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S-a pornit de la faptul că anul 
acesta, în ASEM, vor învăţa 11 104 
studenţi la ciclul I, licenţă. Alte 
2267 persoane vor urma ciclul 
II, masterat, iar1889 de elevi vor 
învăţa la Colegiul afi liat ASEM, 
CNC.

Respectiv, responsabilitatea 
cadrului didactic al instituţiei 
este și trebuie să fi e una foarte 
mare. Mai ales că 3225 studenţi 
– cu cca 500 mai mulţi decît anul 
trecut - vor încerca să-și ia licenţa 
în  primăvara lui 2011.

Anticipând emoţiile profe-
sorilor, rugaţi să se dedice to-
tal nobilei misiuni de a educa și 
transfera cunoștinţe, găsim prin-
tre cele mai importante chestiuni 
incluse în planul Ședinţelor Sena-
tului ASEM, examinarea politicii 
salariale în ASEM, cu specifi carea: 
“Norma didactică între echitate 
și calitate”. În cadrul altei ședin-
ţe, planifi cate tot pentru senatul 
din prima jumătate a anului, se 
va discuta despre respectarea 
disciplinei muncii în ASEM și so-
luţionarea confl ictelor de către 
Comisia de Etică. 

La capitol condiţii de muncă, 
pentru cine nu a observat, dl. rec-

tor a informat, că în vara anului 
curent: au continuat lucrările de 
fi nisare a blocului nou de studii 
și a fost achiziţionat mobilierul 
necesar, a fost reparată capital 
scara la intrare și amenajat teri-
toriul din faţa bl. “C”; a fost trans-
format în cămin studenţesc et. I 
din blocul “E” de studii, cu o capa-
citate de 70 locuri de cazare; s-a 
efectuat reparaţia capitală și vor 
fi  dotate cu mobilier nou un la-
borator, o  sală pentru profesori, 
încăperile unor decanate; a fost 
achiziţionată tehnică de calcul și 
utilaj multimedia etc.

Surprizele, menite să impre-
sioneze orgoliul celor care fac 
parte din marea familie ASEM se 
vor intensifi ca în preajma zilelor 
ASEM și a Economiștilor, în ge-
nere.

Studenţii facultăţii “Finanţe” 
vor trece cu studiile în noul bloc, 
alături de masteranzi. 

În havuzul din faţa blocului 
“B” va fi  instalată o nouă compo-
ziţie sculpturală din bronz. Aten-
ţie însă pentru cei cu intenţii „nu 
prea bune”, inclusiv referitor la 
compoziţie: a fost achiziţionat și 
urmează a fi  instalat utilajul pen-

tru supraveghere video a spaţiu-
lui din faţa bl. “B”.

În viitorul apropiat, se are în ve-
dere înfi inţarea Școlii Masterale de 
Excelenţă în Economie și Business 
a ASEM, precum și a Școlii Doctora-
le ASEM. De asemenea, s-a propus 
Instituirea unui fond special  pen-
tru susţinerea atragerii, în calitate 
de profesori invitaţi, preponderent 
la ciclul II, a practicienilor și unor 
profesori din străinătate.

Dl. rector a mai vorbit profe-
sorilor și despre controversatul 
COD al EDUCAŢIEI, trasând  unele 
obiective pentru ASEM și a în-
curajat publicul prezent, specifi -
când că multe din iniţiativele și 
valorile pe care le promovează 
sunt apreciate la justa valoare.

Spre exemplu, într-un cla-
sament, în care își găsesc locul 
aproape 18 000 de universităţi 
din lume, ASEM se clasează pe 
locul 3 421, fi ind devansată de 
UTM, care se afl ă pe locul 3315, 
dar devansând argumentat, uni-
versităţi care se cred mai “tari”: 
USM (4525), ULIM (5765), USMF 
“N. Testimiţeanu” (6439).

Cor.: “CE”

ASEM: PREGĂTITĂ ŞI CU MULTE 
PLANURI PENTRU NOUL AN DE STUDII

“Pregătirea ASEM către noul an de studii şi sarcinile principale pentru anul universitar 2010 – 
2011” a fost tema raportului prezentat  de dl. rector al ASEM, Grigore Belostecinic în cadrul şedin-
ţei lărgite a Senatului ASEM din 30 august 2010.

Joi, 9 septembrie, în sala Sala de lectură 
“Eugen Hrişcev” a Academiei de Studii Eco-
nomice din Moldova, a avut loc şedinţa fes-
tivă a Senatului ASEM, consacrată înmână-
rii titlului de Doctor Honoris Causa al ASEM, 
dlui Ionov Velicico Adamov,  dr. în economie, 
docent, rector al Academiei Economice “D.A. 
Ţenov” din or. Svishtov, Bulgaria. La mani-
festare a participat Ambasadorul Bulgariei 
în R. Moldova, dl. Gheorghe Panaiotov.

Titlul de Doctor Honoris Causa a fost 
conferit dlui Ionov Velicico Adamov, la pro-
punerea Consiliului Facultăţii Finanţe, în 
semn de profundă recunoştinţă şi apreciere 
a meritelor sale ştiinţifi ce, cât şi a efortu-
rilor depuse la conducerea Academiei „D.A. 
Ţenov” întru dezvoltarea relaţiilor bilaterale  
moldo-bulgare în domeniul învăţământului, 
ştiinţei şi culturii.

Ionov Velicico Adamov (a.n. 1950) 
a absolvit facultatea Finanţe a Academiei 
Economice “D.A. Ţenov” în 1975, a urmat 
aspirantura, apoi doctoratul. În 1987, obţi-
ne titlul ştiinţifi c docent. În perioada 2003 
– 2007 este decanul facultăţii Finanţe, iar 
din 2008 – rector al  Academiei “D.A. Ţe-
nov”. Manifestă un interes deosebit faţă de 
fi nanţele publice şi corporative, manage-
mentul fi nanciar şi investiţional. Rezultatele 
cercetărilor sale ştiinţifi ce sunt refl ectate în 
peste 250 de publicaţii ştiinţifi ce, articole şi 
monografi i.

O personalitate cu o reputaţie de invidi-
at, dl. Velicico Adamov a fost şi este iniţia-
torul unor programe de învăţământ, a unor 
reforme importante de nivel academic şi a 
unor parteneriate puternice cu diferite in-
stituţii de înalte ştiinţe economice din mai 

multe ţări. Membru al mai multor asociaţii 
de economişti, manageri, contabili, dum-
nealui tinde să promoveze valorile culturale 
la diverse conferinţe internaţionale în do-
meniul managementului, fi nanţelor şi asi-
gurărilor. 

Discursul dlui rector bulgar a fost ţinut 
în limba română, aducîndu-se cuvinte de 
înalt respect pentru relaţiile de colaborare 
dintre Academia de Studii Economice din 
Moldova şi Academia Economică din Svish-
tov, Bulgaria. 

“Titlul de Doctor Honoris Causa este o 
distincţie preţioasă pentru mine personal, 
dar şi pentru Academia Ţenov în ansam-
blu. Sunt fascinat de Moldova, de oamenii 
de aici şi am încredere în viitoarele acţiuni 
comune în domeniul învăţământului, ştiin-
ţei şi culturii”, a menţionat dl. Velicico Ada-
mov. Dumnealui a prezentat o comunicare 
despre rolul şi infl uenţa banilor în contex-
tul crizei mondiale. Astfel, a fost relevată 
problema circulaţiei banilor, a activităţii 
băncilor şi a instituţiilor fi nanciare în raport 
cu fenomenele crizei; a fost trecută în vi-
zor necesitatea cunoştinţelor în utilizarea 
raţională a banilor, existenţa impozitelor 
mari care sporesc şi mai mult criza actuală. 
Fără îndoială, lupta împotriva crizei necesi-
tă bani, dar cum slujesc aceşti bani şi cum 
trebuie utilizaţi – aceasta e marea dilemă 
care necesită soluţii adecvate.

Dl. Grigore Belostecinic, rector al ASEM, 
împreună cu cei prezenţi i-au adus sincere 
felicitări dlui. Velicico Adamov, oferindu-i 
siguranţa de continuă colaborare.

Alina CODREANU

Raportul, care se bazează pe un volum 
reprezentativ de date statistice din anul 
2009 și pe sondaje complexe efectuate în 
primăvară în cele 139 de ţări participante, ne 
ridică cu o poziţie faţă de anul 2008.

Suntem pe locul 94 în clasamentul Com-
petitivităţii, iar cea cu care ne obișnuisem 
să fi m alături în această listă, Albania - ne-a 
luat-o sigur înainte, graţie, în mare parte, in-
vestiţiilor străine în economia sa.

Acum Republica Moldova, alături de 
Georgia, spre exemplu, e mai competitivă 
decât Armenia, Tadjikistan și Kîrgistan (în 
spaţiul CSI). Dar și ţări est-europene, precum 
Serbia, Bosnia și Herţegovina înregistrează 
poziţii mai modeste în clasament, fi ind afec-
tate de criza globală mai puternic decât ţara 
noastră.

L.L.

Ionov Velicico Adamov este noul 
Doctor Honoris Causa al ASEM

Ionov Velicico Adamov, rectorul Academiei Economice “D.A. Ţenov” 
din Bulgaria, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al ASEM  

„RAPORTULUI GLOBAL AL COMPETITIVITĂŢII 2010-2011”
Academia de Studii Economice din Moldova,  partenerul ofi cial pentru Republica Moldova 
a Forumului Economic Mondial (WEF), a organizat pe 9 septembrie prezentarea „Rapor-
tului Global al Competitivităţii 2010-2011”, în cadrul lansării ofi ciale a acestuia la nivel 
mondial. După absenţa în 2009 din acest Clasament, ţara noastră revine anul acesta chiar 
pe o poziţie mai bună faţă de 2008.
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ZIUA CUNOŞTINŢELOR 
LA ASEM

NOI EMOŢII
Cei aproximativ 1700 de stu-

denţi, cu frecvenţă la zi, înmatri-
culaţi la ASEM, în anul academic 
2010-2011, s-au întâlnit cu admi-
nistraţia ASEM la 1 septembrie, 
la întrunirea tradiţională, de Ziua 
Cunoștinţelor.

Întâlnirile au fost organizate 
de decanatele fi ecăror facultăţi, 
avându-i ca moderatori pe de-
cani, prodecani, șefi  de catedră, 
profesori. 

Grigore Belostecinic, rector al 
ASEM, i-a felicitat pe proaspeţii 
studenţi pentru cea mai raţională 
decizie de a veni la ASEM, le-a de-
scris importanţa economiei în via-
ţa fi ecăruia dintre noi, accentuând 
oportunităţile existente la ASEM. 

CETĂŢEAN, PROFESIONIST, 
INOVATOR  
UN STUDENT ADEVĂRAT

Dumnealui s-a referit la cele 
3 obiective pe care și le propune 
ASEM și în acest an – pregătirea 
studenţilor în calitate de cetă-
ţeni ai unei societăţi democrati-
ce; pregătirea studenţilor pentru 
carierele viitoare și dezvoltare 
profesională; acumularea de cu-
noștinţe, stimularea inovării și 
cercetării. 

„Un student este, înainte de 
toate, un cetăţean al ţării sale, iar 
instituţia de învăţământ trebuie 
să cultive studenţilor săi valorile 
civice și democratice. În al doilea 
rând, ASEM-ul intenţionează să-
și pregătească, la cel mai înalt ni-
vel, studenţii, pentru a deveni cei 
mai buni specialiști, or calitatea a 
fost dintotdeauna apreciată. Și, 
nu în ultimă instanţă, un student 
trebuie să-și dezvolte abilităţile 
de critic, observator, cercetător 
astfel pentru a continua progre-
sul zilnic”, a mai adăugat Grigore 
Belostecinic.

ŞANSA DE A TE AFIRMA
În cadrul acestor întâlniri, 

s-a vorbit și s-a pus accentul 
pe oportunităţile din cadrul 
ASEM cum ar fi: Incubatorul 
de afaceri, cele 5 săli de bibli-
otecă dotate cu peste 100.000 
de manuale, cărţi, cursuri uni-
versitare, 10.000 de publicaţii 
în mai multe limbi, complexul 
sportiv al ASEM, radio ASEM, zi-

arul ASEM „Curierul economic”, 
cercul de dans „Tete-a-tete”, 
corul ASEM, organizaţiile vo-
luntare de studenţi - Comitetul 
sindical, Senatul studenţesc, 
Consiliile studenţești, asocia-
ţiile de economiști, asociaţiile 
de contabili și bancheri etc. De 
asemenea, decanii i-au îndem-
nat pe studenţi să participe la 
concursurile tradiţionale ale 
ASEM cum ar fi „Cel mai bun 
student ASEM”, „Miss ASEM”, în 
cadrul diverselor programe de 
burse: bursa fundaţiei „Familia 
Sturza”, bursa Moldcell, bursa 
de Merit, bursele oferite pen-
tru studenţii din familiile dez-
avantajate etc. La fel, nu s-a 
trecut cu vederea nici sănăta-
tea studenţilor care ar putea fi 
întremată la Complexul spor-
tiv, unde studenţii se pot înca-
dra în diferite echipe sportive 
cunoscute în republică, dar și 
peste hotarele ei.

MOMENTE INTERESANTE
Fiecare întâlnire a avut câte 

ceva deosebit. De exemplu, la 
întâlnirea cu studenţii de la bu-
siness și administrare, chiar dacă 
aceasta s-a desfășurat de două ori 
(datorită numărului mare de stu-
denţi înmatriculaţi!), aula blocului 
A s-a dovedit a fi  neîncăpătoare. 
Cozi s-au format și la ușa aulei, și 
în lojă – toţi studenţii dornici de a 
afl a ce le oferă ASEM. 

Studenţii de la REI au afl at că 
facultatea lor are un imn de care 
sunt mândri și pe care l-au audiat 
chiar la fi nalul întrunirii. 

La o altă întâlnire, boboceii au 
avut marea onoare de a le fi  înmâ-
nate, ofi cial, de către decan, carne-
tele de student, ceea ce i-a înscris 
în rândurile studenţilor ASEM. 

Bobocii de la economie gene-
rală și drept au fost cei mai activi 
la capitolul întrebări diverse, iar 
cea mai neașteptată întrebare a 
fost dacă studenţii ASEM benefi ci-
ază de locuri speciale de parcare și 
dacă automobilele lor vor fi  în si-
guranţă atât timp cât vor fi  la ore. 

În tot cazul, administraţia 
ASEM i-a îndemnat pe proaspeţii 
studenţi să fi e cât mai respon-
sabili și cât mai activi, deoarece 
aceasta este cheia succesului de 
mai departe.

Alina CODREANU

Valeria Zgurean, 
Contabilitate:
„De la ASEM aștept căldură familia-

ră, de la profesori – un comportament 
adecvat, verticalitate și redarea materiei 
cât mai accesibil, dar și interesant, de la 
colegi – înţelegere și omenie. Am optat 
pentru contabilitate, deoarece este un 
domeniu sigur și mereu cerut pe piaţa 
muncii. Mama este cea care m-a sfătuit, 
or dânsa este contabil de profesie. Încă 
de la liceu mi-au plăcut disciplinele re-
ale, iată de ce nu am ezitat și am venit 
la ASEM.”

Ilie Muntean, 
Finanţe și Bănci:
„1 septembrie a fost o zi emoţionan-

tă, or, pentru prima dată m-am simţit 
student, deși încă nu prea știu cu ce se 
mănâncă această pîine. Probabil e mult 
mai ușor de a fi  înmatriculat, de a ale-
ge o specialitate și mult mai difi cil este 
să faci faţă cerinţelor propuse la ASEM. 
Domeniul fi nanţelor aparţine bărbaţilor 
în primul rând, deci este profi lul meu. 

Pentru a reuși voi depune eforturile ne-
cesare, multă atenţie în cadrul orelor și...
cu burta pe carte!”

Vasile Groppa, Statistică 
și Previziune Economică:
„Am doar emoţii pozitive, chiar dacă 

viaţa de student este diferită, cu noi 
oportunităţi și valori. Sunt fericit că am 
reușit să iau un loc cu fi nanţare bugetară. 
Am mari așteptări – pe lângă cunoștin-
ţele pe care le voi acumula, vreau să mă 
implic și în activităţile extraacademice, 
fi e în Comitetul sindical studenţesc, fi e 
în Senatul studenţesc. La fel, îmi doresc 
ca profesorii de la ASEM să fi e și buni 
profesioniști (lucru de care nu mă îndo-
iesc), dar și mai indulgenţi uneori cu noi 
că de, au fost și ei cândva studenţi...”

Alexandru Jomiru,  
Business 
și Administrarea afacerilor:
„La întâlnirea administraţiei ASEM 

cu studenţii anului I, de Ziua Cunoștin-
ţelor, am afl at despre șansa tinerilor de 

 APROPO

„Mai timizi, dar deschişi noilor 
experienţe, studenţii anului I 
au mari aşteptări de la ASEM”
1 septembrie…emoţii…sentimente…zbucium lăuntric…Totul începe de 

la zero, or studenţia e cu totul alta decât și-o imaginează bobocii anului I. E o 
altă lume, o altă atmosferă, o altă existenţă. E ceva nou, iar tot ce e nou intrigă. 
Am fost și eu intrigată să îi privesc cum merg grăbiţi, cum caută orarul, audito-
riile, cum privesc ASEM-ul, profesorii. I-am oprit pe cîţiva să îi provoc la o mică 
discuţie. Emoţionaţi, au acceptat.

Ce așteptări și cu ce emoţii au pășit pragul ASEM, la 1 septembrie, de ce 
au optat pentru o specialitate sau alta ne spun chiar ei, studenţii anului I, 
promoţia 2010-2011.

a se lansa în afaceri, prin intermediul 
Incubatorului de afaceri. Aceasta mă 
motivează și mai mult să acumulez ce 
e mai bun de la ASEM și, de ce nu, să 
încerc și eu să particip la acest concurs 
de business-planuri. Or, în viitor inten-
ţionez să am o afacere, iar specialitatea 
business și administrare e cea mai potri-
vită în acest sens. La ASEM se face carte, 
aceasta mi-au confi rmat-o și cunoscuţii 
mei care au absolvit ASEM sau încă mai 
sunt studenţi. Aici e mediul economiei 
sănătoase, de aceea am venit la ASEM.”

Diana Apostol, Relaţii 
Economice Internaţionale:
„Vreau, ca în rezultatul studiilor la 

ASEM, să devin o personalitate de suc-
ces, așa cum ne-a urat și dl. decan în 
cadrul întâlnirii cu boboceii de la 1 sep-
tembrie. În acest scop, voi depune stră-
duinţa necesară, voi încerca să iau ce e 
mai bun de la profesori, deoarece suc-
cesul meu depinde, în primul rând, de 
mine însămi. Relaţiile economice sunt și 
se vor crea mereu între state, iar misiu-
nea noastră e de a însuși cum am putea 
investi în ţara noastră, cum am putea 
face ca R. Moldova să se încadreze per-
fect în standardele europene. ”

Anatolie Tacu, Drept:
„Fratele meu este cel care m-a sfă-

tuit să iau decizia pentru ASEM și în 
special pentru drept. Fiecare dintre noi 
trebuie să aibă cunoștinţe din domeniul 
dreptului, căci prea multe situaţii de 
astăzi au la bază încălcarea unui drept. 
Trebuie să ne cunoaștem drepturile și să 
ni le apărăm. Așa sau altfel, nu trebuie 
să uităm că dreptul unei persoane în-
cetează atunci cînd începe dreptul altei 
persoane. Pe lângă drept, vreau să am 
cunoștinţe și din domeniul economiei, 
din acest motiv am optat pentru ASEM”.

  
Sondaj realizat 

de Alina CODREANU

La 7 septembrie echipa manage-
rială Moldcell în frunte cu directorul 
general, Chiril Gaburici, alături de 
rectorul ASEM, Grigore Belostecinic, 
cadrele didactice şi studenţii ASEM 
au inaugurat zona de recreare şi co-
municare „AICI Moldcell”. Aceasta 
acoperă scuarul campusului ASEM, 
holul şi cantina situate în blocul B al 
instituţiei. 

Proiectul „AICI MOLDCELL” presupu-
ne stabilirea și amenajarea unor zone 
speciale în perimetrul cărora clienţii 
operatorului, indiferent de planul tarifar 
utilizat, benefi ciază de posibilitatea să 
comunice în reţea cu reducere de 50%. 
Acest tarif va fi  aplicat asupra tuturor 

apelurilor în reţea, inclusiv asupra celor 
care deja benefi ciază  de reduceri. Dacă 
abonatul începe convorbirea în zona 
Moldcell, iar pe parcurs se deplasează 
în afara acestei zone, reducerea va fi  
aplicată pe durata întregului apel. Abo-
naţii care vor fi  identifi caţi de sistem ca 
afl ându-se în zona Moldcell, vor primi 
mesaje de notifi care despre facilităţile 
disponibile.

„Fiind un oaspete frecvent al univer-
sităţilor din ţară, lansând mai multe pro-
iecte precum „Laboratorul de comunica-
ţii mobile”, „Bursa Moldcell”, „Viitorul tău 
începe astăzi”, am observat că în campu-
surile universitare de la noi lipsesc spaţi-
ile de recreare în care atât studenţii cât 
și profesorii ar avea posibilitatea să co-

munice oricând au nevoie. Ţin să men-
ţionez că ASEM este prima universitate 
din ţară care benefi ciază de tariful speci-
al “Aici Moldcell” și că proiectul urmează 
a fi  extins în alte universităţi importante 
din Moldova”, a declarat Chiril Gaburici, 
directorul Moldcell. De cealaltă parte, 
rectorul ASEM, Grigore Belostecinic, a 
apreciat relațiile de prietenie cu Mold-
cell. “Sunt mândru să anunţ astăzi inau-
gurarea zonei de recreare și comunicare 
“Aici Moldcell” care constituie un sprijin 
pentru studenţii din universitatea noas-
tră”, a mai precizat rectorul ASEM.  

Precizăm că printre activităţile com-
paniei Moldcell menite să promoveze 
businessul social responsabil și să sus-
ţină tânăra generaţie – conside`rată de 
operator drept cea mai bună investiţie 
în viitorul de succes al Moldovei - se nu-
mără și proiectele „Viitorul tău începe 
astăzi” și „Bursa Moldcell”. Primul oferă 
studenţilor workshop-uri conduse de 
specialiștii Moldcell, iar ”Bursa Mold-
cell” reprezintă nu doar suport fi nanciar 
lunar, ci și training în cadrul companiei, 
acumulare de cunoștinţe și formare de 
abilităţi obţinute prin tutela experţilor 
operatorului ș.a. În particular, timp de 
2 ediţii ale programului „Viitorul tău 
începe astăzi”, aproape 500 de stu-
denţi ASEM au participat la prelegerile 
oferite de managerii companiei, iar 26 
studenţi ASEM au devenit, pe parcur-
sul timpului, benefi ciari ai programului 
Bursa Moldcell.

PROIECTUL „AICI MOLDCELL” 
A FOST IMPLEMENTAT CU SUCCES ŞI LA ASEM 
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Personalitate marcantă a învăţă-
mântului economic superior românesc. 
Ctitor al prestigioasei şcoli economi-
ce superioare din Republica Moldova 
– Academia de Studii Economice din 
Moldova.

Om cu sufl et mare, intelectual de 
talie europeană, unul dintre cei mai 
moderni şi cei mai importanţi econo-
mişti români.

Profesorul a fost şi va rămâne un 
model de Manager – Reformator al 
Şcolii Economice superioare din Româ-
nia şi Republica Moldova.

A fost exigent faţă de ceea ce se 
numeşte ştiinţă economică, a fost pa-
sionat de ceea ce este învăţământul 
economic. 

Rector al Academiei de Studii 
Economice din Bucureşti în perioada 
1996-2004 şi al Academiei de Studii 
Economice din Moldova (1991-1994), 
profesorul universitar doctor Paul Bran 
a fost şi preşedintele Comisiei de cen-
zori la Banca Naţională Română şi 
consilier guvernamental pe problemele 
reformei economice în Guvernul Petre 
Roman, Membru în Consiliul de Admi-
nistraţie al Băncii Comerciale Române. 
Autor a numeroase lucrări ştiinţifi ce şi 
de specialitate, el a deţinut şi funcţia 
de preşedinte al Asociaţiei Generale a 
Economiştilor din România. 

DASCĂL ERUDIT 
ŞI UN PEDAGOG 
DESĂVÂRŞIT
Profesorul Paul Bran a fost un das-

căl erudit, cu o deosebită carismă, prin 
care şi-a căpătat stima şi respectul din 
partea multor generaţii de studenţi – 
„de pe ambele maluri ale Prutului”, pe 
care i-a iubit cu adevărat şi care l-au 
iubit şi l-au stimat respectiv, care as-
tăzi îi sunt recunoscători şi-i vor fi  şi în 
continuare. După cum a spus profeso-
rul la a 10-a aniversare a Academiei de 
Studii Economice din Moldova, că dacă 
un agricultor este pomenit prin roadele 
muncii sale atât cât este ciclul de viaţă 
al unei livezi, un profesor va fi  pomenit 
şi va trăi prin studenţii săi, va fi  pome-
nit de generaţii de studenţi atât din Ro-
mânia cât şi din Republica Moldova.

Paul Bran a avut o metodică apar-
te de predare a disciplinelor fi nanciare 
refl ectate prin prisma mecanismului 
valoric, şi valorifi cate în cărţile „Relaţii 
monetare şi fi nanciare internaţionale” 
şi „Finanţele întreprinderii”. Prelegeri-
le profesorului erau interesante, cuce-
ritoare şi destul de accesibile pentru 
fi ecare student; deşi erau la un nivel 
academic înalt, nu erau lipsite şi de un 
umor fi n cu sens logic şi de învăţătură.

Cu nimic nu se compară superbele 
lucrări cunoscute de toată comunitatea 
şcolii economice superioare de pe am-
bele maluri ale Prutului, şi recunoscute 
şi de practicieni, care trebuie studiate, 
analizate şi recomandate în predarea 
ştiinţelor economice. 

UN ECONOMIST 
PENTRU SECOLE
Prima lucrare a savantului Paul 

Bran „Mecanismul monetar”, apărută în 
anul 1984 şi reeditată în 1991 la Chişi-
nău la Editura „Ştiinţa”, este rezultatul 
unei cercetări originale asupra schim-
bărilor intervenite în teoria şi practica 
economică. 

Un loc aparte în activitatea profe-
sorului revine cercetărilor ştiinţifi ce în 
domeniul economic şi în studierea fe-
nomenelor fi nanciar-monetare. Tuturor 
le este cunoscută lucrarea „Economica 
valorii” – în care au fost puse bazele 
unei noi teorii privind valoarea, a unui 
nou mod de a privi valoarea, a meca-
nismului de obţinere şi de gestiune a 
acesteia, precum şi întregul edifi ciu al 
organizării activităţii economice la ni-

vel micro- şi macroeconomic. Pe acest 
fundament se poate construi un model 
teoretic adecvat societăţii informaţio-
nale, spre care se îndreaptă în prezent 
omenirea. Prin urmare, poate şi trebuie 
să fi e pusă la baza programelor şi stra-
tegiilor noastre naţionale de relansare 
şi dezvoltare economică. „Economica 
valorii” este o mică enciclopedie a şti-
inţelor, nu pur şi simplu un tratat clasic 
de economie, o teorie care deschide noi 
posibilităţi în cercetarea fenomenelor 
economice, în care profesorul utilizează 
metodologia de interdisciplinaritate în 
cercetarea Economicului. Fiind o perso-
nalitate notorie, multilateral dezvolta-
tă, cu spirit şi cunoştinţe enciclopedice, 
dar şi înzestrat de la natură cu o bo-
gată intuiţie în observarea şi corelarea 
fenomenelor naturale şi corelarea cu 
fenomenele social-economice şi fi nan-
ciar monetare, a fost o comoară atât 
ştiinţifi că cât şi sufl etească, comoară 
care se refl ectă şi în lucrarea respec-
tivă, care pune multe întrebări asupra 
evoluţiei fenomenelor economice şi a 
perspectivelor acestora. 

După cum afi rma profesorul, „Aco-
lo unde pe masa de lucru a Guvernului, 
alături de Constituţie, nu stă şi Econo-
micul, trendul societăţii va consuma 
mai mult pe sirenă decât pentru depla-
sarea spre un viitor rezonabil”.

Prin urmare – realitatea economică 
pe care dorim să o cuprindem în mode-
lele unei teorii se modifi că mai rapid şi 
mai profund decât reuşim să adaptăm 
producţia noastră de modele!

După cum concluzionează autorul 
în această lucrare, „...drumul din ce în 
ce mai îngust, pe care trebuie să mear-
gă societatea, sub povara restricţiilor 
economice, ecologice, sociale, politice, 
impune asocierea obligatorie la condu-
cerea maşinii sociale a ştiinţei econo-
mice, care, la rândul său, este deschisă 
spre rezultatele cercetării ştiinţifi ce din 
toate domeniile existenţei noastre so-
ciale şi fi zico-biologice”. 

Numai depăşind zona restrânsă a 
economicului am putut să găsim supor-
tul teoretic şi practic pentru reconside-
rarea modelului valorii în aşa fel, încât 
el să refl ecte lumea în schimbare.

Numai lărgindu-şi orizontul ştiinţi-
fi c, economistul poate conlucra cu cei-
lalţi specialişti pentru a rezolva repune-
rea în funcţiune a motorului societăţii, 
activitatea economică.

Numai asociind la mecanismul ob-
ţinerii valorii procesele din mediul na-
tural şi din societate putem da valoare 
tuturor acestor procese şi putem res-
pecta activitatea tuturor specialiştilor 
care participă la procesele respective. 

Paul Bran a adus o contribuţie 
aparte la dezvoltarea Bibliotecii Ştiin-

ţifi ce ASEM, punând baza unei colecţii 
exhaustive de documente din domeniul 
economic şi a unui sistem informatizat 
de gestiune a bibliotecii.

Profesorul Paul Bran a susţinut me-
reu că informaţia este esenţială pentru 
dezvoltarea societăţilor evoluate în plan 
politic, economic, social şi spiritual.

Colecţiile de publicaţii ale Bibliote-
cii au fost tratate de Paul Bran drept 
„inima bibliotecii” – punct de vedere 
care va supraveţui şi în viitor.

Paul Bran a adus, a scris şi a com-
pletat fondul Bibliotecii cu surse in-
formaţionale, care sunt introduse în 
circuitul informaţional şi vor rămâne în 
patrimoniul documentar al Ţării.

În anul 1993, la iniţiativa şi sub 
semnătura profesorului Paul Bran a 
fost încheiat Memorandumul de Acord 
cu Banca Mondială de Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, în baza căruia Biblioteca 
Ştiinţifi că ASEM a primit statutul ,,The 
World Bank Depozitory Library” – Bibli-
otecă depozitară a Băncii Mondiale în 
Republica Moldova. În acest mod ASEM 
s-a integrat intr-un sistem complex de 
informare, care reprezintă un sistem ce 
vine în întâmpinarea nevoii de perfor-
manţă.

Astăzi, una din cele mai frumoase şi 
dotate săli de lectură din cadrul Biblio-
tecii Ştiinţifi ce a ASEM poartă numele 
lui Paul Bran.

Pentru Colectivul profesoral-didac-
tic şi pentru bibliotecarii de la ASEM 
numele Paul Bran simbolizează noţiuni 
concrete pe care OMUL le poate pune 

în valoare în cursul vieţii sale: vocaţie, 
moralitate, profesionalism, patriotism 
şi fi delitate.

„DUMNEZEU să-l odihnească în 
pace pe acest intelectual cinstit şi 
patriot!” – au scris ziarele din 26 iulie 
2006.

Asta o spunem şi noi, la patru ani 
fără Paul Bran.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Grigore BELOSTECINIC, 
rector ASEM, dr. hab. 

în economie, membru 
cor. AŞM, prof. univ.

Silvia GHINCULOV, 
dr. în economie, directorul 

Bibliotecii Ştiinţifi ce a ASEM

Ghenadie CIOBANU, 
dr. în economie, 

conf. univ. ASEM

Vasile ŞOIMARU, 
dr. în economie, 

conf. univ. ASEM

CURRICULUM VITAE
DATE PERSONALE:
Numele şi prenumele: BRAN PAUL
Data şi locul naşterii: 13 septembrie 1940, comuna Topolog, jude-

ţul Tulcea
S-a stins din viaţă la 26 iulie 2006, Bucureşti

STUDII:
Specializare: Institutul de Înalte Studii Internaţionale, Geneva, El-

veţia (1975)
Studii absolvite: Facultatea de Finanţe-Credit, Academia de Studii 

Economice, Bucureşti (1960-1965)

TITLURI ŞTIINŢIFICE: 
Doctor în economie, ASE, 1975

FUNCŢII OCUPATE:
Pe linie profesională:
În România: profesor universitar; rector ASE; preşedinte Asociaţia 

Generală a Economiştilor din România
În străinătate: profesor universitar; rector ASEM
Pe linie administrativ-managerială:
În România: consilier guvernamental 1990-1991 pe problemele 

Reformei economice 
În străinătate: consilier guvernamental - Guvernul Republicii Mol-

dova

ACTIVITATE DIDACTICĂ
Cariera didactică:
profesor ASE: 1990-2006 
rector ASEM: 1991-1994 
conferenţiar ASE: 1978-1990 
lector ASE: 1972-1978 
asistent ASE: 1968-1972 
preparator ASE: 1965-1968
Cursuri predate: Finanţele întreprinderii; Relaţii fi nanciar-mone-

tare internaţionale; Economica valorii

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ
Domenii ale activităţi ştiinţifi ce:
monetar - o noua prezentare a mecanismelor monetare naţionale 

şi internaţionale pe baza noului etalon monetar - puterea de cumpă-
rare - şi a modelelor semiotice de comunicare („Mecanismul monetar 
actual”, Editura Enciclopedică şi Editura Ştiinţifi că Chişinău)

fi nanţe - fundamentarea procesului decizional fi nanciar la nivel 
microeconomic (Teza de doctorat şi lucrarea „Decizia fi nanciară în 
unitatea economică”, Editura Ştiinţifi că şi Enciclopedică)

teoria valorii - fundamentarea unui nou concept referitor la va-
loarea bazată pe entropia joasă („Economica valorii” - mai multe va-
riante publicate de Editura Enciclopedică şi Editura Economica - din 
România - şi Editura Ştiinţifi că - din Republica Moldova, inclusiv în 
limba rusă. Lucrarea „Economica valorii”, Editura Economica a obţi-
nut premiul Academiei Române pe anul 1995)

reforma economică - fundamentarea primului program operativ de 
reformă al Guvernului Petre Roman şi programul de reformă al Gu-
vernului din Republica Moldova. Contribuţie directă la introducerea 
leului în Republica Moldova (în calitate de membru al echipei numite 
în acest scop de premierul Valeriu Muravschi)

Ceremonia de inaugurare a sălii de lectură “Paul Bran” de la ASEM

Pe 13 septembrie 2010, 
PAUL BRAN, 
primul rector al ASEM, 
ar fi  împlinit 70 de ani 

PROFESOR UNIVERSITAR, 
DOCTOR PAUL BRAN
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LaL
multi 
ani!

ABSOLVENŢI

Academia de Studii Economice din Moldova, 
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM şi ziarul 
„Curierul Economic” adresează un sincer La 
mulţi ani! şi multă sănătate, fericire şi noi 
realizări colaboratorilor ASEM şi CNC care îşi 
sărbătoresc ziua de naştere.

Ac
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM şi ziarul 
Curierul Economic” adresea ă i L

cademia de Studii Economice din Moldova, 
olegiul Naţional de Comerţ al ASEM şi ziarul

FELICITĂRIFELICITĂRI

9 SEPTEMBRIE
Svetlana GHETMANCENCO, lector superior universitar, Catedra Cibernetică și 

Informatică Economică,
Liliana CINIC, lector superior universitar, Catedra Bănci și Activitate Bancară,
Rodica MÎRZA, inspector, Serviciul “Relaţii externe”
Dmitrii URSU, colaborator ASEM, 
Victor VODOLAJSCHI, colaborator ASEM.

10 SEPTEMBRIE
Mariana AMBROS, lector superior universitar, Catedra Turism și Servicii Hote-

liere,
Lilia CHIRIAC, lector universitar, Catedra “Marketing și Logistică”
Marcela BOTNARU, laborant superior, Catedra Management, 
Zinaida BODROS, colaborator ASEM,
Irina GOTCA, colaborator ASEM,
Petru ZUZA, colaborator ASEM.

11 SEPTEMBRIE
Radu MICLEUȘANU, colaborator ASEM.

12 SEPTEMBRIE
Ion USTIAN, conferenţiar universitar, Catedra Teorie Economică și Doctrine Eco-

nomice,
Sergiu CREŢU, conferenţiar universitar, Catedra Bazele Informaticii Economice,
Larisa DODU-GUGEA, lector superior universitar, Catedra Relaţii Economice In-

ternaţionale,
Valentina BODRUG, colaborator ASEM,
Ecaterina MUNTEANU, colaborator ASEM,
Vera PRESOŢCHI, colaborator ASEM.

13 SEPTEMBRIE
Aliona CHIMACOVSCHI-LEAHU, lector superior universitar, Catedra Limbi Mo-

derne de Afaceri,
Liliana ŢURCANU, lector universitar, Catedra Contabilitate,
Mariana ŢÎBULEAC, profesor de matematică, Catedra “Știinţelor exacte”
Olga URSACHI, colaborator ASEM,
Constantin MUNTEANU, colaborator ASEM.

14 SEPTEMBRIE
Corina BULGAC, lector universitar, Catedra Finanţe și Asigurări,
Semion FALCA, colaborator ASEM,
Ecaterina CERNEI, colaborator ASEM.

15 SEPTEMBRIE
Arminia RACU, lector superior universitar, Catedra Instruire Economică și Co-

municare de Afaceri,
Larisa GONŢA, inginer programator.

16 SEPTEMBRIE
Marcel BRADU, conferenţiar universitar, Catedra Statistică și Previziune Econo-

mică,
Ecaterina BONDARENCO, laborant superior, Catedra Contabilitate și Audit,
Ana TURCOV, asistent universitar, Catedra “Turism și Servicii Hoteliere”,
Liliana ARLET, colaborator ASEM,
Tatiana ANDREEV, colaborator ASEM.

17 SEPTEMBRIE
Marina BAIEȘU, conferenţiar universitar, Catedra Management Social,
Mariana TACU, lector universitar, Catedra Matematică,
Elena PANCRATOVA, șef ofi ciu, Serviciul Bibliografi e.

18 SEPTEMBRIE
Adrian TĂTARU, lector superior universitar, Catedra Statistică și Previziune Eco-

nomică,
Teodor BERLIBA, director, Personalul de conducere.

19 SEPTEMBRIE
Igor MELNIC, conferenţiar universitar, Catedra Marketing și Logistică,
Galina VARTIC, profesor de merceologie, Catedra “Comerţ, merceologie, tehno-

logie”
Nina DRĂGUŢAN, contabil cat. 1,
Lidia GORCEA, colaborator ASEM,
Ana POSTOLACHI, colaborator ASEM,
Galina FODORCEA, colaborator ASEM.

20 SEPTEMBRIE
Maria RATCOV, lector superior universitar, Catedra Contabilitate și Audit,
Marina AMBROSI, asistent universitar, Catedra Limbi Moderne de Afaceri.

21 SEPTEMBRIE
Maria MORARU, lector superior universitar, Catedra Bazele Informaticii Econo-

mice,
Iuliana TODERAȘCU, colaborator ASEM,
Raisa LUPAN, colaborator ASEM.

23 SEPTEMBRIE
Elena ALBUL, lector superior universitar, Catedra Drept Public,
Vladlen COJOCARU, asistent universitar, Catedra Drept Public.

24 SEPTEMBRIE
Elena ȘALARI, profesor de informatică, Catedra “Știinţelor Exacte”,
Tamara DOROȘENCO, colaborator ASEM. 

ti

Anul acesta au primit diplome de 
absolvire a ciclului I, licenţă (conform 
procesului de la Bologna) un nr. de 2 793 
studenţi, dintre care: 1055 absolvenţi 
ai facultăţii Business și Administrarea 
Afacerilor, 298 – Economie Generală și 
Drept, 491 – Contabilitate, 638 – Finan-
ţe, 168 – Cibernetică, Statistică și Infor-
matică Economică, 143 
– Relaţii Economice In-
ternaţionale.

Cei mai buni stu-
denţi, 10 la număr, au 
fost înscriși, conform 
tradiţiei, în Cartea de 
Aur a absolvenţilor de 
onoare ai ASEM.

Lista celor mai buni 
100 de absolvenţi ai pro-
moţiei actuale, care s-au 
remarcat pe parcursul 
anilor de studenţie prin 
succesele obţinute la în-
văţătură, dar și prin ac-
tivităţi extracurriculare 
deopotrivă, a fost făcută 
publică pe site-ul ASEM 
(www.ase.md), precum 
și remisă marilor companii, la solicitarea 
acestora, ca  urmare a interesului sporit 
din partea angajatorilor pentru tineri 
bine instruiţi dar și foarte activi.

De ce sunt buni, cei mai buni stu-
denţi ai ASEM, promoţia 2010?

În primul rând, toţi cei menţionaţi 
au media academică cea mai înaltă la 
facultăţile pe care le-au absolvit. Toţi 
au fost participanţi activi la conferinţe 
studenţești și simpozioane naţionale și 
internaţionale. Sunt, însă și alte detalii, 
în special, o viaţă extraacademică impo-
zantă, care i-a pus în evidenţă pe cei mai 
bravi:

 Irina PALADI (Business și Admi-
nistrarea Afacerilor).

Printre meritele acestei studente se 
numără o medie academică de invidiat, 
precum și faptul că este deţinătoarea 
Premiului II la concursul „Cel mai bun 
Student ASEM” (2009); are în palmares 

Bursă de Merit de gradul III (2009); Bursa 
Moldcell (2009); Bursa Senatului ASEM 
(2009-2010) ș.a. Este fondatorul asociaţi-
ei obștești “Centrul de plasare în cîmpul 
muncii CenTiS” (2010). Pentru a fi  prezen-
tă la înmânarea diplomei și a titlului ono-
rifi c, Irina a revenit pentru doar o zi la Chi-
șinău, din Franţa, unde urma o stagiere.

 Nadira OSMONOVA (Business și 
Administrarea Afacerilor)

Coordonator de acţiuni voluntare 
și participantă la  conferinţe interne și 
ședinţe de departament în cadrul AO 
„AIESEC”, Chișinău. Autoare de articole și 
publicaţii ș.a.

Valentina ACCIU (Contabilitate). 
Pe lângă media generală de invidiat:  
nota10, este deţinătoarea Bursei Nomi-
nale.

Dina VÎRLAN (Contabilitate)
Participantă la conferinţe studen-

ţești, simpozioane ș.a.; autoare de arti-
cole și publicaţii, participantă la diferite 
activităţi în cadrul facultăţii.

Maria GRÂU-PANŢUREAC (Econo-
mie Generală și Drept)  

Membră a Senatului ASEM; Membră 
a ansamblului de dansuri moderne „Te-
te-a-Tete”;

Alina CODREANU (Economie Ge-
nerală și Drept)  

Organizator și membru al juriului la 
Simpozionul Internaţional al Tinerilor 
Cercetători (2010); 

Președintele Consiliului studenţesc 
al facultăţii; Bursă de Merit de gradul II 
(2009); Premiul I la concursul „Cel mai 

bun Student ASEM” (2009); 
Premiul II la concursul „Cel 
mai bun Student ASEM” 
(2008); Deţinătoarea diplo-
mei de grad III la concur-
sul „Cel mai bun Student 
ASEM” (2007); Cel mai fi del 
colaborator al ziarului „Curi-
erul Economic”.

Doina ULIANOVSCHI 
(Finanţe)

Coautor al unui raport 
prezentat la masa rotundă 
„Tinerii - resursa strategică 
pentru dezvoltarea econo-
miei RM”; Moderator al Fo-
rumului Naţional Studen-
ţesc „Problemele prevenirii 
și combaterii corupţiei în 
învăţământul din RM” ș.a.

Anastasia BEJAN (Finanţe)
Participantă la seminarul internaţio-

nal “Modern Management Techniques”, 
Cracow, Polonia (2008); Deţinătoarea 
premiului III la Olimpiada Republicană la 
limba franceză ș.a.

Petru PLEȘCA (Cibernetică, Statis-
tică și Informatică Economică)

Participant la diverse proiecte și lu-
crări de informatizare din cadrul și din 
afara ASEM-ului; Participant la olimpiade 
studenţești la Informatică; Laureat al con-
cursului republican „iTineret-2010” ș.a.

Corneliu MUNTEANU (Relaţii Eco-
nomice Internaţionale) 

Membru al Senatului ASEM; Parti-
cipant la conferinţa știinţifi că internaţi-
onală „Peak Time” Riga, Letonia (2010); 
Prezentator al diferitor manifestări din 
cadrul  ASEM (2007-2010).

Liuba LUPAŞCO

Kătălina Rusu a luat 10 
la teza de licenţă

Sclipitoarea Kătălina Rusu a absolvit Facultatea Relaţii Internaţionale 
a Academiei de Studii Economice din Moldova. La teza de licenţă a luat 
10, iar la celelalte două examene – 9. Membrii comisiei au fost destul de 
exigenţi, interpreta având chiar probleme cu teza pe ultima sută de me-
tri. „Planul mi-a fost schimbat. Am trecut prin foc și pară, dar mă bucur că 
totul s-a terminat cu bine, fi ind lăudată chiar de comisia de la examene. 
La noi mita nu merge, profesorii sunt interesaţi ca studentul să înveţe, să 
iasă cu ceva bun de pe băncile universităţii. Apropo, nu este ușor să-ţi 
faci studiile la două facultăţi concomitent. Sunt studentă și la Academia 
de Muzică, Teatru și Arte Plastice, pe care o absolvesc în 2011. E greu 
să muncești, dar e plăcut să strângi roadele”, a declarat interpreta, care 
a mai spus că succesul a fost încununat printr-o distracţie de minune 
alături de colegi la un veritabil Bal de Absolvire.  

L.L.

NUME NOI ÎN CARTEA DE AUR 
A ABSOLVENŢILOR ASEM

La 9 iulie curent, la Academia de Studii Economice din Moldova, a avut loc şedinţa so-
lemnă, dedicată înmânării diplomelor de absolvire studenţilor promoţiei 2010. 
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Cum credeţi de ce tinerii abitu-
rienţi au optat pentru ASEM?

Bineînţeles că numărul de stu-
denţi înmatriculaţi în acest an, la 
ASEM, a depins, în primul rând, de 
buna imagine a instituţiei noastre 
care și-a creat-o de-a lungul timpului. 
De 19 ani ASEM-ul tinde să fi e o in-
stituţie universitară de înaltă calitate 
și acest lucru reușește, fapt demon-
strat și de absolvenţii ASEM care se 
încadrează la cele mai bune posturi 
de muncă din ţară, dar și de peste 
hotare. La fel, situaţia existentă se 
datorează și calităţii site-ului ASEM 
(www.ase.md) care este sursa de in-
formare pentru candidaţi în vederea 
rating-urilor și a tuturor informaţii-
lor necesare privind admiterea și nu 
doar. De asemenea, buna organizare 
a procesului de admitere a fost un 
factor pozitiv. De exemplu, pe arșiţa 
cea mare, candidaţii nu au fost lăsaţi 

afară, în soare, dar au fost  primiţi în 
aulă, unde erau conectate aparate-
le cu aer condiţionat. Or, trebuie să 
avem grijă de viitorii studenţi.

Din rapoartele cu privire la 
admitere, cca 43 % sunt studenţi 
care au ales facultatea business și 
administrarea afacerilor. Cum ex-
plicaţi?

Într-adevăr cel mai mare con-
curs a fost anume la această facul-
tate, 23 de candidaţi pentru un loc, 
spre deosebire de cei de la fi nanţe 
și contabilitate care au fost 10 can-
didaţi pentru un loc. Totul pornește 
de la denumirea facultăţii, are deja 
un aspect comercial, ţinând cont de 
faptul că toţi tind astăzi spre deschi-
derea unei afaceri, iniţierea în busi-
ness etc.

De ce depinde succesul unui 
student?

De străduinţa lui, de capacităţile 

de care dispune, de dorinţa de a se 
dezvolta multilateral. Nu e de ajuns 
să fi i bun la carte, trebuie să dai do-
vadă și de activism și aici mă refer la 
diferitele activităţi extracurriculare, 
implicarea în proiecte și participarea 
activă la viaţa studenţească.

Ce propuneri veţi înainta Mi-
nisterului Educaţiei cu titlu de re-
comandare pentru admiterea din 
2011?

Cred că este oportun de operat 
modifi cări în regulament asupra as-
pectelor:

 * Copiii orfani și cei rămași fără 
îngrijirea părinţilor, cu statut de co-
pil orfan să fi e trecuţi ca și categorie 
cu statut special, aparte și pentru 
această categorie să fi e indicate ac-
tele care certifi că categoria dată. 

* În cazul învăţământului cu 
frecvenţă redusă, ar fi  oportun ca 
persoanele care sunt încadrate în 

câmpul muncii și solicită obţinerea 
studiilor superioare universitare să 
fi e înmatriculate în afara concursu-
lui, deoarece nu afectează evoluţia 
pieţei muncii din R. Moldova.

*Concursul de admitere la stu-
diile superioare la ciclul II masterat 
să fi e organizat fără susţinerea pro-
belor (teste în formă scrisă), după 
modelul admiterii la ciclul I Licenţă. 
În caz dacă probele în scris nu sunt 
excluse, acestea să fi e doar pentru 
candidaţii pentru locurile cu fi nan-
ţare bugetară, iar media generală 
de concurs să includă ca pondere 
și media generală a examenelor de 
licenţă a candidatului.

Ce le doriţi proaspeţilor stu-
denţi?

Succese mari, responsabilitate, 
iniţiativă și curaj.

Mulţumesc.
Alina CODREANU

Igor Melnic, dr. în economie, secretarul comisiei de admitere: 

„STUDENŢII VIN LA ASEM, FIINDCĂ AICI 
E CEL MAI BUN MEDIU DE FORMARE ECONOMICĂ”

NUMĂRUL DE STUDENŢI anul 2010-2011 ciclul I licenţă

ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ LA ZI
FINANŢARE BUGETARĂ     453 

              dintre care: 
      * CANDINAŢII DIN RAIOANELE DE EST   23

CETĂŢENI STRĂINI     28 
CONTRACT (cu achitarea taxei)    1215 

TOTAL ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ LA ZI  1696

ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
CONTRACT  (cu achitarea taxei)    290

NUMĂRUL TOTAL LOCURI PE ASEM    1986

CERERI DEPUSE
-Învăţământul cu frecvenţă la zi    2825     
- Deţinătorii diplomelor de BAC    2434    
- Deţinătorii atestatului de şcoală medie   132       
- Deţinătorii diplomelor de colegiu    151        
- Absolvenţii raioanelor din Est    106
Învăţământul cu frecvenţă redusă    795     
TOTAL ASEM      3620     

NUMĂRUL PERSOANELOR ÎNMATRICULATE ÎN ASEM

Specialitatea TOTAL
ÎNVĂŢĂMÂNT ZI ÎNVĂŢĂMÂNT F/R

buget contract contract

Business şi administrare 332 47 235 50
Marketing şi logistică 152 37 90 25
Merceologie  şi comerţ 77 27 50 -
Turism 142 12 100 30
Managementul proprietăţii intelectuale 20 20 - -
Achiziţii 40 30 10 -
Economie generală 103 28 25 50
Administratie publică 25 10 15 -
Drept 95 10 65 20
Economie mondială si REI 117 32 85 -
Finanţe şi bănci 212 52 110 50
Contabilitate 317 52 215 50
Statistică şi previziune economică 49 24 25 - 
Cibernetică şi inform. economică 142 47 80 15
Informatică, Informatică aplicată 110 20 90 -
Management informaţional 25 5 20 -
TOTAL 1958 453 1215 290

În atenţia 
studenţilor ASEM!

Compania “ACCENT Electro-
nic ” acordă studenţilor Acade-
miei de Studii Economice din 
Moldova, în anul universitar 
2010 – 2011, trei burse pentru 
o perioadă de 10 luni a cîte 100 
USD lunar fi ecare,  după cum ur-
mează:

Eligibili pentru participare la 
concurs sunt studenţii cu media 
generală pe anii de studii de cel 
puţin 8,50.

Pentru participarea la con-
curs, candidaţii vor prezenta un 
dosar care va conţine:

 cerere de acordare a bur-
sei “ACCENT Electronic”;

 curriculum vitae, ce va cu-
prinde cele mai relevante activi-
tăţi extracurriculare;

 lista publicaţiilor știinţifi -
ce cu indicarea datelor biblio-
grafi ce;

 copiile diplomelor, certifi -
catelor sau altor acte ce confi r-
mă participarea candidatului 
la activităţi extracurriculare;

 certifi catul academic vi-
zat de decanul facultăţii a notei 
medii pe anii de studii.

Dosarele pot fi  depuse 
în perioada 
1-30 septembrie 2010 
în incinta Incubatorului 
de Afaceri, Bloc B, of.1.

Relaţii la telefonul: 402-824

GSM: 079175566

1 bursă – pentru studenţii 
facultăţii “Business și Admi-
nistrarea Afacerii”

1 bursă - pentru studenţii 
facultăţii “Cibernetică, Statisti-
că și Informatică Economică ”

1 bursă - pentru studenţii 
facultăţii “Contabilitate”

NUMĂRUL PERSOANELOR ÎNMATRICULATE 
LA CICLUL II MASTERAT (BOLOGNA)
DOMENII:
1. Business și administrare – 262
2. Marketing și logistică – 136
3. Finanţe și bănci – 285
4. Contabilitate -198
5. Turism – 42
6. Merceologie și comerţ – 30
7. Drept – 115
8. Economie generală – 27
9. Economie mondială și relaţii economice internaţionale – 35
10. Informatică – 43
11. Statistică și previziune economică – 15
12. Administraţie publică – 10
13. Cibernetică și informatică economică -15

NUMĂRUL DE STUDENŢI ÎNMATRICULAŢI PE FACULTĂŢI
LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ LA ZI

Facultatea Numărul %

1. Business şi Administrarea Afacerilor 658 39,5

2. Economie Generală şi Drept 153 9,2

3. Relaţii Economice Internaţionale 117 7,0

4. Finanţe 162 9,7

5. Contabilitate 267 16,0

6. Cibernetică, Statistică şi Informatică 
Economică 311 18,6

TOTAL 1668 100
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Cât câştigă un jurnalist de business?
…în America…

Jurnaliștii de business din Statele Unite au 
un salariu mediu cuprins între 65 000 și 70 
000 de dolari pe an, potrivit unui sondaj in-
formal al Societăţii Americane a Editorilor și 
Scriitorilor de Business, realizat cu aproape 
400 de reporteri și editori specializaţi.

Salariul mediu al unui reporter de business 
variază între 60.000 și 65.000 de dolari, în timp ce 
salariul mediu al unui editor de secţiune se situ-
ează între 75.000 și 80.000 de dolari. Editorul unei 
publicaţii de business în print face între 95.000 și 
100.000 de dolari pe an.

Cele 394 de răspunsuri centralizate de SA-
BEW (Society of American Business Editors and 
Writers) reprezintă primul demers de a cuantifi ca 
remuneraţiile incasate de cei aproximativ 8.000 
de jurnaliști de business care lucrează în Statele 
Unite.

“Acest prim sondaj al salariilor realizat de 
SABEW arată că reporterii și editorii care aleg să 
înveţe și să practice jurnalismul fi nanciar reușesc 

să-și asigure un trai bun – cei care sunt încă an-
gajaţi, bineânţeles”, a spus Rob Reuteman, preșe-
dintele SABEW și jurnalist freelance, anterior edi-
tor de business la Rocky Mountain News. “Arată, 
de asemenea, că și publisherii înţeleg importanţa 
jurnalismului de business puternic, arătându-se 
dispuși să îl recompenseze”.

Domeniul este atractiv pentru tinerii jurna-
liști. Circa 60% dintre respondenţi practică jurna-
lismul de business de mai puţin de 5 ani, în timp 
ce doar 4,3% au acoperit domeniul fi nanciar de 
mai bine de 20 de ani.

Sursa: wall-street.roCe câștigă Ce câștigă 
un economist practicând  jurnalistica în  Republica Moldova?
un economist practicând  jurnalistica în  Republica Moldova?

Garantat că veniturile a lor noștri sunt mai 

modeste, dar, dacă student fi ind, începi a deprin-

de jurnalismul economic alături de „Curierul Eco-

nomic”, poţi avea o speranţă în plus referitor la 

obţinerea unui  loc de muncă după absolvire. 

Iată ce spun studenţii ASEM, care au învăţat și 

iscusinţa de a mânui condeiul jurnalistic  și care 

practică astăzi jurnalismul:

Daniela Dermengi, absolventa 
facultăţii Finanţe, actualmente 
masterandă, reporter al  portalului 
informaţional www.unimedia.md

„Când sunt întrebată despre 
domeniul meu preferat de activita-
te, obișnuiesc să spun că economia 
este preocuparea mea principală, 
literatura îmi este vocaţia, iar jurna-
lismul e o pasiune. Așa se face că de 
aproape jumătate de an, sunt an-
gajată nu în domeniul de care sunt 
preocupată cel  mai mult, dar în cel 
pentru care am o pasiune, adică fac 
jurnalism.

Am ajuns să lucrez în echipa portalului de știri UNI-
MEDIA în rezultatul unui training. Ulterior, am trimis câ-
teva materiale economice, după care CV-ul, apoi am fost 
chemată la interviu, am trecut perioada de probă și acum 
sunt angajată la UNIMEDIA ca reporter și nu doar pentru 
rubrica “Economic”. În aceeași perioadă, am primit ofertă 
de angajare de la o televiziune, în care urma să mă ocup 
integral de subiecte economice, dar am refuzat. Consider 
că, în luarea deciziilor, al șaselea simţ este cel hotărâtor și 
de aceea, dincolo de alţi factori obiectivi, am ales să evolu-
ez în echipa UNIMEDIA.

Mă mândresc cu cei 7 ani de studii de profi l economic 
și cu titlul de Cel mai bun student ASEM. În acest context, 
asigur că viaţa mea profesională va merge pe un traseu 
economic și sunt 
sigură că voi avea 
o carieră de succes 
în acest domeniu. 

De ce acum 
fac jurnalism? Este 
un vis din adoles-
cenţă pe care nu-l 
puteam lăsa nere-
alizat, altfel l-aș fi  
avut pe conștiinţă. 
Consider că jurna-
lismul este puntea 
mea de trecere între 
Daniela-studentă la 
economie și Dani-
ela - carierista de 
succes în domeniul 
fi nanciar-bancar.”

Paul Hodorogea, absolvent 
al facultăţii REI,  reporter 
„Europa Liberă”

„Încă la întâlnirea cu bobocii anului în care am 

fost admis la ASEM, am observat anunţul de recru-

tare în echipa „Relaţii cu Publicul”. M-am înscris și am  

obţinut din această colaborare postul de moderator 

la Radio ASEM. Am co-
laborat cu mai multe 
surse mass-media  în 
timpul studiilor, inclu-
siv cu ziarul ASEM „Cu-
rierul Economic”. Am 
urmat apoi cursurile 
Școlii de Studii Avansa-
te în Jurnalism și acum 
sunt la Postul de Radio  
Europa Liberă.”

Maria Şveţ, studentă la 
Finanţe, colaborator  revista 
„Mireasa”

„Anul acesta am câștigat titlul Miss 
ASEM, viitoarea femeie de afaceri. Printre 
premiile sponsorilor, am obţinut invitaţia 
de a fi  „mireasa” de pe coperta lunii iulie. 
Mi s-a propus apoi să colaborez  cu această 
publicaţie. Nu știu dacă 
voi practica jurnalismul 
după absolvire, dar 
sunt sigură de faptul că 
experienţa obţinută în-
tr-o redacţie mă va aju-
ta să devin o veritabilă 
femeie de afaceri, poate 
în domeniul organizării 
de evenimente.”

Stela Jemna, absolventa facultăţii 

Finanţe, corespondent netitular 

la  „Moldova 1”
„Am colaborat activ cu 

echipa Relaţii cu Publicul a 
ASEM în anii de studenţie. 
M-am molipsit de virusul re-
portericesc, ca să urmez apoi 
Școala de Studii Avansate în 
Jurnalism, care să-mi deschi-
dă ulterior calea la „Moldova 
1”. Veţi vedea ce pot urmă-
rind buletinele de știri ale 
Mesagerului și emisiunea „Stop cadru”.”

“Ai grijă la ce visezi în viaţă pentru că 
ai toate șansele să se îndeplinească! Din 
păcate nu stiu cine este autorul acestor 
cuvinte, dar cu siguranţă a zis bine. Toa-
tă viaţa am visat să lucrez în televiziune, 
chiar dacă tot ce am studiat la facultate 
este departe de jurnalism. 
Interesul pentru jurnalismul 
economic a venit odată cu 
angajarea mea în acest do-
meniu.  

Activitatea mea în Jurnal 
Trust Media, a început în ia-
nuarie 2010. Am trimis un 
CV, după care a urmat inter-
viul. Sincer să vă zic, interviul 
a fost un dezastru. Mi-am dat 
seama că mai am multe de învăţat, iar te-
leviziunea cere multă seriozitate, respon-
sabilitate și perseverenţă.  Odată ce am 
trecut interviul s-a hotărât să fac parte din 
echipa Departamentului Economic. Mi 
s-a dat două săptămâni de stagiere, care, 
zic eu, le-am trecut cu brio. Am început 
ca reporter, iar prima responsabilitate pe 
care o aveam era să fi u unul din cei mai 
informaţi oameni pe economie din ţară. 
După 2 luni de muncă asiduă, în calitate 
de reporter, am fost avansat în funcţia de 
producător al emisiunii Jurnalul Financi-
ar. Răspund de imaginea acestei emisiuni, 
care presupune un concept bine pus la 
punct, știri cât mai interesante, mai ales 
că știrile economice necesită mai mult 
efort pentru a fi  pe înţelesul tuturor.  To-
tuși, care ar fi  responsabilităţile sau câte 
la număr ar fi  ele, sunt de parerea că este 
exact ce te face mai fericit. 

În privinţa cunoștintelor acumulate la 
ore, pot spune că în general studiile pe care 
le facem la facultate etc. ne învaţă mai întâi 
unde să căutăm informaţii la orice temă. 
Desigur tot ce am studiat la ore are un aport 
mare în ceea ce fac acum. Am studiat mar-

ketingul, care m-a învaţat multe 
despre calitate și despre cum să 
fac un produs, cum 
să-l promovez  și cu 
cât să-l vând. Toate 
acestea fac în fi ecare 
zi, sunt producătorul 
unei emisiuni (pro-
dusul), o promovez 
prin intermediul știri-
lor bune, și o vând în 

baza rating-ului.
Jurnaliștii de business din Sta-

te câștigă mai mult decât ceilalţi 
și cu siguranţă că acest job merită 
efortul și în Republica Moldova. 
Mai ales  că piaţa media din ţară a 
prins rădăcini puternice și este în 
continuă dezvoltare.

Ar fi  minunat dacă la ASEM ar 
fi  un curs de jurnalism economic, 
care respectiv s-ar dezvolta într-o 
specialitate. Un jurnalist de busi-
ness are o pregătire foarte bună, 
el operează cu orice fenomen, in-
formaţie din economia naţională 
și mondială. Dacă viitorii studenţi 
ai ASEM-ului ar benefi cia de o 
astfel de posibilitate, va fi  un plus 
mare atât pentru ei cât și 
pentru ASEM.”

Ion Făină, absolvent ASEM,  facultatea BAA;  
producător al emisiunii “Jurnal Financiar” la Jurnal TV

Liuba LUPAȘCO

Alina Codreanu, absolventă a facultăţii 

Economie Generală şi Drept, actualmente 

masterandă, colaborator revista „Fără Tabu”
 „Încă de la liceu eram pasionată de 

arta jurnalistică, activând la revista li-
ceului vreo 8 ani, de la reporter pînă la 
redactor-șef. Venind la ASEM, nu mi-am 
imaginat să fac drept fără jurnalism. Ast-
fel că din anul I colaborez la „Curierul eco-
nomic” unde am învăţat să scriu materiale 
pe diverse teme, în special drept și econo-
mie. Îndeosebi, îmi plac sondajele și inter-
viurile, deoarece simt interlocutorul. Dis-

cutând, afl u de la sursa directă ceea ce mă interesează. Uneori, 

îmi citesc sursa printre rînduri, or, fi ecare are ceva să zică, dar 

nu o spune direct, iar noi, jurnaliștii, trebuie să prindem fi rul 

roșu. Doar așa articolul prinde viaţă. Am absolvit ASEM-ul, 

dar de jurnalism nu m-am lăsat, continuîndu-mi activitatea și 

la ziarul ASEM, și la revista „Fără Tabu”, uneori și la „Mireasa”. 

Deprinderile jurnalistice le utilizez și atunci cînd pregătesc un 

articol știinţifi c, căci una pe alta se completează. Apropo, jur-

nalismul, pentru mine, e încă o muncă de voluntariat, deoare-

ce, în cele mai multe cazuri, o fac doar din plăcere și nu regret 

deloc acest lucru, ba chiar mă mîndresc!”

Veronica Vragaleva, absolventa facultăţii 
Finanţe, actualmente inspector fi scal 
superior, IFPS, consultant al ediţiei periodice 
de specialitate „Contabilitate şi audit”

„Implicarea în jurnalismul economic are inevitabil o multitudi-
ne de aspecte pozitive. La moment, pe lângă activitatea de bază, 
sunt consultant al periodicului economic specializat ”Contabili-
tate și audit”. Mulţumită practicii pe care am 
acumulat-o ca reporter pentru ziarul „Curierul 
Economic” am reușit să-mi formez o viziune 
clară asupra proceselor principale din econo-
mie, deoarece jurnalismul implică multă in-
vestigare și un articol bun este cel care apare 
dintr-o idee și ajunge a fi  un studiu economic 
de amploare, care interesează și care ajunge să 
fi e recitit în caz de necesitate. Abilităţile date 
nu ar fi  fost valorifi cate, dacă nu mă implicam, la timpul meu, în 
jurnalism economic. Cu această ocazie ţin să mulţumesc adminis-
traţiei ASEM pentru ocazia de a exersa arta scrisului, combinând-o 
cu dezvoltarea abilităţilor de cercetare economică.” 
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Numele adevărat îi este Koua-
koua – Bouesso Rancie și a venit 
în Moldova în 2005, să studieze 
Cibernetica la ASEM. 

Nu va recunoaște, însă, pu-
blic acest fapt pentru că, potrivit 
legendei care l-a promovat în 
show-biz-ul moldovenesc: „este 
din orășelul Drochia, a venit în 
capitală, la Piaţa Centrală, ca să 
vândă vin din beciul familiei sale 
și, la „zakuscă” - brânză de oi, 
scursă și preparată cu propriile-i 
mâini. Ca să ademenească clienţii 
– îmbracă costum naţional și cân-
ta piese populare, dar și din cele 
din repertoriul lui Ion Suruceanu 
și Gheorghe Ţopa. Așa l-ar fi  de-
pistat cel care ulterior avea să-i 
devină impresar: Mircea Marco.”

Acum un an, la un post TV cu 
acoperire naţională apare emisiu-
nea „Guguţă Show” avându-l pro-
tagonist pe ASEM-istul Kouakoua 

– Bouesso Rancie, alias Guguţă”.
A fost „Guguţă-Show”, până 

când, într-o bună zi, la Televiziune 
a venit Spiridon Vangheli, tatăl lui 
Guguţă, cel pe care îl cunoaștem 
din cărţile autorului respectiv. 
Acesta s-a indignat de faptul că  
cel care își zice Guguţă - bea vin 
și soarbe din ochi fete îmbrăcate 
sumar, în public, la o oră cu audi-
enţă maximă, proprie-i emisiunii. 
Pe bune, discreditează imaginea 
celui mai cunoscut personaj, me-
nit să educe micii cititori!

După intervenţia lui Spiridon 
Vangheli, emisiunea devine „Go-
otza - Show”, iar Guguţă – MC 
Gootza.

Legenda e legendă, doar că 
colegii de facultate a lui Kouako-
ua – Bouesso Rancie știu că aces-
ta de fapt s-a impus publicului 
„îngust” în cadrul ASEM, atunci 
când a urcat pe scena Aulei blo-

cului „A”, făcând parte din echipa 
facultăţii la un concurs TVC uni-
versitar. Atunci a și constatat con-
golezul „drochian”, că îi stă bine în 
costum naţional moldovenesc și 
că, la nevoie, poate cânta în rit-
muri populare moldovenești.  

Doar că, în timp ce în showbiz, 
alături de impresarul său, lucruri-
le starului îi merg strună, inclusiv 
din punct de vedere fi nanciar, 
atunci la orele de informatică … 
mai trist. 

Chiar dacă, zice,  îi place ma-
tematica și poate asambla și 
dezasambla un computer „pe în-
tuneric”, are multe restanţe, și a 
rămas în urmă de colegii săi, cu 
cel puţin un an: 

„Îl cunoaștem pe Guţă acesta, 
doar că îl vedem mai des pe afi șe 
decât la ore. Are restanţe, de vreo 
trei ori a fost exmatriculat, tot de 
atâtea ori restabilit în liste…” ne 

spune foarte amabil doamna de 
la secretariatul facultăţii.

„Îmi place la ASEM, chiar azi, 
venind spre voi, am întâlnit un 
coleg, care m-a întrebat cum e să 
nimerești printre artiști. I-am zis că 
e greu, mai ales pentru cei care nu 
mi-au dat să copiez la examene”.

„Și dacă te restabilești la ASEM 
și obţii diploma de licenţiat în 
economie, ce faci?”, îl întreb din 
simpla curiozitate ziaristică.

„La balul de absolvire, mă în-
sor!” – îmi răspunde. 

Și eu, dar și el, știm exact, că 
există o probabilitate foarte mică 
să o facă, din 2 motive mari:

În primul rând, la ASEM trebuie 
să înveţi, ca să obţii „califi carea” în 
„fi nala” Galei Absolvenţilor. Apoi, 
se pare că cea pe care declară pu-
blic că o iubește – Natalia Barbu, 
se pare că nu-i răspunde barem la 
sms-urile amoroase!!!

Am găsit acest articol postat 
pe www.moldoveanul.com. Şi mi 
s-a părut mai sugestiv decât toate 
tratatele, statisticile şi rapoartele 
referitor la PR-ul unei instituţii. 
Tot ce spui şi tot ce faci se refl ectă 
ca în oglindă, vorba de imagine 
fi ind! Aşadar, cum ajungi în biroul 
rectorului ASEM?

“Staţi liniștiţi! Este foarte simplu. 
Nu-ţi trebuie programare cu jumătate 
de an înainte, dar nici să ai pe cineva 
“cunoscut” nu știu prin ce organe de 
forţă.

Mi-a venit o prietenă de la locul de 
baștină din r. Cahul, ca azi să merg cu 
ea la ASEM și să depunem actele pen-
tru admitere în anul I de studii, licenţă. 
Desigur ca și orice moldovean “săritor” 
la nevoie, am mers s-o ajut dar poate și 
s-o susţin. Dar la depunerea actelor – o 
mică problemă. N-avea 20 ani împliniţi 
și trebuia să prezinte copia buletinului 
de identitate al unuia dintre părinţi, pe 
care la sigur nu-l avea cu ea. Se accep-

tă și prin fax, respectiv ni s-a oferit nu-
mărul de fax din anticamera rectorului 
ASEM – dl Grigore Belostecinic. Copia 
buletinului a venit prin fax, dar în anti-
cameră nu era nimeni. Supăraţi și iarăși 
supăraţi că va trebui să așteptăm deja 
până luni. Pe scări – domnul rector. 
Ne-a întrebat ce căutăm și respectiv 
ne-a invitat în biroul dumnealui să ve-
dem dacă a sosit copia buletinului re-
spectiv pe faxul anticamerei. Mi-a dat 
copia și ne-a urat mult succes.

Dacă sincer să fi u, nici nu credeam 
că voi vedea acest rector în ochii mei, 
știindu-l ca pe un mare om de știinţă și 
renumit în sistemul de învăţământ din 
RM. Și vă spun de ce nu credeam. Ca să 
mă înţelegeţi corect – în toţi patru ani 
de studii la ULIM cred că de două ori am 
văzut rectorul acestei instituţii discu-
tând sau vorbind cu cineva. În rest, toa-
tă lumea știe cât de greu este să-ţi re-
zolvi o problemă sau să găsești o soluţie 
în anticamera rectorului Andrei Galben. 
Nemaivorbind ca să discuţi problema 
chiar cu dumnealui. Ce mai vorbă – tre-

buia să ai o stea în frunte sau să ai direct 
pe cineva “cunoscut” rectorului. Vor-
besc din propria experienţă, mult stînd 
la anii mei sub ușa rectorului de la ULIM 
și convingându-mă în fi nal, că nu mai 
are rost, renunţam mai mereu.

Ce mai vreau să spun despre acest 
rector. Auzeam eu de la prieteni că 
ușa îi este mereu deschisă și gata să-ţi 
ofere o mînă de ajutor dar, dacă sincer, 
nu prea credeam. Vă spun, este un om 
minunat și extraordinar de simplu, cu 
un simţ al umorului sănătos și demn 
de funcţia pe care o are în cadrul uni-
versităţii sale.

Și încă ceva. Atîta liberalism ca 
în cadrul ASEM n-am mai văzut nici 
la ULIM (universitatea “LIBERĂ” prin 
denumire). Incluisv pe această cale îi 
urez domnului Grigore Belostecinic 
mult succes și doar realizări de bine!!! 
Pe viitor, cred că masterul la sigur mi-l 
voi “lua” la ASEM și poate chiar în anul 
acesta de studii, de ce nu?!”

Postat pe www.moldoveanul.com, 
de moldoveanul, pe 17 iulie 2010

Organizatorii (revista Business 
Class și reprezentanţa în Moldova 
a companiei Philip Morris Mana-
gement Services BV) au primit 20 
de lucrări, autorii cărora au fost stu-
denţi, masteranzi și tineri profesio-
niști. Anume ei au întrezărit în con-
curs nu doar o competiţie cu premii, 
ci o șansă reală de a se afi rma pe 
plan profesional și a-și prezenta ta-
lentele și cunoștinţele.

Juriul, din componenţa căruia au 
făcut parte reprezentanţi ai Business 
Class și Philip Morris, precum și Oxa-
na Savciuc, șefa catedrei de market-
ing a ASEM, au remarcat numărul su-
fi cient de lucrări, pentru început, dar 
mai ales calitatea acestora. În opinia 
juriului, majoritatea participanţilor 
au dat dovadă de creativitate și cu-
raj, ceea ce în fi nal a determinat ju-
riul să acorde câteva premii speciale 
peste cele anunţate iniţial.

„Ne-a trebuit aproape o lună ca 
să analizăm lucrările participanţilor 
— a menţionat Ludmila Andronic, 
redactor-șef Business Class. S-ar 
părea că e cam mult pentru 20 de 
lucrări, dar, în realitate, cazul expus 
spre soluţionare era unul complicat, 
care implica nu numai creativitate, 
ci și o doză de cunoaștere a pieţei și 
a legislaţiei. În plus, printre membrii 
juriului erau specialiști în marketing 
și în comunicare, deci, involuntar, fi -
ecare aprecia mai mult aspectul ce 
ţinea de meseria sa. Până la urmă, 

câștigători au devenit acei care au 
știut să îmbine cel mai bine aceste 
două aspecte importante”.

Într-un fi nal, deţinătorul premiu-
lui mare (un notebook Sony Vaio) a 
fost ales în unanimitate, câștigătorul 
premiului II a intrat în posesia unui 
iPhone, iar locul trei, la decizia juriu-
lui, a fost acordat pentru doi parti-
cipanţi, fi ecare dintre care a câștigat 
câte un aparat foto Nikon. Alţi trei 
participanţi au fost distinși cu premii 
speciale (USB-Drive 16 GB).

Premierea a avut loc într-o atmo-
sferă caldă și prietenească, în cadrul 
căreia participanţii la concurs au 
recunoscut că au văzut în acest con-
curs o modalitate de autoafi rmare și 
poate un argument în plus pentru 
viitorii lor angajatori.

„Fiind în căutarea unui loc de 
muncă, m-am gândit că un eventu-
al câștig la acest concurs mi-ar oferi 
un plus la CV-ul meu, — a declarat 
Dumitru Musteaţă, câștigătorul pre-
miului mare. La un moment dat, 
chiar am fost ghidat de un „interes 
sportiv”, deoarece informaţie despre 
tema oferită era cam puţină, deci 
am consultat multă literatură și alte 
surse de informare și doream să afl u 
cât mai mult”.

Apropo, lucrările câștigătorilor 
pot fi  consultate pe pagina Web a 
revistei www. businessclass.md. 

L.L.

MC GOOTZĂ: 
DACĂ ABSOLVESC 
ASEMUL, LA BALUL 
DE ABSOLVIRE  
MĂ ÎNSOR! 

Cum ajungi în biroul rectorului ASEM?
Pentru prima dată, în ţara 
noastră, a fost organizat un 
concurs, în cadrul căruia, 
toţi doritorii au putut să-şi 
încerce puterile în a realiza 
o strategie de comunicare 
efi cientă, chemată să promoveze 
imaginea unui business străin 
care activează pe teritoriul 
Republicii Moldova. Cei mai buni 
dintre autori au fost premiaţi. 
Câştigător a devenit Dumitru 
Musteaţă, masterand ASEM.

Un masterand ASEM de la Business 

şi Administrarea Afacerilor a câştigat 

CONCURSUL DE BUSINESSCASE-uri
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Academia de Studii Economice 
din Moldova
ANUNŢĂ CONCURS 

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE

Facultatea „Economie Generală şi Drept”
Catedra „Teorie şi Politici Economice”

1.   Conferenţiar universitar - 1
Catedra “Instruire Economică şi Comunicare de Afaceri”
Lector universitar - 11. 

Catedra “Drept Public”
Lector universitar - 21. 

Catedra “Drept Privat”
Lector superior universitar – 11. 

Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”
Catedra „Relaţii Economice Internaţionale”

Conferenţiar universitar – 21. 
Catedra „Gîndire Economică, Demografi e şi Geoeconomie”
Conferenţiar universitar – 11. 
Lector superior universitar – 22. 

Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”
Catedra „Marketing şi Logistică”

Profesor universitar – 11. 
2.  Conferenţiar universitar - 1
3.  Lector superior universitar - 2

Catedra “Management”
Profesor universitar – 21. 
Lector superior universitar - 12. 

Facultatea „Finanţe”
Catedra „Bănci şi Activitate Bancară”

1.   Lector superior universitar - 1
Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital”

Lector universitar - 11. 
Catedra „Finanţe şi Asigurări”

Conferenţiar universitar – 11. 
Lector superior universitar - 32. 

Catedra „Limbi Moderne Aplicate”
Lector superior universitar – 12. 
Lector universitar – 13. 

Facultatea „Cibernetică, 
Statistică şi Informatică Economică”
Catedra „Statistică şi Previziune Economică”

Şef catedră1. 
Lector superior universitar - 12. 

Catedra „Matematică”
Lector superior universitar – 11. 

Facultatea „Contabilitate”
Catedra „Contabilitate”

Lector superior universitar - 11. 
Catedra „Contabilitate şi Audit”

Lector superior universitar – 21. 
Lector universitar – 12. 

Termenul de înscriere la concurs – 
 O LUNĂ DIN ZIUA PUBLICĂRII ANUNŢULUI.

Se primesc actele cu condiţia cunoaşterii şi predării 
în limba de stat.

Adresa noastră: 2005, or. Chişinău
    str. Bănulescu-Bodoni, 61
 
 Relaţii la tel: 402-846

În atenţia studenţilor ASEM!

Serghei Gherghelejiu 
va primi Bursa 
Preşedintelui

Decretul de acordare a burselor 
Președintelui a fost semnat la 25 
august 2010. Acesta prevede acor-
darea bursei Președintelui Republicii 
Moldova studenţilor din instituţiile 
de învăţământ superior și elevilor 
din instituţiile de învăţământ mediu 
de specialitate pentru anul de studii 
2010-2011.

Serghei Gherghelejiu (ciclul I, 
anul III, specialitatea – marketing și 
logistică) este unicul student de la 
ASEM, care va benefi cia anul acesta, 
alături de alţi colegi de la alte univer-
sităţi din ţară, de bursa respectivă, în 
valoare de 1090 lei lunar.

Pentru desemnarea bursierilor, 
nu a fost anunţat un concurs, astfel 
încât tinerii să-și poată înainta dosa-
rele din iniţiativă proprie. Studenţii 
au fost înaintaţi de către instituţia de 
învăţământ superior în care studiază. 
Criteriile de care universităţile trebu-
iau să ţină cont la înaintarea studen-
ţilor au fost: performanţa academică, 
participarea la activităţi de cercetare 
știinţifi că și la viaţa socială.

Bursele se vor plăti din mijloacele 
proprii ale instituţiilor de învăţământ 
superior.

Un student sârguincios, inte-
ligent şi “băgăreţ” poate câştiga 
bani buni în timpul studiilor, in-
tegrându-se atât în limitele con-
diţiilor oferirii burselor de stat, 
dar şi a celor oferite prin concurs 
de către alte instituţii, companii 
şi proiecte.

Ne-am gândit sa vă ajutăm să 
vă descurcaţi mai uşor în totali-
tatea burselor.

BURSE FINANŢATE 
DIN BUGETUL DE STAT

Fiecare instituţie de învăţământ are 
elaborat un Regulament-cadru, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului RM nr. 1009 din 
1 septembrie 2006, care stabileşte modul şi 
condiţiile de acordare a burselor fi nanţate 
din bugetul de stat:

Bursele oferite de stat sunt:
Bursele de merit se acordă studenţilor, 

care au performanţe relevante în activita-
tea academică, ştiinţifi că şi extracurricula-
ră. Se fi xează o dată pe an, în funcţie de 
rezultatele academice în sesiunea de vară, 
începînd cu data de 1 septembrie al noului 
an de învăţământ. Bursele de merit sunt:

Bursa Republicii (1200 lei)
Bursa Preşedintelui RM (1090 lei)
Bursa Guvernului (1000 lei)

Candidaţii la burse de merit sunt pro-
puşi senatului de către consiliul facultăţii, 
consiliul profesoral şi consiliul de adminis-
traţie a instituţiei de învăţământ. Candida-
ţii completează şi prezintă un dosar, pentru 
a participa la concursul de selecţie. Sena-
tul propune lista celor selectaţi, rectorul 
aprobă prin ordin şi trimite dosarele pentru 
evaluare Ministerului Educaţiei şi Tineretu-
lui. Lista fi nală a câştigătorilor de burse de 
merit (de regulă câte o persoană, două din 
cadrul fi ecărei universităţi din ţară). Bursa 
de merit este aprobată prin hotărâre de Gu-
vern, respectiv, prin decretul Preşedintelui 
(Bursa Preşedintelui).

 Bursele de studii se acordă studenţi-
lor în funcţie de rezultatele obţinute la învă-
ţătură şi se stabilesc după fi ecare sesiune, 
adică de două ori pe an, la fel ca şi bursele 
sociale.

Bursele sociale se acordă studenţilor 
şi elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia 
materială a solicitantului.

Majoritatea instituţiilor de învăţământ 
fac uz de posibilitatea de a acorda burse 
sociale şi nominale (bursa senatului, bursa 
unor personalităţi, bursa unor organizaţii), 
care se constituie din mijloace provenite din 
prestarea serviciilor cu plată şi alte activi-
tăţi auxiliare, din sponsorizări şi donaţii ale 
persoanelor fi zice. 

Important e să se ştie: 
Un student nu poate benefi cia 
concomitent de două burse de 
stat, în schimb poate benefi cia 
de o bursă de stat şi alte bur-
se oferite de alte organizaţii şi 
sponsori, dacă le merită.

Am încercat să elaborăm un clasa-
ment al celor mai râvnite burse „ex-
trabugetare”:

BURSE DE MERIT 
PENTRU CEI MAI BUNI 
STUDENŢI AI ŢĂRII

 
Concurs organizat anual de Centrul 

de Informaţii Universitare (CIU), sub egida 
Consiliului Rectorilor din Republica Moldo-
va, cu suportul fi nanciar principal al Funda-
ţiei Soros Moldova, dar şi al altor sponsori: 
Compania Orange Moldova, Moldova Agro-
indbank etc. Valoarea burselor: 4000, 6000 
şi respectiv 10 000 lei anual.

Evaluările se fac în baza dosarelor pre-
zentate de participanţi, dar şi a unei pro-
be – interviul. Potrivit dnei Angela Muşet, 
director de proiect la CIU, timp de 11 ani, 
Concursul „Burse de Merit” a devenit unul 
dintre cele mai prestigioase în Moldova. Cei 

care au luat aceste burse sunt astăzi pro-
fesionişti apreciaţi în domeniu, de regulă 
cu masterate, cu doctorate la universităţi 
prestigioase în lume”. De obicei, concursul 
se lansează în luna martie, iar rezultatele se 
anunţă în mai. Detalii, inclusiv despre alte 
oportunităţi de a aplica pentru burse uni-
versitare şi postuniversitare în ţară şi peste 
hotare afl aţi pe www.eac.md.

BURSA MOLDCELL
Anul acesta a împlinit ediţia a IV-a. 

Valoarea bursei lunare de studiu, echiva-
lentul a 135 dolari este oferită lunar, timp 
de 8 luni, celor mai buni studenţi ai anilor 
terminali. Atât valoarea burselor, cât şi nu-
mărul de benefi ciari creşte anual. Selecţia 
candidaturilor se va face în baza dosarului, 
interviului şi a rezultatelor demonstrate de 
studenţi în procesul de studii şi activita-
tea extracurriculară. De regulă concursul e 
anunţat în septembrie, iar rezultatele se fac 
publice în octombrie.

Detalii pe www.moldcell.md.

BURSA FUNDAŢIEI 
„FAMILIA STURZA”

Proiectul „Înaintează spre succes”, lan-
sat anul acesta anunţă un program de 100 
burse lunare în mărime de 1000 de lei lu-
nar pentru studenţi universitari din anii 2-4, 
ciclul licenţă. Bursele se acordă în bază de 
concurs. Criterii de participare: media ge-
nerală de la 8 în sus, venit pe membru de 
familie - sub 1500 lei pe ultimele trei lui de 
zile. Data limită de depunere a dosarele, de 
regulă luna octombrie.

Dosarele se depun la Fundaţia Sturza,
Adresa: 64 Şciusev str.
Chişinău
MD2012
Republica Moldova
www.fundatiasturza.md

Liuba LUPAŞCO

STUDENŢI FOARTE BUNI ŞI BURSE PE POTRIVĂ
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