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Cel mai bun student 
al ASEM – 2010

Ai rezultate foarte bune la învăţătură? Ai participat la mai 
multe concursuri, simpozioane și conferinţe? Ai scris articole în 
ziare și reviste? 

Atunci, Concursul „Cel mai bun student al ASEM – 2010” e 
pentru tine! 

La concurs sunt invitaţi să participe toţi studenţii ASEM (in-
clusiv 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).

Scrisoare de recomandare din partea unui profesor care cunoaște 
activitatea academică și cea extracurriculară a concurentului.

Curriculum Vitae.
Certifi cat academic din anul de studii precedent (ambele semes-

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

Certifi cat academic – masteranzi (ambele semestre), vizat de către 
decanatul 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, 
conferinţe, simpozioane etc.

Copii ale articolelor știinţifi ce sau/și publicistice.   
Copie de pe buletinul de identitate, inclusiv de pe fi șa de însoţire.

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 Servi-
ciul 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, cînd se marchează Ziua Inter-
naţională a Studenţilor.

Nu uita: câștigă numai cel care participă! 

Marcată la 14 octombrie, săr-
bătoarea Hramul Chișinăului este 
un bun prilej de a aduna locuitorii 
capitalei, dar și oaspeții acesteia la 
expoziții și festivități de tot felul. 

Academia de Studii Economice 
din Moldova a organizat o expoziție 
tradițională la grădina publică Ștefan 

cel Mare și Sfânt din Chișinău. Expona-
tele și standurile, realizate cu mare gri-
jă de către directorul muzeului ASEM, 
Nicolae Brânzilă și de către prorectorul 
în probleme de gospodărire, Vladimir 
Grosu, au atras atenția celor curioși. Și 
în acest an, cei mai fi deli admiratori, 
membrii Consiliului de administrație 
ASEM, în frunte cu rectorul Grigore 

RAZE DE SĂRBĂTOARE 
DE HRAMUL CHIȘINĂULUI

Belostecinic, prorectorii și decanii 
celor 6 facultăți ale ASEM, au fost 
prezenți la expoziția tradițională. Prin-
tre vizitatori s-au numărat și studenți 
de la diferite instituții de învățământ 
superior, elevi, absolvenți ai ASEM 
care au avut ocazia să admire standu-
rile propuse, pline de fotografi i des-
pre profesorii și studenții ASEM, care 
cuprind activitatea ASEM de zi cu zi, 
dar și cea extracurriculară. Deosebite 
sunt exponatele ce cuprind imagini 
din viața studențească a ASEM – Miss 
ASEM, decernarea titlului de Doctor 
Honoris Causa, competițiile sporti-
ve de la ASEM, studenții eminenți 
și absolvenții de onoare ai ASEM, 
promoțiile 2008-2010. O atenție spe-
cială a atras expoziția de arte, ultimele 
monografi i ale cadrelor didactice din 
ASEM, cea mai interesantă fi ind car-
tea dlui rector, ”Grigore Belostecinic 
– promotor al științei, învățământului 
și reformelor economice”.

Alina CODREANU

CORUPŢIA - DEPARTE DE MEDIILE UNIVERSITARE
Declaraţia de combatere a fe-

nomenului de corupţie, în mediile 
universitare, a fost semnat și de cei 
8 rectori și prorectori ai unor insti-
tuţii de învăţământ superior din 
R.Moldova, prezenţi la eveniment, la 
22 octombrie curent, în centrul mul-
timedia, ASEM. 

UTM, USM, ASEM, ULIM, US din 
Bălţi și US din Cahul s-au angajat să 
depună eforturi comune în lupta 
contra viciului întregii societăţi - co-
rupţia.

Acest angajament de prevenire 
și combatere a corupţiei în cadrul 

universitar este unul benefi c pentru 
întreaga societate a învăţământului 
superior din R. Moldova, dar și în ge-
neral. Datorită principiilor codurilor 
de etică universitare, va fi  mai ușor 
de a implementa practicile de luptă 
contra corupţiei. Implementarea și 
traducerea în viaţă a principiilor de 
etică va favoriza dezvoltarea unui 
mediu sănătos în cadrul universită-
ţilor, ceea ce va crea premise impor-
tante de predare și luare a cunoștin-
ţelor într-un mod corect și echitabil. 

(continuare în pagina 2)
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„Dintotdeauna s-a pus accent 
pe calitatea studiilor, a creșterii 
calităţii de pregătire a studenţilor, 
viitori specialiști, de către profesori 
califi caţi. Iată de ce traducerea în 
viaţă a prevederilor codului de eti-
că universitar este absolut necesa-
ră în mediile academice, mai ales 
principiile de luptă contra corupţi-
ei”, a spus rectorul ASEM, dl. Grigo-
re Belostecinic. ”Corupţia trebuie 
dezrădăcinată, iar pentru aceasta, 
lucrătorii din învăţământ trebuie 
apeciaţi la justa valoare. Profesorii 
trebuie remuneraţi pe măsură, de 
altfel și bursele studenţilor trebuie 
majorate”, a mai adăugat dumnea-

lui. În discursul, dna Larisa Bugăian, 
prorector UTM, a menţionat că pro-
fesorii și studenţii sunt cei care tre-
buie să conlucreze în condiţii priel-
nice, asocierea lor depinzând de un 
mediu favorabil. Corupţia trebuie 
prevenită, or în așa mod, efecte ne-
gative vor fi  mai puţine. Printre me-
todele de optimizare de combatere 
a corupţiei ar fi  organizarea exame-
nelor la admitere, la absolvire și ori 
de câte ori ar fi  necesar.

Nici studenţii nu rămân indife-
renţi la acţiunile conducerii universi-
tăţilor, astfel că, în numele acestora, 
Dumitru Condrea, președintele Aso-
ciaţiei studenţești de la USM, a venit 
cu un mesaj de susţinere a iniţiativei 
domnilor rectori. ”Ne luăm angaja-

mentul să luptăm, alături de toţi cei 
implicaţi în procesul de studii, îm-
potriva corupţiei, prin participarea 
noastră, a studenţilor, la gestiunea 
fi nanciară universitară, în procesul 
decizional etc.”.

Transparenţă maximă și corec-
titudine – aceasta își doresc cei 
implicaţi în această campanie de 
luptă împotriva corupţiei din me-
diul academic. ”Îndemnăm și alte 
universităţi să ni se alăture, să-și 
creeze propria Comisie de Etică 
universitară care să pună bazele 
unui Cod de Etică funcţionabil”, a 
concluzionat dl. rector al ASEM, 
Grigore Belostecinic.

Alina CODREANU

CORUPŢIA - DEPARTE DE MEDIILE UNIVERSITARE

 SONDAJ

JURISTUL – PROMOTOR AL DREPTĂŢII ȘI ECHITĂŢII
A fi  jurist înseamnă a sluji cu demnitate zeiței Themis, în scopul consolidării legalității și 

creșterii autorității Legii.
Încă din cele mai vechi timpuri, meseria de jurist a fost considerată una dintre cele mai nobile și 

frumoase. Deținătorii acestei profesii erau oameni respectați, apreciați și cu un statut social foarte 

înalt. Juriștii au avut și vor avea permanent un rol crucial în garantarea principiului constituționalității, 

potrivit căruia un stat este considerat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și 

libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori 

supreme și sunt garantate. 
Ce înseamnă totuși a fi  jurist și de ce unii specialiști, îmbrățișând această profesie, continuă să 

rămână fi deli, indiferent de orice, am încercat să afl ăm de la unii juriști cu experienţă, unii dintre care 

sunt și profesorii noștri de la catedra de drept, ASEM.

Cu ocazia Zilei Juristului - 19 octombrie, am stat la o discuţie cu dumnealor, pe cât de scurtă (or 

activitatea dânșilor nu permite mult timp liber!), pe atât de interesantă. 

* Ce înseamnă pentru dvs. a fi  jurist şi de ce aţi ales această profesie?

* Cât de important și cât de necesar sunt juriștii pentru societate?

* Care sunt dezavantajele și provocările în cariera unui jurist?

Iată și răspunsurile:

Tatiana CERNEI, Ofi țer Local 
de Executare, Consiliul Europei:

„Astăzi, când cererea de juriști 
în Republica Moldova este atât 
de joasă, nu este sufi cient de a fi  
jurist, ci trebuie să fi i dacă nu cel 
mai bun, atunci cel puțin un bun 
profesionist. A fi  jurist pentru mine 
înseamnă responsabilitate. Nu am 
ales – profesia te alege! Despre 
importanța și necesitatea profesiei 
de jurist, în societate ar trebui să se 
expună anume societatea. Dese-
ori, aceasta se plânge nu de faptul 

că Legile sunt proaste, ci de faptul că ele nu sunt respectate. 
În acest context, juriștii, ca autori sau executori ai actelor nor-
mative, luptă pentru dreptate, elimină erorile comise, menține 
stabilitatea politică și socială, precum și înfăptuiește Justiția.
 Reieșind din dinamismul relațiilor sociale contemporane, pro-
fesia de jurist cere extrem de multă dedicare, forță de a înfrunta 
difi cultăți, răbdare și perseverență în autoperfecționare. Provo-
carările: SE MERITĂ!”

Alexandra TIGHINEANU, lector superior, 
catedra „Drept Privat”, doctorand AȘM:

 “A fi  jurist înseamnă a fi  responsabil de 

tot ceea ce faci, astfel încât prin acţiunile tale 

să nu aduci atingere drepturilor celor din jur. 

Această regulă este valabilă de fapt pentru 

orice profesie și în special pentru juriști, care 

sunt apărătorii legii și ai dreptăţii. 
Am ales profesia de jurist, trebuie să recu-

nosc, fără a cunoaște prea multe despre aceas-
ta, doar din informaţia pe care am primit-o din 

„Abiturientul” în anul 1993. Dintre toate pro-
fesiile propuse, am ales-o anume pe aceasta, 

deoarece mi s-a părut exact ceea ce căutam. 

Astăzi, dacă aș avea posibilitatea să mai aleg o dată, aș face exact aceeași 

alegere și o spun cu sinceritate, deoarece studiile juridice mi-au dat încre-

dere personală, mi-au marcat cariera și îmi place ceea ce fac.

Importanţa juriștilor pentru societate nu poate fi  contestată, dim-

potrivă, mi se pare absolut nepotrivită părerea precum că „în Moldova 

avem prea mulţi juriști”. Atât timp, cât o bună parte a cetăţenilor nu-și 

cunosc cele mai elementare drepturi ale sale, atât timp cât legea este 

încălcată la cel mai înalt nivel în stat  – juriștii sunt foarte importanţi și 

au mult de lucru în ţara aceasta.
Dezavantajele și provocările în cariera unui jurist sunt chiar mai multe 

decît avantaje. În primul rînd, un jurist nu are dreptul să greșească, deoare-

ce aceste greșeli pot hotărî soarta unui om. Pe de altă parte, un jurist trebuie 

să fi e mereu pe fază pentru a fi  la curent cu toate modifi cările legislative 

care au loc și care, la noi, sunt foarte frecvente. Bineînţeles, un jurist trebuie 

să fi e înzestrat cu anumite calităţi - umanism, adevăr, sinceritate, indepen-

denţă - pentru a face faţă provocărilor. În plus, pentru a fi  un bun apărător al 

legii, trebuie să ai justiţia în sânge, să ai cromozomi de jurist.

Studenţilor noștri, viitorilor juriști, le doresc ca, odată cu absolvi-

rea facultăţii, să nu își uite idealurile și chiar dacă pe parcurs renunţă la 

această meserie, să nu renunţe și la ideea de la care ar fi  trebuit să plece 

atunci când s-au înscris la drept: aceea de a fi  oameni și de a încerca să-i 

ajute întotdeauna pe alţii”. 

Veronica GÎSCA, lector universitar, catedra “Drept Privat”:
„A  fi  jurist înseamnă a lupta pentru asigurarea supremaţiei legii, 

pentru triumful dreptăţii și adevărului, din partea tuturor acelor care 
aspiră la profesia de jurist,  juriștilor și reprezentanţilor societăţii civile.

Realizarea Moldovei ca stat de drept, ocrotirea drepturilor și li-
bertăţilor fundamentale ale omului, alinierea legislaţiei interne la 
cele mai înalte standarde europene, dezvoltarea în continuare a ţării 
ar fi  imposibilă fără ajutorul juriștilor cu adevărat profesioniști.

Profesia de Jurist are un statut distinct în societate și, totodată, este 
o activitate foarte complexă. Anume Juristul este cel care trebuie să 
fi e un exemplu bun de urmat pentru toţi membrii societăţii. El primul 
trebuie să pună în capul mesei Legea și Dreptatea. Rolul acestei profe-
siuni în societate este nu numai de a executa și de a studia legile existente, nu numai de a le elabora și a le armoniza, ci este, mai întâi de toate, de a face dreptate și de a-i îndruma pe toţi pe această cale. În cariera mea de jurist, de-a lungul celor 16 ani, nu am depistat dezavantaje, inclusiv provocări”.

Gheorghe POSTOLACHI,
 lector superior, 
catedra “Drept Privat”:
“A fi  jurist înseam-

nă a  avea o responsa-
bilitate  sporită faţă de 
tot ceea ce faci, atât în 
raport cu  tine, cât și în 
raport cu alte persoane. 
E o stare de spirit  deo-
sebită când trebuie să fi i 
gata întotdeauna să-ţi 
faci datoria faţă de cei 
care au nevoie de ajutor. 

De fapt, iniţial, am vrut să fac carieră de mi-
litar, după care m-a tentat domeniul penal, iar, 
la moment, am înţeles că avocatura este pentru 
mine. De când mă ţin minte, mereu eram pentru 
dreptate, pentru echitate, optam pentru prote-
jarea celor mai slabi. 

Pentru societate, juriștii sunt importanţi la fel 
ca și medicii, economiștii, etc. Din cele mai vechi 
timpuri, juriștii protejează adevărul și ţin echilibrul 
în societate. Juriștii sunt necesari pentru a crea o 
societate unde drepturile omului sunt o prerogati-
vă în faţa tuturor altor drepturi și priorităţi.  

Jurist fi ind, am ales profesia de avocat care 
are și unele dezavantaje. Astfel că, pentru a-ţi 
face datoria, trebuie să te jertfești uneori chiar 
în detrimentul tău și al celor apropiaţi, ceea ce 
nu întotdeauna este apreciat de clienţi. În activi-
tatea noastră, avem relaţii cu persoane diferite, 
inclusiv și cei cu energie negativă, care uneori își 
lasă o amprentă vizibilă în sufl etele noastre”. 

Nadejda BORTA,
EGD, a. IV
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AI NEVOIE DE:
Haine curate pentru două săptă-

mâni, ţinând cont că nu vei mai avea 
timp de spălat și făcut curăţenie 
până la vacanţă.

NU AI NEVOIE DE:
Traume emoţionale: nu este peri-

oada potrivită să-ţi întrebi prietenul sau 
prietena în ce sens merge relaţia voastră 
și în nici un caz nu trebuie să te gândești 
la planuri pentru vacanţa de vară.

INSTRUCŢIUNI:
Crează-ţi un orar de învăţat ba-

zat pe programarea examenelor; 
planul trebuie să cuprindă destul 
timp pentru studiu, pauze regulate 
și timp sufi cient de somn; chiar dacă 
nu reușești să te ţii 100% de el, te va 
ajuta în organizare;

Gândește pozitiv; adoptă atitu-
dinea “pot să trec examenul ăsta, ba 
chiar cu notă mare” în loc să te gân-
dești la ce e mai rău;

Începe devreme să înveţi pentru 
examene, nu lăsa pe ultima seară;

Nu te înconjura de persoane care 
suferă de anxietate, ci de persoane 
relaxante pentru că iţi vor transmite 
și ţie starea lor;

Studiază materia într-o ordine 
logică, dar încearcă să variezi cursu-
rile ușoare cu cele difi cile;

Spune-le părinţilor să se retragă 
puţin din viaţa ta, pentru că ai nevo-
ie să te concentrezi asupra exame-
nelor.

AVERTIZĂRI
Dacă ai un loc de muncă, încear-

că să îţi iei câteva zile libere sau mă-
car să nu mai faci ore suplimentare;

Manâncă corect;
Ai grijă cu excesul de cofeină, 

prea multă îţi poate afecta concen-
trarea;

Alcoolul nu este o modalitate 
de relaxare în pauze, poţi încerca în 
schimb să faci sport.

Fiul meu, când mi-ai spus ulti-
ma oară că mă iubești? 

O spui atît de des prietenei tale și 
știi că nu sunt niște cuvinte simple, 
spune și mamei că ţii la dînsa. Zici că 
o știe, dar și prietena ta o știe și to-
tuși îi spui de atîtea ori. Ea se întris-
tează de fi ecare dată când îi răspunzi 
urât sau te enervezi, este cea care nu 
poate să doarmă noaptea, știind că 

nu ești acasă și vii abia dimineaţa de 
la petrecere. Ea pe toate le crede, pe 
toate le rabdă. Nu știe de Manches-
ter United, Vin Diesel sau de Scorpi-
ons, dar știe că atunci cînd vii acasă 
trebuie să te întâlnească, să îţi dea 
de mîncare, să te mîngîie ea e toa-
tă viaţa o mamă chiar dacă ai și tu 
ani buni. De fapt tu îţi iubești mama, 
deși nu te gîndești la asta, în sufl etul 
tău știi că înseamnă mult pentru tine. 
Fii tu însuţi și nu te mai gîndi ce-o să 
spună alţii. Dacă îi spui azi că e cea 
mai bună, cea mai gingașă - o faci să 
întinerească și posibil că va plînge 
de bucurie acum sau mai târziu.  Nu 
trebuie să cauţi un motiv ca să-i spui 
cuvinte care vin din inimă și cred că 
o îmbrăţișare strânsă ar face la fel 
de mult. Atât de des se spune să nu 
pierdem timpul că-i de preţ, astfel 
facem cursuri de time management 
și totuși avem programul încărcat, 
dar nu găsim loc pentru ceea ce e cu 
adevărat important. 

Spune-i că o iubești, ea are nevo-
ie de asta.

Succese!
Dumitru GÎRDEA, 

masterand a. II, 
grupa FCA 291 

LaLLLLL
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” adresează un i L

cademia de Studii Economice din Moldova, 
olegiul Naţional de Comerţ al ASEM şi ziarul
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1 NOIEMBRIE
Diana VORNOVIŢCHI, lector universitar, Catedra Management.

2 NOIEMBRIE
Dumitru MOLDOVAN, profesor universitar, decanul Facultatii Relaţii Eco-

nomice Internaţionale,
Constantin SPÂNU, colaborator ASEM,
Claudia COCIUG, colaborator CNC,
Efi mia PETROVICI, colaborator CNC.

3 NOIEMBRIE
Ioana DUBINA, colaborator ASEM.

4 NOIEMBRIE
Anatol GORBUNOV, lector superior universitar, Catedra Educaţie Fizică și 

Sport,
Elena TAPALAGA, colaborator ASEM.

5 NOIEMBRIE
Boris CHISTRUGA, profesor universitar, Catedra Relaţii Economice Interna-

ţionale,
Alexandru ARMEANIC, conferenţiar universitar, Catedra Drept Public.

6 NOIEMBRIE
Svetlana DRAGANCEA, conferenţiar universitar, Catedra Limbi Moderne 

de Afaceri,
Liliana VICOL, lector superior universitar, Catedra Instruire Economică și 

Comunicare de Afaceri,
Vera RUSU, colaborator ASEM,
Feodosia GABUREA, colaborator ASEM.

7 NOIEMBRIE
Maria PUICA, colaborator ASEM.

8 NOIEMBRIE
Natalia BOLGARI, lector superior universitar, Catedra Limbi Moderne de 

Afaceri,
Mihai MEREUŢĂ, șeful Departamentului Editorial-Poligrafi c,
Ana GUMA, dispecer, Serviciul Studii și evidenţa studenţilor,
Dumitru BOLGARI, colaborator ASEM,
Sergiu VÂNTULEAC, colaborator ASEM,
Elena MOVILEANU, profesor CNC,
Anatolie DICUSAR, colaborator CNC.

9 NOIEMBRIE
Alexandru BRĂILĂ, conferenţiar universitar, Catedra Cibernetică și Infor-

matică Economică,
Victoria COCIUG, conferenţiar universitar, Catedra Banci și Activitate Ban-

cară,
Victor VIZITIU, conferenţiar universitar, Catedra Matematică,
Rodica CRUDU, lector universitar, Catedra Relaţii Economice Internaţionale,
Galina COTELEA, redactor, Departamentul Editorial-Poligrai c.

10 NOIEMBRIE
Angela AMORŢITU, șef ofi ciu, Centru Multimedia,
Valeriu POPOVICI, șef laborator, Administrare Reţea ASEM și Internet,
Ana BRAGARI, colaborator ASEM,
Zinaida ONILA, colaborator ASEM.

11 NOIEMBRIE
Dorina STĂVILĂ, lector universitar, Catedra Teorii și Politici Economice,
Marina CATARAGA, laborant, Catedra Management.

13 NOIEMBRIE
Valentina PALADI, conferenţiar universitar, decan Facultatea Contabilitate.

14 NOIEMBRIE
Profi ra CRISTAFOVICI, conferenţiar universitar, Catedra Marketing și Logis-

tică,
Alexandru ZGARDAN, lector universitar, Catedra Drept Privat.

15 NOIEMBRIE
Ștefan BUZURNIUC, conferenţiar universitar, Catedra Matematică,
Ion AMARFII, conferenţiar universitar, Catedra Cibernetică și Informatică 

Economică,
Ala HANGANU, lector superior universitar, Catedra Limbi Moderne de Afa-

ceri,
Maria VATAMAN, șef Serviciu Bibliografi e.
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Cu ocazia aniversării de cinci ani a catedrei “Investiţii şi pieţe de capital”, colectivul SA “Grupa Financiară”- 

participant profesionist pe piaţa de capital - aduce sincere felicitări colaboratorilor catedrei.

Profesorii catedrei sunt adepţii unei culturi a calităţii şi au reuşit mereu să îmbunătăţească experienţele 

de învăţare a studenţilor. Împreună cu şefa catedrei, dna Rodica Hîncu, doctor habilitat, profesor universitar - 

membrii catedrei au reuşit să împingă frontiera cunoaşterii în domeniul investiţiilor şi pieţelor de capital. 

În această perioadă mică de timp deja s-a observat că catedra promovează valorile unei educaţii şi cercetări 

care nu sunt focalizate nici pe profesor, nici pe student, ci pe procesul de educaţie-cunoaştere, proces în care 

studentul este implicat şi valorizat în cursul procesului educativ ca partener activ şi serios în producerea de 

cunoaştere. Fiecare student este nu numai ascultat, dar şi auzit.

Pe parcursul acestor 5 ani catedra ne-a fost un partener autentic şi deschis spre dialog. Reprezentanţii SA 

“Grupa Financiară” au fost invitaţi permanenţi ai meselor rotunde, conferinţelor, altor întruniri interesante 

organizate de catedră.
Vă dorim, stimaţi colegi, pentru munca asiduă pe care o depuneţi şi anii petrecuţi în auditoriu, mulţi ani de 

viaţă cu o sănătate de fi er.
Cu respect, V. BONDAREV, 

director general SA „Grupa Financiară”
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Cu ocazia aniversarii a cinci ani de la înfi inţarea catedrei „Investiţii şi Pieţe de Capital”, va rog să-mi îngăduiţi, a împlini o datorie de onoare, izvorâtă dintr-un sentiment de aleasă stimă şi reală gratitudine.La acest ceas aniversar doresc să-mi exprim întreaga gratitudine pentru contribuţia covârşitoare pe care catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital”, în frunte cu profesorul universitar, doctor habilitat Rodica Hîncu au adus-o la dezvol-tarea personalităţii mele, atât din punct de vedere intelectual, profesional cât şi moral, mai ales în perioada studiilor de doctorat.
Privesc cu mult respect şi admiraţie munca catedrei, pentru recunoaşterea la nivel naţional şi internaţional a catedrei, prin publicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifi ce şi metodico-didactice.Îmi exprim convingerea fermă că bunele relaţii de colaborare stabilite între mine şi catedră vor continua şi, toto-dată, Vă doresc să Vă bucure discipolii DVS cu succesele lor; Să nu Vă sece entuziasmul şi optimismul pedagogic; Să Vă stimeze studenţii, doctoranzii şi colegii; Să Vă aprecieze din plin prin atitudine şi salarii decente Statul şi instituţia în care vă faceţi meseria. 

Cu respect, Diana CRICLIVAIA, 
dr., conf. univ., membru corespondent ARA, prodecan FŞE, USM

Cum să supravieţuieşti stresului examenelorCum să supravieţuieşti stresului examenelor
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În viaţa Catedrei IPC, anul curent este unul special prin cea de-a 
cincea aniversare de la fondare. Catedra Investiţii și Pieţe de Capi-
tal a fost creată la 22 august 2005, fi ind prima catedră de acest profi l 
în mediul universitar autohton și una din cele mai tinere catedre din 
cadrul Academiei de Studii Economice. Importanţa fondării Catedrei 
derivă din necesitatea vitală a economiei Republicii Moldova într-o 
activitate investiţională performantă și în dezvoltarea pieţei de capital 
care este în continuă evoluţie și necesită specialiști bine instruiţi, cu 
cunoștinţe vaste în domeniu. 

Misiunea Catedrei constă în contribuţia la formarea și ridicarea 
culturii investiţionale în Republica Moldova, precum și instruirea par-
ticipanţilor profesioniști pe piaţa valorilor mobiliare, în special, și a 
participanţilor pe piaţa fi nanciară, în general.

Din momentul organizării și până în prezent Catedra este condu-
să de Doamna Rodica Hîncu, profesor universitar, doctor habilitat în 
economie.

Catedra Investiţii și Pieţe de Capital posedă un înalt potenţial 
știinţifi co-didactic pentru pregătirea specialiștilor în domeniul inves-
tiţional și cel al pieţei de capital.

În activitatea știinţifi co-didactică colaboratorii Catedrei manifestă 
competenţă profesională teoretică și practică, responsabilitate, disci-
plină, activism și creativitate. Cota-parte a cadrelor didactico-știinţifi -
ce cu titlu știinţifi c este de 80% în totalul de cadre didactico-știinţifi ce 
angajate. 

În cadrul catedrei Investiţii și Pieţe de Capital procesul de studii 
este un domeniu prioritar, orientat în patru direcţii: Ciclul I (Licenţă), 
Ciclul II (Masterat), Doctorat și Postdoctorat. Cadrele didactice ale Ca-
tedrei, prin disciplinele oferite, deservesc majoritatea specialităţilor 
din cadrul A.S.E.M., specialitatea de bază fi ind Finanţe și Bănci. Dis-
ciplinele circumscrise Catedrei, predate în limbile română, rusă, en-
gleză, germană și franceză, sunt organizate pe trei module: Investiţii; 
Pieţe de capital; Preţuri. 

În ritmul timpului, pe acordurile Muzei Știinţei și Educaţiei, colec-
tivul catedrei ”Investiţii și Pieţe de Capital” pornind de la principiul “a 
educa înseamnă a-i face pe studenţi sa-și însușească prin muncă și 
experienţă un sistem de valori care să le dea posibilitatea să se inte-
greze în mod inteligent și moral într-o lume în rapidă schimbare”, în 
proiectarea materiei și în orele de predare, s-a pus un accent deosebit 
pe latura formativă a învăţării, având ca scop formarea unor specialiști 
capabili să se raporteze autonom, refl exiv, critic și creativ la economie, 
în general și la cultura investiţiilor, în special. 

Din momentul fondării, catedra Investiţii și Pieţe de Capital a 
adoptat ideile inovatoare cerute de mediul economic autohton, ajus-
tând programele sale educaţionale la standardele de învăţământ ale 
Uniunii Europene. Înfi inţarea Catedrei a coincis cu perioada în care 
în Republica Moldova a demarat un proces complex al restructură-
rii studiilor universitare în conformitate cu prevederile Acordului de 
la Bologna. În vederea realizării Programului de Învăţământ în cadrul 
Ciclului I (Licenţă), racordat la cerinţele procesului de la Bologha, Cate-
dra propune discipline de orientare spre specializarea care contribuie 
la formarea abilităţilor în domeniul investiţional și cel al pieţelor de 
capital, și anume:

Bazele activităţii investiţionale;o 
Bazele funcţionării pieţelor de capital;o 
Tranzacţii bursiere;o 
Tehnologia operaţiunilor bursiere;o 
Practici bursiere internaţionale;o 
Activitatea investiţională a Societăţilor pe Acţiuni.o 

Prin studierea disciplinelor de specialitate, studenţii acumu-
lează cunoștinţe ce vizează procesul investiţional, specificul func-
ţionării pieţelor de capital, activitatea participanţilor profesioniști 
pe piaţa valorilor mobiliare etc., acumulează abilităţi de evaluare 
a oportunităţilor de afaceri, determinare a surselor de finanţare a 
investiţiilor, estimare a costului capitalului, evaluare a eficienţei 
investiţilor, analizare a factorilor generatori de risc investiţional, 
evaluare a activelor financiare, aplicare a modalităţilor de tranzac-
ţionare a instrumentelor financiare în practica internaţională și cea 
autohtonă etc. 

Efortul cadrelor didactice se materializează în rezultatele studen-
ţilor noștri, care absolvind ciclul I (Licenţă), specializarea Finanţe și 
Bănci, obţin titlul de licenţiat în economie cu califi carea „economist” 
și reușesc să se încadreze atât în instituţiile de profi l cât și în diverse 
proiecte. 

În vederea diversifi cării modalităţilor de studiere și aprofundare a 
cunoștinţelor acumulate la curs, catedra, cu sprijinul rectoratului și a 
sponsorilor, organizează împreună cu studenţii anului II, specialitatea 
“Finanţe și Bănci”, concursul “Brain-Ring” cu genericul ”Piaţa de Capi-
tal: prezent și viitor”. La această manifestaţie participă studenţii spe-
cialităţii „Finanţe și Bănci” din grupele cu predare în limbile română, 
rusă, engleză. 

Organizarea procesului de studii în cadrul Ciclului II (Masterat) se 
înscrie în logica continuităţii, fi ind orientată spre dezvoltarea abilită-
ţilor și competenţelor acumulate în cadrul studiilor la Ciclul I (Licenţă) 
prin studierea unui set de discipline relevante specializării Investiţii și 
Pieţe de Capital, și anume:

Managementul portofoliului de investiţii;o 
Politici și strategii investiţionale;o 
Proiectarea investiţională;o 
Gestiunea riscurilor investiţionale;o 
Sisteme complexe de fi nanţare a investiţiilor;o 
Participanţi profesioniști pe piaţa de capital;o 
Speculaţii și manipulări pe piaţa de capital;o 
Achiziţii și fuziuni de companii;o 
Inginerie fi nanciară.o 

Deţinătorii diplomei de master în acest domeniu au un vast areal 
de angajare, corespunzător specializării obţinute, în cadrul compani-
ilor de estimare a valorilor mobiliare; societăţilor pe acţiuni, inclusiv 
bănci comerciale; registratorilor independenţi; instituţiilor de plasa-
ment colectiv; companiilor de consultanţă în domeniul investiţiilor și 
a pieţelor de capital; societăţilor de intermediere (broker, dealer); Co-
misiei Naţionale a Pieţei Financiare; Bursei de Valori a Moldovei; Depo-
zitarului Naţional al Valorilor Mobiliare; Ministerelor, departamentelor 
etc. în calitate de specialiști în:

consulting și asistenţă investiţională;- 
analiză și previziune investiţională;- 
elaborarea și implementarea business-planurilor - 

             pentru proiectele de investiţii;
formarea și gestionarea portofoliilor de investiţii;- 
evaluarea titlurilor fi nanciare etc. - 

Catedra are deja în palmaresul său și prima promoţie de maste-
ranzi absolvenţi la specializarea ”Investiţii și pieţe de capital”.

În cadrul catedrei IPC, în vederea elaborării și susţinerii tezelor 
de doctor și doctor habilitat la specialitatea 08.00.10 - Finanţe; Mo-
nedă; Credit, doctoranzii sunt orientaţi spre realizarea unor cercetări 
fundamentale și originale pe tematica investiţiilor și a pieţelor de 
capital În scurta perioadă de activitate a Catedrei, cadrele didactico-
știinţifi ce coordonează cercetările știinţifi ce a 12 doctoranzi și com-
petitori, dintre care 9 doctoranzi realizează studiile la secţia cu frec-
venţă redusă, 2 activează în calitate de competitor și un colaborator 
realizează studii postdoctorat. De menţionat, că în cadrul Catedrei 
elaborează teze nu doar doctoranzi din R. Moldova, ci și din Româ-
nia. În mai puţin de 5 ani de la fondarea catedrei, cadrele didactico-
știinţifi ce din cadrul acesteia au pregătit 4 doctori în știinţă, doi fi ind 
cetăţeni ai României.

Activitatea de cercetare știinţifi că a catedrei „Investiţii și Pieţe de 
Capital” vizează noi abordări teoretico-practice al domeniului investi-
ţional și cel al pieţei de capital, abordări ce s-au concretizat și urmează 
a fi  concretizate în articole știinţifi ce, monografi i, manifestări știinţifi -
ce, cursuri universitare etc. Obiectivele în domeniul cercetării știinţifi -
ce ale Catedrei sunt următoarele: 

extinderea domeniului de cercetare prin efectuarea cercetărilor  
teoretice ale problemelor din domeniul investiţiilor, riscurilor in-
vestiţionale, funcţionării și reglementării pieţei valorilor mobiliare 
(PVM) etc.;
elaborarea recomandărilor practice pentru impulsionarea activi- 
tăţii investiţionale, perfecţionarea cadrului economic și juridic al 
activităţii investiţionale;
cercetarea experienţei internaţionale în asigurarea climatului  
investiţional favorabil și ajustarea acestei experienţe la condiţiile 
Republicii Moldova;
instruirea cadrelor știinţifi ce de înaltă califi care prin doctorat; 
cooptarea studenţilor și masteranzilor, cu aptitudini în investiga- 
re știinţifi că, în efectuarea cercetărilor din domeniul investiţiilor și 
cel bursier, precum și efectuarea cercetărilor, în comun cu cadrele 
didactice, impulsionarea tinerilor cercetători pentru participarea 
la forurile știinţifi ce naţionale și internaţionale;
contribuţia la formarea unei școli știinţifi ce autohtone în dome- 
niul investiţiilor;
contribuţia la formarea unei școli știinţifi ce autohtone în dome- 
niul PVM.

Activitatea de cercetare știinţifi că a cadrelor didactice are loc prin 
participarea la realizarea temelor de cercetare a Catedrei, participarea 
în proiecte de cercetare, inclusiv a celor fi nanţate de AȘM, precum și 
prin cercetări individuale ale membrilor Catedrei. 

În perioada 1 ianuarie 2008–31 decembrie 2009, colaboratorii Ca-
tedrei au realizat prevederile proiectului știinţifi c cu tema: „Cercetarea 
riscurilor investiţionale în sectorul real al economiei” din cadrul Pro-
gramului de stat „Elaborarea mecanismelor și metodelor de stimulare 
a creșterii economice și reducere a sărăciei și de îmbunătăţire a calităţii 
vieţii în contextul SCERS”, Programului Naţional „Satul Moldovenesc” 
și Planului de acţiuni „Republica Moldova – Uniunea Europeană”.

Principalele rezultate practice ale cercetărilor știinţifi ce realizate 
s-au cristalizat în:

elaborarea recomandărilor către Guvernul Republicii Moldova - 
privind efi cientizarea implementării „Strategiei de atragere a investi-
ţiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015”;

elaborarea recomandărilor către ministerele de resort, instituţii - 
și organizaţii privind perfectarea cadrului legal și instituţional în sco-
pul ameliorării climatului investiţional din Republica Moldova;

elaborarea recomandărilor către agenţii economici din ramura - 
viti-vinicolă privind posibilităţile de diminuare a riscurilor aferente ac-
tivităţii investiţionale.

Recomandările formulate au fost apreciate de către Ministerul Fi-
nanţelor al R. Moldova, Ministerul Economiei al R. Moldova, Comisia 
Naţională a Pieţei Financiare, Agenţia Agroindustrială MOLDOVA-VIN, 

agenţii economici, inclusiv din sectorul viti-vinicol, prin certifi carea 
implementărilor respective.

Aspecte ale respectivei cercetări s-au regăsit pe parcursul acestor 
ani în temele de cercetare ale catedrei, precum și în formulările temelor 
de cercetare a tinerilor cercetători (studenţi, masteranzi și doctoranzi), 
ghidaţi de coordonatorii știinţifi ci din cadrul catedrei. Actualmente 
tema de cercetare a catedrei este ”Rolul investiţiilor în dezvoltarea du-
rabilă a economiei naţionale în contextul integrării europene.”

În perioada anilor 2005-2010, în baza cercetărilor efectuate în ca-
drul Catedrei, colaboratorii acesteia au publicat lucrări știinţifi ce (mo-
nografi i, articole știinţifi ce) în număr de cca 100 lucrări. Dintre cele 
mai semnifi cative publicaţii ar fi  de menţionat:

Hîncu Rodica, Criclivaia Diana. Fenomenul dublei impuneri: as-a) 
pecte teoretice și practice (monografi e);

Hîncu Rodica, Suhovici Ana, Bunu Mariana, Gumovschi Ana, b) 
Dascaliuc Daniela, Roșca Marcelina, Marianciuc Aurelia. Culegere de 
articole elaborate în cadrul proiectului „Cercetarea riscurilor investiţi-
onale în sectorul real al economiei”;

 Hîncu Rodica, Bunu Mariana, Suhovici Ana, Gumovschi Ana, c) 
Dascaliuc Daniela. The investment potential and risks proper to in-
vestment activity within the economy of Republic of Moldova. Ana-
lele Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi, România, (revistă cotată de 
C.N.C.S.I.S. în categoria B+). 

O grijă deosebită membrii catedrei au acordat procesului de per-
fecţionare și pregătirii știinţifi ce de specialitate. Competenţele speci-
fi ce s-au fi nalizat prin activitatea știinţifi că la nivelul catedrei proiec-
tată de cadrele didactice prin diverse elaborări: manuale, cursuri de 
lecţii, note de curs, indicaţii metodice privind studierea disciplinelor, 
problemare etc. Printre primele cele mai reprezentative lucrări pot fi  
menţionate: 

„Основы инвестиционной деятельности” (manual universi-− 
tar), publicat în anul 2008, având ca autori pe Hîncu Rodica, Suhovici 
Ana și Luchian Ivan;

„Основы инвестиционной деятельности” (практическое − 
пособие), publicat în anul 2010, având ca autori pe Hîncu Rodica, Su-
hovici Ana;

„Managementul portofoliului de investiţii” (sinteze, scheme, − 
studii de caz), publicat în anul 2009, având ca autori pe Luchian Ivan 
și Marianciuc Aurelia;

”Bazele activităţii investiţionale”, (sinteză și aplicaţii), publicat în − 
anul 2010, având ca autori pe Hîncu Rodica, Bunu Mariana, Dascaliuc 
Daniela;

DIMENSIUNILE  ACTIVITĂŢII  CATEDREI ”INVESTIŢII ŞI 
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„Основы деятельности рынков капитала”, publicat în anul − 
2010, având ca autori pe Jeleznova Nina;

 ”Bazele funcţionării pieţei de capital”, (sinteză și aplicaţii), pu-− 
blicat în anul 2010, având ca autori pe Suhovici Anna-coordonator, 
Munteanu Nina, Roșca Marcelina.

La doar cinci ani de funcţionare Catedra este omniprezentă la 
toate etapele procesului didactico-știinţifi c. Astfel, participarea mem-
brilor catedrei Investiţii și Pieţe de Capital la diverse manifestări ști-
inţifi ce, din momentul fondării și până la momentul de faţă, a avut 
ca rezultat publicarea a 100 rezumate ale comunicărilor în cadrul 
conferinţelor (simpozioanelor, meselor rotunde) știinţifi ce naţionale 
și celor de nivel internaţional.

Catedra Investiţii și Pieţe de Capital se implică activ în organizarea 
manifestărilor știinţifi co-practice ce vizează tematica investiţiilor, a 
pieţelor de capital, inclusiv a PVM autohtone și anume:

Masa rotundă „Problemele dezvoltării pieţei de capital în Repu-1) 
blica Moldova”, noiembrie 2005;
Seminarul practico-știinţifi c „Piaţa de capital a Republicii Mol-2) 
dova: realităţi și perspective de dezvoltare”, martie 2008;
Masa rotundă „Potenţialul investi ţional al economiei Republicii 3) 
Moldova și perspectivele de dezvoltare a acestuia”, iunie 2008;
Masa rotundă „Activitatea investiţională și stimularea acesteia: 4) 
practici naţionale și internaţionale”, decembrie 2008;
Masa rotundă “Tendinţe actuale de dezvoltare a Pieţei Valorilor 5) 
Mobiliare din Republica Moldova”, iunie 2009;
Masa rotundă “Riscuri investiţionale și impactul acestora asupra 6) 
economiei naţionale”, decembrie 2009.

La dezbaterile organizate în cadrul respectivelor manifestări au 
participat reprezentanţi din cadrul:

Ministerului Economiei al Republicii Moldova;  
Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova;  
Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova;  
Academiei de Știinţe a Moldovei;  
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare;  
Asociaţiei Băncilor Comerciale din Republica Moldova;  
Asociaţiei Investitorilor Străini;  
SC „Casa de investiţii Bis Capital” SRL;  
Societăţilor de Asigurări;  
 Agenţilor economici autohtoni (”Cricova-Vin” S.A., „Vinăria Bostovan” S.A,  
Î.M. „Vismos”, SRL „Aspect Invest”, „Viorica Cosmetic”S.A., ” Artima” S.A.; 

Catedrelor ASEM și altor instituţii de învăţământ superior;  
Mass-media etc.  

Din momentul fondării, catedra “Investiţii și Pieţe de Capital” a 
consolidat și dezvoltat relaţii de colaborare cu instituţii atât din ţară, 
cât și de peste hotarele ei. În acest context, s-au stabilit relaţii de co-
laborare știinţifi că cu catedrele similare din instituţiile de învăţământ 
superior, cum ar fi :

Universitatea de Stat din Moldova;  
Universitatea Tehnică din Moldova; 
Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova; 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova; 
Academia de Studii Economice, București; 
Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad; 
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi; 
Universitatea din Craiova; 
Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова,  
Москва;
Белорусский Государственный Экономический Универси- 
тет,  Минск.

Au fost stabilite relaţii de colaborare cu Ministerul Economiei al 
Republicii Moldova, Camera de Comerţ a Republicii Moldova, Agenţia 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, Asoci-
aţia Investitorilor Străini, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Bursa 
de Valori a Moldovei, Registratori Independenţi, Societăţi pe Acţiuni, 
Organizaţia de Atragere a Investiţiilor și Promovarea Exportului, Bănci 
Comerciale, Asociaţia Băncilor Comerciale din R. Moldova și alte insti-
tuţii participante pe piaţa fi nanciară a Republicii Moldova. 

Organizarea practicii studenţilor și masteranzilor a fost și este un 
bun prilej pentru fructifi carea relaţiilor de colaborare cu instituţiile 
menţionate.

ANIVERSAREA DE 5 ANI DE LA FONDAREA 
CATEDREI ”INVESTIŢII ŞI PIEŢE DE CAPITAL”

Invit
aţie

Cu prilejul anului aniversar Catedra ”Investiţii şi Pieţe de Capital” orga-

nizează, la data de 29-30 octombrie, conferinţa internaţională cu genericul 

”Rolul investiţiilor în dezvoltarea durabilă a economiei naţionale”. În spe-

ranţa că şi Dumneavoastră, stimaţi cititori ai ziarului ”Curierul economic” 

veţi benefi cia de noi idei în urma dezbaterilor ştiinţifi ce, Vă invităm atât în 

sesiunea plenară a conferinţei, cât şi la lucrările pe secţiuni.

PROGRAMUL GENERAL AL CONFERINŢEI ”ROLUL INVESTIŢIILOR ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ 
A ECONOMIEI NAŢIONALE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE”
Joi, 28 octombrie, 2010
8.00 – 18.00   Primirea invitaţilor
Vineri, 29 octombrie, 2010

9.30 – 10.00 Înregistrarea participanţilor Biblioteca ASEM, Sala 
”E. Hrişcev” bloc B, parter

10.00 - 10.30

Deschiderea conferinţei 

Cuvînt de deschidere 
Rectorul ASEM 
BELOSTECINIC Grigore, membru corespondent al AŞM, profesor 
universitar, dr. habilitat
Cuvîntări de salut
Decanul facultăţii ”Finanţe”, ASEM
COBZARI Ludmila, profesor universitar, dr. hab.
Invitaţi din Galaţi 
ȘTEFĂNESCU Răzvan, lector, dr. Universitatea „Dunărea de Jos”, 
Galaţi, România
Invitaţi din Minsk
РУМЯНЦЕВA О. И., к. э. н., доцент, зав. кафедрой «Денежного 
обращения, кредита и фондового рынка», БГЭУ, г. Минск
ШКУТЬКО О.Н., к.э.н., доцент, заместитель зав. кафедры „Mировой 
экономики” БГЭУ , г. Минск

Biblioteca ASEM, Sala 
”E. Hrişcev” bloc B, parter

10.30 - 12.00 Sesiune plenară Biblioteca ASEM, Sala 
”E. Hrişcev” bloc B, parter

12.00 - 13.00 
Standuri de carte 

Excursii

Biblioteca ASEM, Sala 
”E. Hrişcev” bloc B, parter
Sala Multimedia, biblioteca ASEM 
bloc F, incubator etc.

13.00 - 14.00 Pauza de prânz
14.30 - 17.30 Lucrări pe secţiuni tematice
Secţiunea I Rolul investiţiilor în dezvoltarea durabilă a economiei naţionale Sala 104, bloc B, parter
Secţiunea II Perspective de dezvoltare a pieţei valorilor mobiliare în contextul 

proceselor de integrare europeană Sala 413, bloc C 

Secţiunea III Contribuţia investiţiilor străine în dezvoltarea sectorului bancar Sala 701, bloc B

Secţiunea IV Politica investiţională a statului și contribuţia acesteia la edifi carea 
Societăţii Cunoașterii Sala 202, bloc F

Sîmbăta, 30 octombrie, 2010

10.00 - 11.30 Continuarea lucrărilor Conferinţei  Sala 326, bloc C
11.30 - 12.00 Închiderea lucrărilor Conferinţei  Sala 326, bloc C

Sperăm să ne onoraţi cu prezenţa Dumneavoastră la Conferinţa Ştiinţifi că Jubiliară!
Membrii Comitetului Organizatoric al Conferinţei

Într-un cadru academic restrâns, dar 
festiv, la data de 25 august a.c. în incinta 
catedrei IPC, colectivul acesteia a sărbăto-
rit cea dea cincea aniversare de la fondare. 
La festivitate au participat atât membrii 
de bază ai catedrei, cât și cumularzi. Co-
lectivul catedrei a fost onorat de prezenţa 
administraţiei ASEM în persoana dom-
nului rector Grigore Belostecinic, prim 
prorector Ala Cotelnic, prorector Tatiana 
Mișova, care au venit cu un imens buchet 
de frumoase cuvinte de felicitare. Domnul 
rector al ASEM, Grigore Belostecinic a sub-
liniat importanţa activităţii catedrei Inves-

tiţii și Pieţe de Capital atât pentru sistemul 
de învăţământ superior, cât și pentru eco-
nomia naţională. Excelenţa Sa a apreciat 
rolul exponenţial al catedrei în dezvol-
tarea culturii investiţionale, menţionând 
aportul incontestabil la activitatea și per-
formanţa catedrei, a doamnei Rodica Hîn-
cu, șef al catedrei IPC, căreia i-a înmânat 
o diplomă de excelenţă. Prin diplome de 
excelenţă a fost confi rmată munca asiduă, 
de mai mulţi ani de zile în cadrul ASEM, 
a doamnelor Nina Jeleznova și Anna Su-
hovici. Importanţa evenimentului a fost 
întregită și de onorata prezenţă a deca-

nului facultăţii ”Finanţe”, doamna Ludmi-
la Cobzari, a șefi lor catedrelor din cadrul 
facultăţii Nadejda Botnari, Oleg Stratulat, 
Djulieta Rusu, Tudor Dumitraș, precum 
și a doamnei Silvia Ghinculov, director al 
bibliotecii ASEM. Doamna Rodica Hîncu, 
șef-catedră a efectuat o incursiune retros-
pectă în activitatea catedrei IPC și a men-
ţionat realizările colectivului pe parcursul 
celor cinci ani, a enunţat unele planuri de 
viitor și a mulţumit invitaţilor pentru feli-
citări și susţinere, iar membrilor catedrei 
pentru seriozitate, profesionalism și de-
votament faţă de munca nobilă.
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În luna iulie curent, trei studen-
te ale ASEM au avut șansa de a stu-
dia economie și politică la Institutul 
American pe Sisteme Politice și Eco-
nomice, un program al Fundaţiei 
pentru Studii Americane, în colabo-
rare cu Georgetown University, din 
capitala SUA. 

În sens academic, cunoștinţele noas-
tre în politică și Legea Constituţională, 
Teoria Drepturilor Omului și Democraţie 
au fost considerabil îmbunătăţite, da-
torită lecţiilor conduse de dnul Roger 
Pilon, fondatorul și directorul Centrului 
de Studii Constituţionale CATO din Wa-
shington DC, SUA. 

Un interes deosebit au trezit lec-
turile: Dialogurile lui Platon și Seneca, 
Teoria legii naturale a lui John Locke și 
Declaraţia de Independenţă a Statelor 
Unite, inclusiv Constituţia. Împreună 
cu colegele mele, am avut ocazia de 
a analiza ce stă la baza naţiunii ameri-
can și am înţeles că este vorba de acele 
trei idei importante: viaţa, libertatea și 
aspiraţia către fericire. Am avut șansa 
să realizez încă o dată că meritele de-

mocraţiei și libertăţii se opun regimului 
comunist de cele mai multe ori.

De asemenea, a fost interesant să 
fi m prezente la cursurile lui Kurt Rotho-
ff , profesor la Universitatea Seton Hall 
din New Jersey, SUA. La lecţiile dlui, am 
făcut o revizuire amplă a conceptelor 
economice de bază ale lumii moderne 
și am mai reușit să analizez interrelaţia 
infl uenţei politice cu stimulente econo-
mice, cu tangenţe la criza economică și 
fi nanciară recentă.

Cel mai util a fost să avem posibilita-
tea să aplicăm cunoștinţele obţinute în 
cadrul orelor de economie și politică în 
simularea legislativă, în care, fi ind parte 
a unei echipe de zece studenţi, am avut 
ocazia să creăm și să aprobăm cinci legi. 
Echipa pe care am condus-o a reușit să 
aprobe o lege cu privire la impozitul pe 
venit. De asemenea, am făcut parte din-
tr-o simulare a unui proces de judecată. 
Fiind în postură de avocat, am readus în 
scenă cazul renumit US vs. Raich și am 
câștigat procesul. 

Lecţiile au fost deosebit de in-
teractive și practice, mai cu seamă 
seminarele, care le petreceam cu pro-

fesori de la Georgetown și Clemson 
University. 

Am avut și seminare la care au par-
ticipat oameni de afaceri din întreaga 
lume. O inspiraţie bună pentru mine a 
fost dnul Alan Seigrist, fondatorul The 
Executive Center, care și-a împărtășit 
vasta sa experienţă în afaceri cu noi, stu-
denţi la început de cale. 

În cadrul zilei de schimb cultural, 
împreună cu cei șașe studenţi din Mol-
dova, am făcut o prezentare a ţării, men-
ţionând despre minunăţiile Moldovei și 
chiar instituţia noastră de învăţământ 
superior, ASEM.

După susţinerea examenelor de eco-
nomie și politică, punctul cultiminant al 
programului a fost ceremonia de absol-
vire, unde l-am avut ca invitat special pe 
prim-ministrul Poloniei, dnul Donal Tusk. 

Am părăsit Praga având cu 130 mai 
mulţi prieteni din 32 de ţări ale lumii. A 
fost cea mai minunată experienţă din 
vara 2010, petrecută în capitala Republi-
cii Cehe, Praga. 

Victoria VLAD,
REI,  a. III

Într-un mediu extrem de dinamic, 
inovaţia este esenţială pentru apariţia și 
dezvoltarea afacerilor. Pentru a putea 
face faţă concurenţei, companiile tre-
buie să dispună de inovaţii. Nu se mai 
pune problema dacă ar trebui să avem 
inovaţii, ci condiţiile care trebuie create 
pentru instituirea unui management 
inovaţional efi cient. Marile întreprin-
deri, fi ind supuse presiunii concurenţei 
internaţionale, și-au menţinut poziţia 
dominantă pe piaţă prin accentul pus 
pe managementul inovaţiilor, drept 
exemplu poate servi compania Sam-
sung Electronics.

Samsung activează pe piaţa pro-
duselor electronice, fabricând tele-
foane mobile, aparate foto, TV, video, 
computere, electrocasnice, numără 
peste 164000 angajaţi, are vânzări de 
de $117.4 miliarde (2009) și este con-
siderată una dintre cele mai inovatoare 
companii din lume.

Deși, atunci când și-a început acti-
vitatea, compania nu a fost privită ca 
o ameninţare serioasă de către marii 
producători din ramură, aceasta, prin 
efortul și investiţiile considerabile în 
inovare, a ajuns să-și diferenţieze cu 
succes produsele de cele concurente, 
poziţionându-le ca produse de „calitate 

înaltă” și „high-tech”. Investiţiile în C&D 
și design au răsplătit Samsung Electro-
nics cu o poziţie dominantă pe piaţă și 
percepţia de premium brand. 

Drept sursă de inovare pentru între-
prindere, servesc provocările mediului 
extern, și anume cerinţele ecologice, 
evoluţia tehnico-știinţifi că și informaţi-
onală. Deoarece în acest business totul 
depinde de creativitatea oamenilor, 
compania are un număr considerabil 

de angajaţi preocupaţi exclusiv de ge-
nerarea inovaţiilor. Acest proces este 
stimulat și de clienţii întreprinderii, 15 
la sută din echipa C&D fi ind axată ex-
clusiv pe cercetarea nevoilor umane și 
stilului de viaţă. 

Înainte ca produsele companiei să 
fi e lansate pe piaţă, acestea sunt eva-
luate în baza următoarelor criterii: ca-
lităţi de inginerie, estetică, destinaţia 
de utilizare, unicitatea și caracteristicile 

noi pe care consumatorii le-ar conside-
ra atractive. 

Spiritul inovativ Samsung este sus-
ţinut de 17 centre C&D și 6 centre de 
design la nivel mondial, în care lucrea-
ză 32000 de specialiști. Centrele de 
cercetare din Suedia, Austria, Brazilia, 
Canada, Marea Britanie, SUA, China, 
Rusia, Franţa, Germania, India, etc., pe 
lângă scopul de dezvoltare a relaţiilor 
știinţifi ce și tehnologice, sunt respon-

sabile și de întreţinerea și dezvoltarea 
relaţiilor guvernamentale și de analiză 
a tendinţelor și orientărilor în domeniu, 
îmbunătăţirea contactelor de afaceri cu 
autorii de tehnologii, căutarea și evalu-
area specialiștilor califi caţi care ar putea 
fi  angajaţi de către Samsung. 

Compania a deschis un Open Inno-
vation Center în Silicon Valley, locaţie 
ce oferă resurse și oportunităţi unice în 
domeniul cercetării și inovării, facilitând 

interacţiunile intelectuale cu persoane 
progresive în domeniul high-tech și in-
formatică. 

Samsung conștientizează că, pentru 
a crea un produs bun, trebuie să cunoști 
persoana căreia te adresezi și să rapor-
tezi optim produsele fi rmei. Compania 
a elaborat un program educaţional unic 
pentru designerii de top ai întreprinde-
rii, organizând un tur complet al istoriei 
în locaţii ca Washington, Mexic, Paris, 
Florenţa, Berlin, Delhi, Beijing, Tokyo. 
Cercetarea s-a axat pe varietatea de 
culturi, arhitectura deosebită, idei, in-
venţii, proprietate intelectuală, gândire 
modernă și proiectare. Scopul acestei 
experienţe a fost ca specialiștii să-și 
creeze propriile defi niţii ale unui design 
bun, renunţând la idei preconcepute. 

Pentru a asigura continuarea acestui 
progres în cercetare și dezvoltare, Sam-
sung Electronics are o serie de iniţiati-
ve globale de a atrage, cultiva și reţine 
oamenii cei mai deștepţi. Organizaţia 
comunică și interacţionează frecvent 
cu mediul academic, efectuând vizite 
și prezentări la universităţi cu renume. 
Întreprinderea oferă oportunităţi de 
afi rmare internaţională, dezvoltare și 
educaţie prin stagii, burse și oportuni-
tăţi de studii postuniversitare. 

Inovarea necesită resurse fi nanciare 
considerabile, la Samsung, în fi ecare an, 
se investesc aproximativ 6 miliarde do-
lari în activităţile de cercetare și dezvol-
tare, ce constituie mai mult de 5% din 
veniturile din vânzări. 

Pentru a asigura dezvoltarea și im-
plementarea cu succes a inovaţiilor, 

Samsung Electronics pune accent pe 
abilitatea de a penetra noi pieţe prin în-
vestiţii record în publicitate și parteneri-
at continuu cu Jocurile Olimpice, coope-
rarea intensă cu partenerii de afaceri pe 
tot parcursul lanţului de aprovizionare 
prin schimb de informaţie, implementa-
re de proiecte și inovaţii comune. 

Compania elaborează mai mult 
de 2500 de brevete anual, fi ind, de 
asemenea, foarte activă în acordarea 
licenţelor și cumpărarea de proprie-
tăţi intelectuale de la începători și cor-
poraţii în cadrul licitaţiilor IP. Samsung 
Electronics face investiţii considerabile 
în protecţia adecvată a proprietăţii in-
telectuale pentru a asigura relaţii reci-
proc-favorabile cu partenerii de afaceri, 
a consolida poziţiile industriale și a 
obţine profi turi suplimentare. Valoarea 
brandului Samsung constituie $16953 
mln, fi ind desemnat brandul cu ascen-
siune și dezvoltare maximă. Compania 
și-a reconfi rmat spiritul inovator prin 46 
de premii International CES Innovations 
2009 Design and Engineering Awards. 

În concluzie, reieșind din infl uenţa 
majoră pe care o are inovarea asupra 
succesului întreprinderii și din exemplul 
prezentat, un management inovaţional 
efi cient presupune: investiţii considera-
bile, formarea unei echipe competente, 
asigurarea unui climat favorabil crea-
tivităţii, acţiuni de atragere a cadrelor 
profesioniste, protecţia proprietăţii in-
telectuale și promovarea corectă a no-
ilor produse. 

Doina BACIU

STUDENŢI ASEM 
LA CHARLES UNIVERSITY DIN PRAGA

INOVAREA – CHEIA SUCCESULUI

 MEDITAŢIE

CINE? DE UNDE? 
CÂND? CUM?...

Toţi ne punem întrebări existen-
ţiale: “Cine suntem? De unde venim? 
Încotro ne îndreptăm? Care este mi-
siunea vieţii noastre, în această via-
ţă, în această dimensiune? Deseori, 
astfel de frământări ne vin involun-
tar, în copilărie, printre gândurile 
ghidușe și jucării. Din momentul în 
care “ni s-a aprins becul”, începem 
să căutăm întrerupătorul, sau, mai 
bine zis, să ne întrebăm despre exis-
tenţa/inexistenţa lui, cum îl găsim, 
cum arată.

Există sau nu o putere divină, ce 
e bine și ce e rău, cum să găsim ieșire 
din labirintul existenţial?

La 16 ani, îl citim pe Descartes 
“Does God really exist?” și începem să 
facem yoga. La 17 ani, când ne îndră-
gostim, simţim că am încorporat uni-
versul în sufl etul nostru, că am găsit 
ce căutam, că suntem liniștiţi. La 18 
ani, când vin dezamăgirile, ne îngro-
păm frustrările în muzica asurzitoare 
de la disco și în stilul vestimentar rap, 
care arată că nu ne pasă de nimic, că 
suntem independenţi, că avem răs-
punsuri la toate întrebările.

La 19 ani, ne implicăm în proiecte 
sociale și economice, facem volunta-
riat și avem primele idei de afaceri. 
Ni se aplică discursul, același, tuturor 
generaţiilor, cum că noi, anume noi, 
suntem viitorul, că putem schimba 
lucrurile în bine în ţara în care trăim și 
suntem îndemnaţi să punem umărul 
pentru binele ţării.

La 20 de ani, convinși de impor-
tanţa onestităţii, cinstei, demnităţii, 
descoperim dimensiunea gigantă a 
caracatiţei numită “corupţie”, basm de 
care auzim deseori și la TV, și la radio, 
oriunde!

La 21 de ani ne bate gândul să 
părăsim ţara, să îmbrăţișăm o cultură 
care este susţinută și fi nanţată de stat, 
să ne investim energia, timpul, idei-
le în binele unei societăţi care ne va 
răsplăti cu un salariu decent pentru 
efortul depus.

Ne pare rău de prieteni, familie, 
de amintirile noastre, dar jertfim 
totul în numele progresului indivi-
dual suprem. În secolul informaţi-
ei, unde trebuie să știi totul pentru 
a putea suprevieţui, faci mai mult 
decât necesarul pentru a fi bun și 
tot nu e de ajuns. În astfel de tim-
puri, periodic, suntem străfulge-
raţi, la fel precum în copilărie, de 
întrebări existenţiale. Dar, de data 
aceasta, câteodată și de răspunsuri 
existenţiale... 

Oamenii sunt puncte ale conștiin-
ţei manifestate, fi ecare cu propriul său 
univers, creat de propria persoană, fi -
ecare cu un laborator de experienţe și 
sentimente în interior, o enciclopedie 
a Marii Britanii infi nite, un izvor nese-
cat de dorinţe de cunoaștere (cel pu-
ţin, până apare platitudinea). 

Ludmila URSU, 
CON, a. III
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OMUL ŞI ACTIVITATEA
Ragnar Frisch s-a născut pe 3 

martie 1895 în orașul Oslo, capitala 
Norvegiei. Și-a făcut studiile la Uni-
versitatea din Oslo. În anul 1920, 
s-a căsătorit cu Mary Smedal. Din 
această căsătorie a avut un singur 
copil – o fată. După moartea primei 
soţii (1952), Frisch s-a recăsătorit, în 
anul 1953, cu Astrid Iohannessen. A 
avut parte de o viaţă familială nobi-
lă și calmă. Frisch s-a bucurat de o 
viaţă intelectuală intensă, pusă în 
serviciul progresului general-uman 
și al binelui universal. În anul 1973, 
s-a stins din viaţă liniștit și falnic ca 
lumânarea, care și-a epuizat sursa 
energetică.

Frisch a fost profesor de știinţe 
economice (1926-1965) și director 
al Institutului de Economie al Uni-
versităţii din Oslo (1931-1965). În 
acest răstimp, a fost invitat la Uni-
versitatea Yalle (S.U.A.) și la Sorbona 
(Franţa), pentru a ţine prelegeri la 
tema “analiza economico-matema-
tică” cu utilizarea modelelor econo-
mico-matematice.

Frisch, împreună cu Ian Tinber-
gen, a creat o știinţă nouă în baza 
sintezei teoriei economice, statisticii 
și matematicii, pe care au numit-o 
econometria. Pentru meritele sale 
știinţifi ce de pionierat, Frisch a fost 
ales membru onorifi c al Academii-
lor de Știinţe ale Statelor Unite ale 
Americii, Marii Britanii, Norvegiei, 
Suediei și al altor ţări.

În plus la Premiul Nobel, Frisch 
s-a mai învrednicit și de alte distinc-
ţii: Premiul Schumpeter al Universi-
tăţii Harward din Statele Unite ale 
Americii (1955) și Premiul Antonio 
Feltrinelli al Academiei Naţionale de 
Știinţe a Italiei (1961).

În timpul ocupaţiei fasciste, 
Frisch a fost întemniţat la închisoa-
rea din Oslo. După cel de-Al Doilea 
Război Mondial, el a mai activat în 
calitate de consilier economic pe 
lângă Guvernele Indiei și Egiptului, 
nemaivorbind de faptul că mulţi ani 
în șir a fost consultant economic al 
Guvernului Norvegiei.

Frisch a practicat alpinismul. A 
avut și un hobby entomologie. Timp 
de 60 de ani, el a studiat particula-
rităţile genetice ale albinelor. Acest 
hobby nu e o “metodă de anihilare 
a timpului”, ci un “obicei la care nu 
poţi renunţa nicicând” (după cum 
afi rma însuși R. Frisch).

Frisch a fost un mare umanist: a 
iubit familia, oamenii și, aidoma lui 
Tinbergen, și-a dedicat viaţa “bine-
lui comun” universal.

RAGNAR FRISCH 18951973
Ragnar Frisch este laureat al Premiului Nobel în domeniul economiei pe anul 1969.

FONDUL DE IDEI 
ALE OPEREI 
ECONOMICE 
A LUI FRISCH

Meritele lui Frisch în știinţa eco-
nomică mondială sunt destul de 
esenţiale:

1) împreună cu Tinbergen, a cre-
at o știinţă nouă - econometria;

2) a elaborat metodologia anali-
zei economico-matematice, punând 
bazele construcţiei modelelor mate-
matice în economia aplicativă;

3) este unul dintre primii econo-
miști, care a diferenţiat sferele de 
analiză: macroeconomică și micro-
economică, utilizând pentru prima 
oară modelul dinamic macroecono-
mic al ciclului economic real și unin-
du-l pe acesta din urmă cu principiul 
acceleratorului;

4) a contribuit la dezvoltarea și 
extinderea programării lineare.

ECONOMETRIA
Frisch și-a început activitatea 

de economist printr-o critică lejeră 
a limbajului “literar” al economiș-
tilor Smith, Ricardo, Mill, menţio-
nând că teoria economică trebuie 
să îmbrace alte veșminte termino-
logice - cele matematice. Din cau-
za “stilului literar”, economiștii sus-
numiţi, spunea Frisch, au posedat 
o logică economică “nebuloasă” și 
“obscură”.

Frisch a tins să comunice știin-
ţei economice un “start nou”, care 
ar permite apropierea ei de știin-
ţele naturale prin crearea unei noi 
teorii, bazată pe matematică și în-
globată în practica economică cu 
ajutorul metodelor de analiză em-
pirică, efectuată de statistica mate-
matizată.

În prima sa lucrare știinţifi că - 
articolul “Despre problema econo-
miei pure”, publicat în anul 1926 în 
limba franceză (“Sur une probleme 
d’economie pure”), Frisch a expus 
într-o nouă viziune teoretia cererii 
de consum - fi liaţie a știinţei econo-
mice, al cărei obiect este “compor-
tamentul psihologic al consuma-
torului”. Teoria lui Frisch conţinea 
concluzii matematice, extrase din-
tr-un număr limitat de axiome 
matematice, ce caracterizau com-
portamentul consumatorului, care 
tinde să-și maximalizeze utilitatea 
ca rezultat al consumului oricărui 
bun economic.

El a pornit de la presupunerea 
că, pe bună dreptate, consumatorul 
își maximalizează utilitatea, iar func-
ţia utilităţii posedă anumite calităţi 
(cantitative) matematice clare. Cu 
ajutorul mecanismului matemati-
zat, Frisch a pus pe un fundament 
nou teoria procesului de producţie, 
teorie ce studiază comportamentul 
producătorilor și fi rmelor reale. Însă, 

cu regret, aceste idei superbe au 
rămas “terra incognita” pentru con-
temporanii săi, puţin pregătiţi pen-
tru a înţelege teoria matematizată a 
lui Frisch.

În anul 1929, Frisch a publicat 
prima sa lucrare de proporţii cu 
titlul: “Corelaţia și devierea varia-
bilelor statistice”, apărută în limba 
engleză (“Correlation and Scater 
in Statistical Variables”). În această 
lucrare, Frisch a descris difi cultăţile, 
ce apar la depistarea legăturii cau-
zale în economie, în cazurile când 
tendinţele analizate sunt determi-
nate de acţiunea simultană a vari-
abilelor reciproc dependente, așa 
cum se întâmplă în problema ra-
portului dintre cerere și ofertă. El se 
adresează în permanenţă factorului 
timp și perturbaţiilor, intervenite 
într-o perioadă concretă de timp.

În anul 1932, el a publicat o lu-
crare originală de ordin empiric, tot 
în limba engleză, cu titlul “Metode 
noi de estimare a utilităţii margina-
le” - “New metods of Measuring Mar-
ginal Utility”. Peste doi ani (1934), 
apare o altă lucrare: “Analiza con-
fl uenţelor statistice în sistemul unei 
regresii depline” - “Statistical Confl u-
ence Analysis by Means of Complete 
regression Systems”. Aici, el a supus 
analizei statistico-matematice pro-
blema variabilelor reciproc depen-
dente.

Lui Frisch îi aparţine denumirea 
noii știinţe economice - econome-
tria. Iar în anul 1930, el a fondat, îm-
preună cu alţi economiști, Asociaţia 
Econometrică Internaţională, sub 
tutela căreia i-a întrunit pe toţi sta-
tisticienii-matematicieni, adepţi ai 
modelării matematice în economie. 
Mai mult de 30 de ani, el a activat în 
calitate de redactor al revistei “Eco-
nometria”.

MICROECONOMIA 
ŞI MACROECONOMIA

În anii ‘30, Frisch a fost preocu-
pat de cauzele Marii Depresii (1929-
1933) și căile ieșirii din ea. Rodul 
acestor preocupări a fost articolul 
fundamental cu tema: “Problema 
propagării și problema impulsului 
în economia dinamică” - “Propaga-
tion Problems and Impulse Proble-
ms in Dynamic Economics” (1933). 
Aici, pentru prima oară în gândirea 
economică, au fost utilizaţi doi ter-
meni noi: microeconomia - parte a 
economiei, care analizează (studi-
ază) comportamentul subiecţilor 
economici automizaţi; și macroc-
conomia - parte a economiei, care 
analizează sfera de activitate eco-
nomică la scara economiei unei 
ţări și care operează cu indici agre-
gaţi - macroeconomici: venitul na-
ţional, inflaţia, șomajul, impozitele 
etc. Tot aici a fost elaborat și siste-
mul de calcul al venitului naţional 
al ţării.

CICLURILE ACTIVITĂŢII 
ECONOMICE

Frisch abordează dintr-un unghi 
nou de vedere problema ciclicităţii 
dinamicii economice ca atare. El a 
analizat această problemă în două 
articole publicate în 1933 și 1936, 
cu unul și același titlu: “Despre con-
cepţia echilibrului și dezechilibru-
lui” - “On the Nation of Equilib-rium 
and Disequilibrium”. Ciclurile au fost 
examinate prin prisma acceleratoru-
lui, lămurind faptul că schimbările 
la nivelul (volumul) de investiţii și 
nivelul de venituri pot fi  “capabile” 
la autoaccelerare. Adică volumul de 
investiţii va crește în dependenţă de 
volumul de venituri.

Modelul matematic al economi-
ei dinamice, elaborat de el, ilustra 
că fluctuaţiile economice (ciclurile 
activităţii economice) pot apărea 
spontan în urma unor cataclisme 
imprevizibile, cum ar fi: războiul, 
panica la bursa de valori sau un salt 
brusc al preţurilor la materia primă 
de import. Durata acestor fluctua-
ţii, în modelul lui Frisch, era variată 
și racordată la diferenţa dintre un-
dele scurte și undele lungi ale acti-
vităţii economice reale. Probleme-
le economice tratate de Frisch, în 
timpul Marii Depresii, corespund 
celor abordate de John M. Keynes 
în domeniul analizei macroecono-
mice. Prin lucrarea “Economiile și 
planificarea circuitului”, apărută 
în anul 1933, el a anticipat multe 
idei elaborate de Keynes în “Teoria 
generală...”, publicată în anul 1936. 
Printre ele e și ideea cu privire la 
intervenţia statului în activitatea 
economică în scopul reglării și di-
rijării menite de a salva economia 
din haosul Marii Depresii. La fel ca 
și Keynes, Frisch s-a preocupat de 
problema restabilirii echilibrului 
economic, dispărut din economia 
tuturor ţărilor lumii, unde insufici-
enţa cererii nu interesa întreprin-
zătorii să investească în ramurile 
industriei producătoare de bunuri 
de larg consum, din teama că aces-
tea nu vor fi vândute.

PROBLEMELE 
PLANIFICĂRII 
BUSINESSULUI

O mare importanţă au avut cer-
cetările lui Frisch în domeniul eco-
nomiei, efectuate în strânsă corela-
ţie cu investiţiile și cu planifi carea 
activităţii economice.

Investigaţiile lui Frisch la această 
temă au fost bine venite pentru co-
relarea teoriei pronosticării econo-
mice cu concepţiile elaborate de V.V. 
Leontiev, referitor la balanţa interra-
murală - “input-output” - “intrare-ie-
șire” - și cu calculele lui L. Kantorovici 
cu privire la planifi carea optimă a 
utilizării resurselor ca atare.

În anul 1936, după formarea Gu-
vernului laburist al Norvegiei, Frisch 
a fost invitat să activeze în calitate 
de consilier de stat în problemele 
pronosticării economice înjoncţi-
une cu planifi carea businessului la 
nivel microeconomic. În acest răs-
timp, Frisch a demonstrat capacităţi 
de excepţie la efectuarea planifi cării 
macroeconomice și microecono-
mice, pe baza utilizării modelelor 
lineare și nelineare (economico-ma-
tematice), elaborate de unul singur, 
fără institute și zeci de colaboratori 
știinţifi ci.

Frisch a mai elaborat și alte mo-
dele economico-matematice nece-
sare promovării politicii economice 
statale, precum și îndrumare pentru 
economiștii-planifi catori, în sco-
pul determinării efi cacităţii politicii 
economice alternative și infl uenţei 
acesteia asupra creșterii volumului 
venitului naţional al ţării. Dar toate 
acestea ar fi  fost insufi ciente, dacă 
Frisch nu ar fi  modelat și funcţiile 
matematice necesare activităţii ana-
litico-pronosticale de alegere a celor 
mai efi ciente alternative de dezvol-
tare economică.

APRECIEREA 
OPEREI ECONOMICE 
A LUI FRISCH

Opera economică a lui R. Friseh a 
fost înalt apreciată de Fondul Nobel 
și Comitetul Nobel, decernându-i-se 
Premiul Nobel în domeniul econo-
miei pe anul 1969, împreună cu Ian 
Tinbergen, pentru elaborarea și utili-
zarea modelelor dinamice la analiza 
proceselor economice.

În timpul prezentării lui Friseh și 
Tinbergen, cu ocazia decernării Pre-
miului Nobel, academicianul Aca-
demiei Regale de Știinţe a Suediei 
Eric Lunberg avea să menţioneze: 
“... profesorul Friseh, în lucrarea sa 
de novator... a elaborat expresia di-
namică a teoriei ciclurilor economi-
ce. Friseh a depășit timpul său prin 
construcţia modelelor matematice, 
facându-și mai mulţi discipoli. La fel 
se poate spune, pe bună dreptate, 
și despre contribuţia sa la elabora-
rea metodelor statistice de testare 
a ipotezelor”.

Cu regret, fi ind bolnav, Friseh 
nu a avut posibilitatea să participe 
la ceremonia înmânării Premiului 
Nobel. Dar peste un an, la 17 iunie 
1970, la Universitatea din Oslo, el a 
ţinut o conferinţă, ca laureat al Pre-
miului Nobel, cu tema: “De la teoria 
utopică la utilizarea practică: cazul 
econometriei”.

Opera econometrică a lui R. Fri-
seh a intrat în patrimoniul economi-
ei mondiale, alături de operele lui 
I. Tinbergen, și a devenit un instru-
ment necesar al analizei economice 
în general.

Ion USTIAN
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LIGA NAŢIONALĂ
A TINERETULUI DIN MOLDOVA

îţi oferă posibilitatea să obţii experienţă de la cei mai 
buni specialiști, în următoarele cluburi:

Clubul JURIŞTILOR
Clubul JURNALIŞTILOR
Clubul MANAGERILOR

Clubul ECONOMIŞTILOR
Clubul IT.

Membru în cluburile noastre poate deveni orice tânăr activ cu 
vârsta cuprinsă între 16-25 ani, cu idei pe care vrea să le imple-
menteze în comunitatea noastră și dorește să se implice în viaţa 
studenţească.

Aplică on-line pe site-ul ligii www.ligatineretului.md  
până la 31 octombrie 2010.

Vei avea oportunitatea de a contribui la dezvoltarea ta și a ti-
neretului. Nu rata șansa de a interacţiona cu buni specialiști, func-
ţionari, persoane publice, cu demnitari de stat și de a obţine cunoș-
tinţe și experienţă pentru cariera proprie!

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, con-
tribuind la atragerea tineretului în 
activităţile de dezvoltare a dome-
niului tehnologiilor informaţionale”. 
Declaraţia a fost făcută la 21 sep-
tembrie, de către ministrul tehno-
logiilor informaţionale și comuni-
caţiilor, 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 pa-
sionaţi de domeniul tehnologiilor 
informaţionale.

Ca și în ediţia precedentă, con-
cursul 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 dome-
niu atât din Moldova, cât și de peste 
hotare. Tot în cadrul taberei fi naliștii 
își vor prezenta proiectele în faţa co-
legilor.

Premiile la această ediţie vor con-
sta din calculatoare, accesorii, aplica-
ţii, chiar și burse de studii oferite de 
către sponsorii concursului. 

Începînd cu 22 septembrie 
şi pînă la 31 martie 2011, 

tinerii pot aplica proiectele 
pe site-ul www.itineret.md, 

precum şi la căsuţa poştală IT
(mun. Chişinău, ofi ciul poştal nr.1, 

str. Bulgară 39). 

În perioada aprilie-mai, juriul va 
evalua priectele înscrise la concurs 
și va selecta cei 100 de fi naliști.

PROGRAM DE BURSE

Concursul
„Burse de Merit” 2010

Centrul de Informaţii Universitare anunţă concursul Burse de 
Merit – 2010 pentru cei mai buni studenţi ai ţării, organizat sub egida 
Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (CRRM), cu suportul fi -
nanciar al BC Moldova Agroindbank SA și a Companiei „Orange Mol-
dova” . 

Programul oferă în bază de concurs burse anuale:

de gradul III – în valoare de 5000 MDL
de gradul II – în valoare de 8000 MDL
de gradul I – în valoare de 12000 MDL

La concurs pot participa studenţii (frecvenţa la zi) ultimul an de stu-
dii (ciclul licenţă - anul absolvirii 2011), inclusiv  studenţii – masteranzi 
(frecvenţa la zi) ultimul an de studii (anul absolvirii 2011), de la toate 
specialităţile, care își fac studiile la una din instituţiile de învăţământ 
universitar din RM având media notelor pentru toţi anii de studii nu 
mai mică de 9 – domeniile știinţelor social-umaniste, 8,5 – domeniile 
știinţelor exacte, tehnice și medico-biologice,  și 8 în cazul studenţilor 
cu dizabilităţi și/sau orfani.

Studenţii, care au câștigat burse în cadrul concursurilor de nivel 
naţional (inclusiv Burse de Merit) pe perioada anilor 2009 - 2010 
(pînă la momentul aplicării în cadrul programului) nu sunt eligibili 
concursului BM 2010.

Participanţii la concurs vor prezenta formularul de înscriere comple-
tat (acesta poate fi  ridicat la sediul Centrului de Informaţii Universitare 
sau accesat de pe pagina www.eac.md ) și următoarele acte:

Curriculum Vitae•  
Certifi cat/sau adeverinţă•  – studenţi și masteranzi, care confi rmă 

înmatricularea în ultimul an de studii; 
Certifi cat academic•   - studenti (vizat de către decanatul faculta-

tii cu indicarea notei medii pentru fi ecare semestru, inclusiv  rezultatele 
din sesiunile de iarnă –vară 2010 și nota medie generală pentru întrea-
ga perioadă de studii;

Certifi cat academic – masteranzi •  (copia xerox a diplomei de 
licenta, inclusiv certifi catul academic pentru studii de masterat vizat 
de catre decanatul facultatii cu indicarea notei medii pentru fi ecare 
semestru, rezultatele din sesiunile de iarnă – vară 2010 și nota medie 
generală pentru întreaga perioadă de studii/masterat; 

Un eseu •  (pe tema din formular);
O scrisoare de recomandare•  din partea unui cadru didactic care 

cunoaște activitatea studentului. Scrisoarea va fi  semnată, autentifi cată 
de către serviciul personal din cadrul universităţii și anexată la dosar.  

Copiile materialelor•  – pentru ultimii 2 ani de studii (ciclu licenţă 
sau masterat) ce confi rmă participarea la conferinţe și seminare știin-
ţifi ce, concursuri sau olimpiade studenţești etc. (cele mai relevante pe 
perioada dată).

Lista articolelor știinţifi ce•  cu datele bibliografi ce complete. Pu-
blicarea articolelor va fi  confi rmată prin copii xerox a primei pagini de 
articol,  a copertei și cuprinsului tipăriturii care a inserat materialul pre-
tendentului. 

Un plic•  (format A4) timbrat cu adresa de contact.
Copie de pe buletinul de identitate inclusiv de pe fi șa de înso-• 

ţire
În cazul studenţilor cu dizabilităţi/orfani • se vor anexa acte do-

veditoare, eliberate de către instanţele împuternicite. 

Dosarele incomplete nu vor fi  examinate.
Dosarele nu se restituie.
Dosarele admise pentru concurs vor fi  examinate de către Consiliul 

de Experţi independenţi și Consiliul Donatorilor. 

REZULTATELE CONCURSULUI SUNT DEFINITIVE 
ȘI NU POT FI SUPUSE CONTESTĂRII.   

ATENŢIE!!!
Concursul constă din 2 etape de selecţie a candidaţilor – dosare și 

interviu. 
Data limită de prezentare a dosarelor este 15 noiembrie 2010, 

ora 14:00.
Dosare prezentate după data limită nu vor fi  examinate.
Doar candidaţii selectaţi, vor fi  invitaţi pentru interviu. 
Rezultatele concursului vor deveni cunoscute la data de 6 decem-

brie 2010. 
Dosarele complete vor fi  depuse la sediul Centrului de Informaţii 

Universitare, bd. Ștefan cel Mare, 148, of.22. 

Tel: 221167; 221172, www.eac.md 
(Burse de Merit, Formular)

Burse „ORANGE” 
pentru studenţii ASEM

Centrul de Informaţii Universitare și compania Orange Moldo-
va anunţă concursul „Burse ORANGE – 2010” și pentru studenţii 
Academiei de Studii Economice din Republica Moldova.

Cei mai buni studenţi de la toate facultăţile Academiei de Stu-
dii Economice din Moldova (ASEM)  pot benefi cia de burse anuale 
în valoare de 1000 dolari SUA.

Vor fi  oferite în bază de concurs 2 burse anuale.

La concurs pot participa toţi studenţii (secţia zi) ciclul I –licen-
tă, cu excepţia studenţilor anului I de studii, avînd media notelor 
pentru toţi anii de studii nu mai mică de 8,5.

Nu sunt eligibili concursului studenţii care benefi ciază de bur-
se la nivel naţional pentru anul de studii 2010-2011.

Concursul constă din 2 etape de selecţie a candidaţilor, în baza 
dosarelor depuse și prezenţa la interviu. Data limită de prezentare 
a dosarelor este 10 noiembrie 2010.

Dosarele admise pentru concurs vor fi  examinate de către 
Consiliul de Experţi independent nominalizat de către Compania 
Orange.

Totalurile concursului vor deveni cunoscute 
la data de 30 noiembrie 2010. 

Detalii ce ţin de înscrierea la concurs pot fi  obţinute 
la sediul Centrului de Informaţii Universitare, 

bd. Ștefan cel Mare, 148, of.22, 
tel: 221167; 221172, www.eac.md 

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 cial, 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.
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