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Aho, Aho!
Foaie verde doi scaieţi
Trageţi roata, măi studenţi,
Și veniţi cu mic, cu mare
Să le facem o urare
Celor de la rectorat,
La profesori, decanat!
Să le zicem, azi, de bine
Pentru anul care vine!

Dă-te, frate, la o parte
Să le zic de sănătate,
Căci trudesc în academie
Din toamnă - pînă-n vară tîrzie!
Să ne facă economişti,
De tot felul activiști,
Să facem bani cu ciocanul
Acum și în tot anul.

Domnule rector prim,
Noi, din sufl et, vă dorim
Numai ani cu bucurii
Fericire, împliniri!
La copii și la nevastă
Să aveţi de toate-n casă!
Să rămâneţi tot în frunte
Cu succese și mai multe!

Pe durata a cinci zile Complexul 
Sportiv al Academiei de Studii Eco-
nomice din Moldova a găzduit tur-
neul fi nal din cadrul Campionatului 
naţional la volei feminin. Cele opt 
concurente au fost divizate în două 
grupe: Grupa A: Speranţa-1, USEFS, 
UTM (toate din Chișinău) și echipa 
orașului Bălţi; Grupa B: ASEM, Spe-
ranţa-2, USM (toate din Chișinău) și 
echipa orașului Dubăsari. S-a jucat 
conform formulei fi ecare cu fi ecare. 
Formaţiile clasate pe primele două 
locuri în grupe s-au califi cat în faza 
decisivă a competiţiei. 

În grupa A locurile unu și doi le-
au revenit echipelor Speranţa-1, care 

a obţinut numai victorii, și UTM cu o 
singură înfrîngere. În grupa B pe pri-
mele locuri s-au clasat ASEM, la fel 
fără înfrîngeri, și USM cu o pierdere.

Echipa situată pe primul loc în 
grupa A s-a întîlnit cu ocupanta locu-
lui doi în grupa B, iar cea clasată pe 
locul doi în grupa A s-a duelat cu for-
maţia ce a ocupat primul loc în grupa 
B. Astfel, în semifi nale, Speranţa-1 a 
cedat cu 0-3 în partida susţinută cu 
USM, iar ASEM într-un meci viu dis-
putat a cîștigat cu 3-1 de la UTM. 

Pentru titlul de campioană au 
luptat ASEM și USM. Cum era de aș-
teptat, a fost un meci viu disputat, 
cu răsturnări de situaţii și scor. Dar 

să derulăm pe scurt fi lmul partidei. 
În debutul întîlnirii au preluat iniţia-
tiva fetele de la ASEM, care la pauzele 
tehnice conduceau cu 8-3 și 16-11, 
diferenţa de puncte la fi nele primului 
set crescînd pînă la 25-18. Au impre-
sionat prin construcţia combinaţiilor 
și fructifi carea lor Ecaterina Lupu, 
căpitanul și coordonatorul echipei, 
Natalia Dudnic și Tatiana Diaconiţă 
în linia ofensivă. Cu aceeași monedă 
au răspuns în actul secund studente-
le de la USM. La pauzele tehnice ele 
conduceau cu 8-7 și 16-11. A impre-
sionat jocul Larisei Jenunchi, Mariei 
Graboveţchi în atac, Nataliei Durum 
șt Nataliei Lucoșchin la blocaj și în 

Noi lauri în palmaresul ASEM
apărare. Scorul 25-17 refl ectă superio-
ritatea echipei USM. În continuare se 
schimbă tabloul confruntării. Din nou 
ASEM domină ostilităţile, cîștigînd se-
tul trei cu 25-22, ca în următorul act 
USM să iasă în vingătoare cu același 
25-22. Setul cinci, hotărîtor, a decurs la 
fel de încordat ca și întreaga partidă. 
La time-out-ul tehnic conducea cu 8-5 
USM, iar la fi nalul setului s-au dezlăn-
ţuit voleibalistele de la ASEM, asigu-
rîndu-și cîștigul cu 15-11. Scor general 
de 3-2 pentru echipa Academiei de 
Studii Economice din Moldova. Astfel, 
formaţiei ASEM i-a revenit primul loc și 
titlul de campioană.

Campioane ale republicii în anul 
2010 au devenit: Ecaterina Lupu, că-
pitan, Xenia Copîlov, Ariana Sorocean, 
Aliona Caravanschaia, Elena Gostev, 
Tatiana Diaconiţă, Anastasia Burdeinîi, 
Natalia Dudnic, Olga Lupașcu, Vera 
Moroșan, Viorica Bîtcă, Dana Boguţă. 
Antrenor – Taisia Catrenco.

Pe locul trei s-a situat Speranţa-1, 
care în partida decisivă a întrecut cu 
3-0 formaţia UTM.

Cele mai bune voleibaliste au fost 
recunoscute: Larisa Jenunchi, univer-
sal, Natalia Dudnic, blocaj, Tatiana Di-
aconiţă, atacantă, Natalia Lucoșchin, 
ridicătoare, Mădălina Stratulat, libero.

Continuare în pag.8
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Hai, veniţi, colegi colea,
Lângă mine-alăturea,
Să le facem o urare
Pentru meritul mare,
Celor de la decanat
Care mult ne-au ajutat.
- Nu fi ţi supăraţi pe noi,
Că nici nu prea învăţăm,
Şi mai mult noi ne distrăm.
Va veni o vreme-n care 
Vom da seama fi ecare,
Cu mediile la concurs
Unul jos și altul sus!

Şefi -catedră, prodecani,
La Anul şi La Mulţi Ani! 
Dragi ne sunteţi şi stimaţi, 
Primiţi azi de la studenţi
Calde vorbe de urare 
La ziuă de sărbătoare!
Bunătatea s-o păstraţi
Și pe noi să ne-ajutaţi!
Să aveţi și sănătate
Că-i mai bună decât toate!                 
 
Dragele noastre secretare,
Cât mai mari s-aveţi salarii!
Să fi ţi cât mai elegante
Și cu noi să fi ţi galante.
Cu frunţile descreţite,
În euro să fi ţi plătite!
Sănătate sufl etească, 
Toate să vi se-mplinească!

Dragi profesori, să trăiţi,
Ani mulţi și fericiţi,
Zile multe și senine,
Și de bucurie pline
Pe la anu’ mai departe,
Câte litere-s prin carte!
Să trăiţi, dragi profesori,
Cum e pomul plin cu fl ori,
Cum e câmpul primăvara,
Și cerul cu stele seara!
Oameni aţi dorit să fi m 
Iată, noi vă mulţumim!

Aho, aho copii si fraţi
Staţi puţin și nu plecaţi,
Mai avem noi o urare
Pentru truda lor cea mare.
Curierul Economic să ne trăiască
Cu articole să ne uimească,
Inspiraţie multă vă dorim
Să avem cu ce să ne mîndrim,
Iar, în anul care vine,
Vă urăm numai de bine!

Dragi colegi, iubiţi studenţi,
La anul să fi ţi mai isteţi!
Noi vă sfătuim, ca fraţi,
Să munciţi, să învăţaţi, 
Nu chiuliţi și nu stricaţi,
Note bune să luaţi!
Succesul să vă însoţească,
Răul să vă ocolească.
În viaţă, s-aveţi de toate
Bucurii și sănătate.
De ASEM să nu uitaţi
Să veniţi să ne uraţi!
                            
Hai, o dată, studenţei,
Ia strigaţi mai tare:
Hăăiiiiiiii - Hăi!

La Mulţi Ani!!!

V-a urat 
Nadejda BORTA

Stimaţi colegi, dragi studenţi!
La cumpăna dintre ani, când gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă cu 

speranţă spre Anul Nou pe care ne pregătim să-l întâmpinăm cu încredere şi 
cu bucurie, vă adresez cele mai calde şi sincere urări de bine. Fie ca sărbătoa-
rea sfântă a Crăciunului să vă umple casa de dragoste, lumină, fericire şi li-
nişte sufl etească. Să aveţi un An Nou cât mai bun, cu sănătate, belşug în toate, 
succese la învăţătură şi noi realizări în activitatea pe care o desfăşuraţi. 

Crăciun fericit! La mulţi ani!
 Grigore BELOSTECINIC,

Rector al ASEM

PUBL
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În decembrie 2009,  în cadrul campaniei  ”Dăruiește un zâmbet de CRĂCIUN” , am reușit 
să colectăm împreună, 7000 lei, pentru produse alimentare celor 60 de copii din familii 
social-vulnerabile din comuna Ștefănești, raionul Florești.
Anul acesta, campania continuă! Alipeşte-te!

Fiecare student își dorește să aibă 
posibilitatea de a face studiile sau, 
cel puţin, un stagiu de practică, în 
afara ţării, pentru a avea șansa de a 
cunoaște o altă cultură și alţi oameni, 
de a afl a mai multe despre ceea ce se 
întâmplă dincolo de graniţele ţării na-
tale sau chiar de a merge să lucreze în 
străinătate conform diplomei obţinu-
te în Republica Moldova. Este o șansă 
pe care fi ecare și-o dorește, poate, și 
care a devenit posibilă tocmai datori-
tă alinierii ţării noastre la celelalte sta-
te europene prin aderarea la procesul 
de la Bologna în anul 2005. 

Scopul suprem al procesului Bolo-
gna este de a crea un Spaţiu European 
al Învăţământului Superior (SEIS), ba-
zat pe cooperarea internaţională și 
schimbul de comunităţi academice, 
care ar permite: 

facilitarea mobilităţii studenţilor, • 
absolvenţilor și a personalului acade-
mic; 

pregătirea studenţilor atât pen-• 
tru carieră, cât și pentru viaţa de cetă-
ţeni activi, implicaţi în societate; 

a fi  un suport pentru dezvolta-• 
rea personală; 

acces liber la învăţământ de ca-• 
litate, precum și oportunitatea de a 
alege locaţiile formării profesionale.

Punctul central al Declaraţiei de 
la Bologna este angajamentul ţărilor 
semnatare de a crea, până în 2010, 
Spaţiul European de Învăţământ Su-
perior, prin adaptarea sistemelor de 
învăţământ superior pentru a fi  struc-
turate mai uniform, iar califi cările lor 
mai ușor de înţeles.

Pentru asigurarea cooperării și 
armonizării studiilor universitare, 
efectuate în diferite ţări europene, 
inclusiv recunoașterea diplomelor și 
a califi cărilor, au fost stabilite o serie 
de obiective generale, de repere co-
mune: 

- crearea unui sistem de trepte 
academice ușor “lizibile” și compara-
bile, incluzând implementarea supli-
mentului la diplomă (un document 
anexat la diploma de studii superioa-
re care vizează să amelioreze “trans-
parenţa” internaţională și să faciliteze 
recunoașterea academică și profesio-
nală a califi cărilor);

- crearea unui sistem de acumula-
re și transfer de credite;

- creșterea mobilităţii studenţilor, 
profesorilor și cercetătorilor;

- cooperarea în materie de asigu-
rare a calităţii;

- realizarea dimensiunii europene 
a învăţământului superior.

Evidenţiind principalele linii de 
acţiune ale Procesului Bologna, în pri-
mul rând, ne vom referi la Sistemul 

bazat pe 3 cicluri și Cadrul Califi -
cărilor. Sistemul Bologna presupune 
mai mult decât reducerea ciclului de 
licenţă la trei ani și creșterea duratei 
masteratului la doi. Cele trei cicluri, 
licenţă, masterat și doctorat, trebuie 
să însemne califi cări recunoscute în 
întreg spaţiul Uniunii Europene, ceea 
ce va duce la creșterea mobilităţii stu-
denţilor, dar și a viitorilor angajaţi.

Totuși astăzi putem spune că nu 
sunt delimitate limpede drepturile 
conferite de noile licenţe. Aceasta 
este cu atât mai important, cu cât un 
principiu al procesului de la Bologna 
constă în clara organizare a unui sis-
tem de învăţământ superior de două 
cicluri, la care se adaugă doctoratul, 
ca al treilea ciclu. Nomenclatorul 
ocupaţiilor din Republica Moldova 
este unul vechi, care nu ia în conside-
rare existenţa mai multor cicluri de 
studii, de aici și neclaritatea în vede-
rea angajării în câmpul muncii: care 
sunt posibilităţile de angajare după 
ciclul I, licenţă și care sunt oportunită-
ţile masteratului.

Cadrul Naţional al Califi cărilor are 
ca scop îmbunătăţirea transparenţei, 
calităţii și relevanţei califi cărilor ob-
ţinute în ţară, facilitarea evoluţiei și 
mobilităţii între diferite sisteme de 
învăţare prin transparenţa competen-
ţelor. În Republica Moldova, Cadrul 
Naţional al Califi cărilor este în elabo-
rare și are toate șansele de a fi  aprobat 
în anul 2011.

Una dintre principalele linii de 
acţiune ale Procesului Bologna o re-
prezintă mobilitatea; “Mobilitatea 
cadrelor didactice, a studenţilor și a 
absolvenţilor este unul dintre elemen-
tele importante ale Procesului Bolog-
na, creând oportunităţi de dezvoltare 
personală, dezvoltând cooperări in-
ternaţionale între indivizi și instituţii, 
infl uenţând calitatea învăţământului 
superior și a cercetării și oferind esen-
ţa dimensiunii europene” (London 
Communique of May 2007).

În Republica Moldova, principala 
problemă este constituită de numărul 
mult prea mic al studenţilor care be-
nefi ciază de mobilităţile externe și de 
mobilităţile interne, practic, aproape 
de inexistenţă.

Mobilitatea externă este una din-
tre liniile de acţiune ale Procesului 
Bologna, care trebuie susţinută și 
dezvoltată prin programe specifi ce, 
implementate la nivel de universitate, 
dar care sunt la moment neînsemna-
te. Mobilitatea internă este o ramură a 
mobilităţii, care se manifestă prin fl e-
xibilitatea de a învăţa la alte Universi-
tăţi din cadrul aceleași ţări. Dacă mo-
bilitatea externă este slab dezvoltată, 

Procesul Bologna și reforma educaţiei în
despre mobilitatea internă putem 
spune că nu este încurajată, mai mult, 
este aproape inexistentă.

O problemă, ce apare ca rezultat 
a mobilităţii studenţilor este proble-
ma echivalării creditelor la întoarcere. 
Aproape în toate situaţiile, studen-
ţii sunt nevoiţi să susţină anumite 
examene din perioada petrecută în 
străinătate. Desigur, are loc echiva-
larea anumitor cursuri, dar din cauza 
incompatibilităţii între programele de 
studiu, apar și careva diferenţe.

Sunt mult mai puţini studenţi care 
vin în cadrul mobilităţii în Republica 
Moldova. Una din probleme este le-
gată de limba de studii, aceasta fi ind 
cauza pentru care aceștia nu pot par-
ticipa la mobilitate. În cadrul acordului 
de colaborare semnat între ASEM și 
Universitatea Economică din Krakow, 
Polonia, în fi ecare an are loc participa-
rea în program de mobilitate a câte 2 
studenţi. Studiile sunt în limba engleză 
atât pentru studenţii noștri, care plea-
că în Polonia, cât și pentru cei ce vin 
la noi în cadrul acestui acord. În acest 
sens, trebuie să fi m pregătiţi pentru a 
le oferi cât mai multe cursuri în limba 
engleză.

Asigurarea calităţii este respon-
sabilitatea sistemului de învăţământ 
superior și, astfel, în majoritatea ca-
zurilor, o responsabilitate naţională. 
Cooperarea europeană și cooperarea 
în SEIS ar trebui să fi e preocupări de 
metodologie, criterii și proceduri și ar 
trebui să existe transparenţa rezulta-
telor care ţin de exersarea asigurării 
calităţii. 

Asigurarea calităţii, însă, ţine, în 
primul rând, de fi ecare instituţie în 
parte. Astfel, în ASEM, ca și în alte uni-
versităţi din Republica Moldova, a fost 
creat Departamentul de management 
al calităţii și dezvoltare curriculară. La 
nivel de ASEM, este creat Consiliul 
Calităţii, iar fi ecare facultate are Co-
mitetul facultăţii pentru asigurarea 

calităţii, membri ai cărora, în rând cu 
cadrele didactice sunt și studenţii ca 
parteneri în sistemul educaţional.

Certifi carea ASEM conform stan-
dardelor internaţionale de calitate 
ISO 9001:2008 de către organismul 
internaţional AJA Registrars în anul 
2009, confi rmă calitatea înaltă a stu-
diilor în universitatea noastră. Totoda-
tă, aceasta presupune o îmbunătăţire 
continuă și confi rmarea în fi ecare an 
a califi cativului dat. O modalitate de 
identifi care a defi cienţelor ce pot exis-
ta reprezintă procesul de audit intern 
al calităţii. Suntem conștienţi de pro-
blemele pe care le avem în acest do-
meniu și încercăm să le soluţionăm, 
inclusiv cu ajutorul studenţilor.

Pe lângă activităţile de audit in-
tern, departamentul de management 
al calităţii și dezvoltare curriculară 
desfășoară și alte activităţi precum: - 
evaluarea cadrelor didactice de către 
studenţi - asigurarea disponibilităţii 
resurselor de învăţare – determinarea 
satisfacţiei studenţilor de calitatea 
serviciilor educaţionale oferite.

Capacitatea de angajare. În situ-
aţia în care piaţa muncii se bazează 
din ce în ce mai mult pe nivele mai în-
alte de califi care și competenţe trans-
versale, învăţământul superior ar tre-
bui să ofere studenţilor cunoștinţele, 
aptitudinile și competenţele avansate 
de care au nevoie pe parcursul între-
gii lor vieţi profesionale. Angajabilita-
tea împuternicește indivizii să profi te 
pe deplin de oportunităţile existente 
pe piaţă. Pentru a crește nivelul de 
califi care iniţială, precum și de a men-
ţine și de a reînnoi contingentul forţei 
de muncă califi cată, este nevoie de 
o colaborare strânsă între guverne, 
instituţiile de învăţământ superior, 
partenerii sociali și studenţi. Acest 
lucru ar permite instituţiilor sa fi e mai 
receptive la nevoile angajatorilor, iar 
angajaţilor de a înţelege mai bine per-
spectiva educaţională. Instituţiile de 

învăţământ superior, împreună cu gu-
vernele, agenţiile guvernamentale și 
angajatorii, trebuie să îmbunătăţeas-
că furnizarea, accesibilitatea și calita-
tea serviciilor de ghidare în carieră a 
studenţilor și absolvenţilor și ocupare 
a pieţei muncii. Sunt încurajate inter-
nship-urile integrate în programe de 
studii, precum și învăţare la locul de 
muncă.

Recunoașterea califi cărilor. Unul 
dintre obstacolele majore pentru per-
soanele care doresc să lucreze sau să 
înveţe într-o ţară europeană sau să se 
deplaseze între diverse sectoare ale 
pieţei muncii este reprezentat de recu-
noașterea califi cărilor și competenţe-
lor. Această difi cultate este amplifi cată 
de diversifi carea califi cărilor, a sisteme-
lor naţionale de recunoaștere a califi -
cărilor, a sistemelor naţionale educa-
ţionale, a schimbărilor permanente în 
aceste sisteme. În contextul în care se 
dorește crearea unui spaţiu European 
al educaţiei (EHEA) și o recunoaștere 
a studiilor, indiferent de locul în care 
acestea s-au desfășurat, sistemul Bo-
logna a introdus două mecanisme prin 
care se realizează acest lucru: ECTS și 
suplimentul la diplomă. Suplimentul la 
diplomă este un document care înso-
ţește diploma de studii superioare. El 
asigură „transparenţa” internaţională 
și facilitează recunoașterea academică 
și profesională a califi cărilor (diplome, 
certifi cate etc.). Suplimentul are meni-
rea de a informa despre genul, nivelul, 
contextul, conţinutul și statutul studii-
lor făcute de specialistul dat. 

Ce oferă suplimentul la diplomă 
studenţilor? 

O diplomă mai lizibilă și mai ușor • 
comparabilă în străinătate. 

O descriere clară despre cursurile • 
universitare și competenţele obţinute 
în timpul perioadei de studii. 

O părere obiectivă despre perfor-• 
manţele și competenţele obţinute. 

Un acces mai larg la ofertele de • 
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Un grup de 5 profesori care ţin 
cursurile la facultatea Business și 
Administrarea Afacerilor, ASEM, au 
participat la un stagiu de instruire, 
la Institutul Universitar Profesionali-
zat (IUP) «Management și Gestiunea 
Întreprinderilor » din cadrul Univer-
sităţii franceze Clermont-Ferrand 
din Auvergne. Timp de 4 zile, alături 
de alte grupe de profesori din Bela-
rus, Ucraina, Maroc, aceștia au avut 
posibilitatea să facă un schimb de 
experienţă cu profesioniștii fran-
cezi, dar și să se facă cunoscuţi cu 
un șir de programe noi, din dome-
niul managementului. Așa progra-
me precum sunt: Shadow Manager 
și Mondial Manager presupun, îna-
inte de toate, simularea unor studii 
de caz, bazate pe situaţii reale din 
anumite întreprinderi. Astfel, stu-
denţilor li se prezintă un scenariu, 
alcătuit de profesor, iar ei, la rândul 
lor, fi ind împărţiţi în echipe, trebuie 
să se comporte ca adevăraţi mana-
geri, să ia decizii. Ulterior, acestea 
sunt introduse în programele de 
computer specializate care arată 
rezultatele fi nale, cele mai bune de-
cizii luate, cele mai reușite strategii, 

PROFESORII DE LA ASEM ÎN VIZITĂ DE LUCRU ÎN FRANŢA

cele mai potrivite acţiuni de mana-
gement și gestionare. Competiţia 
managerială continuă, astfel că par-
ticipanţii la studiul de caz, urmează 
să ia decizii pentru o perioadă mai 
îndelungată, iar programele specia-
lizate, automat, le apreciază munca 
intelectuală.

De asemenea, în cadrul stagiului, 
s-a pus accent pe metodele franceze 
de instruire, metodele de formare la 
calculator, cele de învăţare a limbii 
străine ș.a. S-au creat relaţii de co-
laborare și parteneriate între profe-
sorii moldoveni și colegii lor străini, 
participanţi la acest stagiu.

“Experienţa colegilor francezi a 
fost binevenită, deoarece progra-
mele oferite urmează a fi  implemen-
tate și în cadrul orelor de manage-
ment, la ASEM”, a menţionat Angela 
Solcan, conf. univ., decan, “Business 
și Administrarea Afacerilor”.

De amintit că, în cadrul ASEM, 
deja al doilea an au fost formate 
grupe de studenţi ai anului II și re-
spectiv anul III, pentru pregătirea în 
domeniul de management și gestiu-
nea întreprinderilor, diploma cărora 
este una franceză, oferită de institu-
tul menţionat mai sus, recunoscută 
și peste hotarele R.Moldova. La fel, 
studenţii benefi ciază, în cadrul aces-
tui proiect, de un stagiu, timp de o 
lună, în Franţa.

În cadrul acestui proiect, studen-
ţii participanţi benefi ciază de cur-
surile predate de profesori, în limba 
franceză, invitaţi fi ind din Franţa, 
România, Portugalia. Videoconferin-
ţa este o altă metodă populară în ca-
drul acestor gen de studii, IUP fi ind 
dotat cu un studiou de televiziune 
specializat în aceste sens. În plus, în 
acest an, pentru prima dată, a fost 
formată și o grupă de 10 masteranzi 

care vor studia, timp de 2 ani, la 
același Institut, specialitatea “Ma-
nagementul întreprinderilor mici și 
mijlocii”.

Angela Solcan, a concluzionat: 
“Ne bucură mult faptul că se înscriu 
tot mai mulţi studenţi la acest pro-
gram, or, le este oportună această 
pregătire. Absovenţii vor avea nu 
adoar abilităţi de manageri, dar vor 
cunoaște aprofundat și limba fran-
ceză, iar șansa de a se angaja este 
una destul de mare atât la noi, cât și 
peste hotare, ei având două diplo-
me – cea de la ASEM și cea de la uni-
versitatea din Clermont-Ferrand”.

IUP “Management și Gestiunea În-
treprinderilor” din Clermont-Ferrand 
este unul dintre liderii mondiali ai 
acestei specialităţi. Actualmente, IUP 
înregistrează peste 600 de absolvenţi 
ai acestor programe în cadrul proiec-
tului Tempus MODEP. Din 2009, stu-
dentii din R. Moldova și anume de la 
Facultatea de Business și Administra-
rea Afacerilor de la ASEM, US din Bălţi 
și US din Cahul sunt încadraţi tot mai 
mult în acest proiect.

Alina CODREANU

Republica Moldova: realizări și probleme
lucru sau posibilitatea de a-și conti-
nua studiile peste hotare. 

Ameliorează capacitatea de in-• 
tegrare profesională (angajatorii sunt 
mai interesaţi de profi lul SD/supli-
mentul la diplomă oferă studenţilor). 

Absolvenţii ASEM primesc supli-
mentul la diplomă fără a se face so-
licitare în acest scop și fără a achita 
o plată suplimentară, în două limbi: 
română și engleză, pentru ca absol-
ventului să îi poată fi  recunoscute au-
tomat competenţele dobândite fără a 
fi  nevoit să le traducă.

Un punct important în dezvolta-
rea spaţiului european universitar a 
fost ocupat de sistemul de echivalare 
a diplomelor, prin înfi inţarea credite-
lor ECTS. Unui an academic îi cores-
pund un număr de 60 de astfel de 
credite, adică echivalentul a 1800 de 
ore de studiu. Rolul principal al noului 
sistem bazat pe creditele ECTS este de 
a facilita transferul în toate ţările Uni-
unii Europene. Astfel, dacă un student 
a obţinut cele 60 de credite la sfârșitul 
unui an universitar, se poate transfera 
către o altă universitate din ţară sau 
din afara ţării, fi indu-i recunoscute 
studiile din anul anterior.

Sistemul de credite transferabile, 
chiar dacă a fost adoptat de majorita-
tea statelor participante, este imple-
mentat diferit și uneori doar formal. 
Sistemele naţionale de creditare tre-
buie reformate în continuare pentru 
a corespunde metodologiei ECTS 
care măsoară creditele în funcţie de 
activităţile pe care trebuie să le desfă-
șoare studenţii (workload), corelată cu 
rezultatele așteptate ale acestor acti-
vităţi, sau cu obiectivele programului 
de studii.

Dimensiunea Socială a fost intro-

dusă ca o categorie separată a Proce-
sului Bologna la întâlnirea de la Praga 
din anul 2001 și urmărește egalitatea 
de șanse în domeniul Învăţămân-
tului Superior în termeni de: acces 
la sistemul de Învăţământ Superior, 
participarea și fi nalizarea cu succes a 
studiilor, monitorizarea condiţiilor în 
care se studiază existenţa serviciilor 
de orientare și consiliere, participarea 
și guvernarea studenţească în Învăţă-
mântul Superior.

Accesul la învăţământ superior 
trebuie să fi e extins prin promovarea 
potenţialului studenţilor din grupuri 
subreprezentate și prin oferirea con-
diţiilor adecvate pentru fi nalizarea 
studiilor. Aceasta implică îmbunătă-
ţirea mediului de învăţare, eliminarea 
tuturor barierelor în procesul de studii 
și crearea condiţiilor economice adec-
vate pentru ca studenţii să poată be-
nefi cia de oportunităţile de studii la 
toate nivelurile. În ceea ce privește ac-
cesul tuturor studenţilor la un învăţă-
mânt de calitate, am putea evidenţia 
că categoriile sociale cu cele mai mari 
probleme referitoare la accesul în ca-
drul Instituţiilor de Învăţământ Supe-
rior (IIS), în Republica Moldova, sunt: 
persoanele cu dizabilităţi, studenţii 
fără locuinţă, persoanele provenite 
din familiile cu venituri joase. Persoa-
nele cu dizabilităţi fi zice au probleme 
de deplasare până la instituţie, deoa-
rece mijloacele de transport public nu 
sunt adaptate la necesităţile acestora. 
Universităţile din Republica Moldo-
va nu sunt nici ele adaptate pentru 
această categorie de studenţi. Astfel, 
este limitat accesul în blocurile de stu-
dii, îndeosebi acolo unde nu există as-
censoare sau unde acestea sunt uzate 
și iese deseori din funcţiune.

Politicile sociale pentru studenţi 
ar trebui să urmărească garantarea 
accesului la studii superioare și la fi na-
lizarea acestora pentru acele persoa-
ne care au capacitatea și voinţa de a 
studia. Pentru atingerea acestui scop, 
activităţile trebuie să se desfășoare în 
două domenii.

Primul domeniu este acela al acce-
sului la învăţământul superior, atât la 
primul ciclu, cât și la al doilea. Aceasta 
înseamnă că politicile de acces pot să 
se bazeze doar pe merit și pe capaci-
tăţi. Accesul egal și gratuit nu trebuie 
să fi e garantat doar pentru studen-
tul tradiţional, ci și pentru studentul 
non-tradiţional, cum ar fi  persoanele 
mai în vârstă (în acest sens, în Repu-
blica Moldova, la admiterea 2010, a 
fost scoasă vârsta limită la care poate 
accede la studii o persoană, anterior 
aceasta fi ind de 35 ani) sau cele care 
lucrează. Pentru aceștia, dezvolta-
rea de ˝trasee˝ de învăţare fl exibile 
și introducerea unui sistem ECTS de 
cumulare a creditelor sunt probleme 
esenţiale. De asemenea, modurile al-
ternative de „oferire a învăţării” se pot 
dovedi foarte utile. 

Al doilea domeniu se referă la spri-
jinul social acordat studenţilor. Este 
important ca infrastructura socială 
să fi e stabilită, astfel încât să permită 
fi ecărui student să-și termine studii-
le la timp și având, pe cât posibil, un 
trai decent. O astfel de infrastructură 
socială pentru studenţi este alcătuită, 
printre altele, din:

un sistem de sprijin fi nanciar per-• 
formant. La acest capitol, studenţii 
ASEM au mai multe posibilităţi. Prima 
este obţinerea bursei în funcţie de 
rezultatele la studii. Numărul acesto-
ra este limitat și se oferă studenţilor 

cu cea mai înaltă medie la sesiune. O 
altă posibilitate o au acei, care vor să 
înveţe și reușesc la studii, nu au bursa 
menţionată mai sus și provin din fa-
milii social-vulnerabile, prin obţinerea 
bursei sociale. Acestea sunt bursele ce 
le oferă statul. Dar pe an ce trece, apar 
tot mai multe burse alternative, unele 
dintre ele fi ind destinate studenţilor 
ce provin din păturile dezavantajate.

facilităţi de cazare decentă• . Aici 
putem menţiona cazarea persoanelor, 
în căminele ASEM. Sigur că în această 
direcţie mai este mult de lucru, deoa-
rece nici după număr locurile în cămin 
nu sunt sufi ciente, nici după condiţiile 
pe care le oferă.

Servicii sociale• . În ceea ce priveș-
te serviciile sociale puse la dispoziţia 
studenţilor ASEM, putem menţiona 
existenţa cantinelor în blocurile de 
studii A și B, unde preţurile sunt ac-
ceptabile, existenţa sălilor de lectură, 
mediateca, sală sportivă, activităţi cul-
turale ș.a.

servicii medicale accesibile• . ASEM 
dispune de centru Curativ-Consulta-
tiv, unde atât profesorii cât și studenţii 
pot să-și amelioreze sănătatea.

consiliere și orientare academică, • 
socială și legală.

servicii de sprijin in job și carieră• .
Învăţarea pe tot parcursul vieţii 

(Lifelong Learning)
Învăţarea continuă este condiţi-

onată de principiul responsabilităţii 
publice. Accesibilitatea, calitatea pre-
stării și transparenţa informaţiilor tre-
buie să fi e asigurate. Învăţarea conti-
nuă implică obţinerea califi cărilor, ex-
tinderea cunoștinţelor și a înţelegerii, 
obţinerea unor noi abilităţi și compe-
tenţe sau dezvoltare personală. Învă-
ţarea continuă determină obţinerea 

califi cărilor prin căi fl exibile de învăţa-
re, inclusiv studii cu frecvenţă redusă, 
precum și trasee de studii bazate pe 
muncă individuală (practică). 

Promovarea învăţării, pe parcur-
sul întregii vieţi, pentru califi carea și 
recalifi carea forţei de muncă, repre-
zintă o modalitate atât pentru crește-
rea adaptabilităţii și mobilităţii forţei 
de muncă, cât și pentru combaterea 
excluziunii sociale. ASEM, și la acest 
capitol, are anumite realizări. Au fost 
înfi inţate câteva programe de forma-
re continuă, cum ar fi  „Finanţe și con-
tabilitatea fi rmei”, „Managementul în 
afaceri”, „Actuariat și riscuri în afaceri”. 
Există alte posibilităţi de a obţine cu-
noștinţe în diverse domenii pentru 
perioade mai scurte de timp în cadrul 
Centrului de dezvoltare economică și 
afaceri publice, Centrului de Instruire 
și Consultanţă în afaceri ș.a.

Așadar, fi ind deja la fi nele anului 
2010, am putea spune că, în Republi-
ca Moldova, la general, și în ASEM, în 
particular, s-a făcut mult pentru alini-
ere la studiile europene, pornind de la 
prevederile Procesului Bologna. Toto-
dată, procesul demarat este unul con-
tinuu, care presupune o îmbunătăţire 
permanentă și, la acest capitol, avem 
încă foarte mult de lucru.

Integrarea învăţământului superior 
din Republica Moldova, în contextual 
sistemului educaţional unic european, 
presupune o corelare minuţioasă, sta-
bilirea unor tangenţe la nivel formal – 
legislativ, la nivel conceptual și la cel al 
elaborărilor strategiilor de implemen-
tare a reperelor metodologice.

Ala COTELNIC,
prof. univ., Prim-Prorector

cu activitate didactică
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 IANUARIE
Apreciind dinamica dialogului între Moldova și Bulgaria

„Relaţiile moldo-bulgare au șansa de a 
deveni și mai prietenoase, iar Ambasada Re-
publicii Bulgaria în Republica Moldova este 
deschisă pentru noi idei și proiecte de cola-
borare în domeniul știinţifi c, cultural, politic 
și economic, întru susţinerea Republicii Mol-
dova în nobila misiune anunţată de Integra-
rea Europeană”, a declarat noul Ambasador 
Extraordinar și Plenipotenţiar al Republicii 
Bulgaria în Republica Moldova, dl. Georgi 
Panayotov, în cadrul unei vizite la ASEM.

Tokhir Mirzoev, reprezentantul permanent 
al FMI în Moldova, în vizită la ASEM
Reprezentantul permanent al FMI în Moldova, Tokhir Mirzoev, a efectuat 

vineri, 22 ianuarie, o vizită de documentare la ASEM. Discuţia dlui Mirzoev cu 
rectorul ASEM, dl. Grigore Belostecinic, s-a axat pe aspecte economice ale RM, 
dar și asupra unor momente privind preconizata semnare a Memorandumului 
între FMI și Republica Moldova.

Piaţa muncii din Republica Moldova 
Dorin Vaculovschi, decanul Facultăţii Economie Generală și Drept de la 

ASEM, a fost invitatul special al primei ședinţe din acest an a Clubului de Discu-
ţii Economice. Tema discuţiei: piaţa muncii din Republica Moldova, începând 
cu punctele legislative și fi nisând cu șansele de angajare ale tinerilor.

24 de studenţi și-au primit diploma de licenţă 
a universităţii din Orleans
19 studenţi de la ASEM și 5 de la ULIM și-au primit diplomele de licenţă 

ale Universităţii din Orleans, Franţa. Acest lucru a fost posibil datorită înscrie-
rii lor la specialitatea Managementul întreprinderii și administraţiei publice, 
din cadrul universităţii nominalizate, cursurile fi ind predate la ASEM, în limba 
franceză. Astfel, tinerii posesori a două diplome de licenţă – a Universităţii din 
Orleans și, respectiv, a ASEM/ULIM au mai multe oportunităţi de a găsi un loc 
de muncă prestigios, atât pe piaţa muncii din Republica Moldova, cât și pe 
cea din Franţa.

La ASEM a fost inaugurată Casa Cunoștinţelor - 
Maison des Savoirs
La 29 ianuarie a fost inaugurată Casa Cunoștinţelor din Chișinău. Gazda 

evenimentului a fost Academia de Studii Economice din Moldova, unde își are 
sediul instituţia respectivă: incinta blocului „C”, la parter, ocupând 584,3 m2 din 
suprafaţa acestuia.

Casa Cunoștinţelor (Maison des Savoirs) reprezintă un spaţiu deschis pen-
tru instruire și comunicare modernă, dispune de o bibliotecă cu 15 mii de ti-
tluri, sală de conferinţe, mediatecă, spaţii pentru training, seminare, workshop, 
expoziţii. Tot aici au acces și doritorii de a-și aprofunda cunoștinţele despre 
cultura și limba franceză. 

 FEBRUARIE
Is it possible to become a Millionaire in Moldova?
Răspunsul la întrebarea: ”E posibil să devii milionar în Moldova?” s-a cău-

tat insistent pe18 februarie de către studenţii Facultăţii Finanţe, în cadrul unui 
brain-ring organizat de English Club-ul Catedrei Limbi Moderne Aplicate. 

„Managementul funcţionării întreprinderilor 
în condiţiile economiei concurenţiale” 
Este genericul Conferinţei știinţifi ce internaţionale, care a fost organizată 

de Catedra Management, Facultatea Business și Administrarea Afacerilor, la 25 
februarie curent.

În lucrările conferinţei, au participat atât membrii catedrei de Manage-
ment, cât și oaspeţi de la alte instituţii de învăţământ superior din Republica 

Retrospectiva
Moldova, precum și invitaţii străini: de la Universitatea Tehnică din Priazov, 
Universitatea Naţională din Doneţk (Ucraina) și din România. 

“Riscurile investiţionale și impactul acestora 
asupra economiei naţionale”
Este tema unei mese rotunde organizate la ASEM, de către membrii gru-

pului de lucru din cadrul proiectului “Cercetarea riscurilor investiţionale în sec-
torul real al economiei” (conducătorul proiectului – Rodica Hîncu, prof. univ., 
dr. habilitat, șef-catedră Investiţii și Pieţe de Capital).

Dezbateri publice în cadrul ”LA FRANCOPHILIE”
Cercul știinţifi c studenţesc ”La francophilie”, condus de Maria Maleavschi, 

Catedra Limbi Moderne Aplicate, a organizat la 23 februarie dezbateri publice 
la tema: ”Cultura afacerilor: mentalităţi, comportamente, etică”. Organizatorii și 
cei 19 studenţi participanţi au creat o atmosferă predispusă posibilităţii fi ecă-
ruia să-și expună punctul de vedere.

Show de box la ASEM
Al doilea an consecutiv, Senatul studenţesc al ASEM a organizat, la 23-24 

februarie, o adevărată gală de box în stilul show-urilor americane. Toţi partici-
panţii, studenţi ai ASEM, au fost repartizaţi în șase categorii de greutate. Astfel, 
campioni au devenit: Roman Bogaciuc (categoria de greutate 63 kg), Marian 
Covalciuc (67 kg), Stanislav Bostan (70 kg), Alexandru Caratezi (75 kg), Arcadie 
Bărbuţă (81 kg), Ion Medveţchi (103 kg). 

 MARTIE
ASEM va colabora cu o universitate din China 
China, ţara cu cele mai mari și mai spectaculoase performanţe, inclusiv 

economice, obţinute în ultimul timp, vine mai aproape de Republica Moldova, 
mai bine zis, de ASEM. Și aceasta, datorită unui Acord de colaborare, semnat de 
către ASEM și Universitatea Lanzou din China.

 APRILIE
Securitatea informaţională – 
cheia de aur de la poarta noilor oportunităţi
“Securitatea informaţională 2010” a fost tema ediţiei a VII-a a conferinţei 

internaţionale, organizate în perioada 15 – 16 aprilie, de către Laboratorul de 
Securitate Informaţională al ASEM. În cadrul conferinţei, a avut loc o videocon-
ferinţă între cercetătorii din Moldova și colegii lor din alte ţări, dar și un master-
class în domeniul securităţii informaţionale, cu participarea profesorilor din 
universităţi străine.

BNR: 130 ani în serviciul naţiunii române
Cu această ocazie, la ASEM, a avut loc o conferinţă, în cadrul căreia, este 

lansată monografi a cu denumirea sus-menţionată, eveniment la care participă 
personalităţi din elita diplomatică a României și R. Moldova.

Ionel Bostan –  Doctor Honoris Causa al ASEM
Senatul Academiei de Studii Economice din Moldova a conferit titlul ono-

rifi c doctor Honoris Causa al ASEM dlui Ionel Bostan, profesor universitar la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România. Evenimentul s-a desfă-
șurat în cadrul unei ședinţe festive a Senatului.

Experienţa României 
în sprijinul integrării Moldovei în UE
O delegaţie a ASEM a participat la reuniunea cu genericul “Managementul 

proceselor de asociere și aderare la Uniunea Europeană”, care s-a desfășurat în 
incinta Universităţii “Spiru Haret” din Brașov. 

Politici demografi ce incomplete, fără fonduri concrete
La 22 – 23 aprilie, ASEM a fost gazdă Conferinţei Internaţionale cu gene-

ricul “Evoluţia demografi că și politicile securităţii demografi ce: actualitate și 
perspective”. Evenimentul a fost consacrat și jubileului de 70 de ani, inclusiv 
- 49 de activitate știinţifi că și pedagogică a marelui cercetător în domeniul 
demografi ei – Constantin Matei, dr.hab., prof. univ., șef-catedră Geografi e și 
Economia Mediului.

Simpozionul Internaţional al Tinerilor Cercetători, 
ediţia 2010
Peste 400 de competitori, dintre care 80 doctoranzi, reprezentanţi ai mai 

multor universităţi din R.Moldova, dar și din România, Polonia, Ucraina, Rusia, 
Italia, au participat, în perioada 28 și 29 aprilie, direct, dar și de la distanţă, la 
ediţia 2010 a Simpozionului Internaţional al Tinerilor Cercetători.

O elevă din Drochia a devenit studentă ASEM 
înainte de a susţine bacalaureatul
Diana Cibotari, elevă în clasa a XII-a la Liceul „B. P. Hașdeu” din Drochia a 

primit dreptul de a fi  studentă la ASEM, în aprilie 2010. Acest lucru a devenit 
posibil datorită Premiului Mare pe care Diana l-a obţinut la cea de-a XII-a ediţie 
a Olimpiadei Republicane la Economie. 

Politici fi nanciare de relansare a creșterii economice
În perioada 29 – 30 aprilie, la ASEM a avut loc conferinţa internaţională 

cu genericul “Politici fi nanciare de relansare a creșterii economice în condiţiile 
crizei economice mondiale”, organizată de Catedra “Finanţe și asigurări”.

Studenţi moldoveni cu diplome franceze 
Studenţi de la 3 universităţi din Moldova, inclusiv de la Academia de Stu-

dii Economice din Moldova au folosit posibilitatea de a obţine și o diplomă 
de licenţă a statului francez, graţie unui Acord de colaborare semnat cu Uni-
versitatea din Auvergne Clermont-1, Franţa. Din cei 14 studenţi din Republica 
Moldova înscriși în acest an la IUP în cadrul Licenţei L3 ”Ingineria Managemen-
tului” - 6 sunt de la ASEM

 MAI 
Maria ȘVEŢ - MISS ASEM 2010

Maria Sveţ a cucerit prin frumuse-
ţe, dar mai ales prin inteligenţă și viţă 
de afaceristă, atât juriul, cât și publicul, 
adunat să contempleze inteligenţa 
frumos întruchipată, la concursul “Miss 
ASEM viitoarea femeie de afaceri”, edi-
ţia 2010. Câștigătoarea ediţiei a VIII-a a 
concursului este, la moment, în anul II 
la facultatea Finanţe, specialitatea Fi-
nanţe și Bănci. 

Profesori, mai învăţând
Încă o promoţie, cea de-a VII-a, o grupă compusă din 14 tineri profesori 

ce activează la ASEM, dar și la Colegiul Naţional de Comerţ și-au ridicat, după 
4 luni de studiu intensiv, diplomele de absolvire a cursurilor de dezvoltare cu-
rriculară și formare psiho-pedagogică din cadrul Centrului de Dezvoltare Cur-
riculară și Formare Pedagogică al ASEM. 

4 studenţi ASEM la “PEAKTIME”, Riga 
O echipă a studenţilor de la ASEM a concurat, alături de alte 303 echipe din 

lumea întreagă, la Concursul Internaţional de Studii de Caz „Peaktime” 2010, 
ceea ce înseamnă: premii în valoare de 4500 euro, 4 zile în Riga, capitala Leto-
niei, 1500 km depărtare de casă, 5 runde de simulări la calculator, o prezentare 
în faţa comisiei și doar o ehipă de la ASEM: CASE ( Corneliu Munteanu, Andrei 
Tănase, Sergiu Cuneţchi și Eugen Stoicov), dispusă să le înfrunte pe toate. 

Dorin Drăguţanu la Clubul de Discuţii Economice 
Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Dorin Drăguţanu, a avut o în-

tâlnire cu studenţii Clubului de Discuţii Economice, ASEM.

Seminar știinţifi c la merceologie
„Calitatea – factor determinant în competitivitatea mărfurilor de larg con-

sum” a fost tema unui seminar știinţifi c desfășurat la catedra „Merceologie și 
Comerţ” a facultăţii Business și Administrarea Afacerilor.

Procesele economice în vizorul mediului academic
În perioada 19 – 20 mai, o delegaţie a ASEM, condusă de dl rector, Grigore 

Belostecinic, a participat la cea de-a III-a ediţie a conferinţei știinţifi co-practi-
ce: „Creșterea economică a Republicii Belarus: globalizare, inovare, stabilitate”, 
care s-a desfășurat în or. Minsc. Printre scopuri: elaborarea unui complex de 
măsuri, acţiuni menite să stimuleze dezvoltarea economică a ţărilor Europei 
Centrale și de Vest în condiţiile crizei economice fără precedent.
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ASEM 2010
Un masterand ASEM a câștigat 
concursul de business-case-uri
Pentru prima dată, în ţara noastră, a fost organizat un concurs, în cadrul 

căruia, toţi doritorii au putut să-și încerce puterile în a realiza o strategie de 
comunicare efi cientă, chemată să promoveze imaginea unui business străin 
care activează pe teritoriul Republicii Moldova. Cei mai buni dintre autori au 
fost premiaţi. Câștigător a devenit Dumitru Musteaţă, masterand la Business și 
Administrarea Afacerilor.

Grigore Belostecinic – Doctor Honoris Causa 
al Academiei Economice “D. A. Ţenov”din Bulgaria
Rectorul ASEM, dl. Grigore Belostecinic, a primit titlul de Doctor Honoris 

Causa al Academiei Economice “D.A. Ţenov” din Svishtov, Bulgaria. Distincţia a 
fost înmânată, la 27 mai 2010, de către rectorul acesteia, dl. Velicico Adamov, în 
cadrul unei ceremonii organizate cu mare fast de gazdele bulgare.

 IULIE
Absolvenţi 2010 
Anul acesta au primit diplome de absolvire a ciclului I, licenţă (conform 

procesului de la Bologna) un nr. de 2 793 studenţi, dintre care: 1055 absolvenţi 
ai facultăţii Business și Administrarea Afacerilor, 298 – Economie Generală și 
Drept, 491 – Contabilitate, 638 – Finanţe, 168 – Cibernetică, Statistică și Infor-
matică Economică, 143 – Relaţii Economice Internaţionale. Festivitatea de în-
mânare a diplomelor de licenţă a avut loc la 9 iulie.

Nume noi în Cartea de Aur a absolvenţilor ASEM
Irina PALADI, Nadira OSMONOVA, Valentina ACCIU, Dina VÎRLAN, Maria 

GRÂU-PANŢUREAC, Alina CODREANU, Doina ULIANOVSCHI, Anastasia BEJAN, 
Petru PLEȘCA și Corneliu MUNTEANU sunt absolvenţii de onoare ai ASEM, pro-
moţia 2010.

 AUGUST
ASEM: pregătită și cu multe planuri 
pentru noul an de studii
“Pregătirea ASEM către noul an de studii și sarcinile principale pentru anul 

universitar 2010 – 2011” a fost tema raportului prezentat de dl. rector al ASEM, 
Grigore Belostecinic, în cadrul ședinţei lărgite a Senatului ASEM din 30 august 
2010. S-a pornit de la faptul că anul acesta, în ASEM, vor învăţa 11 104 studenţi 
la ciclul I, licenţă. Alte 2 267 persoane vor urma ciclul II, masterat, iar1 889 de 
elevi vor învăţa la Colegiul afi liat ASEM, CNC. Respectiv, responsabilitatea ca-
drului didactic al instituţiei este și trebuie să fi e una foarte mare. Mai ales că 
3 225 studenţi – cu cca 500 mai mulţi decât anul trecut - vor încerca să-și ia 
licenţa în primăvara lui 2011.

 SEPTEMBRIE
Proiectul „AICI Moldcell” a fost implementat cu succes 
și la ASEM 
La 7 septembrie, echipa managerială Moldcell, în frunte cu directorul ge-

neral, Chiril Gaburici, alături de rectorul ASEM, Grigore Belostecinic, cadrele 
didactice și studenţii ASEM au inaugurat zona de recreare și comunicare „AICI 
Moldcell”. Aceasta acoperă scuarul campusului ASEM, holul și cantina situate 
în blocul B al instituţiei. 

Ionov Velicico Adamov - Doctor Honoris Causa al ASEM
La 9 septembrie, în Sala de 

lectură “Eugen Hrișcev”, a avut loc 
ședinţa festivă a Senatului ASEM, 
consacrată înmânării titlului de 
Doctor Honoris Causa al ASEM, 
dlui Ionov Velicico Adamov, dr. în 
economie, docent, rector al Aca-
demiei Economice “D.A. Ţenov” 
din or. Svishtov, Bulgaria. La mani-
festare a participat Ambasadorul 
Bulgariei în R. Moldova, dl. Gheor-
ghe Panaiotov.

„Raportul Global al Competitivităţii 2010-2011”
Academia de Studii Economice din Moldova, partenerul ofi cial pentru 

Republica Moldova a Forumului Economic Mondial (WEF), a organizat, la 9 
septembrie, prezentarea „Raportului Global al Competitivităţii 2010-2011”, în 
cadrul lansării ofi ciale a acestuia la nivel mondial. După absenţa, în 2009, din 
acest Clasament, ţara noastră revine anul acesta chiar pe o poziţie mai bună 
faţă de 2008. Suntem pe locul 94 din 136 de ţări incluse în clasament.

Proiectul de recalifi care a personalului militar 
din Moldova lansat la ASEM 
Camera de Comerţ și Industrie a Republicii Moldova, în parteneriat cu Or-

ganizaţia pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Misiunea în Moldo-
va și Academia de Studii Economice din Moldova au lansat Proiectul comun 
“Recalifi carea personalului militar din Republica Moldova”.

Cursurile au început din 15 septembrie cu o durată de 4 luni, timp în care, 
militarilor li se vor transmite abilităţi în domeniile: tehnologii informaţionale, 
administrarea afacerilor, evaluarea bunurilor imobile, gestionarea întreprinde-
rilor mici și mijlocii, limbi străine etc.

Mugur Isărescu - Doctor Honoris Causa al ASEM
Pe 24 septembrie, în aula bl. ”A” a Academiei de Studii Economice din Mol-

dova, arhiplină, a avut loc ședinţa festivă a Senatului ASEM consacrată confe-
ririi titlului de Doctor Honoris Causa al ASEM, dlui Mugur Isărescu, Guvernator 
al Băncii Naţionale a României. Manifestarea s-a înscris într-un amplu program 
de acţiuni, dedicate Zilei ASEM (25 septembrie) și Zilei Economistului în Repu-
blica Moldova (26 septembrie). 

În memoria lui Paul Bran, ctitorul ASEM
La 24 septembrie, a avut loc lansarea lucrării “Paul Bran – economist, fi lo-

sof, cercetător, pedagog: Medalion aniversar la 70 de ani de la naștere”.

Noi actori ai ASEM - Nota Benne și “Per aspera ad astra”
Ziua Academiei de Studii Economice din Moldova nu putea fi  marcată fără 

inaugurarea ofi cială a Compoziției Sculpturale din bronz „Nota Benne!”, insta-
lată în havuzul din fața bl. B de studii, sau a Compoziției Sculpturale, dedicate 
studenților ASEM, “Per aspera ad astra” (“Prin greutăți spre stele”. 

 OCTOMBRIE
La Mulţi Ani, dragi profesori
De ziua naţională a lor, 7 profesori ai ASEM au primit diplome și onoruri deo-

sebite. Ei sunt: Vitalie Cotelea, Natalia Zlatina, Elena Turcov, Nina Jeleznova, 
Carolina Ciugureanu-Mihailuţă, Elina Benea-Popușoi și Galina Mârza.

ASEM va colabora cu cea mai veche universitate din lume 
La 6 octombrie curent, ASEM a semnat un acord de colaborare cu Alma 

Mater Studiorum - Universitatea din Bologna Rimini Campus Brach. 

Viktoriabank “a plouat” cu burse 
peste 35 studenţi ai ASEM 
25 dintre studenţii ASEM au ridicat, la 12 octombrie curent, bursele de 

merit oferite de Victoriabank. Printre ei: Mariana Cobzari, Stanislav Madan, 
Ștefan Suveică, Marina Andrieș, Tincuţa Chircu, Natalia Cataraga, Doina Cauș, 
Călin Plop, Cristina Popa, Dorel Noroc, Cornelia Vrabie, Sergiu Miron,Veronica 
Ţiuriulnicova, Tatiana Nastasinco, Marina Ababii, Elena Dumitraș, Cristina 
Stoian, Victoria Vlad, Sergiu Gherghelegiu, Olga Girbu, Adriana Druţă, Andrei 
Soloha, Victor Burlacu, Elena Ghebosu și Victoria Bologan. Alţi 10 studenţi ai 
ASEM au obţinut de la Victoriabank burse sociale: Iulia Burlaca, Corina Garaba-
jiu, Oxana Muncescul, Natalia Ursu și Veronica Candu, Ludmila Ursu, Adriana 
Evtodienco,Mihail Iasinciuc, Olga Dogaru și Olga Tomac. 

 NOIEMBRIE
Reformatorul economiei poloneze, Leszek Balcerowicz - 
Doctor Honoris Causa al ASEM

Manifestarea de decernare lui Leszek 
Balcerowicz a titlului de Doctor Honoris Ca-
usa al ASEM a avut loc la 6 noiembrie și a 
fost urmată de o masă-rotundă cu genericul 
„Transformări după socialism într-o perspecti-
vă comparativă”, în cadrul căreia ex-premierul 
Leszek Balcerowicz a ţinut un discurs public.

“Europe: I struggle, I overcome!”
“Europa: eu lupt, eu înving”: este titlul monografi ei semnate și prezentate 

de ex-prim-ministrul belgian, președinte al Partidului Popular-European, Wil-
fried Martens, afl at în vizită la ASEM, la 22 noiembrie curent.

Cei mai buni studenţi ASEM 2010
Doar 10 dintre cei 74 de concurenţi, studenţi ai ASEM, au reușit să con-

vingă juriul din anul acesta că sunt un pic mai buni decât cei buni și au fost 
nominalizaţi la premiile “Cel mai bun student al ASEM - 2010”. Premiile au fost în-
mânate joi, 25 noiembrie, într-o atmosferă festivă la Centrul de Cultură și Artă 
Ginta Latină din capitală. La ediţia a VII-a consursului, Premiul Mare a fost luat 
de Irina Paladi, masterandă la Business și Administrarea Afacerilor. Premiile de 
gradul I au revenit, respectiv, următorilor studenţi: Alina Codreanu și Doina 
Cauș, locul II - Anastasia Bejan, Elena Dumitraș și Irina Bidiac, premiul III - Ser-
giu Comandari, Corneliu Munteanu, Victoria Vlad și Serghei Gherghelejiu.

Fundaţia “Familia Sturza” 
și-a desemnat bursierii din acest an
Studenţii ASEM, benefi ciari ai celei de-a III-a ediţii a programului „Înaintea-

ză spre succes”, iniţiat de Fundaţia “Familia Sturza”, au avut surpriza să constate 
că valoarea acesteia s-a majorat de la 500 la 1000 de lei oferiţi timp de 8 luni 
consecutiv. Anul acesta, 7 studenţi ai ASEM au obţinut bursa Sturza: Ecateri-
na Calancea, Alexandra Focșa, Ana Lungu, Eugeniu Maţeico, Valentin Rotaru, 
Olga Stoian și Natalia Ursu.

14 din 26 de burse Moldcell 
și-au găsit benefi ciarii tot la ASEM
Dintre cei aproape 70 de studenţi ai ASEM, pretendenţi la „Bursa Moldcell 

2010-2011”, juriul a ales să dea câte 135 USD, timp de 8 luni, următorilor 14 
participanţi: Marianna Aricova, Rodica Mîrza, Andrei Soloha, Mihail Porcescu, 
Elena Dumitraș, Elena Coșuleanu, Corneliu Munteanu, Victoria Vlad, Veronica 
Pîslaraș, Victoria Domenti, Aliona Ţurcan, Tatiana Juravscaia, Alexandru Lupu-
șor, Serghei Gherghelejiu. 

Bursele nominale oferite studenţilor de la ASEM
Conform Hotărârii Guvernului R. Moldova cu privire la acordarea burselor 

nominale studenţilor de la diferite instituţii de învăţământ superior, benefi ci-
arii ASEM, din acest an, sunt, după cum urmează: Bursa Republicii (1200 lei) 
– Maia Dimitriu, REI; Bursa Președintelui (1090 lei) – Serghei Gheghelejiu, 
BAA; Bursa Guvernului (1000 lei) – Mariana Cobzari, FB și Mihail Porcescu, 
EGD. De asemenea, Senatul ASEM oferă, în fi ecare semestru, 6 burse de merit 
la câte un student de la fi ecare facultate, propus de către consiliile facultăţilor. 
În acest semestru, cei 6 benefi ciari ai bursei „Paul Bran” sunt: Ana Vișanu (FB), 
Tatiana Dem (EGD), Veronica Ţiriulnicova (CON), Elena Ghebos (CSIE), Andriana 
Dobîndă (BAA) și Elena Dumitraș (REI).

 DECEMBRIE
Finala primului concurs de Burse ORANGE 
În data de 9 decembrie 2010, în incinta Centrului de Informaţii Universita-

re, a avut loc festivitatea de premiere a fi naliștilor concursului “Burse ORANGE 
pentru studenţii de la UTM și ASEM”, lansat în octombrie curent. 2 din cele 4 
burse a câte 1000$ au revenit studenţilor ASEM: Maria Vîzdoagă, anul IV EGD 
și Mihail Cristiuc, anul III, CSIE.

Finaliștii Concursului “Idei de Afaceri 2011”
La 8 decembrie current, 9 dintre cei 11 participanţi ai concursului menţio-

nat mai sus au primit premii din partea Companiei Orange Moldova (sponsor 
general), iar fi naliștii vor benefi cia de ofi cii pentru lansarea ideilor de afaceri, 
în cadrul Incubatorului de Afaceri al ASEM. Premiile au fost distribuite astfel: 
locul I - Igor Pisari, locul II - Victoria Domenti, locul III - Victor Cazacu. Aceștia 
se vor asocia cu ceilalţi fi naliști: Marin Nedelcu și cu Petru Guţu. Dorin Tomacu, 
Gheorghe Pisarenco și Maxim Uncu vor forma o altă echipă de întreprinzători. 
Toţi sunt studenţi ai ASEM.

Liuba LUPAŞCO
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La 29 octombrie curent, catedra „Fi-
losofi e și Politologie”, ASEM, a organizat 
o masă rotundă cu tema „Filosofi a și 
metodologia știinţei economice”. Acest 
eveniment s-a petrecut în strânsă cola-
borare cu colectivul catedrei „Teorie Eco-
nomică și Politici Economice”, ASEM. La 
ședinţă au participat profesori și cerce-
tători de la Academia de Știinţe a Moldo-
vei, Universitatea de Stat din Moldova, 
Institutul de Stat de Relaţii Internaţio-
nale din Moldova, Universitatea Tehnică 
a Moldovei, Institutul Internaţional de 
Management „IMI-NOVA”, Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova. În to-
tal, la masa rotundă s-au prezentat 22 de 
participanţi. Printre aceștia – 7 doctori 
habilitaţi, 8 profesori universitari și 13 
conferenţiari universitari, șefi  de catedre 
de la diferite instituţii de învăţământ su-
perior din ţară - 8.

Scopul acestei mese rotunde a fost de 
a actualiza legătura dintre fi losofi a știinţei 
și metodologia știinţei economice.

În cuvântul de salut pe care l-a adre-
sat asistenţei, dl. Tudor Dumitraș, șeful 
catedrei „Filosofi e și Politologie”, conf. 
univ., dr., s-a referit la importanţa proble-
maticii metodologice atât pentru fi lozo-
fi e, cât și pentru știinţa economică.

Principalele rapoarte prezentate au 
fost următoarele: 

1. Filosofi a și știinţa: funcţia metodo-
logică a fi losofi ei, raportor – Vasile Ţapoc, 
dr.hab., prof. univ., USM;

2. Filosofi a știinţei și metodologia ști-
inţei economice: unitate și interacţiune, 
raportor – Tudor Dumitraș, conf. univ., 
dr.; șef catedră „Filosofi e și Politologie”, 
ASEM;

3. Bulele teoretice ale cercetării știinţi-
fi ce, raportor –  Eugenia Feuraș, dr. hab., 
prof. univ., ASEM.

Pe lângă comunicările de bază au 
mai urmat discursurile:

Șișcan N., dr. hab., prof. univ., ASEM 
– „Необходимость учета законов фи-
лософий и категорий в экономической 
науке”;

Pârţachi I., prof. univ., dr., șef-cate-
dră „Statistică și Previziune economică”, 
ASEM – „Econometria și metodologia ști-
inţei economice”

Căpăţână G., conf. univ., USM – 
„Unele aspecte fi losofi ce ale metodologiei 
informaticii economice”;

Guţu V., conf. univ., dr., decan, IRIM 
– „Tipurile fundamentale de întemeiere în 

știinţa contemporană” 
Braga M., conf. univ., dr. șef-catedră, 

UTM – „Importanţa fi losofi ei în cultura 
gândirii”.

Pe parcursul desfășurării discuţiilor, 
au fost abordate mai multe subiecte de 
interes major, atât pentru specialiștii-fi -
losofi , cât și pentru cercetătorii-econo-
miști, precum: 

fi losofi a și metodologia știinţei;• 
fi losofi a și metodologia știinţei • 

economice;
bulele teoretice ale cercetării știin-• 

ţifi ce; 
logica dezvoltării metodologiei • 

economice, tendinţe contemporane în 
dezvoltarea metodologiei știinţei eco-
nomice; 

neopozitivismul fi losofi c și meto-• 
dologia economică; 

metodologia economiei pozitive și • 
metodologia economiei normative; 

funcţiile metodologiei economice • 
contemporane; 

criza fi nanciară și potenţialul me-• 
todologic al știinţei inovaţionale, ș. a.

Pe parcurs, au fost înaintate și puse 
în discuţie întrebările:

În ce măsură fi losofi a este „știinţă” 1. 
pe lângă faptul că ea este concepţie des-
pre lume?

Asupra știinţei economice are in-2. 
fl uenţă aspectul conceptual al fi losofi ei 
sau măsura în care ea este înrudită cu 
fi losofi a ca știinţă?

Dacă capacitatea de a prognoza 3. 
este o trăsătură a Știinţei, atunci în ce 
măsură face faţă acestei cerinţe știinţa 
economică? În ce legătură cu această 
altă întrebare: De ce n-a fost prognozată 
criza economico-fi nanciare? Sau poate 
ea a fost prognozată?

Când se vorbește despre „știinţa 4. 
economică pozitivă” și „știinţa economi-
că normativă”, se are în vedere existenţa 
a două știinţe economice automate sau 
este vorba despre doar de o știinţă eco-
nomică ce se manifestă în două iposta-
ze? Care este corelaţia dintre ele”?

Raportul dintre „pozitiv” și „nor-5. 
mativ” se atribuie și la fi losofi e ori numai 
la știinţa economică ?

De ce teoria economică este tra-6. 
tată ca fi losofi e pozitivă?

În ce măsură categoriile dialectice 7. 
sunt utilizate în explicarea fenomenelor 
economice?

Au fost elucidate și alte aspecte care 

au trezit un viu interes din partea parti-
cipanţilor.

La dezbateri, din partea econo-
miștilor, au participat: Tomșa A., dr. 
conf. univ., șef-catedră „Economie și 
Politici Economice”; Zbârciog V., prof. 
univ., dr. hab.; Șișcan N., prof. univ., dr. 
hab; Feuraș E., prof. univ., dr. hab., toţi 
membrii catedrei „Economie și Politici 
Economice”, la fel și domnii Todoroi, 
prof. univ., dr. hab; Pârţachi I., prof. 
univ., dr. ASEM.

Din partea reprezenţanţilor fi losofi ei 
și a știinţelor concrete, în dezbateri, au 
participat:

Dumitraș T., conf. univ., dr. ASEM, 
Chistrugă I., conf. univ., dr. ASEM, Sahar-
neanu E., dr. hab., prof. univ., USM, Ţapoc 
V., dr. hab., prof. univ., USM, Luca S., doc-
todand USM, Rusandu I., conf. univ., dr., 
AȘM, Braga M., conf. univ., dr., UTM, Că-
păţână G., conf. univ., dr., USM, Guţu V., 
conf. univ., dr., IRIM.

Discuţiile au fost productive, au de-
curs într-o atmosferă încinsă de expu-
nere a diferitor opinii. La sfârșit, a fost 
susţinută unanim opinia despre buna 
organizare a ședinţei  mesei rotunde.

Tudor Dumitraș a mulţumit parti-
cipanţilor pentru implicarea activă în 
discuţii după care s-a convenit să se 
păstreze o comunicare permanentă și să 
se organizeze în toamna anului 2011 o 
manifestare similară, dar la nivel de con-
ferinţă știinţifi că.

Tudor DUMITRAŞ,
 conf. univ., dr., şef-catedră  

„Filosofi e şi Politologie”                                                                                 

Este o simplă coincidență 
sau așa a fost să fi e ca studenții 
anului III, facultatea Econo-
mie Generală și Drept, speci-
alitatea Drept să se dueleze în 
ultima zi de toamnă, iar cole-
gii lor din anul II - la începutul 
acestei ierni frumoase. 

Cert este faptul că aceștia 
și-au demonstrat capacitățile 
și aptitudinile în cadrul a 
două victorine tematice la 
disciplina drept civil, sub ge-
nericul “Răspunderea civilă 
delictuală” și respectiv “Per-
soana fi zică și persoana juri-
dică”. 

Prezentarea echipelor, 
adică proba I, a fost prepon-
derent axată pe fi lmulețe te-
matice, dar și pe mici scenete 
hazlii. 

Proba a II-a a constituit 
proba intelectuală unde fi -
ecare echipă a avut de răs-
puns la un set de întrebări 
și studii de caz, propuse de 
organizatori. Ultima etapă 
a concursului, tema de aca-
să (pentru studenţii anului 
III) și dezlegarea rebusului 
(pentru studenţii anului II) 
a solicitat participanților 
o doză în plus de creativi-
tate și ingeniozitate, dar și 
capacități intelectuale la 
nivel înalt. Fiecare echipă a 
prezentat într-un mod cât 
mai ingenios, creativ, comic, 
fapt care a impresionat pu-
blicul, cât și juriul. Studenții 
au pus în evidență aspectele 
vieţii de student, relaţia lor 
cu profesorii, cele mai inge-

nioase metode de “fabricare” 
a copiuțelor etc. Juriul, alcă-
tuit din profesori de la Cate-
drele Drept Privat și Drept 
Public, dar și din studenți și 
masteranzi, au apreciat în 
mod corect și obiectiv evo-
luarea participanților. Echi-
pele care au cucerit juriul, în 
mod special, au fost desem-
nate câștigătoare:    “D 281” 
și “Jurunducii” (D 295). Toţi 
participanţii au primit câte 
o diplomă de participare și 
ropote de aplauze.

“Nu este prima ediție de 
victorine tematice, acestea 
sunt deja istorie pentru EGD. 
Mai mult de 5 ani Catedra 
Drept Privat împreună cu 
Consiliul studenţesc al facul-
tăţii organizează așa gen de 
activități pentru studenții 
care știu nu numai  să se pre-
zinte bine la ore, dar și să se 
implice activ și în activităţile 
extracurriculare”, a menţionat 
Aliona Ciocîrlan, conf.univ., dr. 
în drept, prodecan EGD.

Participanţii au fost des-
tul de receptivi la propune-
rea de a se încadra într-o ast-
fel de activitate, deoarece, 
zic ei, “aceasta ne stimulează 
gâdirea creativă, logica gân-
durilor și depășirea emoţii-
lor, or, evoluând pe o scenă, 
capeţi și experienţă, și bună 
dispoziţie”.

Nadejda BORTA

Sub genericul “Omul 
în oglinda fi losofi ei”, stu-
denţii anului I, facultatea 
Finanţe,  s-au duelat în 
prima zi de iarnă. Cele trei 
echipe participante: “PHO-
ENIX”, „AGAPE” și „MARII 
ANONIMI” au avut de tre-
cut 5 probe. Prezentarea 
membrilor echipelor a fost 
realizată printr-un fi lmu-
leţ. Proba a II-a a constat 
din întrebări fulger, la care 
participanţii au denun-
ţat autorii unor maxime 
celebre, spuse de fi losofi  
cu renume. La următorul 
concurs, cele trei echipe 
și-au adresat câte două 
întrebări, pregătite din timp, unde cel mai 
mult a fost apreciată creativitatea și buna 
cunoaștere a misterelor fi losofi ei. Căpitanii 
de echipe: Diana Bantoș, Olga Stoian și Iu-
lia Neicovcean au avut de înfruntat o pro-
bă destul de interesantă. Au prezentat un 
discurs la tema „Omul în faţa provocărilor 
mileniului III”. Astfel, fetele au pus accent 
pe evoluţia omului ca personalitate, infl u-
enţa tehnologiilor avansate, efectele dife-
ritelor procese cum ar fi : poluarea naturii, 
clonarea etc. asupra spiritualităţii fi inţei 
umane. De asemenea, căpitanii echipelor 
au răspuns la întrebările adresate de mem-
brii  juriului. Ultima probă, tema de acasă, 
a solicitat participanţilor și mai multă in-
ventivitate și ingeniozitate, or prezentarea 
scenetelor au trezit larg interes publicului. 
Fie că au vizionat un fi lmuleţ tematic, fi e 
că au cunoscut „fi losofi  din diferite epoci”, 
juriul i-a apreciat la justa valoare. Membrii 
juriului - Tatiana Chiosea, conf. univ., dr., 

prodecan al facultăţii „Finanţe”, Tudor Du-
mitraș, conf. univ., dr., șef-catedră „Filosofi e 
și Politologie” și  Diana Rencheci, studentă, 
anul II, Contabilitate, au rămas impresionaţi 
de organizarea și buna desfășurare a due-
lului. Astfel, în opinia dumnealor, cei mai 
ingenioși s-au dovedit a fi  „Phoenix”(55 de 
puncte), urmaţi de „Agape” (49) și respectiv 
„Marii Anonimi” (44).

„Ideea lansată de profesoara noastră de 
„Filosofi e”, dna Galina Ţurcan, conf. univ., dr., 
ne-a trezit interes și curiozitate de la bun în-
ceput. Ne-am mobilizat, am muncit cu toată 
echipa și am reușit să ne manifestăm la un 
nivel înalt, ceea ce ne-a bucurat și entuzias-
mat, iar celelalte echipe au fost pentru noi 
niște adversari destoinici”, a spus căpitanul 
echipei învingătoare, Diana Bantoș.

Duelul intelectual „Minerva” este la a 
doua ediţie, studenţii de la Finanţe fi ind 
deschiși provocărilor, ingenioși și creativi.

Alina CODREANU

Masa rotundă cu genericul 
„Filosofi a și metodologia știinţei economice”

Duelul fi losofi c “Minerva” Victorine tematice la drept civil
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În ultimele decenii s-a conturat o nouă teo-
rie a creșterii economice a cărei premisă o con-
stituie acumularea de capital asociată cu o acu-
mulare de cunoștinţe. În acest context, membrii 
catedrei ”Investiţii și Pieţe de Capital”, pe parcur-
sul a 5 ani de la fondare, au încercat să-și aducă 
contribuţia la realizarea pe un plan superior a 
noilor corelaţii în viaţa economico-socială, tot 
mai puternice între dimensiunile acesteia: eco-
nomică, ecologică, cultural–spirituală etc., atât 
prin pregătirea noilor generaţii de specialiști, cât 
și prin elaborări didactice și știinţifi ce. 

Catedra Investiţii și Pieţe de Capital (IPC) 
a fost creată, la iniţiativa profesorului univ., dr. 
habilitat Grigore Belostecinic, rectorul ASEM, 
la 22 august 2005, fi ind prima catedră de acest 
profi l în mediul universitar autohton. Impor-
tanţa fondării Catedrei IPC rezidă în necesitatea 
vitală a economiei Republicii Moldova, într-o 
activitate investiţională performantă și în dez-
voltarea pieţei de capital, care este în continuă 
evoluţie și resimte nevoia de specialiști bine in-
struiţi, cu cunoștinţe vaste în domeniu. 

La 29 octombrie, 2010, în sala ”Eugen 
Hrișcev” a Bibliotecii ASEM s-a desfășurat Con-
ferinţa Știinţifi că Internaţională cu genericul: 
“Rolul investiţiilor în asigurarea dezvoltării 
economice durabile în contextul integrării 
europene”. Evenimentul a dat start manifes-
tărilor de 2 zile, prilejuite marcării a 5 ani de 
la fondarea Catedrei ”Investiţii și Pieţe de 
Capital”. La lucrările conferinţei au participat 
reprezentanţi ai: Organizaţiei de Atragere a In-
vestiţiilor și Promovare a Exportului din cadrul 
Ministerului Economiei al Republicii Moldova, 
Băncii Naţionale, Ministerului Finanţelor al Re-
publicii Moldova, Comisiei Naţionale a Pieţei 
Financiare, OSA pe lângă Cancelaria de Stat a 

Republicii Moldova Institutului de Economie, 
Finanţe și Statistică, Băncilor Comerciale etc.

Au fost invitaţi și au acceptat propune-
rea de a participa reprezentanţi ai catedrelor 
de profi l din cadrul altor universităţi din ţară 
(ULIM, USAM și Institutul Internaţional de 
Management IMINOVA), precum și de peste 
hotare, inclusiv din România (ASE, București; 
Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi; Uni-
versitatea ”Aurel Vlaicu”, Arad; Universitatea de 
Nord din Baia Mare) și din Belarus (Universita-
tea Economică de Stat, Minsk). Această ultimă 
instituţie de învăţământ de prestigiu din Bela-
rus a fost reprezentată de membrii catedrelor 
„Monedă, credit și piaţa de capital”, și „Econo-
mie mondială”, cu care catedra IPC a semnat în 
2009 acorduri de colaborare. 

Tematica conferinţei a cointeresat partici-
parea la lucrările acesteia atât a cadrelor aca-
demice, cât și a reprezentanţilor din sectorul 
real al economiei (RED Union Fenosa, Ritlabs 
S.R.L. etc.). 

Programul conferinţei a inclus variate 
manifestări, printre care: expoziţie de carte 
știinţifi că și didactică (ale membrilor catedrei 
IPC); lucrările pe secţiuni; vizite la Sala multi-
media, la Biblioteca Știinţifi că a ASEM, la In-
cubatorul de afaceri etc. Evenimentul princi-
pal al primei zile l-a constituit ședinţa plena-
ră a conferinţei. Cuvinte de salut au adresat 
participanţilor conferinţei doamna Rodica 
Hîncu, șef-catedră ”Investiţii și Pieţe de Ca-
pital”; Corneliu Guţu, prorector cu activitatea 
știinţifi că, doamna Ludmila Cobzari, decan al 
facultăţii ”Finanţe”; Răzvan Ștefănescu, Uni-
versitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi; Oxana 
Rumeanţeva și Oxana Șcutico, Universitatea 
Economică de Stat, Minsk.

Problematica și punctele de reper ale 
abordărilor știinţifi ce în cadrul conferinţei au 
fost trasate în ședinţa plenară prin patru co-
municări-cheie. Mesajele principale ale aces-
tor comunicări pot fi  elucidate pe această pa-
gină de ziar doar printr-un rezumat.

Prin comunicarea știinţifi că, intitulată 
”Efectele investiţiilor asupra competitivită-
ţii economiei naţionale”, doamna Ciubotaru 
Maria, conf. univ., cercetător, doctor habilitat, 
s-a axat pe următoarele elemente-cheie: „Com-
petitivitatea se defi nește ca un set de instituţii, 
politici și factori care determină nivelul de pro-
ductivitate a ţării. Conceptul de competitivitate 
implică abilitatea ţării de a genera un înalt nivel 
de venit, determinanta centrală a ratei de ren-
tabilitate a investiţiilor, care este factorul princi-
pal de creștere economică.  

Analiza comparativă a indicatorilor com-
petitivităţii economiilor ţărilor denotă că 
economia naţională are o poziţie competiti-
vă joasă. Indicele Global de Competitivitate 
al Republicii Moldova în anul 2010 a înre-
gistrat poziţia 94 (din 139), un scor de 3,86 
(comparativ cu scorul maximal 5,63). Compe-
titivitatea întreprinderilor autohtone, adică 
capacitatea de a produce și vinde profi tabil 
pe pieţele naţionale și internaţionale, este 
joasă. Totodată productivitatea în sectorul 
real al economiei (raportul dintre vânzări și 
numărul de angajaţi, valoarea adăugată pe 
un angajat) este de cel puţin 20 ori mai mică 
decât în ţările Comunităţii Europene. Una din 
cauze – investiţiile insufi ciente în activele 
materiale pe termen lung ale agenţilor eco-
nomici, dar și a investiţiilor în resurse umane, 
tehnologii avansate etc. 

Creșterea economică în Republica Moldo-

va este generată, în majoritate, de consum. In-
vestiţiile și productivitatea muncii au o contri-
buţie nesemnifi cativă la creșterea economică. 
Pentru a schimba situaţia, politica economică 
în domeniu necesită o schimbare radicală. 
Una din multiplele soluţii de creștere econo-
mică - pe contul investiţiilor și productivităţii 
muncii, poate fi  instituirea unui Fond de dez-
voltare, care ar acorda întreprinderilor suport 
și resurse fi nanciare prin co-fi nanţare pentru 
anumite proiecte investiţionale”.

Comunicarea știinţifi că, intitulată ”Că-
tre o dezvoltare economică durabilă prin 
dezvoltarea umană durabilă”, prezentată de 
doamna Rodica Hîncu, profesor universitar, 
doctor habilitat, a fost focalizată pe următoa-
rele obiective:

„UE a stabilit că dezvoltarea durabilă este 
principiul atotcuprinzător al tuturor politi-
cilor europene.

Abordările recente propun lărgirea teore-
tico-metodologică și conceptuală prin fi xarea 
dezvoltării umane drept obiectiv strategic 
prioritar pentru dezvoltarea economică 
sustenabilă.

A fost elaborat un nou concept privind 
dezvoltarea economică a statelor și anume 
- dezvoltarea umană durabilă. Programul 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) 
a întocmit, începând cu anul 1990, Rapoarte 
privind Dezvoltarea Umană. Acestea din urmă 
cuprind studii aprofundate ale diferiţilor fac-
tori ai dezvoltării pe baza cărora se calculea-
ză indicatorul dezvoltării umane (IDU) și se 
ierarhizează ţările lumii în funcţie de nivelul 
lui. Noul indicator are un conţinut complex și 
evidenţiază pregnant faptul că dezvoltarea 
umană este o componentă a progresului.

Deja în primul Raport asupra Dezvoltării 
Umane, elaborat în anul 1990, a fost prefi gu-
rată o metodologie specifi că pentru determi-
narea unui indice al dezvoltării umane, în care 
una dintre variabile semnifi cative să fi e repre-
zentată de nivelul de instruire.

În Raportul Global al Dezvoltării Umane 
2009, se menţionează că Indicele Dezvoltării 
Umane al Republicii Moldova este de 0,720 
(semnifi când astfel o creștere a IDU: de la 
0,699, în 1990, până la 0,720), fapt care situ-

ează ţara pe locul 117 dintr-un total de 182 de 
ţări, pentru care au fost făcute calcule.

 Importanţa investiţiei în educaţie, în eva-
luarea indicelui de dezvoltare umană, face ca 
ponderea cheltuielilor publice pentru educa-
ţie în PIB și, respectiv, în totalul cheltuielilor 
guvernamentale în R. Moldova să sporească.

În cele mai dezvoltate state ale lumii, in-
vestiţia în capitalul uman, în general, și inves-
tiţia în educaţie, în special, sânt considerate un 
factor cheie al unei dezvoltări economico-
sociale sustenabile pe termen lung, menită 
să asigure un progres durabil omenirii.”

Din comunicarea dnei Nadejda Botnari, 
conf. univ., dr., șef-catedră Finanţe și Asigurări 
-”Surse de formare a investiţiilor și oportuni-
tăţi de valorifi care a acestora”, desprindem 
următoarele:

”Nivelul actual de dezvoltare al omenirii 
a fost obţinut printr-un proces continuu de 

investire. Formele de investire, identifi carea că-
ilor și posibilităţilor de efi cientizare a acestora, 
precum și identifi carea de noi surse de fi nan-
ţare a investiţiilor au constituit obiectul discu-
ţiilor încă de la începuturile știinţei economice, 
căpătând o importanţă crescândă azi, datorită 
amplifi cării dinamismului și creșterii economi-
ce. Principala sursă de formare a investiţiilor, în 
cadrul unei economii, o constituie economiile. 
De aceea, studierea surselor principale de for-
mare a economiilor în cadrul economiei naţio-
nale,  a oportunităţilor  de valorifi care a investi-
ţiilor reprezintă miezul comunicării”.

Angela Secrieru, profesor universitar, 
doctor habilitat, în comunicarea știinţifi că, 
intitulată ”Incidenţa riscului sistemic asupra 
activităţii investiţionale”, a abordat proble-
matica legată de instabilitatea fi nanciară și 
capacitatea sistemelor fi nanciare naţionale 
de a o confrunta. În prezent instabilitatea fi -
nanciară este mai pronunţată din cauza că 
volumul de intermediere fi nanciară a crescut 
în mod dramatic. În plus, instituţiile fi nanciare 
internaţionale au devenit mai integrate, de-
terminând creșterea nivelului de risc sistemic. 
În același timp, și instrumentele fi nanciare au 
devenit mult mai complexe. Caracteristicile 
intrinseci ale unui sistem fi nanciar condiţio-
nează caracterul permanent actual al proble-
maticii instabilităţii fi nanciare și trebuie foarte 
bine considerate atunci când sunt formulate 
recomandări de politică, inclusiv în scopul asi-
gurării stabilităţii sistemului fi nanciar naţional, 
regional, internaţional și mondial. 

Un alt aspect abordat în comunicare cu 
implicaţii directe asupra stabilităţii fi nanciare 
a fost riscul sistemic și formele lui principale: 
riscul de contagiune, riscul producerii macro 
șocurilor, riscul de „dezlănţuire” a dezechilibre-
lor care s-au acumulat de-a lungul timpului. 
Aceste trei forme de risc nu se exclud reciproc 
și se pot materializa în mod independent sau 
în asociere reciprocă”. 

Lucrările Conferinţei au întrunit dezbateri 
pe diferite probleme actuale în domeniul in-
vestiţiilor și rolului acestora în asigurarea dez-
voltării durabile a economiei naţionale, care 
au fost divizate pe patru secţiuni tematice și 
anume:

Evenimentul a fost și un punct de întâlni-
re, schimb de viziuni și experienţe pentru be-
nefi ciarii direcţi ai catedrei respective, mai ieri 
absolvenţi, astăzi doctoranzi și profesioniști, 
care activează în cadrul structurilor de stat, 
companiilor private, ONG-urilor etc.

În perioada 2005-2010, pe baza cerce-
tărilor efectuate în cadrul Catedrei (prin 
intermediul proiectelor de cercetare, con-
tribuţiilor la formarea tinerilor cercetători, 
doctoranzi etc.), colaboratorii acesteia 
au publicat circa 100 de lucrări știinţifice 
(monografii, articole etc.). Cercetarea ști-
inţifică a avut menirea să asigure contri-
buţia la dezvoltarea procesului didactic. 
Marea majoritate a disciplinelor, aferente 
catedrei IPC, au fost asigurate în cei 5 ani 
de existenţă cu materiale didactice (ma-
nuale, note de curs, culegeri de teste și 
probleme etc.).

CINCI ANI DE REALIZĂRI DIDACTICE ŞI ŞTIINŢIFICE 
ALE CATEDREI ”INVESTIŢII ŞI PIEŢE DE CAPITAL”

Secţiunea I Rolul investiţiilor în dezvoltarea durabilă a economiei 
naţionale

Secţiunea II Perspective de dezvoltare a pieţei valorilor mobiliare în 
contextul proceselor de integrare europeană

Secţiunea III Contribuţia investiţiilor străine în dezvoltarea 
sectorului bancar

Secţiunea IV Politica investiţională a statului și contribuţia acesteia la 
edifi carea Societăţii Cunoașterii
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Sfârșit. Început în pag. 1

REFLECŢII PE MARGINEA 
MECIULUI

Taisia Catrenco, antrenoare ASEM: Pe 
drept, a fost un meci disputat la cele mai înalte 
cote de intensitate. Ambele echipe au manifes-
tat un angajament total de joc, prestînd un volei 
combinativ și spectaculos, spre satisfacţia spec-
tatorilor care au umplut pînă la refuz sala Com-
plexului sportiv. Îmi este greu să evidenţiez pe 
cineva. Toate fetele au jucat bine. Avem un an-
samblu închegat de sportive capabile să rezolve 
orice sarcină care ar sta în faţa lor.

***
Încă nu se stinsese ecoul disputelor pen-

tru campionatul naţional de volei feminin, că 
în Complexul Sportiv al Academiei de Studii 
Economice din Moldova iarăși s-au auzit fl uie-
rele arbitrilor și ovaţiile spectatorilor. De pe 30 
noiembrie pînă pe 3 decembrie s-au desfășurat 
competiţiile la aceeași probă din cadrul progra-

mului Universiadei-2010, la care au participat 
formaţiile: ASEM, USM, UTM, USMF, IRIM, UASM. 

Partida finală a pus faţă în faţă eternele 
rivale ASEM și USM. Cu excepţia a câtorva 
jucătoare, care au evoluat în campionatul 
naţional (ele fiind angajate la instituţie sau, 
ca în cazul Măriei Grabuveţchi, care învaţă la 
liceu), formaţiile au jucat în aceleași compo-
nenţe. Din capul locului menţionăm nivelul 
înalt de clasă al ambelor echipe. Suporterii 
au urmărit cu satisfacţie jocul atacantelor Na-
talia Dudnic și Tatiana Diaconiţă, ridicătoarei 
Elena Gostev de la ASEM, coordonatoarei for-
maţiei USM Natalia Lucoșchin, de altfel, cea 
mai bună la acest compartiment în republică, 
acţiunile la fileu ale Nataliei Durum, o tânără 
cu mare perspectivă din echipa Universităţii. 

Primul set îl câștigă USM cu 28-26, al doi-
lea ASEM cu 25-11, al treilea cu un scor și mai 
concludent 25-8 din nou ASEM. În setul patru 
se impune USM cu 24-14: 2-2. Actul cinci a 
dat câștig de cauză formaţiei ASEM-ului, scor 
15-11. Așadar, învingând cu 3-2, viitoarele 
economiste devin campioane ale Universia-
dei - 2010.

Echipa ASEM conduce în clasamentul campi-
onatului Republicii Moldova la baschet masculin. 
După nouă etape disputate discipolii lui Vasile 
Scutelnic, antrenor emerit al Moldovei, șef-cate-
dră Educaţie Fizică și Sport, au acumulat numărul 
maximal de puncte – 18. În ultima etapă ASEM a 
zdrobit pur și simplu campioana en-titre Gamma 

Cahul cu scorul de 156-35. Vă reamintim, în sezo-
nul trecut formaţia noastră a cîștigat pentru a treia 
oară Cupa Moldovei și în premieră a obţinut me-
daliile de argint ale campionatului. La sfâșitul lui 
decembrie urmează să se dispute faza fi nală a Cu-
pei Moldovei, în timp ce campionatul se va încheia 
în luna mai a anului viitor.

ASEM, LIDERA CAMPIONATULUI MOLDOVEI LA BASCHET

Noi lauri 
în palmaresul ASEM

Dl Andrei Gameţchi, conferenţiar 
universitar, doctor în știinţe fi zico-ma-
tematice, catedra Cibernetică și Infor-
matică Economică ASEM, este cunoscut 
în Republica Moldova ca savant și peda-
gog în domeniul modelării matematice 
a proceselor economice. La 21 decem-
brie, Dumnealui împlinește frumoasa 
vârstă de 75 de ani, fi ind în fl oarea po-
tenţialului creativ.

Dl Andrei Gameţchi s-a născut la 21 
decembrie 1935 în or. Camenca. După 
absolvirea Facultăţii de fi zică și mate-
matică a Universităţii de Stat din Mol-
dova, specialitatea „Matematică” (1954-
1959), Andrei Gameţchi și-a continuat 
studiile la aspirantură la Institutul de 
matematică V.A. Steklov AȘ URSS din 
Moscova (1959-1963).

După absolvirea aspiranturii și-a în-
ceput activitatea știinţifi că în calitate de 
colaborator știinţifi c la Institutul de fi zi-
că și Matematică AȘ RSSM (1963-1964). 
Susţinând cu succes teza de doctor 
(candidat) în știinţe fi zico-matematice 
la specialitatea „Geometrie și topologie” 
(01.01.04) la Institutul de matematică 
V.A. Steklov din Moscova în 1964, dl An-
drei Gameţchi devine secretar știinţifi c 
al Institutului de matematică cu centrul 
de calcul al AȘ RSSM (1964-1965). În pe-
rioada 1965-1976 îndeplinește funcţia 
de șef de secţie (laborator) la același 
institut. 

Din anul 1976 până în 1978 acti-
vează în calitate de șef al secţiei Siste-
mul Informatic Naţional la Institutul Ști-
inţifi c de planifi care a Gosplanului din 

Republica Moldova.
În perioada 1965-1978 domnul 

Andrei Gameţchi a îmbinat activitatea 
știinţifi că și practică din domeniul pe 
care-l profesa, cu activitatea pedago-
gică prin cumul, fi ind lector superior 
la catedra de Matematică aplicată la 
Institutul Politehnic din Chișinău (1965-
1975), apoi lector superior la facultatea 
de Matematică, Universitatea de Stat a 
Moldovei (1976-1978).

Începând cu anul 1978, domnul 
Andrei Gameţchi trece complet la ac-
tivitatea pedagogică, continuată până 
în ziua de azi. În perioada 1978-1986 
a lucrat lector superior, conferenţiar 
(docent), iar în 1986-1991 – șef catedră 
„Matematica Superioară” la Universita-
tea de Stat din Moldova.

Din ianuarie 1991 până în prezent 
activează în calitate de conferenţiar 
universitar la catedra Cibernetică și 

Informatică Economică, Academia de 
Studii Economice.

Fiind un specialist bine cunoscut 
în Republica Moldova, domnul A. Ga-
meţchi a publicat peste 90 lucrări știin-
ţifi ce și metodico-didactice, inclusiv 2 
monografi i și 6 manuale larg folosite în 
procesul de studii de către profesorii și 
studenţii din ASEM și din alte universi-
tăţi din Moldova.

Din cei 47 ani de activitate, 32 au 
fost dedicaţi domeniului învăţământu-
lui. În întreaga perioadă de activitate, 
domnul A. Gameţchi a demonstrat un 
profesionalism înalt la toate posturile, 
pe care le-a ocupat, o atitudine foarte 
responsabilă faţă de sarcinile și funcţiile 
pe care le-a îndeplinit. Principialitatea 
dumnealui și ţinuta morală înaltă întot-
deauna au fost un exemplu pentru co-
legii de lucru și pentru studenţi. Datori-
tă acestor calităţi domnul A. Gameţchi 
se bucură de autoritate înaltă și cea mai 
profundă stimă din partea colectivului 
profesoral și a studenţilor. 

Cu ocazia frumosului jubileu noi, 
colegii de breaslă, îi urăm domnului A. 
Gameţchi multă, multă sănătate, bucu-
rii de la cei apropiaţi și noi realizări pe 
tărâmul știinţifi c și pedagogic.

Președintele Consiliului 
Facultăţii CSIE,

Prof.univ. Ion BOLUN

Șef catedră Cibernetică 
și Informatică Economică,

Prof.univ. Ion COSTAȘ

Timp de 12 ani colectivul profeso-
ral al Colegiului Naţional de Comerţ 
al ASEM şi câteva generaţii de elevi 
ai acestuia sunt ghidaţi de d-na Lari-
sa Ştirbu, director CNC. Împreună au 
întâmpinat greutăţi şi au obţinut suc-
cese mari la nivel naţional şi interna-
ţional pe plan educaţional-ştiinţifi c. 
Exemplul demn de urmat şi doamnă 
ce înglobează în sine esteticul, spiritul 
de câştigător, punctualitatea şi, nu în 
ultimul rând, exigenţa, este fără îndo-
ială Directorul nostru. La aniversarea 
jubileului de 60 de ani, pe lângă mul-
ţimile activitâţi şi ocupaţii, d-na Ştirbu 
a găsit timp pentru a ne vorbi despre 
tinereţea căreia îi acordă o bună parte 
din viaţa ei. 

– D-na Larisa Știrbu, dvs. conduceţi 
instituţia noastră de 12 ani, cum a fost la 
început, când poate nu aveaţi experienţă 
și cum e acum? Cine v-a motivat, în ciuda 
tuturor difi cultăţilor, să susţineţi, să în-
curajaţi colectivul, să luaţi decizii corecte 
pentru a păși ferm alături de ASEM?

– Sigur, la început puţin mă speriasem, 
îmi dispăruse și somnul, fi ind mereu cu gân-
dul „voi izbuti sau nu”? Prin munca zi de zi 
și cu sprijinul celor din echipa managerială, 
succesele au început să apară și odată cu 
acestea și încrederea în propriile forţe.

– Ce anume v-a impulsionat să alegeţi 
meseria de profesor și de ce  chimia?

– Dascălii care m-au învăţat erau cu ade-
vărat buni, mi-au servit ca model. Vroiam să 
fi u ca ei, iată de ce am ales această profesie, 
iar chimia îmi era cel mai drag obiect, la fel și 
modul de predare al profesorului meu, d-nul 
Anton Guţu.

– Elevii dvs. vă caracterizează ca fi ind 
un profesor bun și deschis spre comunicare. 
Cum ajungeţi să aveţi o astfel de relaţie cu 
tinerii din colegiu și cum reușiţi să o men-
ţineţi?

– Iubesc comunicarea cu  tinerii entuzi-
asmaţi, optimiști, erudiţi și îmi doresc să fi e 
bine educaţi, culţi, bine pregătiţi profesional 
și după absolvire. Eu stimez opiniile lor, nu-

mi place și niciodată pe nimeni nu ironizez, 
nu înjosesc demnitatea și personalitatea ni-
mănui, nici chiar a unui copil mic, nemaivor-
bind de elevi.  

– Dar sunt și din cei indiferenţi faţă de 
tot ce îi înconjoară: școala, mediu, cultură 
etc., care credeţi că sunt motivele?

– Nu aș generaliza! Sunt și din aceaștia, 
dar puţini. Eu urmăresc activităţile din cole-
giu, emisiunile televizate, radioul, internetul 
și văd că tinerii sunt activi, doresc să izbu-
tească să se afi rme în viaţă. Acum le sunt 
deschise multe posibilităţi. Eu cred în viitorul 
lor și le doresc din sufl et succes.  

– Care ar fi  formula succesului în viaţă, 
din tinereţe pornind, pentru a ajunge la pri-
mul succes?

- Aceleași reguli pentru toţi nu există, dar 
dacă ești perseverant, punctual, muncitor, îţi 
respecţi cuvântul dat și respecţi pe cei din 
jur, vei reuși!

- Vă mulţumim mult, și vă aducem în 
dar sincerele mulţumiri pentru munca 
colosală de zi cu zi și cele mai calde fe-
licitări!

Consemnare: Liuba CHIRILOV

La 3 noiembrie 2010, Consiliul Studen-
ţesc al facultăţii Business și Administrarea 
Afacerilor, a desfășurat o masă rotundă, cu 
genericul ”Conceptul de Întreprinderi Mici 
și Mijlocii în Republica Moldova, analiza pro-
gramelor destinate acestui sector, facilitarea 
accesului la informaţii cu privire la oportuni-
tăţile oferite de către diverse organizaţii. 

La eveniment, au participat decanul fa-
cultăţii BAA,  Angela Solcan, Ghenadie Ciu-
mac, profesor Bazele Antreprenoriatului și 
peste 35 de studenţi ai ASEM, interesaţi de 
posibilităţile existente și cele potenţiale din 
sectorul vizat.

Au fost invitaţi reprezentaţi ai două orga-
nizaţii: Organizaţia pentru Dezvoltarea Secto-
rului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) 
și Organizaţia de Atragere a Investiţiilor și Pro-
movare a Exportului din Moldova (MIEPO). 

Denis Jelimalai și, respectiv, Olga Melin-
ciuc au reprezentat insituţiile menţionate, 
prin activităţile și proiectele ce le desfășoară 
organizaţiile în cauză.

Proiectul SEPIA (Support to Export Pro-
motion and Investment Attraction in Repu-
blic of Moldova) a fost prezentat de dl. Jeli-
malai, șef al direcţiei Atragerea Investiţiilor în 
cadrul MIEPO. Proiectul dat este implemen-
tat în colaborare cu GFA Consulting Group și 
este supravegheat de o comisie specială, for-
mată din reprezentanţi ai partenerilor locali 
și delegaţiei Comisiei Europene în Moldova. 

Principalele domenii de intervenţie ale pro-
iectului sunt: oferirea suportului Ministerului 
Economiei și Comerţului, cât și structurilor 
sale de resort, în vederea coordonării și îm-
bunătăţirii sistemului de promovare a expor-
turilor și atragerea investiţiilor în Moldova. 
Componenta II - Suport Ministerului Agricul-
turii și Industriei Alimentare în consolidarea 
sistemului său de testare a laboratoarelor. 
Componenta III - Suport întreprinderilor din 
R. Moldova în accesarea fi nanţărilor pentru 
dezvoltarea exporturilor. Componenta IV – 
Promovarea exporturilor și cel de-al V-lea - 
Promovarea investiţiilor. 

Obiectivele proiectului sunt: creșterea nu-
mărului și prezenţei companiilor exportatoare 
din Moldova, active pe pieţele străine, consoli-
darea agenţiilor de sprijin cum este MIEPO, prin 
crearea parteneriatelor și furnizarea serviciilor, 
stimularea investiţiilor străine în Moldova. 

Ulterior, au fost prezentate proiectele 
desfășurate de către ODIMM, în persoana 
dnei Olga Melniciuc, șefa Direcţiei Planifi ca-
re, Coordonare și Monitorizare a Programe-
lor (ODIMM). Participanţii au afl at despre 
conceptul de ÎMM, defi nire și clasifi care. Un 
alt subiect pus în discuţie a fost: ”Importanţa 
ÎMM-urilor pentru Economia Globală și cea 
Naţională”, reieșind din date statistice con-
crete. Anual, sunt înfi inţate aproximativ 1,3 
milioane de întreprinderi noi. În ultimii 10 
ani, ÎMM au asigurat 36 milioane locuri de 

muncă, având o rată de creștere anuală de 
17,68%. Cât privește densitatea sectorului 
ÎMM, în mun.Chișinău – 33 întreprinderi/1000 
loc, în mun.Bălţi - 11, în UTA Găgăuzia - 6, în 
zonele rurale – 4. Comparativ, în Uniunea Eu-
ropeană - 52 întreprinderi/1000 loc, în Româ-
nia - 26 și în R. Moldova – 13.

Lista proiectelor în derulare în domeniul 
ÎMM, desfășurate de ODIMM: Programul de 
Atragere a Remitenţelor în Economie, Pro-
gramul Naţional de Abilitare Economică a 
Tinerilor, Programul Gestiunea Efi cientă a 
Afacerii, Fondul Special de Garantare a Cre-
ditelor, Acordarea Consultanţei de către ex-
perţii din Germania. 

Sectorul IMM-urilor a fost și rămâne 
unul pe larg discutat în întreaga comunitate 
globală, deoarece acesta are o efi cacitate și 
importanţă majoră. Progresul izvorât din ino-
vaţii, inovaţiile apărute în urma concurenţei 
aprige - toate acestea sunt elemente impor-
tante din sectorul ÎMM.

„R.Moldova a pășit pe această cale care 
necesită continuă performanţă. Implicarea 
tinerilor în domeniul afacerilor este un factor 
îmbucurător și promiţător pentru ţara noas-
tră. Pentru aceasta, lor li se oferă tot supor-
tul necesar”, au concluzionat cei prezenţi la 
masa rotundă. 

Constantin BARBILAT,
Consiliul studenţesc BAA

Andrei Gameţchi la 75 de ani

Despre tinereţe, la 60 de ani, 
într-un interviu cu Larisa Știrbu

Masă rotundă: ”Conceptul de Întreprinderi 
Mici și Mijlocii în Republica Moldova”
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