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La festivitate au fost prezenţi 
Vladimir Filat, prim-ministrul 

Moldovei, Leonid Bujor, ministrul 
Educaţiei, Dorin Drăguţanu, Guver-
natorul Băncii Naţionale a Moldovei, 
Gheorghe Duca, președintele AȘM, 
Petru Lucinschi, cel de-al doilea preșe-
dinte al Moldovei, Valeriu Muravschi, 
ex-prim-ministru al Moldovei, Marius 
Lazurca, ambasadorul României în 
Republica Moldova, profesorii Mir-
cea Ciumara, Valeriu Ioan-Franc, Ion 
Petrescu, Dan Popescu (toţi – Doctori 
Honoris Causa ai ASEM), Florina Bran, 
soţia primului rector al ASEM etc. 

Decizia de a conferi titlul de Doc-
tor Honoris Causa lui Mugur Isăres-
cu a fost luată la ședinţa Senatului 
ASEM de pe 28 aprilie, la propune-
rea Consiliului Facultăţii Finanţe. 

În discursul său rectorul ASEM, 
Grigore Belostecinic, a ţinut să subli-
nieze faptul că academicianului Mu-
gur Isărescu, o personalitate deose-
bită a vieţii economice din România 
și nu doar, i se conferă titlul onorifi c 
de Doctor Honoris Causa pentru 
merite deosebite în afi rmarea știin-
ţei și învăţământului economic.

Apologia tradiţională (laudatio) 
a ţinut-o Ludmila Cobzari, decanul 
Facultăţii Finanţei. 

Mugur Isărescu este Guvernator 
al Băncii Naţionale a României, nu-
mit de Guvern în 1990; cu mandate 
încredinţat de Parlament în 1991, 

ASEM A SĂRBĂTORIT 
19 ANI DE LA ÎNFIINŢARE

La 24 septembrie, în 
Aula bl. ”A” a Academiei 
de Studii Economice din 
Moldova, arhiplină, a 
avut loc şedinţa festivă a 
Senatului ASEM, consacrată 
conferirii titlului de Doctor 
Honoris Causa al ASEM, 
D-lui Mugur Isărescu, 
Guvernator al Băncii 
Naţionale a României. 
Manifestarea s-a înscris 
într-un amplu program de 
acţiuni, dedicate Zilei ASEM 
(25 septembrie) şi Zilei 
Economistului în Republica 
Moldova (26 septembrie). 

mandat reânnoit de Parlament în 
decembrie 1998 și noiembrie 2004.

Este un nume cunoscut în me-
diile fi nanciare internaţionale, în 
mediile universitare internaţionale, 
nu doar ca un reputat specialist în 
probleme macroeconomice și mo-
netare, dar și ca om de știinţă, cu o 
puternică forţă de creaţie. Publicaţia 
“The Banker”, editată de prestigiosul 
grup “Financial Times”, i-a conferit 
titlul de “Guvernator al anului 2001”, 
motivîndu-și alegerea astfel: “Mugur 
Isărescu este unul din marii deschi-

zători de drumuri din economiile 
capitaliste ale Europei de Est”.

Academicianul Mugur Isărescu 
e reconoscut prin activităţile sale 
didactice în învăţământul economic 
superior și activităţile de cercetare. 
Ca profesor, sunt de amintit cur-
surile de politică monetară la Uni-
versitatea de Vest din Timișoara, la 
Academia de Studii Economice din 
București, Facultatea de Finanţe, Asi-
gurări, Bănci și Burse de valori, unde 
este și în prezent profesor titular. 
Este membru fondator al Societăţii 

diale”, axându-se asupra noţiuni-
lor: independenţa băncii centrale, 
transparenţa decizională și stabi-
litatea fi nanciară. Mugur Isărescu 
a amintit că perioadele de criză 
economică răstoarnă teorii care 
uneori au ţinut câte jumătate de 
secol. „Asistăm la schimbări majore 
în economia mondială, schimbări 
dramatice în gândirea economică”, 
a constatat academicianul, menţio-
nând că stabilitatea preţurilor, care 
era considerată altădată cel mai 
important mecanism ce încuraja 
o creștere economică sănătoasă, 
astăzi nu mai este sufi cientă fără 
a asigura stabilitatea fi nanciară”. 
Această situaţie impune reevalu-
area independenţei Băncii Cen-
trale. Guvernatorul BNR susţine 
că la moment Banca Centrală ar 
trebui să renunţe la independenţa 
operaţională, întrucât ar exista un 
confl ict de interese privind deter-
minarea obiectivului prioritar din-
tre cele două existente: stabilitatea 
preţurilor și stabilitatea fi nanciară, 
iar o serie de schimbări necesită o 
mulţime de bani publici. Totuși, sa-
vantul consideră că „independenţa 
Băncii Centrale, în perspectivă, este 
o idee bună”.

În contextul crizei economice, 
Mugur Isărescu spune că nu este 
adeptul unei intervenţii mai drasti-
ce a Guvernului în activitatea Băncii 
Centrale, întrucât aceasta va avea 
drept consecinţă creșterea infl aţiei. 
El se pronunţă în favoarea unei co-
laborări mai efi ciente dintre aceste 
două instituţii. „Criza economică a 
dovedit că Banca Centrală indepen-
dentă și Guvernul pot colabora pen-
tru restabilirea stabilităţii fi nanciare. 
Aceasta e o dovadă că independen-
ţa băncii nu este incompatibilă cu 
stabilitatea fi nanciară, dar că rămâ-
ne o necesitate pentru stabilitatea 
preţurilor. Este normal ca în aceste 
condiţii, Guvernul să găsească un 
echilibru între libertatea preţurilor 
și reglementare, dar aceasta nu în-
seamnă neapărat o mai mare impli-
care în economie, ci o reglementate 
adecvată a economiei”, a concluzi-
onat guvernatorul BNR, Mugur Isă-
rescu. 

Premierul Vlad Filat a ţinut să îl 
felicite pe academicianul român, 
subliniind că Isărescu nu este doar 
„un specialist în probleme macro-
economice și monetare, dar și un 
redutabil om de știinţă”. Prim-minis-
trul a apreciat raportul acestuia și a 
spus că va studia aceste concluzii 
ale academicianului. Vlad Filat a fe-
licitat și conducerea ASEM cu ocazia 
aniversării a 19-a de la înfi inţare: „Vă 
doresc ca și în continuare să instruiţi 
specialiști care vor menţine tendinţa 
de creștere economică și să asigure 
dezvoltarea durabilă a Republicii 
Moldova”.

Române de Economie (SOREC), este 
vicepreședinte al Asociaţiei pentru 
drept internaţional și relaţii inter-
naţionale (ADIRI), este președinte al 
Asociaţiei Române a Clubului de la 
Roma.

Activitatea știinţifi că se regăseș-
te în lucrările “Spre o nouă strategie 
de politică monetară: ţintirea di-
rectă a infl aţiei”, “România: drumul 
către euro”, “Stabilitatea preţurilor 
și stabilitatea fi nanciară”, “Proble-
me ale politicii monetare într-o ţară 
emergentă. Cazul României” sau 
“Rolul politicii monetare în mix-ul 
de politici macroeconomice”.

Mugur Isărescu este coautor al 
“Strategiei naţionale de dezvoltare 
economică a României pe termen 
mediu”, realizată în anul 2000, lucra-
re de referinţă, dovadă că mulţi din-
tre indicatorii proiectaţi în această 
strategie au fost confi rmaţi în timp. 
Pentru prima dată în istoria Româ-
niei post-comuniste, un astfel de 
document a reușit să asigure o anu-
mită continuitate a politicilor eco-
nomice dincolo de orizontul îngust 
al ciclurilor electorale.

Vorbind despre recunoaștere in-
ternaţională, academicianul Mugur 
Isărescu îndeplinește numeroase 
funcţii de mare responsabilitate în 
mediul academic și fi nanciar. Este 
membru al Comisiei Trilaterale, 
membru al Consiliului consultativ al 
Biroului Regional pentru Europa și 
CSI al Programului Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare, membru cores-
pondent al Academiei Regale de 
Știinţe Economice și Financiare din 
Barcelona etc. 

În cadrul festivităţii, Mugur Isă-
rescu a ţinut o prelegere publică 
cu tema „Refl ecţii privind politica 
monetară în contextul crizei mon-

Fondat în 1999
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La 24 septembrie, a avut loc 
lansarea lucrării “Paul Bran – econo-
mist, fi losof, cercetător, pedagog: 
Medalion aniversar la 70 de ani de la 
naştere”. La festivitate au luat parte 
Florina Bran, prof. univ., dr., soţia 
primului rector al ASEM, Grigore 
Belostecinic, rectorul ASEM, prof. 
univ., dr. hab., m. c. al AŞM, Silvia 
Ghinculov, dr., directorul bibliotecii 
ştiinţifi ce ASEM, Vasile Şoimaru, 
conf. univ., dr., Ghenadie Ciobanu, 
conf. univ., dr., discipoli ai profesoru-
lui Paul Bran, oaspeţi de onoare din 
România.

Lucrarea reprezintă un oma-
giu adus regretatului profesor Paul 
Bran, primul rector al ASEM. După 
cum a menţionat Grigore Beloste-
cinic: “Paul Bran a rămas în inimile 
şi amintirile noastre, fi ind ctitorul 

Academiei de Studii Economice din 
Moldova. Anume Domniei sale i-a 
revenit greaua şi, totodată, măreaţa 
misiune de a fonda ASEM şi a con-
tribui la reforma economică din 
ţara noastră”. “Dl. Bran ne-a lăsat 
o comoară întreagă pe care abia 
urmează să o valorifi căm”, a spus Sil-
via Ghinculov. 

“Paul Bran – un om cu suflet 
mare. Un mare savant care trebuie 
citit şi recitit. Dacă vrem să avem un 
viitor în ştiinţa economică, trebuie 
să apreciem valorile din trecut”, 
a menţionat Ghenadie Ciobanu. 
“Paul Bran a fost un om modest 
cu o forţă interioară deosebită”, 
sunt cuvintele profesorului Marin 
Andreica. “Paul Bran – un erou 
al timpurilor sale şi va rămâne 
mereu în sufletele noastre”, este 

ÎN MEMORIA LUI PAUL BRAN, CTITORUL ASEM

Ziua Academiei de Studii Econo-
mice din Moldova nu putea fi  marcată 
fără inaugurarea ofi cială a Compoziției 
Sculpturale din bronz „Nota Benne!” (Ia 
aminte!), instalată în havuzul din fața bl. 
B de studii. 

La eveniment au participat invitaţii 
de onoare din România, de la Institu-
tul Naţional de Cercetare Economică al 
Academiei Române, rectorul ASEM, dl. 
Grigore Belostecinic, decani, profesori și 
studenţii ASEM. 

O sculptură plină de farmec și 
frumusețe care își regăsește perfect  
splendoarea în mijlocul havuzului. 
Atunci când s-a decis elaborarea acestui 
proiect, a operei de artă, autorii sculptu-
rii împreună cu rectorul ASEM au dorit 
ceva deosebit, o lucrare care să se înca-
dreze perfect în spațiu 

“Compoziția simbolizează modul 

prin care poți să ajungi la stele”, a măr-
turisit Grigore Belostecinic. “Economia 
sine litteris mortua est” (Economia 
fără știință este moartă) este motto-ul 
acestei frumoase sculpturi. La temelia ei 
stau manuale de economie, marketing, 
audit, management, contabilitate, cărți 
care constituie cele 500 000 de exem-
plare de cărţi, reviste și monografi i de 
care dispune ASEM-ul la etapa actuală. 
Deasupra cărților stă amplasată o sferă, 
iar deasupra sferei – omul în persoana 
unei creaturi feminine.  

Autorul acestei compoziții sculptura-
le deosebite, Veaceslav Jiglițchii, a venit 
cu un cuvânt de felicitare pentru ASEM, 
de ziua lui, specifi când faptul că a avut 
o plăcere enormă să realizeze această 
lucrare.

“Nota Benne!” exprimă o perfecți-
onare continuă, o tendință nemărginită 

spre cunoașterea absolutului, oferind 
un imbold profund spre îmbunătățirea 
calității personale prin studiere. Omul, 
care se afl ă deasupra sferei, semnifi că 
valoarea supremă asupra a tot ce se în-
tâmplă în lume și a ceea ce va urma, prin 
cunoașterea de sine și a celor din jur, 
prin prisma studierii continue, au con-
cluzionat cei prezenţi la inaugurare.

Compoziție deosebit de originală și 
frumoasă; aceasta grație contingentului 
feminin de la ASEM care a servit ca un 
imbold și stimul pentru autorul creației, 
amplasând deasupra sferei chipul feme-
ii. Sfera semnifi că cuprinderea în sine a 
tuturor domeniilor din viața socială sau 
sub aspect mondial, dar mai ales a celor 
din domeniul economic. Sculptura, în 
sine, simbolizează dragostea de carte, 
de cunoaștere, de știință în general.

Alina CODREANU

Printre evenimetele consacrate Zi-
lei ASEM, la 24 septembrie 2010, a avut 
loc și inaugurarea  ofi cială a Compoziției 
Sculpturale dedicate studenților ASEM 
“Per aspera ad astra” (“Prin greutăți 
spre stele”). La inaugurare au participat 
oaspeți din România, rectorul ASEM, dl. 
Grigore Belostecinic, profesori, autorii 
proiectului sculptural, precum și studenți 
ai ASEM. 

“Sculptura, dedicată studenţilor 
ASEM, este simbolul care îi reprezintă”, 
a menționat, în discursul său, Grigore 
Belostecinic. Studenții au avut ocazia să 
vadă, pe parcursul unui an de zile, cum 

o bucată de piatră de 
Cosăuţi, cioplită zile în 
șir, a ajuns o lucrare de 
artă. Originală și unică 
în același timp, opera de 
artă este și cea mai în-
altă sculptură de piatră 
din Republica Moldo-
va care va rezista sute 
și mii de ani de acum încolo, a subliniat 
dl. rector. Sculptorul Gheorghe Soltan, 
autorul lucrării, a declarat: “Pentru prima 
dată, această compoziție a fost realizată 
în zăpadă, la Novosibirsk, însă în piatră se 
lucrează mult mai ușor”.

Noul bloc de studii al ASEM a fost 
înfrumuseţat cu o expoziţie perma-
nentă de pictură, inaugurarea căreia 
a avut loc în cadrul evenimentelor, 
dedicate Zilei ASEM și Zilei Economis-
tului în R. Moldova.

“Universul creației eminescie-
ne”, creatorii căruia sunt pictorul eme-
rit Gheorghe Vrabie și soția sa, Dorina 
Cojocaru-Vrabie, au încântat sufl etele 
celor participanţi la inaugurare.

Gheorghe Vrabie, absolvind Aca-
demia de Arte Plastice din Sankt Pe-
tersburg, s-a dedicat cu trup și sufl et 
acestui har. El este autor al numeroa-
selor lucrări, printre care și stema mu-
nicipiului Chișinău.

“Orice om își poate prepara hrană 
pentru corp, însă nu oricine își poate 
prepara hrană pentru sufl et”, a remar-
cat artistul. La expoziție au fost expu-
se 11 tablouri, inspirate din creația 
marilor autori ai neamului românesc 
precum Ion Creangă, Vasile Alecsan-
dri, Mihai Eminescu.

Eudochia Bajerean, conf. univ., ca-
tedra “Contabilitate și audit” a apreciat 
expoziţia ca fi ind una deosebită. “Pic-
turile parcă sunt rupte din copilăria 
mea, din copilăria lui Creangă și Emi-
nescu, când lampa de citit era îngerul 
nostru păzitor. Colecţia dată inspiră 

studenţii, dar și profesorii. E un loc 
de refugiu, or coloritul acestor lucrări 
calmează, verdele fi ind o culoare 
predominantă, cenușiul te pune pe 
gânduri, iar roșul-aprins te face mai 
vioi. Chiar i-aș sfătui pe toţi să admire 
aceste tablouri, să mediteze și să se 
inspire spre noi cercetări, spre noi re-
ușite, spre un studiu profund asupra 
vieţii, spaţiului, știinţei”.

“Este o colecţie care se încadrea-
ză perfect în spaţiul știinţei și studi-
erii din ASEM. Înnobilează sufl etul, 
trezește niște emoţii plăcute, dansul 
culorilor și luminilor împrospătează 
viziunea asupra cunoașterii de sine”, 
a adăugat Aliona Ciocîrlan, conf. univ., 
catedra Drept Privat.

“Universul creației eminescie-
ne” Sărmanul Dionis este tematica 
acestei expoziții afi șată pe culoarul 
blocului F de studii,  unde la fel, în 
una dintre sălile de lectură, poți ad-
mira și colecția nouă de cărți “Mira-
colul Științei’’. O atenție deosebită 
atrage cartea domnului rector al 
ASEM, “Grigore Belostecinic- promo-
tor al științei, învățămîntului și refor-
melor economice”, precum și cartea 
academicianului Boris Melnic “Taine-
le Științei despre om”.

Alina CODREANU

de părere profesorul Valeriu Ioan-
Franc. Foarte emoţionant a fost şi 
discursul dnei Florina Bran care a 

mulţumit conducerii ASEM pentru 
tot ce face în a înveşnici memoria 
lui Paul Bran. 

Repere ale pregătirii 
Moldovei pentru 
aderarea la UE

În contextul aniversării a 19 ani 
de la fondarea Academiei de Studii 
Economice din Moldova și a Zilei 
Economistului, a fost lansată mono-
grafi a „Repere strategice ale pregătirii 
Republicii Moldova pentru aderarea la 
Uniunea Europeană”, autori – Napo-
leon Pop, Valeriu Ioan-Franc, Emil 
Dinga, Mihail Dimitriu, de la Insti-
tutul Naţional de Cercetare Econo-
mică al Academiei Române.

Expoziţia de carte, expusă în aula 
blocului central al ASEM, a adunat vi-
zitatori de toate vârstele: cadre uni-
versitare, studenţi, invitaţi de onoa-
re ai ASEM, delegaţia din România 
împreună cu dl. academician Mugur 
Isărescu, guvernator al BNR și amba-
sadorul României în RM, Marius La-
zurcă și invitaţi din lumea politicului, 
precum prim-ministrul R. Moldova, 
Vlad Filat, miniștri, foști politicieni de 
vază din R. Moldova și toţi cei intere-
saţi de lectură și inovaţie.

Vizitatorii au răsfoit colecţia de 
carte, fi ind impresionaţi de măies-
tria expunerii în monografi e a pre-
miselor de aderare a statului nos-
tru la cadrul UE. Doritorii au primit 
în dar cărţi și monografi i pentru a 
completa colecţiile proprii și pentru 
a savura plăcerea unei lecturi, care 
trezește interes. Or, pentru a pre-
găti R. Moldova în vederea aderării 
la Uniunea Europeană este nevoie 
de un efort comun, pe care, autorii 
monografi ei, îl văd în forma unei 
colaborări strânse între statele veci-
ne, printre care este și România, de 
un schimb de experienţă și de im-
plementare a noilor idei și proiecte 
favorabile aderării.

Nadejda BORTA

UN  NOU  ACTOR  AL  ASEM  NOTA  BENE

“Universul creaţiei eminesciene” 
la ASEM

UN SIMBOL 
AL STUDENŢILOR ASEM – 
COMPOZIŢIA SCULPTURALĂ  
PER ASPERA AD ASTRA

Curioși să știm ce semnifi că această 
compoziţie, am afl at:

“O idee cât se poate de originală, 
nemaiântâlnită în lume, care exprimă 
dragoste, înțelepciune, liniște. Un sim-
bol care îți reamintește că doar prin 
greutăți și muncă acerbă poți ajunge 
la stele, a spus Valentin Rotaru, student 
a. IV, EGD.

“Compoziția este realizată din piatră 
de Cosăuți, specifi c Republicii Moldova, 
fi ind o piatră naturală care semnifi că sa-
crul, o perfecționare continuă, o tendință 
celestă spre cunoaștere”, a subliniat 
Gheorghe Postolachi, lect. superior, cate-
dra Drept Privat. 

A urmat momentul cel mai palpitant, 
dezvelirea compoziţiei sculpturale “Per 
aspera ad astra”, în ropotul de aplauze 
al celor prezenţi la eveniment.

Nadejda BORTA
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La
multi 
ani!

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

La 14 septembrie curent, Camera de 
Comerţ și Industrie a Republicii Moldo-
va, în parteneriat cu Organizaţia pen-
tru Securitate și Cooperare în Europa 
(OSCE), Misiunea în Moldova și Acade-
mia de Studii Economice din Moldova 
au lansat Proiectul comun “Recalifi ca-
rea personalului militar din Republica 
Moldova”. La ceremonie au participat 
reprezentanţi ofi ciali ai Ministerului 
Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, 
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și 

Familiei, precum și Ambasadorul Misi-
unii OSCE în Moldova, Philip N. Remler, 
președintele Camerei de Comerţ și In-
dustrie, Gheorghe Cucu, rectorul Aca-
demiei de Studii Economice, Grigore 
Belostecinic, militari, cadre didactice.

De menţionat că proiectul “Recalifi -
carea personalului militar din Republi-
ca Moldova” a fost semnat de Guvernul 
RM și OSCE, în iunie curent, iar Camera 
de Comerţ și Industrie și Academia de 
Studii Economice au fost selectate pen-

RECALIFICAREA  PERSONALULUI  MILITAR 
DIN  MOLDOVA  ÎNCEPE  LA  ASEM 

Cine este Sandu Coica? Este di-
rector general la “EVM Consulting” SRL. 
Până la crearea acestei companii, a acti-
vat în cadrul Agenţiei “Estimator-VM”. 

Este membru și membru-fondator al 
mai multor ONG-uri, fi ind și președinte-
le Consiliului Naţional al Tineretului din 
Moldova. Este licenţiat în Relaţii Econo-
mice Internaţionale, Masterand în Bănci 
și Burse de Valori (titlu oferit de Universi-
tatea de Stat din Moldova) și în Manage-
ment (București).

ASPECTE TEORETICE PRIVIND 
BĂNCILE ŞI EFICIENŢA BANCARĂ

Banca este instituţia financiară ce 
își axează activitatea pe atragerea de-
pozitelor și acordarea de credite, ac-
ceptarea de depuneri de la populaţie, 
firme sau alte bănci, operaţiuni valu-
tare pentru persoanele fizice și juridi-
ce, plasamentul fondurilor, finanţarea 
schimburilor comerciale. Toate activi-
tăţile băncii pot fi împărţite în patru 
tipuri de operaţiuni: 

operaţiuni pasive (de formare a - 
resurselor fi nanciare și ale capitalului. 
Exemplu: primirea depozitelor);

operaţiuni active (operaţiuni de - 
plasare a resurselor atrase sub diferite 
forme. Exemplu: acordarea de credite)

operaţiuni de intermediere (Exem-- 
plu: schimb valutar)

operaţiuni facultative (Exemplu: - 
servicii de păstrare a bunurilor clienţilor, 
consulting investiţional etc.).

În sens larg, efi cienţa înseamnă „scop 
dorit cu efort minim”, cu alte cuvinte este 
efi cientă acea acţiune care asigură atin-
gerea scopului (efi cacitate) în condiţii de 
cheltuieli minime (economicitate).

Efi cienţa bancară se calculează prin-
tr-un set larg de indicatori, care sunt 
folosite de EVM-Consulting în stabilirea 
clasamentului de efi cienţă a băncilor co-
merciale din Moldova.

CLASAMENTUL BĂNCILOR 
COMERCIALE

Pentru început, Sandu Coica a ţinut 
să explice ce înseamnă termenul de 
efi cienţă printr-un exemplu comun, pe 
înţelesul tuturor. „Avem o mașină care 
reușește timp de 3 secunde să atingă 
viteza de 100 km/h și consumă 20 de li-
tri de benzină. Avem o altă mașină care 
reușește aceeași performanţă de viteză, 
doar că în 4 secunde și consumă mult 
mai puţină benzină, dar și automobilul 
este mai ieftin. Care dintre mașini este 
mai efi cientă? Evident că a doua!”, a ex-
plicat invitatul.

Ulterior, acesta a prezentat cel mai 
recent clasament al efi cienţei bancare 
realizat de Agenţia de Rating și Estimare 
Estimator-VM, care arată topul celor mai 
efi ciente bănci comerciale din Moldova 
în al doilea trimestru al anului curent. 

Indicatorii utilizaţi pentru realizarea 
acestui clasament sunt cinci la număr – 
venituri totale, venit net, ROS (venit net/
venituri totale), ROE (venit net/capital 
acţionar mediu), rotaţia activelor (veni-
turi totale/active totale medii). „Am luat 
în calcul doar acești indicatori, pentru că 
aceste date sunt publice și transparente. 

Acest clasament nu arată neapărat cât 
de sigură este o bancă sau cât de pru-
dentă este ea în activitatea pe care o 
desfășoară, tocmai de aceea nu am luat 
în calcul indicatori care arată predispu-
nerea băncii la riscuri, cum ar fi  principi-
ile de lichiditate sau calitatea portofoliu-
lui de credite”, a menţionat Sandu Coica. 
Rating-ul efi cienţei bancare se calculea-
ză prin ponderea indicatorilor enunţaţi 
mai sus, astfel încât coefi cientul rezultat 
să fi e hotărâtor în plasarea băncii pe un 
anumit loc în acest top.

Menţionăm că, potrivit clasamen-
tului prezentat de invitat, în al doilea 
semestru al anului 2010, top 5 cele mai 
efi ciente bănci din Moldova sunt: Mol-
dova-Agroindbank, Victoriabank, BCR 
Chișinău, Moldindconbank, Banca de 
Economii. În acest context, este de sub-
liniat performanţa BCR Chișinău, care 
anul trecut se clasa pe locul 15 și a sărit 
pe locul 3 în acest clasament.

Spre fi nal de ședinţă Sandu Coica, a 
prezentat un produs informatic „deștept” 
realizat de Estimator-VM și valoros pen-
tru oricine este interesat de piaţa bursie-
ră din Moldova – stockdata.evm.md.

 Daniela DERMENGI

tru a-l implementa. Noul proiect este 
realizat cu scopul de a oferi asistenţă 
militarilor care îndeplinesc serviciul prin 
contract și ofi ţerilor în rezervă pentru ca 
aceștia să fi e reintegraţi mai ușor social 
și profesional.

Centrul de dezvoltare economică și 
afaceri publice din cadrul ASEM va fi  res-
ponsabil de ţinerea unor cursuri precum 
tehnologii informaţionale, administra-
rea afacerilor, evaluarea bunurilor imo-
bile, gestionarea întreprinderilor mici și 
mijlocii, însușirea limbilor străine etc. 

„Apreciem dorinţa militarilor de a-și 
schimba viaţa”, a menţionat Ambasado-
rul Misiunii OSCE în Moldova, Philip N. 
Remler, proiectul fi ind unul de amploa-
re și în ţările balcanice. Vitalie Marinuţă, 
Ministrul Apărării, a remarcat faptul că 
procesul de reconversie a militarilor a 
fost reluat, or, începutul unei vieţi civi-
le poate fi  o provocare pentru cei care 
și-au dedicat viaţa serviciului militar”.

Cursurile au început din 15 septem-
brie cu o durată de 4 luni, la care militarii 
se vor simţi adevăraţi studenţi ai ASEM.

Alina CODREANU

SEZONUL 20102011 AL CLUBULUI
DE DISCUŢII ECONOMICE ASEM A DEBUTAT

Sâmbătă, 18 septembrie a.c., într-o formulă nouă de participanţi, cu un nou invitat, o nouă temă de discuţii, 
dar şi cu o nouă echipă de organizatori ai sesiunilor, sezonul Clubului de Discuţii Economice ASEM a reînceput.

La prima şedinţă am discutat despre Efi cienţa activităţii băncilor comerciale din Republica Moldova, împre-
ună cu invitatul special, Sandu Coica.

1 OCTOMBRIE
Mihail ROTARU, profesor universitar, Catedra Drept Public,
Viorica LOPOTENCO, conferenţiar universitar, Catedra Bănci și Activitate Bancară,
Ghenadie CIOBANU, conferenţiar universitar, Catedra Investiţii și Pieţe de Capital,
Irina BREABIN, laborant, Catedra Drept Privat,
Mihaela MORCOV, laborant, Catedra Finanţe și Asigurări.

2 OCTOMBRIE
Lidia GUŢU, colaborator ASEM,
Ludmila CAMENȘCIC, colaborator ASEM, 
Andrei VASILIŢA, colaborator ASEM.

3 OCTOMBRIE
Irina CĂLUGĂREANU, lector superior universitar, Catedra Management,
Lina CHICHIOI, colaborator ASEM.

4 OCTOMBRIE
Larisa MELINTE, colaborator ASEM,
Zinaida STOLNIC, colaborator ASEM,
Ala SUSARENCO, colaborator ASEM.

5 OCTOMBRIE
Victor ANDRONATIEV, colaborator ASEM,
Lidia RADU, colaborator ASEM.

6 OCTOMBRIE
Nina CĂRUNTU, lector superior universitar, Catedra Instruire Economică 
 și Comunicare de Afaceri.

7 OCTOMBRIE
Constantin CRACILOV, conferenţiar universitar, Catedra Matematică,
Vladimir BALCAN, conferenţiar universitar, Catedra Matematică,
Irina IONIŢĂ, lector superior universitar, Catedra Marketing și Logistică,
Parascovia BEGA, colaborator ASEM,
Eugenia MANDALAC, colaborator ASEM,
Mariana ROTARU, colaborator ASEM.

8 OCTOMBRIE
Violeta GOLBAN, laborant superior, Catedra Merceologie și Comerţ,
Ecaterina VOLOSATOVA, colaborator ASEM.

9 OCTOMBRIE
Oleg VEREJAN, conferenţiar universitar, Catedra Statistică 
 și Previziune Economică,
Maxim UNCU, colaborator ASEM,
Mihail KUKSINSKI, colaborator ASEM.

10 OCTOMBRIE
Sergiu CHIRCĂ, profesor universitar, Catedra Management Social,
Sergiu TUTUNARU, conferenţiar universitar, Catedra Cibernetică 
 și Informatică Economică,
Natalia RUSU, colaborator ASEM,
Larisa BUZULEAC, colaborator ASEM,
Andrei CRĂCIUN, colaborator ASEM, 
Silvia HĂBĂȘESCU, colaborator ASEM.

11 OCTOMBRIE
Vera CHIRUŢĂ, colaborator ASEM.

12 OCTOMBRIE
Tudor GÂDILICĂ, conferenţiar universitar, Catedra Bazele Informaticii Economice,
Olga BORDEIANU, lector universitar, Catedra Contabilitate și Audit.

13 OCTOMBRIE
Elena VACULOVSCHI, conferenţiar universitar, Catedra Teorii 
 și Politici Economice,
Aliona BANARI, lector universitar, Catedra Management,
Larisa RUSANOV, colaborator ASEM,
Gheorghe LUCA, colaborator ASEM.

14 OCTOMBRIE
Ana GUMOVSCHI, conferenţiar universitar, Catedra Investiţii și Pieţe de Capital,
Zinovia TOACA, lector superior universitar, Catedra Cibernetică 
 și Informatică Economică,
Dorina CLICHICI, lector superior universitar, Catedra Bănci și Activitate Bancară,
Liviu LUCA, lector universitar, Catedra Finanţe și Asigurări, 
Anatol HÂRJEU, colaborator ASEM.

15 OCTOMBRIE
Ala DAROVANAIA, conferenţiar universitar, Catedra Bănci și Activitate Bancară,
Nina JELEZNOVA, conferenţiar universitar, Catedra Investiţii și Pieţe de Capital,
Ion PANFIL, conferenţiar universitar, Catedra Merceologie și Comerţ,
Natalia FRATEA, lector superior universitar, Catedra Analiza Activităţii 
 Economico-Financiare,
Iulian MUNTEAN, asistent universitar, Catedra Drept Privat.

16 OCTOMBRIE
Natalia DRAGOMIR, conferenţiar universitar, Catedra Contabilitate și Audit,
Svetlana IURCO, lector universitar, Catedra Instruire Economică 
 și Comunicare de Afaceri,
Ala MĂMĂLIGĂ, lector superior universitar, Catedra Limbi Moderne de Afaceri.

17 OCTOMBRIE
Nona IONAȘ, lector superior universitar, Catedra Limbi Moderne Aplicate,
Maria POPOVICI, colaborator ASEM.
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Cu ocazia sărbătorii Dumneavoastră  
profesionale, Vă transmit cele mai sincere şi 
cordiale felicitări,  urări de bine şi prospe-
ritate.

Dezvoltarea economiei Moldovei este un 
domeniu prioritar în activitatea Guvernu-
lui, stabilit în Programul de activitate „In-
tegrarea Europeană: Libertate, Democraţie, 
Bunăstare”.

Datorită acestui Program, precum şi a 
profesionalismului Dumneavoastră, au fost 
implementate un set coerent de politici pu-
blice şi măsuri de ajustare, corelate cu po-
litica creditar-monetară şi fi scal-bugetară, 
care au condus la stoparea, în mare parte,  
a declinului economic, creînd, astfel, un me-
diu investiţional atractiv şi predictibil şi o 

evoluţie favorabilă a economiei şi a pieţei 
muncii.
Ţin să accentuez că realizarea obiec-

tivelor propuse nu poate fi  concepută fără 
contribuţia economiştilor profesionişti, care 
determină dezvoltarea economiei ţării, de la 
nivelul agentului economic şi pînă la nive-
lul autorităţii publice centrale şi locale, ceea 
ce ne face să credem că politicile economice 
şi fi nanciare ce urmează a fi  implementate 
vor încuraja şi susţine şi pe viitor eforturile 
agenţilor economici de a produce atît pentru 
piaţa internă, cît şi pentru cea externă.

Guvernul va acţiona şi în continuare în 
vederea schimbării paradigmei de dezvolta-
re a ţării de la o economie bazată pe consum 
la o economie bazată pe investiţii, inovaţii 

şi competitivitate, pentru ca economia na-
ţională să creeze locuri de muncă viabile şi 
bine plătite, iar întreaga societate să bene-
fi cieze de efectele unei creşteri economice 
robuste, organice şi echilibrate.

Sîntem ferm convinşi că şi în continuare 
veţi depune eforturile cuvenite pentru susţi-
nerea sectorului real, contribuind, astfel, la 
dezvoltarea economiei, la creşterea bunăs-
tării populaţiei, la consolidarea statului de 
drept şi integrarea europeană a ţării.

În numele Guvernului şi al meu perso-
nal, îmi exprim recunoştinţa profundă pen-
tru activitatea Dumneavoastră, dorindu-vă  
multă sănătate, perseverenţă, realizări va-
loroase în activitatea profesională, satisfac-
ţie sufl etească şi dragostea celor dragi.

Prim-ministrul Vlad FILAT a adresat un mesaj de felicitare economiştilor din Republica Moldova 

La Mulţi Ani, ASEM!
Cu prilejul sărbătorii noastre profesionale, 

vă adresez cele mai calde şi sincere felicitări şi 

urări de bine! Vă doresc, stimaţi colegi, sănăta-

te, prosperitate, fericire, optimism, inspiraţie în 

muncă, succese în toate şi noi realizări în acti-

vitatea pe care o desfăşuraţi, iar eforturile de-

puse de dvs. în pregătirea cadrelor competente 

pentru economia ţării noastre să fi e apreciate la 

justa valoare. 
Studenţilor le doresc să se mândrească cu 

faptul că au optat pentru o specialitate econo-

mică şi să depună eforturi pentru a contribui 

la dezvoltarea economiei şi la promovarea unei 

imagini mai bune a ţării noastre în lume. Să 

deveniţi nişte mesageri veritabili ai Republicii 

Moldova şi ai ASEM, în special, în orice dome-

niu şi pe orice meridian al globului veţi activa.

Să contribuim împreună la consolidarea 

profesiei noastre de gestionari şi manageri ai 

economiei, profesie fără de care viitorul unei so-

cietăţi este incert. 
Grigore BELOSTECINIC, 

Rector al Academiei de Studii 

Economice din Moldova

m.c. al AŞM, prof. universitar, 
dr. habilitat

Trăiţi parcă anume
Să fi ţi ocrotitori
Ai faptelor de bine,
Stimaţi profesori!
Vă mulţumim că sunteţi 
Că-n viaţă ne-ndrumaţi 
Că moştenire-cartea
Urmaşilor lăsaţi.
Sunteţi lumina minţii nostre 
În viaţa grea, îndrumători
Şi pentru toată munca voastră 
Vă suntem recunoscători!

Stimaţi profesori ai ASEM!
Vă adresăm cele mai sincere felicitări şi mulţumiri. Vă urăm sănătate 

şi prosperitate, optimism şi realizări fl uctuoase. Munca să vă fi e răsplă-
tită din plin şi să găsiţi continuu satisfacţie în nobila dedicare pentru 
formarea competenţelor tinerilor generaţii dornice de a cuceri lumea.

Ziua Economistului marchează un moment important pentru toţi cei 
care şi-au descoperit vocaţia de economist şi cu precădere pentru cei care 
muncesc foarte insistent pentru a  se împlini pe plan profesional pe acest 
tărâm.

Evoluţia umanităţii ne pune în faţa unor provocări de fi ecare dată tot 
mai complexe, cauzând apariţia diverselor  întrebărilor încă nebănuite 
până atunci. Rolul unui economist este de cel al unui inovator, generator 
de soluţii noi adaptate necesităţilor timpului. 

Dragi economişti, vă urăm sincere felicitări şi vă dorim multă inspi-
raţie, creativitate, dar evident la fel de multă consecvenţă, spririt critic 
şi  analitic.

La mulţi ani încununaţi cu succes!
Cu respect, Consiliul studenţesc al facultăţii Finanţe

ostre 
ori
oastră
i!

i ASEM!

Stimată conducere de vîrf a Aca-demiei de Studii Economice, profesori, studenţi, primiţi sincerele noastre felici-tări cu ocazia Zilei Economistului şi a Zilei ASEM. 
Vă dorim multă sănătate, prosperitate, frumoase realizări în domeniul ştiinţifi c, în plan duhovnicesc şi familial. Domnul să vă dea înţelepciune, răbdare, puteri tru-peşti şi duhovniceşti, dragoste creştineas-că unul faţă de altul şi faţă de carte. Să nu uităm niciodată că orice lucru important în viaţă  începe cu o sfîntă rugăciune şi cu binecuvîntarea Lui Dumnezeu.    

Preot Marin CIJ, Biserica „ Sf. Arhanghel Mihail”

ASEM reprezintă o bună şcoală de viaţă. 

Aici ai ocazia să te afi rmi şi să faci primii 

paşi pentru a te dezvolta multilateral, căci, 

pe lângă o profesie bună, mai acumulezi şi o 

experienţă vastă. 
Studenţi şi profesori ai ASEM, Vă urez 

realizări frumoase în domeniul profesional 

şi realizări practice - palpabile. Puneţi ac-

centul pe activităţi practice, cât mai sunteţi 

studenţi, incepeti să lucraţi gratis, să vă im-

plicaţi în diverse activităţi.
Un economist bun este economistul care 

ştie să creeze din puţin mult mai mult. LA 

MULŢI ANI, ASEM!
Cu respect Vasile CÎRLIG,

ex-vicepreşedintele 

Senatului Studenţesc, ASEM

Ziua Economistului marcată, în ultima duminică a lunii septem-
brie, este un frumos prilej de a trece în revistă rezultatele promo-
vării aspiraţiilor economice, a sublinierii rolului tot mai însemnat 
al economiştilor adus asigurării creşterii economice şi bunăstării 
Republicii Moldova.

Faptul instituirii sărbătorii profesionale a Economistului consti-
tuie, la nivel de stat, o apreciere a eforturilor depuse de Dumnea-
voastră, stimaţi economişti, la fundamentarea teoretică şi practică 
a reformelor economice.

De asemenea, la 25 septembrie, Academia de Studii Economi-
ce din Moldova sărbătoreşte 19 ani de activitate. Adresăm tuturor 
Dumneavoastră, întregului colectiv al ASEM, conducerii, profesori-
lor, care prin muncă asiduă contribuiţi la dezvoltarea economică a 
ţării noastre, multă sănătate, urări de succes în viaţă şi activitate. 
Studenţilor ASEM - multe realizări frumoase pe viitor, mult succes la 
studii şi mulţi bani pentru a-şi îndeplini toate dorinţele!

Vasile DARII, Program Manager
ACORD Travel

Decanatul facultăţii Finanţe aduce sincere felicitări profesorilor, 

studenţilor, părinţilor – tuturor celor care fac parte din marea fami-

lie ASEM, cu ocazia aniversării a 19 ani de la înfi inţarea Academiei 

de Studii Economice din Republica Moldova.
Ne exprimăm recunoştinţa pentru devotamentul şi entuziasmul 

neîntrerupt pe care îl regăsim, de fi ecare dată, la fel de viu în cuvin-

tele şi gesturile profesorilor - economişti.
Fie ca fi ecare clipă dedicată activităţii Dvs. didactice şi ştiinţifi ce 

în cadrul ASEM să se încununeze cu success şi ulterior să vă propul-

seze spre noi realizări.
Studenţilor şi absolvenţilor le dorim multă tenacitate şi voinţă 

pentru a reuşi să treacă peste toate difi cultăţile victorioşi, ghidaţi de 

un spirit inovator al schimbărilor necesare progresului.

La cei 19 ani frumoşi împliniţi, avem certitudinea că se vor alătu-

ra multe decenii care vor cinfi rma şi spori  prestigiul şi profesionis-

mul rebutabil al Academiei de Studi Economice din Moldova.  
Decanatul facultăţii Finanţe
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Stimaţi colegi,
Sărbătorirea Zilei Economistului şi Zilei Academiei de Studii Eco-

nomice din Moldova este un prilej deosebit pentru a adresa sincere 
felicitări cu urări de prosperitate şi succese tuturor persoanelor înca-
drate în domeniul economic, dar şi celor ce abia îşi valorifi că vocaţia 
în aulele studenţeşti. 

Sunteţi printre cei care şi-au unit eforturile şi aspiraţiile pentru 
a constitui o verigă importantă în economia naţională, contribuind 
la crearea unei imagini frumoase a Republicii Moldova pe plan inter-
naţional.

În această zi, suntem alături de Dumneavoastră, dorindu-Vă şi de 
acum înainte aceeaşi tenacitate şi dăruire de sine.

Cu toată consideraţiunea,

Dorin DRĂGUŢANU
GUVERNATOR

Orice Stat are nevoie de instituţii de învăţământ superior care să pregătească specialişti în dome-

niul economic şi viceversa, orice instituţie economică are nevoie de un Stat care ar apăra interesele în 

domeniul pregătirii cadrelor. Deşi, trebuie să recunoaştem că o relaţie idilică este puţin posibilă. Din 

lipsă de fonduri, în ultimii ani, s-a dezvoltat componenta comercială – un lucru bun, dar până la un 

anumit moment, când piaţa muncii nu mai poate absorbi toţi absolvenţii.

Profesia de economist este mai veche decât societăţile, fi ecare îşi calculează bugetul – fi e că este 

vorba de o familie, de o mică întreprindere sau de o corporaţie multinaţională. 

Este cert că ASEM-ul a existat şi va exista totdeauna, ceea ce vă doresc şi eu! Forma şi calitatea 

existenţei, însă, va depinde foarte mult de capacitatea managementului ASEM şi a studenţilor de a 

performa.

La mulţi ani, ASEM! Ion STURZA, 

ex-prim-ministru al Republicii Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova, principala instituţie superioară economică din R.Moldova, 

s-a impus cu  un prestigiu de invidiat prin reuşitele mai multor generaţii de profesori, studenţi şi personal 

administrativ, fapte acumulate timp de 19 ani. Fără economişti nu există viaţă, or, totul porneşte de la 

munca asiduă a unor specialişti de înaltă calitate. Cu această ocazie, ţinem să felicităm întregul colectiv 

ASEM – profesorii, studenţii, masteranzii, doctoranzii şi toţi cei care contribuie la valorifi carea succeselor 

pentru şi în numele ASEM.

La mulţi ani, ASEM! La mulţi ani, dragi profesori şi studenţi! Felicitări tuturor economiştilor! Vă dorim 

multe realizări şi fi e ca imaginea ASEM să fi e mereu promovată de cei mai buni promotori ai săi.

Consiliul studenţesc al facultăţii Economie Generală şi Drept

Profesia de economist 
este una dintre cele mai 
prestigioase în societa-
te. Prin efortul lor zilnic, 
economiştii trasează pre-
zentul şi viitorul econo-
mic al ţării. Putem afi r-
ma cu siguranţă că eco-
nomia este fundamentul 
ţării, iar economistul este 
meşterul acestui funda-
ment. Decanatul facultă-
ţii Economie Generală 
și Drept adresează cele 
mai frumoase cuvinte de 
felicitare corpului pro-
fesoral, administraţiei, 
tuturor angajaţilor, stu-
denţilor și masteranzilor 
cu ocazia Zilei Academi-
ei de Studii Economice 
din Moldova şi a Zilei 
Economistului.Cu acest 
prilej, Vă urăm succese, 
activitate fructuoasă şi 
realizări înalte în cadrul 
ASEM, mută sănătate și 
să fi ţi înconjuraţi numai 
de oameni de încredere 
la bine şi la greu.

Decanatul  facultăţii
Economie Generală 

şi Drept

Economia nu este un scop în sine, este un drum 

pe care o societate îşi atinge apogeul prosperităţii. 

Mediul economic al Republicii Moldova cunoaşte în-

alţi specialişti în domeniul economiei, care sunt ase-

menea unor piloni ce stau la baza creării, menţinerii 

şi avansării unei strategii capabile să facă faţă pro-

vocărilor cotidiene.
Faptul că în fi ecare an tot mai mulţi tineri cal-

că pragul acestei instituţii este o dovadă a muncii 

enorme pe care o depun cei afl aţi la cârma ei, cât şi 

a profesionalismului de care dau dovadă profesorii 

ASEM. În realitatea economică de astăzi, conlucra-

rea armonioasă dintre ideile inovatoare ale tinerilor 

şi experienţa specialiştilor în domeniu, dau naştere 

la soluţii de optimizare a economiei.
Cu ocazia zilei profesionale, primiţi cele mai sin-

cere urări de bine, prosperare, sănătate şi bunăstare. 

Felicitări administraţiei Academiei de Studii Econo-

mice şi întreg colectivului de profesori.
       La Mulţi Ani, ASEM!!!

Consiliul Sindical 
al Studenţilor şi Masteranzilor 

Centrul de Plasament şi Relaţii cu Agenţii Economici, cu substructura 

sa Incubatorul de Afaceri ASEM, aduce sincere felicitări de salut şi dole-

anţe de succese, prosperare şi noi realizări Academiei de Studii Economi-

ce din Moldova cu ocazia aniversării sale. 

Trecută prin ani anevoioşi, această instituţie de învăţămînt a demon-

strat lumii întregi competitivitatea specialiştilor pregătiţi pentru diverse 

ramuri ale economiei. 
Urări de sănătate, plecăciune de respect pentru întregul colectiv di-

dactico-profesoral, care îşi oferă vastele sale cunoştinţe întru instruirea 

nu numai a unor buni specialişti în materie, ci şi pentru educarea verita-

bililor fi i şi fi ice ale neamului.

Noi, CPRAE şi Incubatorul de Afaceri ASEM, simţim o grijă părinteas-

că şi o mare atenţie din partea rectoratului. Totul ce e nou, inovator, cu 

perspectivă are priză la conducerea ASEM.

La mulţi ani pentru foştii, actualii şi viitorii studenţi ai Alma-Mater 

ASEM!
Cu respect, 

Colaboratorii CPRAE şi Rezidenţii Incubatorului de Afaceri

Ziua economistului este ziua celora care prin instrumente şi metode învăţate teoretic pun în mişcare mecanisme comple-xe, care fac o întreagă ţară să tindă spre nivele înalte de pros-peritate şi chiar să le atingă la anumite etape. Academia de Studii Economice din Moldova ne învaţă să facem acest lucru pe cât se poate de bine, iată de ce anume în această zi face să mulţumim celora care contribuie la instruirea generaţiilor de economişti de calitate şi-i fac pasionaţi de meseria lor.Prin pasiune şi dedicare devine posibilă şlefuirea unor personalităţi puternice, personalităţi care, ieşind din porţile Academiei de Studii Economice din Moldova, au scopuri mari şi ştiu cum să şi le atingă.
Fie ca ASEM să ofere cât mai multe oportunităţi de dez-voltare a capitalului nostru de viitori economişti şi fi e ca fi -ecare dintre oportunităţile oferite să fi e exploatate până la ultima picătură! 
La mulţi ani, colegi economişti! La mulţi ani, ASEM!Cu mult respect şi recunoştinţă,

Clubul de Discuţii Economice ASEM
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Așa am numit articolul dat pentru 
că își merită denumirea pe de-

plin. Vizitez acest minunat oraș pentru a 
doua oară. Aventura mea a început astfel. 
Am ajuns în Dubai pe data de 19 august, 
adică chiar la începutul Ramadanului, 
despre care am să vă vorbesc puțin mai 
târziu. Impresiile despre acest măreț oraș 
sunt create deodată din aeroport. Dubai 
International Airport este cel mai frumos 
aeroport pe care l-am văzut vreodată (re-
cunosc că am mai văzut aeropoarte mari 
ca Domodedovo din Moscova, J.F. Ken-
nedy  din New York sau aeroportul din 
Frankfurt). Este foarte înalt, încât cresc 
palmierii înăuntru la fi ecare 15-20 m. Este 
echipat cu multe camere de rugăciuni și 
pentru a ajunge dintr-un capăt la celălalt 
capăt îți trebuie vreo 45 de minute. 

Cel mai îngrozitor lucru, când ieși afa-
ră din aeroport, toți sunt indieni, pakista-
nezi sau de prin acele părți. Dacă căutați 
pe cineva „alb”, de rasă caucaziană, îl 
găsiți în mai puțin de 15 secunde. Pentru 
că albul se vede bine pe fundalul negru. 
Menționez că, în Dubai, transportul public 
este foarte prost dezvoltat, toată lumea 
circulă cu taxi-ul. Iar taxi-știi, ghiciți cine 
sunt, desigur că indieni sau pakistanezi 
care habar nu au de limba engleză și nu 
cunosc orașul. Dacă iai un taxi la amiază, 
atunci poți simți toată frumusețea primă-
verii din India. Dacă spui unui taxist că ai 
nevoie spre exemplu la Mall of Emirates, 
atunci el te duce pe cea mai lungă cale, 

motivul e doar unul singur - că ești „alb”, 
caucazian, deci ai bani... Dacă întâmplă-
tor știi drumul și-l întrebi de ce a luat-o pe 
aici și nu pe acolo, vei auzi aceeași replică 
întotdeauna “ Too much traffi  c, the road 
is closed, this is shorter way...”. Dacă auzi 
asta, să știi că taxa pentru călătorie crește 
cu cel puțin 10%.

Adevărate capodopere ale orașul 
uiDubai sunt acele faimoase zgârie Nori 
ca Burj Al Arab, Burj Dubai/Khalifa, Emi-
rates Towers etc. Am fost în apropiere de 
Burj Dubai/Khalifa care este, la moment, 
cea mai înaltă clădire din lume. Doamne, 
e atât de înaltă, gigantică, într-adevăr o 
„minune” a lumii. Strada principală Shei-
kh Zayed este numită în numele șeicului 
din Abu Dhabi, primul președinte al Emi-
ratelor Arabe Unite. Acest bulevard sau 
mai bine zis magistrală are câte 7 benzi 
pe fi ecare send, deci vă puteți imagina 
cum arată un bulevard cu 14 benzi. Prac-
tic acolo e imposibil să treci strada din-
tr-o parte în cealaltă. Bine că anul ăsta 
s-a dat în exploatare metroul care este 
construit pe piste aeriene, adică stațiile 
nu sunt în pământ, ci deasupra orașului, 
o frumusețe rară. 

De-a lungul acestei străzi sunt doar 
zgârie Nori și, dacă te plimbi pe acolo, 
simți  mirosul miliardelor de dolari ce se 
învârtesc, incomparabil cu mirosul ba-
nilor din Frankfurt sau din New York pe 
Wall Street. 

Cât despre Ramadan… În timpul 

acestei luni sfi nte, cei de religie islami-
că nu mănâncă și nu beau de la răsărit 
până la asfi nțit. Toate restaurantele, ma-
gazinele sunt închise până la ora 7 seara 
când e iftar-ul, adică când li se permite 
să mânânce. Vă închipuiți să fi e ora 3 și 
totul să fi e închis? Nu poți face nimic, 
orașul parcă e paralizat. Lucrătorii sec-
torului privat și de stat muncesc până 
la ora 13 sau 14. Mall-urile, magazinele 
se deschid în general la vreo 18. Și nu 
dă Doamne să vă prindă poliția cu vreo 
sticlă de apă în mână sau mâncând în 
timpul zilei în stradă! 

Locuiam la 5 minute de plaja publică. 
De ziua mea, 1 septembrie, am decis că 
vreau la plajă. Am întrebat dacă se poate 
de scăldat și mi s-a confi rmat că da. Afa-
ră, pe la vreo ora 4 seara, erau vreo 41 de 
grade Celsius, dar totuși am riscat să mă 
duc la plajă. De fapt am realizat că sunt 
singurul de pe plajă, nu înțelegeam de 
ce. M-am scăldat puțin, cu scopul de a 
mă răcori… însă în Dubai nu e așa. Apa 
era atât de caldă, că era mai bine să stai 
afară decât în apă. Aveai impresia că faci 
duș fi erbinte în luna ianuarie. Atunci am 
realizat eu de ce lumea nu prea se dă în 
vânt să folosească plajele. La peste 40 de 
grade arșiţă, apă fi erbinte și sărată, nor-
mal că nu vreai nici scăldat, nici bronzat.

Dubai este un oraș unde locuiesc 
peste 180 de naționalități care încearcă 
să-și găsească rostul lor. Este un oraș al 
contrastelor, unde întâlnești oameni su-

DUBAI  
ORAȘUL MINUNILORDumitru VICOL

per de bogați, dar și foarte săraci. Apro-
po, o mulțime de indieni dorm afară pe 
iarbă verde care este menținută verde și 
vie cu țevi de alimentare cu apă. Aici poți 
vedea castele, dar și cocioabe. Contras-
tul e atât de mare, încât spre exemplu, în 
Dubai și Sharjah, se interzice consumul 
de carne de porc și băuturile alcoolice, 
Însă în Ajman, ce se afl ă la doar 20 de km 

distanţă de celelalte orașe, poți găsi atât 
magazine cu băuturi alcoolice, cât și car-
ne de porc. Aceasta se datorează faptu-
lui că țara este o federație din 7 emirate, 
iar fi ecare emirat are legea sa. 

Acestea fi in spuse, vă sfătuisc să 
vizitați orașul Dubai și în general Emi-
ratele Arabe Unite. Este într-adevăr o 
destinație de vis !

Situată undeva în partea centrală a Americii 
de Nord, între regiunea Marilor Lacuri și 

Golful Mexic, vecină la nord cu Canada, în sud și 
vest cu Oceanul Atlantic, respectiv Oceanul Paci-
fi c, așa afl asem despre America, pe băncile școlii 
de la orele de geografi e. Însă mă întrebam mereu 
… voi ajunge și eu vreodată să pun piciorul pe 
acel tărîm îndepărtat, voi ajunge și eu să mă ră-
tăcesc printre gigantele clădiri din New York, o să 
mă îndeletnicesc cu cultura și tradițiile americane, 
o să gust eu oare mîncarea lor tradițională și fast 
food-urile arhicunoscute? Erau întrebări ale căror 
răspunsuri erau doar niște vise, vise care s-au re-
alizat acum 3 ani în urmă cînd am decis să aplic, 
pentru prima dată, la programul Work  and Travel. 

În calitate de participantă la acest program, 
pot să afi rm cu siguranţă: o experiență unică care 
nu trebuie ratată! Din această experiență vreau să 
vă împărtășesc niște gânduri și posibil să vă pro-
voc (pe unii cititori, studenţi) să mergeţi în SUA.

Inițial, ceea ce m-a atras să particip a fost ide-
ea de a munci pentru a câștiga singură bani și am 
aplicat la program după primul an de studii. Trecu-
sem de partea care mi se părea mie cea mai grea, 
obținerea vizei. Avusesem interviul la Ambasadă, 
cu câteva zile înainte de plecare, ceea ce mi s-a pă-
rut foarte târziu, dar ce mai conta, obținusem viza 
și eram gata de plecare, plină de extaz, într-o mare 
aventură a vieții mele, la doar 18 ani.

Ajunsă acolo, mi-am dat seama că am avut 
de cîștigat altceva, mult mai important decât ba-
nii: am cunoscut o cultură nouă, am văzut o țară 
foarte frumoasă, curată, cu o infrastructură la ni-
vel foarte înalt, am cunoscut oameni deosebiți, 
ceea ce a valorat mai mult decît banii pe care 
i-am primit. 

Contractul de muncă l-am ales în Massachu-
setts, pe o insulă nu prea mare, numită Martha’s 
Vineyard, cică un loc turistic foarte frumos, dar 
pînă a ajunge acolo am decolat întâi în New York. 

AMERICA, ŢARA TUTUROR 
POSIBILITĂŢILOR  VIS SAU REALITATE

Prima mea impresie: “Waauuu!”… nu credeam 
ochilor ceea ce văzusem, blocuri de sticlă și beton 
ridicate la înălțimi copleșitoare, mă uitam în sus și 
mi se învîrtea capul. 

Așa am hoinărit printre amețitoarele “lumînări 
arhitecturale” vreo 2 zile, după care vacanța luase 
sfi rșit pentru mine. Trebuia să merg pe Martha’s Vi-
neyard, că doar nu venisem în vacanță, ci să mun-
cesc. Lucram într-un magazin de accesorii pentru 
doamne și domnișoare foarte frumos, însă totul a 
fost bine pînă au apărut mici probleme “organi-
zatorice” … ore de lucru puține, orar instabil care 
nu-ți permitea să-ți cauți un al doilea job, salariu 
care întîrzia de o lună și ceva. Așa toate adunate 
laolaltă, m-au făcut să iau atitudine și să vorbesc 
cu managerul magazinului într-un mod pe care 
nu îl încercasem pînă atunci, zic eu, nu era banul 
cel mai important pentru mine, dar măcar chel-
tuielile să mi le restitui. După aceasta s-a început 
lucrul adevărat, mi-am găsit al doilea job la hotel 
și plus aveam și overtime în magazin. Lucram cîte 
100 ore pe săptămînă fără zile de odihnă, dar asta 
a fost decizia mea și nu aveam ce face. 

Am învățat o mulțime de lucruri interesante și 
utile. Timpul s-a scurs și venise vremea să revin în 
țară. Mi-am luat cîteva zile la sfi rșit să merg să vi-
zitez insula că, deși locuiam acolo de 3 luni, nicio-
dată nu avusesem șansa să merg în excursie. Mare 
mi-a fost mirarea și indignarea, în același timp, 
cînd am văzut în ce colț de rai locuiam, loc pe care 
abia la urmă l-am descoperit. Îmi părea nespus de 
rău că nu îmi făcusem timp să merg să vizitez in-
sula pînă atunci. 

O verdeață de nedescris, un aer curat, o apă 
limpede…de oameni nici nu mai vorbesc, atâ-
ta amabilitate și prietenie din partea lor, pur și 
simplu mă simțeam ca acasă, aveam impresia că 

mă cunosc cu toată lumea, lucru care e foarte im-
portant într-o țară străină, departe de casă și de 
prieteni. Mi-am luat la revedere cu lacrimi în ochi 
în ziua cînd am părasit insula, dar cu speranța că 
într-o zi mă voi reîntoarce în acest “piece of hea-
ven” - așa cum îl numeam eu. 

Mă îndreptam iarăși spre New York, știți cum 
e la fi nal, shopping cât te țin buzunarele și plus 
îmi doream să mai vizitez ceea ce nu reușisem 
la început. Luminația Times Square-ului m-a or-
bit, iar priveliștea de pe cea mai înaltă clădire 
din New York, Empire State Building, m-a lăsat 
cu gura căscată. O priveliște pe timp de noap-
te care nu se poate reda în cuvinte. E adevărată 
zicala care spune că New York-ul e orașul care 
nu doarme niciodată. Miezul nopții…însă toate 
magazinele, restaurantele deschise, oameni care 
merg pe stradă și admiră galeria de portrete care 
se vând la marginea drumului, turiști care se scal-
dă în curcubeul de lumini de pe Times Square. 
M-am gîndit pe o clipă ce ar fi  dacă aș rămîne aici 
și nu m-aș întoarce acasă, ar fi  fost frumos, însă 
dorul de casă și de prieteni mă aducea cu picioa-
rele pe pămînt. 

A fost un vis devenit realitate pentru mine, o 
experiență care nu o pot uita ușor, a fost o cale 
spre maturizare și un început pentru a cîștiga 
bani și a mă descurca pe cont propriu. Am vă-
zut ce înseamnă să fii apreciat pentru munca pe 
care o faci și să primești banii care ți se cuvin. Și, 
pe deasupra, am ajuns să cunosc o mulțime de 
oameni, mi-am dezvoltat nivelul de cunoaștere 
a limbii engleze, am vizitat locuri nemaipome-
nite, pur și simplu m-am simțit extraordinar…A 
fost o vară de neuitat!

Nadejda BORTA
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PARAGRAF INTRODUCTIV
Oraș - capitală, stradă principală, clă-

dire pentru unii nouă, pentru alţii veche, 
scări pentru unii prea multe, pentru alţii 
prea puţine, săli de clasă mai colorate, 
mai monotone, scaune mai moi sau mai 
tari, profesori(profi ) mai prietenoși sau… 
mai… prietenoși, ziar mai vechi (dar nu 
învechit), opa, ZIAR. Ziarul ASEM-ului, 
pentru ASEM și al ASEM! Noi suntem 
ASEM, tu ești ASEM, el e ASEM, domni-
șoara de la colţ care fumează, tot ASEM e. 
Cu bune, cu rele ASEM-ul e al nostru “and 
we are the power, and we are the best”, 
așa-i? Eu am venit aici pentru schimbare, 
orice individ trebuie să schimbe și să se 
schimbe, e fi resc, luăm ce găsim mai bun, 
oferim ce avem mai bun. 

Am întins-o cam mult cu intro-
ducerea, scurt pe doi, acest articol va 
încerca să fi e un alt fel de, fără reţineri și 
complex,e vă zic ce am mai văzut inte-
resant pe-aici pe la noi. Succese nouă și 
lectură plăcută vou!

ARTICOL INTERESANT
1 iulie, 2 iulie, 3 iulie,… am depus 

acte, am depus acte, 1 august, 2 august, 
he he, 2 august, avem rezultate, avem 
boboci, avem, avem, avem. 1 septem-
brie, 2 septembrie (avem studenţi, avem 
studenţi). EMOţii, lacrimi, zâmbete, așa 
au fost primele 2 luni din relaţia mea cu 
ASEM.

Se făcu că m-am pornit undeva (din 
dorinţa mea) și am ajuns altundeva (din 
cauza unora. M-am pornit la Marketing, 
am ajuns la Business, revenit înapoi, în 
cursul fi resc, datorită bunăvoinţei Pri-
mului din ASEM (rectorului!). E prima 

EŞTI TÂNĂR ŞI PASIONAT DE TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE? 
APLICĂ LA CEA DE A DOUA EDIŢIE A CONCURSULUI  „ITINERET  VIITORUL ÎNCEPE CU TINE!”

„Zeci de tineri care au participat la prima ediţie a concursului și sute de doritori care nu au reușit să-și prezinte lucrările 
și-au exprimat speranţa că acest concurs inedit va continua și în următorii ani, contribuind la atragerea tineretului în activi-
tăţile de dezvoltare a domeniului tehnologiilor informaţionale”. Declaraţia a fost făcută la 21 septembrie, de către ministrul 
tehnologiilor informaţionale și comunicaţiilor, Alexandru Oleinic, în cadrul evenimentului de lansare a celei de-a doua ediţii 
a concursului naţional „iTineret – Viitorul începe cu tine”, dedicat liceenilor și studenţilor pasionaţi de domeniul tehnologiilor 
informaţionale.

Ca și în ediţia precedentă, concursul va fi  desfășurat în două etape.După  prima etapă vor fi  selectaţi 100 de tineri care 
vor fi  invitaţi la o tabără de vară cu tematică IT, unde, pe lângă activităţile distractive, vor participa la seminare și workshop-
uri susţinute de experţi din domeniu atât din Moldova, cât și de peste hotare. Tot în cadrul taberei fi naliștii își vor prezenta 
proiectele în faţa colegilor.

Premiile la această ediţie vor consta din calculatoare, accesorii, aplicaţii, chiar și burse de studii oferite de către sponsorii 
concursului. 

Începînd cu 22 septembrie și pînă la 31 martie 2011, tinerii pot aplica proiectele pe site-ul www.itineret.md, precum și la 
căsuţa poștală IT (mun. Chișinău, ofi ciul poștal nr.1, str. Bulgară 39). În perioada aprilie-mai, juriul va evalua proiectele înscrise 
la concurs și va selecta cei 100 de fi naliști.

Cel mai bun student al  

 ASEM – 2010
Ai rezultate foarte bune la învăţătură? 
 Ai participat la mai multe concursuri, 
      simpozioane şi conferinţe? 
   Ai scris articole în ziare şi reviste? 

ATUNCI, CONCURSUL 

„Cel mai bun student al ASEM – 2010” 
  E PENTRU TINE! 

La concurs sunt invitaţi să participe toţi studenţii ASEM (inclusiv 

masteranzii), cu excepţia studenţilor din anul întâi.
Concurenţii trebuie să pregătească un dosar ce va conţine:

Formular de participare la concurs (poate fi  preluat din of. 103, bloc. A).1. 
Scrisoare de recomandare din partea unui profesor care cunoaşte activi-2. 

tatea academică şi cea extracurriculară a concurentului.

Curriculum Vitae.3. 
Certifi cat academic din anul de studii precedent (ambele semestre),vizat 4. 

de către decanatul facultăţii, cu indicarea notei medii pe fi ecare semestru.

Certifi cat academic – 5. masteranzi (ambele semestre), vizat de către de-

canatul facultăţii, cu indicarea notei medii pe fi ecare semestru; copia xerox a 

diplomei de licenţă – pentru masteranzii anului I.

Copii ale diplomelor obţinute la diverse concursuri, training-uri, confe-6. 
rinţe, simpozioane etc.

Copii ale articolelor ştiinţifi ce sau/şi publicistice.   7. 
Copie de pe buletinul de identitate, inclusiv de pe fi şa de însoţire.8. 

Mărimea premiilor va fi  după cum urmează:

Premiul Mare – o persoană  – 2000 lei

Premiul I – 2 persoane  – 1500 lei

Premiul II – 3 persoane  – 1200 lei

Premiul III – 4 persoane  – 1000 lei.

Dosarele participanţilor sunt recepţionate de către Serviciul Relaţii cu 

Publicul al ASEM (ofi ciul 103, bloc. A), până la 04 noiembrie 2010.

Festivitatea de decernare a premiilor pentru învingători va avea loc la 17 

noiembrie 2010, când se marchează Ziua Internaţională a Studenţilor.

NU UITA: CÂŞTIGĂ NUMAI CEL CARE PARTICIPĂ! 

Un ”alt fel de”- ul unui boboc
mea experienţă de acest gen și aici mă 
refer la faptul că e prima dată când ni-
meresc într-o instituţie (organizaţie) în 
care șeful are cea mai umană atitudine 
comparativ cu șefi i mai mici faţă de sub-
alterni, iar domnul Grigore Belostecinic 
nu ezită niciodată să ajute un student 
afl at în difi cultate, este un exemplu 
demn de urmat, un exemplu de atitu-
dine și comportament care ar fi  bine 
să fi e preluat de către TOŢI colaborato-
rii ASEM. Mulţumesc și pe această cale 
pentru înţelegere și ajutor,  succese în 
continuare (după cum am promis, voi fi  
un student bun).

Revenim la subiect și discutăm 

despre bobocei și ASEM, despre cum 
respiră boboceii aerul din ASEM și cum 
văd ei tonele de beton, dar și tonele de 
oportunităţi pe care le conţine această 
importantă instituţie de învăţământ, cu 
numele sugestiv: ACADEMIA de STU-
DII ECONOMICE din MOLDOVA, mai 
nou, acum avem și bloc nou (aproape 
gata) cu inscripţie pe el, chiar două, 
cu beculeţe albastre, avem havuz, 
avem sculpturi (2), care idee nu am ce 
înseamnă, dar spre exemplu Nionela 
din MKL 106 știe. Ea, în grămada aia 
de piatră frumos cioplită, a văzut două 
chipuri care se îmbrăţișează (dragoste 
studenţească) și dragostea asta a lor e 

atât de puternică, încât ajunge până la 
stele, per aspera ad astra, sau ad ce vreţi 
voi acolo. Grigore din MKL 101 merge 
și mai departe și vede în această sculp-
tură (n.red. ex-două bucăţi enorme de 
piatră) viziunea tinerilor contemporani 
asupra lucrurilor ce au existat dintot-
deauna (n.red. dragostea), faptul că 
acest prim monument dedicat tinerilor 
a fost sculptat la iniţiativa ASEM și in-
stalat în curtea dată nu este nesemni-
fi cativ sau întâmplător, ci înseamnă că 
ASEM-ul înţelege tinerii și îi susţine, de 
asemenea este în pas cu viziunile lor și 
le crează în permanenţă condiţii pentru 
dezvoltare.

Îmi era interesant cum au simţit 
bobocii prima zi de univer sitate. Lui 
Nicu din MKL 106, în prima zi de școală, 
ASEM-ul i-a părut complicat, cu diferite 
blocuri, cu săptămâni pare și impare, 

acum zice că au cam dis-
părut acele complicaţi, 
rămânând în prezent 
doar plăcerea de a veni 
la ASEM, pentru a se ve-
dea cu prietenii, dar nu 
în ultimul rând pentru 
a-și umple bagajul cu cu-
noștinţe. Pentru Sergiu și 
Victoria din aceiași gru-
pă (eM-Ka-eL 106) prima 
zi de universitate, a doua, a 
treia, a patra,… a douăze-
cea nu s-au prea deosebit, 
deoarece interacţiunea lor 
cu ASEM-ul a avut loc con-
stant timp de 3 ani până 
la admitere, ei făcându-și 
studiile la Colegiul Naţi-
onal de Comerţ al ASEM. 
Însă faptul că această ex-
perienţă (intrarea la facul-
tate) nu le-a adus nimic 
nou, nu înseamnă că nu 
le-a adus nimic plăcut, ba 
chiar din contra.

Ăștia-s marketologii, norocul a făcut 
să mă afl u chiar acum la masă cu o con-
tabilă, avem deci și reacţii din blocul C, 
Efrosinia de asemenea este un bobocel, 
a fost repartizată în grupa CON 107, pri-
ma zi de școală i s-a părut groaznică (via-
ţă de contabil, prietenii știu de ce), dar 
încetul cu încetul părerea s-a schimbat, 
ajungând azi (23 septembrie) să fi e foar-
te bună, iar activitatea în cadrul ASEM 
plăcută și utliă.

5 COPEICI. ALE MELE. 
LUATE CU ÎMPRUMUT

Bună ziua, mă numesc Nicolai Ce-
rescu, sunt student și am multe a Vă 
spune! Parafrazând celebrul banc zic: 
Sunt sociabil, inteligent, înalt, am ochii 
verzi, cânt la chitară, nu caut nimic, doar 
vând un mobil Nokia 3310…

Ce înseamnă 
pentru mine ASEM? 
ASEM pentru mine înseam-

nă: trezirea la șapte dimineaţă, 
10 minute de mers pe jos, colegi 
care mă iubesc și care îmi zâm-
besc, profesori care îs drăgostoși 
chiar și atunci când te privesc os-
til, ASEM înseamnă o cafea după 
lecţii la Neapolis (nu fac reclamă, 
nu, nu).

ASEM înseamnă prieteni, în-
seamnă oportunităţi, înseamnă, 
înseamnă, înseamnă ACADEMIA 
de STUDII ECONOMICE din MOL-
DOVA. punct.
[vă las. larideri]

Ne citim în viitorul număr, cam peste 
două săptămâni. Să ne auzim de bine.

Nicolai CERESCU,
boboc al grupei MKL 106

Bursa Moldcell
Ce este Bursa Moldcell? 
Un proiect prin care Moldcell identifi că, susţine şi oferă şanse de angajare celor mai buni studenţi absolvenţi ai instituţiilor 
din Moldova, în domeniile apropiate de activitatea companiei.

Ce avantaje oferă Bursa Moldcell? 
 CÂŞTIGĂTORII VOR: 

benefi cia pe durata a 8 luni de o bursă lunară în valoare de echivalentul în lei a 135 USD • 
deveni automat promotorii companiei şi vor fi  angajaţi part–time• 
primi o conectare Abonament Moldcell la cele mai avantajoase preţuri • 
fi  în centrul evenimentelor corporative pe tot parcursul proiectului • 

Cine poate să benefi cieze de Bursa Moldcell? 
La concurs sunt admişi studenţii din ultimul an de studiu cu frecvenţă la zi şi masteranzii.

Cum vor fi  selectați câștigătorii? 
  CONCURSUL PRESUPUNE 3 ETAPE DE SELECŢIE: 
  1. Pregătirea şi depunerea dosarului
  2. Interviul
  3. Desemnarea benefi ciarilor Bursei de studii Moldcell 

Conform regulamentului, dosarul de participare trebuie să conțină și un eseu în limba engleză la tema: „My expectations 
from a mobile operator. What drives me to be loyal to the operator I use?”. Selecția candidaților se va face în baza dosarului, 
interviului și a rezultatelor demonstrate de studenți în procesul de studii și activitatea extracurriculară.

Detalii: www.moldcell.md
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REGULAMENTUL PROIECTULUI:

ÎNAINTEAZĂ 
SPRE SUCCES!

Programul încurajează dezvoltarea personală și profesională a 
tinerilor cu intenţii ferme de afi rmare prin efort intelectual și este des-
tinat studenţilor din anii 1-4 ciclul de licenţă, care își fac studiile în 
regim „la zi”. 

Prin acest program, Fundaţia “Familia Sturza” oferă burse pe du-
rata întregului an universitar în valoare de 1000 lei lunar pentru 
fi ecare student. Bursele au ca obiectiv încurajarea tinerilor motivaţi 
pentru studii profunde și afi rmare ulterioară, însă care au o condiţie 
fi nanciară modestă.

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 
1. să aibă o medie a ultimilor 2 ani de studii cel puţin egală cu 

8 și
2. să  aibă o situaţie socială modestă, respectiv să provină din fa-

milii cu o medie a venitului lunar pe membru de familie în ultimele 
trei luni inferior pragului de 1500 lei pe lună.

Atribuirea burselor acordate de  către FUNDAŢIA “FAMILIA STUR-
ZA”  prin programul “Înaintează spre succes” se va desfășura în urmă-
toarele etape:

I. Completarea fi şei de participare pe site-ul fundaţiei. După 
trimiterea cererii on-line, veţi primi un e-mail de acceptare și un nu-
măr de înregistrare.

II. Trimiterea dosarului de solicitare a bursei

În perioada 15 august 2010 – 10 octombrie 2010, studenţii 
anului 1-4 din ciclul de licenţă care își fac studiile în regim „la zi” la o 
instituţie de învăţământ acreditată de către Ministerul Educaţiei din 
Republica Moldova și se consideră eligibili potrivit criteriilor de per-
formanţă și situaţiei sociale precizate, completează și depun:

a. Formularul de participare a bursei, care poate fi  accesat la 

www.fundatiasturza.md. Solicitanţii sunt rugaţi să completeze cu gri-
jă rubricile formularului, folosind litere de tipar (o literă în fi ecare ce-
lulă) sau marcând cu „X” opţiunea corectă la întrebările cu posibilităţi 
multiple de răspuns.

La rubricile referitoare la venitul pe membru de familie, în ulti-o 
mele trei luni care preced depunerea formularului de către candidat, 
solicitanţii bursei sunt rugaţi să împartă suma veniturilor părinţilor în 
fi ecare din cele trei luni precedente depunerii, la numărul membrilor 
familiei (părinţi și copii afl aţi în întreţinerea acestora, adică copii până 
la 18 ani, care nu sunt încadraţi în muncă).

Suplimentar la formular, fi ecare solicitant, conform datelor de la 
1 septembrie a.c., va trebui să anexeze la formular următoarele do-
cumente:

b. Copia buletinului de identitate a solicitantului bursei;
c. Adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ (facultate) 

în care este înscris solicitantul cu menţiunea anului de studii.
d. Adeverinţă academică în original, eliberată de facultatea la 

care își face studii, atestând rezultatele obţinute de la înmatriculare 
până în prezent:

studenţi din anul I vor refl ecta rezultatele academice din liceu 1. 
(copia diplomei de bacalaureat) 

studenţi din anul II vor refl ecta rezultatele academice din ambe-2. 
le semestre ale anului I

studenţi din anul III vor refl ecta rezultatele academice din toate 3. 
semestrele anului I și II

studenţi din anul IV vor refl ecta rezultatele academice din toate 4. 
semestrele anului I ,II și III

Adeverinţa academică va fi  semnată de către autorităţile Facultăţii 
și de către Prorector. 

e. Documente care să confi rme venitul părinţilor sau a susţi-
nătorilor legali pe ultimele 3 luni. Adeverinţele de salariu vor preciza 
salariul net (suma pe care o primește salariatul în mână, după reţine-
rea impozitelor la sursa de plată) pentru ultimele trei luni ce preced 
depunerea dosarului.

- în cazul în care unul din părinţi sau ambii părinţi sunt șomeri: ade-
verinţe de indemnizaţie de șomaj pentru ultimele trei luni ce preced 
depunerea dosarului.

- în cazul în care unul din părinţi sau ambii părinţi sunt pensio-
nari: XeroCopia Carnetului de Pensionar și un certifi cat de la Casa 
Naţională a Asigurărilor Sociale referitor la mărimea pensiei primi-
te pe ultimele trei luni ce preced depunerea dosarului. În cazul în 
care solicitantul are un singur părinte, dovada acestui fapt se va face 
printr-o confi rmare de la autoritatea locală – primărie – referitor la 
componenţa familiei.

f. Declaraţie pe onoare semnată de studentul major (iar în cazul 
minorilor de către părinţi/reprezentatul legal) care precizează existen-
ţa / inexistenţa unor venituri suplimentare.

g. Xerocopia diplomelor de participare sau performanţa în dife-
rite activităţi extracurriculare din anii de facultate.

ALTE DOCUMENTE:
dacă este cazul, copie dupa certifi catul de divorţ sau copie după o 

certifi catul de deces al părintelui; 
dacă este cazul, documente care să ateste calitatea de reprezen-o 

tant legal al persoanei care răspunde pentru solicitant;
De asemenea, fi ecare solicitant va anexa la formularul de înscriere o 

scrisoare de motivaţie (maxim pe o pagină format A4, caracter Times 
New Roman 12) în care să prezinte cu sinceritate, în câteva paragrafe, 
într-un mod cît mai clar planurile și speranţele lor de viitor precum și 
modul în care cred că această bursă i-ar putea ajuta să le împlinească. 
Nu uitaţi să indicaţi nr. de telefon fi x și de mobil, adresa de e-mail.

Semnând formularul și completând dosarul, solicitanţii își exprimă 
acordul ca Fundaţia “Familia Sturza” să folosească aceste informaţii în 
vederea evaluării pentru acordarea bursei prin programul “Înaintează 
spre succes”.

Solicitarile ce conţin informaţii dovedite inexacte vor fi  descalifi -
cate.

Dosarele se vor depune doar prin poștă la adresa:

Fundatia Familia Sturza,
64 Sciusev str.
Chișinău
MD-2012
Republica Moldova 

Dosarele parvenite după 10 octombrie 2010 (data poștei) nu vor 
fi  examinate.

III. Evaluarea: 
În decurs de cel mult 2 saptamâni după fi nalizarea perioadei de depu-

nere a dosarelor pentru solicitările de bursă, acestea vor fi  analizate de un 
juriu independent, care va evalua cererile de bursă potrivit criteriilor de 
performanţă și venit precizate la început.

FUNDAŢIA Familia Sturza îşi rezervă dreptul de a 
folosi datele de contact personale, incluse în dosa-
rul de solicitare şi de a verifi ca informaţiile. 

De asemenea, în perioada de selecţie, Fundaţia își rezervă 
dreptul de a chema la sediul său o parte dintre candidaţi pen-
tru un interviu. Solicitarea de participare la interviu va fi  trans-
misă cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data interviului. 
Rezultatele fi nale ale competiţiei vor fi  aduse la cunoștinţa solici-
tanţilor pe site-ul fundaţiei.

În atenţia studenţilor ASEM!
Compania “ACCENT Electronic ” acordă studenţilor - Academiei de Studii Economice din Moldova, în anul uni-

versitar 2010 – 2011, trei burse pentru o perioadă de 10 luni a cîte 100 USD lunar. 

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

Pentru participarea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine:
cerere de acordare a bursei “ACCENT Electronic”;- 
curriculum vitae, ce va cuprinde cele mai relevante activităţi extracurriculare;- 
lista publicaţiilor știinţifi ce cu indicarea datelor bibliografi ce;- 
copiile diplomelor, certifi catelor sau altor acte ce confi rmă participarea candidatului la activităţi extracurriculare;- 
certifi catul academic vizat 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

În atenţia studenţilor și masteranzilor ASEM!
Incubatorul de Afaceri ASEM lansează Concursul “IDEI de AFACERI 2011”
La concurs sunt admiși actualii studenţi și masteranzi ai ASEM, cu studii la secţia zi.
Conform Regulamentului ofi cie, Concursul se va desfășura în  2 etape: 
I Etapă - 15 septembrie 2010 – 01 noiembrie 2010
II Etapă - 02 noiembrie 2010 - 05 decembrie 2010.
Pretendenţii depun dosarul de participare la Concurs, care include: 
* planul de afaceri
* scrisoarea de motivare 
* CV-urile membrilor echipei.
Dosarele pe supor de hîrtie și pe suport electronic se vor  depune la Incubatorul de Afaceri ASEM, Bloc B, of.1.
Informaţii suplimentare: www.incubator.ase.md; tel. 402-824.
Partener:

Stanislav 
Fotescu

Comunitatea știinţifi că din 
Republica Moldova a pierdut o 
valoare.

A încetat din viaţă, la doar 
54 de ani, Stanislav Fotescu, 
personalitate marcantă din do-
meniul știinţelor economice. 

Absolvent al Academiei 
de Studii Economice din Mol-
dova (1996), doctor habilitat 
în economie (2009), conferenţiar universitar la catedra 
“Finanţe și Asigurări”, ASEM, cu stagii de pregătire profe-
sională la societăţile de asigurări din Republica Moldova 
(direcţia generală a asigurărilor de stat a Republicii Moldo-
va, CIA “QBE ASITO” SA), și cu relaţii de colaborare cu mai 
multe universităţi și societăţi de asigurări din Republica 
Moldova și România, Dl. Fotescu a fost nu numai un profe-
sor care s-a dedicat cu multă generozitate discipolilor săi, 
ci și mentor pentru colegii de breaslă și specialiștii din do-
meniul asigurărilor.    

Dl. Stanislav Fotescu este autor a peste 80 de lucrări me-
todico-didactice și știinţifi ce: 2 monografi i în domeniul  asi-
gurărilor, 1 manual, articole publicate în reviste știinţifi ce, în 
volume ale conferinţelor naţionale și internaţionale  etc.

Nu numai doctoranzii, studenţii, ci și colegii, toţi cei care 
l-au cunoscut, au simţit infl uenţa benefi că a unei personali-
tăţi puternice și altruiste. A fost, cu adevărat,  model al cetă-
ţeanului-patriot, al unui om sufl etist, al unui cadru didactic 
contemporan.

În această tristă clipă a despărţirii, colegii de breaslă de 
la catedra „Finanţe și Asigurări”, facultatea „Finanţe” vin cu 
profunde condoleanţe și cu un gînd de tărie pentru familie și 
pentru toţi cei care l-au avut alături.

Fie-i ţărna ușoară și Dumnezeu să-l odihnească în pace.

IN MEMORIAM 
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