment în asigurarea unui MDL sta-
bil. Noi suntem ”specia căreia îi place 
să se auto-fl ageleze cu colapsuri”. Deci, 
cheia unei economii puternice ţine de 
atitudinea noastră faţă de monedă. Al-
tfel zis: dragostea noastră faţă de banul 
naţional.

Sperăm ca ideea dlui guvernator de 
a vizita CDE-ul în mod sistematic să se 
adeverească și cei mai buni economiști 
ai ţării, care sunt și care vin (ne pregătim 
noi) în BNM, vor asigura stabilitatea fi -
nanciară a Republicii Moldova.

Natalia BEJAN
http://clubeconomic.wordpress.com
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