
ZIAR PENTRU ECONOMIŞTII DE TOATE VÂRSTELE

PUBLICAŢIE A ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA ŞI A ASOCIAŢIEI ECONOMIŞTILOR

NR. 3-4 (176-177)

2 martie 2010

K   C

EconomicCurierul

Scumpele noastre doamne şi domnişoare!
Aţi fost şi sunteţi pentru noi, bărbaţii, o sursă de inspiraţie, un mo-

tiv pentru care dorim să facem fapte mari. Viaţa noastră ar fi  pustie fără 
zâmbetul vostru, fără privirea voastră gingaşă, fără prezenţa voastră lu-
minoasă în labirinturile vieţii noastre. Vă iubim şi ne dorim să fi ţi mereu 
la fel de frumoase şi gingaşe, să iubiţi şi să fi ţi iubite! Vă dorim ca toate 
fl orile din lume şi cele mai frumoase cuvinte de dragoste să vă aparţină 
întotdeauna!

Vă mai dorim inspiraţie în muncă, bunătate şi căldură în familie, dra-
goste şi respect din partea prietenilor şi a celor dragi şi realizarea visului 
tainic pe care îl are fi ecare om. Să aveţi parte de belşug în toate, sănătate, 
fericire şi dragoste.

Să vi se împlinească cele planifi cate şi în memoria dvs. să fi e înveşnicite 
doar amintirile fericite. Ochii să vă strălucească de fericire şi de bucurii! 

Grigore BELOSTECINIC,
Rector ASEM

Deşi CV-urile tuturor miniş-
trilor nu constituie nici o 

taină pentru publicul larg, Valeriu 
Lazăr a acceptat să vorbească, 
în debutul şedinţei, despre satul 
natal, familie, relaţiile părinţi – co-
pii, alegerea profesiei etc. Astfel, 
d-lui a recunoscut că, la fel ca 
mulţi alţi copii de la sate, părinţii 
cărora au lucrat în kolhozuri, s-a 
bucurat de o susţinere specială 
din partea părinţilor, care şi-au 
dorit să-şi vadă feciorul cu carte 
şi cu profesie bună. A visat să ob-
ţină o specialitate, gândindu-se 
că, în acest sens, ingineria este 
cea mai binevenită, şi să revină 
apoi în sat, tânăr specialist, res-
pectat de consăteni şi motiv de 
mândrie pentru părinţi. Nişte cu-
noştinţe de-ale familiei, ştiindu-l 
descurcăreţ, ager şi inteligent, 
i-au sugerat să meargă la drept, 
spunând că ar putea fi  un jurist 
foarte bun. Însă atunci când a 

participat la Ziua uşilor deschise 
la Universitatea de Stat din Mol-
dova – unica instituţie universita-
ră unde putea fi  studiat dreptul, 
a constatat că nu are nici o şansă 
să devină student la drept, pen-
tru că erau necesari cel puţin 2 
ani de stagiu. A absolvit şcoala 
medie din satul natal – Mingir, 
Hânceşti, cu medalie de aur şi a 
venit la Chişinău. Şi-a procurat un 
„ghid” al viitorului student şi a în-
ceput să caute informaţii despre 
universităţile la care ar putea să 
se înscrie. Şi-a oprit alegerea la 
Universitatea Agrară, unde, da-
torită medaliei de aur, a trebuit 
să susţină un singur examen de 
admitere – la matematică.

Considerând că e o datorie 
sfântă a fi ecărui bărbat să treacă 
şi şcoala armatei, şi-a întrerupt 
studiile pentru a deveni, pe 2 ani, 
ostaş, timp în care nu se despăr-
ţise de ideea că oricum va reveni 

acasă şi va studia dreptul. Până la 
urmă, tot la Universitatea Agrară 
şi-a continuat învăţătura, studi-
ind, totodată, mai multe discipli-
ne economice.

Valeriu Lazăr a recunoscut că 
nu-şi infl uenţează cei doi fi i în ve-
derea alegerii profesiei. Şi-a dorit 
să cânte la chitară, dar pentru că 
nu şi-a văzut visul împlinit, a sus-
ţinut pasiunea fi ului mai mare 
pentru muzică. De asemenea, a 
încercat să-i modeleze pasiunea 
pentru disciplinele economice, 
dar, se pare, băiatul va realiza un 
alt vis al tatălui său – cel de a de-
veni inginer.

Dl ministru a ascultat cu 
multă atenţie comunicarea „As-
pectele negative stringente ale 
Republicii Moldova”, prezentată 
de Vadim Codreanu, membru al 
Clubului de Discuţii Economice. 
Vadim a abordat, în cadrul co-
municării, un şir de probleme, 

VALERIU LAZĂR SA ÎNTÂLNIT 
CU MEMBRII CLUBULUI DE DISCUŢII 

ECONOMICE ASEM
Valeriu Lazăr, ministru al 
Economiei Republicii Moldo-
va, a fost invitatul special al 
recentei şedinţe a Clubului de 
Discuţii Economice ASEM. Timp 
de două ore şi jumătate, dl 
ministru s-a afl at la dispoziţia 
membrilor acestui club, având 
posibilitatea să vorbească des-
pre sine, să asculte comunicări 
şi întrebări şi să dea răspunsuri. 
Într-o atmosferă foarte prie-
tenoasă, dl Lazăr s-a încadrat 
fără nici o problemă în forma-
tul şedinţelor clubului.

care au stârnit interesul colegilor 
săi, dar şi al dlui ministru. Printre 
acestea – principalele provocări 
economice ale statului, recen-
tele evenimente economice, 
ocuparea şi şomajul populaţiei, 
administrarea fi nanţelor publice, 
-necesitatea creării unor asociaţii 
ale producătorilor, problemele 
cu care se confruntă exportatorii 
moldoveni, aspectele monopo-
liste ale unor ramuri ale econo-
miei naţionale, atragerea investi-
ţiilor străine, infl aţie etc.

Valeriu Lazăr a apreciat pro-
fesionalismul cu care a fost ela-

borată comunicarea lui Vadim, 
spectrul de probleme abordate, 
sugestiile propuse, precum şi 
interesul de care au dat dovadă 
tinerii prezenţi la întâlnire. 

La rândul lor, membrii clu-
bului au recunoscut că este o 
onoare pentru ei să discute cu 
un ministru care, pe lângă pro-
fesionalismul pe care îl demon-
strează, s-a dovedit a fi şi foarte 
accesibil şi receptiv la întrebă-
rile, sugestiile şi doleanţele stu-
denţilor.

Tatiana ROŞCA
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„Managementul funcţionării în-
treprinderilor în condiţiile economiei 
concurenţiale” este genericul Confe-
rinţei știinţifi ce internaţionale, care a 
fost organizată de Catedra Manage-
ment, Facultatea Business și Adminis-
trarea Afacerilor, la 25 februarie curent. 
În lucrările conferinţei au participat 
atît membrii catedrei de Manage-
ment, cît și oaspeţi de la alte instituţii 
de învăţământ superior din Republica 
Moldova, precum și invitaţii străini: de 
la  Universitatea Tehnică din Priazov, 
Universitatea Naţională din Doneţk 
(Ucraina) și din România. Moderatori 
conferinţei au fost Ion Sârbu, prof. 
univ. și Ion Negru, conf. univ., ambii de 
la Catedra Management, ASEM.

În ședinţa plenară, participanţii 
au fost salutaţi de Ala Cotelnic, dr. 
hab. profesor, prim prorector ASEM, 
și Marina Belostecinic, dr. conf. univ., 

șefa Catedrei Management, care au 
menţionat importanţa organizării 
unor dispute știinţifi ce și dezvolta-
rea relaţiilor de colaborare dintre re-
prezentanţii diferitor școli manage-
riale. În acest scop, este binevenită 

semnarea Acordului de colaborare 
dintre ASEM și Universitatea Tehnică 
din Priazov, precum și dintre Catedra 
Management de la ASEM  și Catedra 
Proprietate Intelectuală de la Uni-
versitatea din Priazov.

Dna Angela Solcan, decan al 
Facultăţii Business și Administrare, 
ne-a comunicat că organizarea con-
ferinţei a avut drept scop schimbul 
de informaţii și experienţă dintre 
cadre didactice universitare și spe-
cialiști în domeniul managementu-
lui din Republica Moldova, Ucraina 
și România, privind particularităţile 
dezvoltării unei afaceri, perspective-
le dezvoltării organizaţiilor în noile 
condiţii. Astfel, printre cele mai rele-
vante subiecte care au fost abordate 
pot fi  menţionate „Time-manage-
ment – între teorie și practică”, „Rolul 
serviciilor în dezvoltarea economiei 
unei ţări”, „Elaborarea și implemen-
tarea strategiei de piaţă ca factor de 
creștere a competitivităţii unităţilor 
economice”, „Aprecierea nivelului de 
performanţe al activităţii de export”, 
„Fidelizarea clienţilor – sursă de profi t 

pentru creșterea competitivităţii” etc. 
Un interes deosebit au provocat 

discuţiile privind managementul re-
laţiilor cu stakeholderii, menţionân-
du-se că această noţiune – stakehol-
derii – este nouă pentru ţara noastră 
și este specifi că pentru întreprinde-
rile mari, cu capital străin. 

Participanţii la conferinţă s-au re-
ferit și la principalele și cele mai frec-
vente probleme cu care se confruntă 
în prezent întreprinderile autohtone, 
susţinând că ele sunt similare pen-
tru toate cele trei ţări – Republica 
Moldova, România și Ucraina. Astfel, 
se impune necesitatea unei colabo-
rări mai intense dintre specialiștii 
acestor ţări, pentru ca experienţa și 
soluţiile aplicate de unii să poată fi  
preluate de alţii.

Consemnare 
de Tatiana ROŞCA

MANAGEMENTUL FUNCŢIONĂRII ÎNTREPRINDERILOR 
ÎN CONDIŢIILE ECONOMIEI CONCURENŢIALE

La Academia de Studii Economice din Moldova a 
avut loc o masă rotundă cu genericul “Riscurile inves-
tiţionale și impactul acestora asupra economiei naţi-
onale”, organizată de membrii grupului de lucru din 
cadrul proiectului “Cercetarea riscurilor investiţionale 
în sectorul real al economiei” (conducătorul proiectu-
lui – Rodica Hîncu, prof. univ., dr. habilitat, șef-catedră 
Investiţii și Pieţe de Capital).

La lucrările mesei rotunde au fost invitaţi repre-
zentanţi din cadrul Ministerului Economiei; Ministe-
rului Finanţelor; Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare; Academiei de Știinţe a Moldovei; Comisiei 
Naţionale a Pieţei Financiare; Asociaţiei Băncilor Co-
merciale din Republica Moldova; Asociaţiei Investito-
rilor Străini; SC „Casa de investiţii Bis Capital” SRL; So-
cietăţilor de Asigurări; agenţilor economici autohtoni 
(S.A.”Cricova-Vin”, S.A „Vinăria Bostovan”, I.M. „Vismos”, 
SRL „Aspect Invest”, S.A. „Viorica Cosmetic”, S.A.”Artima” 
etc.); catedrelor ASEM și altor instituţii de învăţământ 
superior; mass-media etc.

Pentru discuţii au fost propuse următoarele subiecte:
- riscul investiţional ca determinantă a atractivităţii 

investiţionale a economiei naţionale;
- cadrul legal privind activitatea investiţională;
- stimulente pentru investitori: practici naţionale și 

internaţionale;
- riscuri investiţionale aferente sectorului real al 

economiei autohtone;
- posibilităţi de diminuare a riscurilor investiţionale;
- oportunitatea elaborării unui model de eva-

luare a riscurilor investiţionale aferente economiei 
naţionale. 

Tema mesei rotunde (fi ind în prezent de o actua-
litate sporită) a stârnit un viu interes în rândul partici-
panţilor. Astfel, cei prezenţi au ascultat cu atenţie ra-
poartele prezentate de dna dr. hab. Rodica Hîncu, dna 
dr., conf.univ. Ana Suhovici (Catedra Investiţii și Pieţe de 
Capital), dl dr., conf.univ. Eduard Hârbu (Catedra Statis-
tică și Previziune Economică), dna dr. Daniela Dascaliuc 
(Catedra Investiţii și Pieţe de Capital), precum și discur-

surile lui Ștefan Chitoroagă (Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare), Andrei Crigan (SC “Casa de 
investiţii Bis Capital”) și Stela Munteanu (Comisia Naţio-
nală a Pieţei Financiare). La discuţii au luat parte activă 
dl dr., conf.univ. Ghenadie Ciobanu, dna dr., conf.univ. 
Ana Gumovschi, dna dr., conf.univ. Mariana Bunu, drd. 
Marcela Roșca  - colaboratori ai catedrei Investiţii și Pie-
ţe de Capital etc. 

În contextul discuţiilor, s-a vorbit mult și despre 
cooperarea agenţilor economici, structurilor de stat cu 
mediul academic, ajutorul căruia poate simţitor ușura 
lucrul acestora. 

Au fost anunţate rezultatele cercetării, care s-au 
materializat în:

- elaborarea propunerilor pentru Guvern privind 
efi cientizarea implementării „Strategiei de atragere 
a investiţiilor și promovarea exporturilor pentru anii 
2006-2015”;

- elucidarea neconcordanţelor și imperfecţiuni-
lor în legislaţia autohtonă în domeniul investiţional 

și formularea recomandărilor cu privire la înlăturarea 
acestora;

- elaborarea recomandărilor cu privire la perfecta-
rea cadrului legislativ și instituţional autohton, reieșind 
din practicile internaţionale;

- elaborarea recomandărilor privind posibilităţile 
de racordare a practicilor internaţionale în domeniul 
diminuării riscurilor investiţionale la specifi cul econo-
miei Republicii Moldova; 

- efectuarea sondajului agenţilor economici autoh-
toni din sectorul vitiviniticol;

- analiza, sistematizarea rezultatelor sondajului și 
generalizarea acestora într-un sistem al riscurilor inves-
tiţionale cu impact negativ important asupra sectoru-
lui economiei (pe exemplul ramurii viti-vinicole);

- prezentarea concluziilor și recomandărilor elabo-
rate organelor de resort: Ministerului Economiei, MIEPO, 
Ministerului Finanţelor, CNPF, Agenţiei Agroindustriale 
MOLDOVA-VIN, precum și agenţilor economici etc.

  Andrei PRODAN

La 23 februarie curent, Curtea Constituţi-
onală a marcat 15 ani de activitate, fi ind, de-a 
lungul timpului, o instituţie  „străjer” al jurisdic-
ţiei constituţionale în R. Moldova. Cu această 
ocazie, studenţii de la ASEM, în special cei de la 
Facultatea Economie Generală și Drept, speci-
alitatea Drept, au organizat la o masă rotundă 
la care a participat Victor Pușcaș, ex-președinte 
al Curţii Constituţionale, actualmente judecă-
tor al Curţii Constituţionale.

Având o experienţă de aproape 40 de ani 
în calitate de judecător, 12 ani – la Curtea Su-
premă de Justiţie, 6 ani la Curtea Constituţio-
nală, fi ind și unul dintre autorii proiectului de 
Constituţiei din 1994, dlui a relatat despre rolul 
Curţii Constituţionale pe arena socială, politică 
și judecătorească din R. Moldova. La fel, dlui s-a 
referit la justiţia constituţională, la criza consti-
tuţională din statul nostru, la atribuţiile Curţii 
(controlul apriori al tratatelor internaţionale, 
confl ictele de competenţă etc.). Curtea Consti-
tuţională, ca unicul obiect de interpretare ofi -
cială a Constituţiei, este o instituţie-instrument 
de control constituţional, necesar pentru a se 
limita abuzurile din partea celor 3 puteri exis-

tente în stat – puterea legislativă, executivă și 
judecătorească. Fiind un „gardian” al Constitu-
ţiei, Curtea Constituţională are câteva funcţii 
de bază, printre care – garantarea supremaţiei 
Constituţiei, asigurarea separării puterilor în 
stat, fi ind un „arbitru” între puteri, asigurarea 
respectării de către cetăţeni a legislaţiei con-
stituţionale, prin coraportul cetăţean-lege și 
lege-cetăţean, excluderea violenţei între ma-
joritate și minoritate (forţe politice) etc.

Discuţia a fost una lejeră, studenţii având 
posibilitatea să adreseze întrebări, interesân-
du-se despre activitatea Curţii Constituţionale, 
rezultatele obţinute etc. Astfel, d-lui ne-a co-
municat că timp de 15 ani, aceasta a înregis-
trat peste 800 de sesizări, declarând neconsti-
tuţinale 178 acte normative și constituţionale 
– 187 acte normative. La moment, completul 
de judecători este unul format din 6 judecă-
tori, cu o experienţă de cel puţin 15 ani, aleși 
și numiţi pe un mandat de 6 ani cu dreptul de 
a fi  reînnoit.

„În timpul apropiat, se dorește ca Curtea 
Constituţională să devină o miniCurte de la 
Strasbourg, afi rmă dl. Victor Pușcaș, astfel ca 

fi ecare cetăţean să poată dispune de drep-
tul de a se adresa la Curtea Constituţională, 
drept de care nu benefi ciază, astăzi, cetăţenii 
R. Moldova. Se tinde ca Curtea Constituţională 
să fi e cea mai apropiată instanţă de cetăţeni, 
așa cum se întâmplă în Germania, de exemplu. 
Bineînţeles că există argumente pro și contra 
acestei preveder. Soluţia potrivită va fi  luată în 
cel mai scurt timp, or, se cere o transparenţă și 
accesibilitate tot mai mare a utilităţii activităţii 
acestei instituţii”.

„A fost o întâlnire benefi că, deoarece, 
fi ind, în primul rând, cetăţeni ai R. Moldova, 
este necesar să cunoaștem rolul Curţii Consti-
tuţionale, atribuţiile și succesele pe care le în-
registrează”, menţionează un grup de studenţi, 
participanţi la masa rotundă.

Alexandru Armeanic, șef-catedră Drept 
Public ASEM, a adăugat că deja este o tradiţie 
frumoasă ca studenţii de la ASEM să se infor-
meze despre activitatea Curţii Constituţionale, 
în fi ecare an, de zilele Ușilor Deschise ale aces-
tei instituţii.

Alina CODREANU

“Riscurile investiţionale şi impactul acestora asupra economiei naţionale”

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ - 
GARDIANUL DE FIER AL CONSTITUŢIEI
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Preselecţia se va desfăşura la 6 martie, începând cu ora 10.00, în 
cabinetul muzical, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM (subsol).
Pentru informaţii suplimentare apelaţi la numerele de telefon: 
402-795, 49-58-23, 402-791, 079819437.
Adresa noastră: mun. Chişinău, str. Petru Rareş, 18, blocul D, bir. 336.

ANUNŢ

FESTIVALUL NAŢIONAL AL CÂNTECULUI FRANCOFON 
„Chantons, amis!”, ediţia a VII-a, 
                 va avea loc la 20 martie 2010, în Aula ASEM. 

Pentru a participa, e nevoie să vă înscrieţi, 
depunându-vă dodarul până la 5 martie.

Mulţi din noi înţeleg cuvântul 
„corupţie” în mod mecanic și nu cu-
getă asupra sensului și conţinutului 
său informaţional. Deci, ce este co-
rupţia? 

În sens etimologic, termenul 
corupţie provine din latinescul „cor-
ruptio”, ce are la bază verbul „rupere” 
-  a rupe. Ruptura era văzută de către 
latini ca un act ce este opus celui de 
a lega - verbul „legere”, la baza căru-
ia stă termenul de lege, legământ. 
Prin urmare, corupţia presupune un 
act ce vine în contradicţie cu spiritul 
legii, ea constituind o abatere de la 
moralitate, de la cinste și de la dato-
rie. 

Corupţia este unul din acele cu-
vinte care are o mulţime de sinoni-
me și, pe măsura trecerii timpului, 
numărul lor crește. În trecut, prin 
corupţie se înţelegea șperţul, peș-

cheșul, poclonul, resfeţul, mâzda, 
pinca, sfânţuiala. Astăzi, acest feno-
men antisocial este sinonim cu per-
versitatea, imoralitatea, decadenţa, 
decăderea, depravarea, desfrâul, 
dezmăţul, preacurvia, viciul, des-
compunerea morală, pierzania. Dar 
cel mai frecvent, corupţia este asoci-
ată cu venalitatea, ceea ce înseamnă 
însușirea proprie a unei persoane, 
care este lipsită total de scrupule și 
care face orice lucru pentru bani. 

Cum defi nim corupţia? Cercetă-
torii în domeniu susţin ideea că feno-
menului corupţiei nu i se poate da o 
defi niţie universal valabilă. În urma 
numeroaselor discuţii, s-a ajuns la 
un consens doar privind defi niţia 
de bază a corupţiei. Aceasta datează 
din 1931 și prevede că corupţia con-
stă în „folosirea abuzivă a puterii în 
vederea îmbogăţirii personale”, sub 

putere înţelegând funcţia și puterea 
de a decide. Cu cît este mai înaltă 
funcţia, cu atât mai mult persoana 
este supusă riscului de a fi  coruptă. 
Celui care nu deţine o funcţie aptă 
de a decide, de a soluţiona cazuri, 
de a evalua performanţele etc. nu i 
se propune mită. În realitate, corup-
ţia prezintă puntea de legătură între 
funcţie și îmbogăţirea personală.  

Corupţia a apărut o dată cu 
omenirea. În literatura de specialita-
te găsim păreri că Eva l-a corupt pe 
Adam, propunându-i mărul discor-
diei. Să presupunem că a fost primul 
act de corupţie comis în familie.

Apropo, există corupţie mare, 
mijlocie și mică, corupţie în culori: 
neagră, cenușie, corupţie externă 
și internă, de stat, privată, de rutină 
etc. și nu în ultimul rînd, corupţia 
„drăguţă” – cafeluţe, dulciuri, fl ori-
cele, băuturi alcoolice, altfel spus, 
„luat cu bombonica”.    

Cu părere de rău, nici o societate 
– indiferent de stadiul de dezvolta-
re economico-socială, de natura și 
esenţa regimului politic, de forma 
de organizare statală și de guvernă-
mânt, nu a fost și nu este ocolită de 
corupţie. Cert este faptul că în ţările 
slab dezvoltate, fenomenul corupţi-
ei are o amploare mai mare. Speci-
aliștii în domeniu așa și nu au ajuns 
la un numitor comun, unii conside-
rând că corupţia generează sărăcie, 
iar alţii - invers, că sărăcia generează 
corupţie. 

CE ȘTIM DESPRE 
CORUPŢIE?

În prezent, în discuţii între colegi, prieteni, rude, la serviciu, acasă sau 
în ospeţie, cel mai des este discutată tema corupţiei. Acest subiect este 
discutat, comentat, agreat, criticat. Dar ce cunoaștem în realitate? Știm 
despre existenţa unui asemenea fenomen, pentru că mass-media cu re-
gularitate ne prezintă cazuri de corupţie? Știm din experienţa personală, 
din discuţiile cu prietenii, rudele?  Știm din datele prezentate în diferite 
sondaje naţionale și internaţionale?  

Transperency International 
(www.transparency.org) lansează, 
anual, Indicele de Percepere a Co-
rupţiei (IPC)  – indice care încearcă 
să scoată în evidenţă corelaţia din-
tre corupţie și sărăcie. În clasamen-
tul IPC pentru a. 2009, Moldova a în-
registrat un scor de 3,3, plasându-se 
între ţările Lesotho, Rwanda, Maroc-
co. Ca comparaţie, un scor mai bun 
au înregistrat Burkina Faso, Namibia, 
Regatele Qatar și Bahrain. În compa-
raţie cu alte state CSI, în anul 2009, 
Republica Moldova s-a plasat pe 
primul loc, fi ind urmată de Armenia 
și Kazahstan, care au fost evaluate 
cu 2,7 puncte, Belarus – 2,4 puncte, 

Azerbaidjan – 2,3 puncte, Ukraina și 
Rusia – 2,2 puncte. Din 180 de ţări 
incluse în clasament, pe prima po-
ziţie s-a plasat New Zealand, cu un 
scor de 9,4 puncte, fi ind considerată 
ţara cea mai puţin coruptă. 

Concluzionăm: totul este simplu. 
Vrei să trăiești bine, să-ţi asiguri un 
viitor decent ţie și urmașilor tăi – nu 
corupe și nu te lăsa corupt.  Respec-
tă legea și pe tine însuţi. 

Daniela RAILEAN, 
inspector principal, 

Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi 

Corupţiei 
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Academia de Studii Economice 
din Moldova, Colegiul Național 
de Comerț al ASEM și ziarul 
„Curierul Economic” adresează 
un sincer La mulți ani! și multă 
sănătate, fericire și noi realizări 
colaboratorilor ASEM și CNC 
care își sărbătoresc ziua de 
naștere.

1 MARTIE
Ilie COSTAȘ, șef Catedră Ciber-

netică și Informatică Economică,
Ada ȘTAHOVSCHI, conferenţiar 

universitar, Catedra Contabilitate și 
Audit,

Daria LEVIŢCHI, lector superior 
universitar, Catedra Educaţie Fizică 
și Sport.

2 MARTIE
Anatolie IACHIMOVSCHI, con-

ferenţiar universitar, Catedra Conta-
bilitate și Audit,

Elena BRANIȘTE, colaborator 
ASEM.

3 MARTIE
Maria AGAFIŢĂ, lector superior 

universitar, Catedra Limbi Moderne 
Aplicate,

Valentin DRAGOMIR, conducă-
tor artistic, 

Victor GORBATOVSCHI, inginer 
coordonator, CNC,

Tatiana IVANOV, laborantă, Ca-
tedra Finanţe și Asigurări,

Vasile LOZAN, șef laborator, Bi-
roul Telecomunicaţii.

4 MARTIE
Marta PASCARU, profesoară de 

limba engleză, CNC,
Eugenia UGLEA, șef depozit,
Elena EȘAN, colaborator ASEM.

5 MARTIE
Stanislav FOTESCU, conferen-

ţiar universitar, Catedra Finanţe și 
Asigurări,

Ruslan BATIȘCEV, lector superi-
or universitar, Catedra Bănci și Acti-
vitate Bancară,

Nina ARNAUT, secretară, Centrul 
de Dezvoltare Economică și Afaceri 
Publice,

Lucia MAXIMENCO, laborantă, 
CNC,

Ala NAMAȘCO, bibliotecară, 
CNC,

Ion BĂŢ, colaborator ASEM,
Elizaveta BOLBOCEANU, cola-

borator ASEM.

6 MARTIE
Lidia PANAINTE, lector superior 

universitar, Catedra Limbi Moderne 
de Afaceri,

Daniela DASCALIUC, lector su-
perior universitar, Catedra Investiţii 
şi Pieţe de Capital,

Ana PASCAL, inspector superior, 
Serviciul Resurse Umane,

Alexandru BĂTRÎNCEA, inginer, 
Laboratorul Asistenţă tehnică şi soft 
de sistem.

7 MARTIE
Valentina DAMIAN, lector supe-

rior universitar, Catedra Limbi Mo-
derne de Afaceri,

Ala STOIAN, colaborator ASEM.

din Moldova, Colegiul Națio
d

Academia de Studii Economice 
din Moldova, Colegiul Național 
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Gheorghe Popa, 
șef-Catedră Militară:

- Tradiţional, dăruiesc soţiei mele trandafi ri 
sau anumite simboluri ce se referă la primăva-
ră, soare, lumină, mărţișor. Or, primăvara este 
anotimpul începutului vieţii, asemenea femeii, 
dătătoare de viaţă, prelungitoarea frumuseţii și 
gingășiei. De fapt, obișnuiesc nu doar de 8 Mar-
tie să bucur cu daruri femeile dragi, ci chiar mai 
des, de ce nu. Dacă aș avea mai multă fantezie, 
probabil că i-aș oferi soţiei în dar posibilitatea 
de a călători oriunde și-ar dori, poate niște ex-
cursii exotice, plecări la odihnă și de întremare 
a sănătăţii.

Aliona Ciocîrlan, conf. univ., 
Catedra Drept Privat, 
prodecan EGD:

- Pentru mine, primăvara înseamnă reînvie-
re, frumuseţe, blândeţe, gingășie, căldură. Una 
dintre primăveri care m-a marcat este cea din 
2005, 4 martie. Și acum retrăiesc emoţiile de 
atunci - susţinerea tezei mele de doctorat, la 
care am muncit chiar câţiva ani buni. Pentru a 
te menţine într-o formă superbă, trebuie să fi i 
împăcat sufl etește, să-ţi creezi un interior fru-
mos, o dispoziţie și o atmosferă bună. Pentru un 
aspect fi zic de invidiat e necesar să ţinem anu-
mite regimuri speciale de alimentaţie, poate 
chiar post, pentru că are efect duhovnicesc de 
care avem nevoie fi ecare dintre noi. Interiorul 
se refl ectă în exterior. Personal, fac sport, în ulti-
ma perioadă sunt interesată de yoga clasică. Mă 
ajută foarte mult, îmi oferă liniște și echilibru în 
toate. Ca să te simţi bine, nu este adecvat să fi i 
în confl ict cu nimeni, ci să fi i bun și respectuos 
cu toată lumea. Deseori, atmosfera de la servi-
ciu se refl ectă acasă, în familie și acest lucru mă 
pune pe gânduri. Feciorul meu mă infl uenţează 
foarte mult. În el văd refl ecţia reușitelor mele. 
Pentru o împlinire totală, citesc cărţi de psiho-
logie, religioase – aceasta și prevede programul 
reușit de yoga – pentru echilibru psihologic. Ul-
tima carte citită este „Cartea vieţii”, scrisă la în-
ceputul sec. al XX-lea, dedicată adolescenţilor, 
dar care se referă de atlfel la toate categoriile 
de vârstă, or, principiile și viziunile refl ectate în 
carte sunt veridice și corespunzătoare realităţii 
de astăzi.

Gheorghe Reabţov, conf. univ., 
Catedra Limbi Moderne 
de Afaceri:

- Primăvară și Femeia - o asociaţie reușită ce 
nu pot fi  nicidecum separate. Aceste cuvinte 
sunt sinonime, e o simbioză perfectă. Primă-
vara e sezonul renașterii, reîncarnării, femeia e 
sursa de inspiraţie, dătătoare de lumină, tan-
dreţe, speranţă. Sunt o fi re romantică și mă in-
spiră femeia care te captivează prin feminitate, 
gingășie. Femeia, de-a lungul timpului, a fost o 
adevărată muză, ca exemplu a fost minunata 
Veronica Micle pentru Eminescu, Elena Negri 
pentru Alecsandri, Natalia Goncearova pentru 
Pușkin, iar exemple de felul acesta sunt foarte 
multe. Dedic femeilor, ori de câte ori mi se iveș-
te ocazia, poezii și versuri – mamei, soţiei, cole-
gelor de catedră:

„Te-a sărutat oare Rodin
Când te-a trezit din somn de marmură, 
Ingenuă ca un catren, 
Eternă și fi erbinte fl amură?
Zi-mi ce-ţi șoptește Raphael,
Femeie tainică și nudă,
Când lacrima-i peste penel
Căzuse, grea, în ceas de trudă?
La nuntă erai atât de frumoasă:
Jumătate-mamă, jumătate-mireasă”.
Le doresc tuturor femeilor să fi e veșnic fru-

moase, să iubească și să fi e iubite.

Maria Maleavschi, lector 
superior, Catedra Limbi 
Moderne Aplicate:

- Primăvara este 
anotimpul învierii 
Domnului, a renaș-
terii naturii, a iubirii 
faţă de oameni și 
de tot ce ne încon-
joară. Nu e neapă-
rat să fi i copil ca să 
te bucuri de pomii 
înfl oriţi, de ciripitul 
păsărelelor. Acest 
anotimp aduce cu 

el noi înfi ripări de dragoste. Mi-a rămas în amin-
tire primăvara anului 2000, când am participat 
la concursul cântecului francez, în cadrul fes-
tivalului „Un pied a l’Est – un pied a l’Ouest” în 
orășelul Die, din sudul Franţei. Am avut ocazia 
să interpretez cântece din repertoriul nemuri-
toarei Edith Piaf. M-au emoţionat lacrimile vă-
zute în ochii francezilor atunci când cântam și 
fraza rostită de un bun prieten francez, Roger 
Pellestor: „Mais vous-etes une vraie Edith Piaf 
Moldave.” Feminitatea nu are reţetă. Frumuse-
ţea, sensibilitatea și senzualitatea sunt doar câ-
teva dintre atu-urile unei femei. Cum reușesc să 
mă menţin la nivel? Probabil, datorită dragostei 

familiei mele, colectivului catedrei unde acti-
vez, precum și a studenţilor mei. Alături de ei 
mă simt mereu tânără, plină de viaţă, energie și 
optimism. E frumos să fi i femeie. E o artă să fi i o 
femeie puternică. O femeie rămâne atrăgătoare 
atât timp, cât crede în asta.

Gheorghe Moldovanu, 
șef-Catedră Limbi Moderne 
de Afaceri:

- Cel mai frumos cadou pentru o doamnă 
este totdeauna un buchet de fl ori. Iubesc fl orile 
proaspete, cu rouă pe ele, fl orile de câmp, roze-
le. Le dăruiesc cu mare drag soţiei și fi icei mele. 
Se consideră că femeia trebuie să fi e fragedă 
asemenea primăverii. Și una și alta sunt niște 
enigme ce merită a fi  descoperite pe parcursul 
vieţii. Primăvara o simţi diferit, o admiri cu ochi 
noi în fi ecare an și de fi ece dată e mai frumoa-
să, până și adierea vântului e diferită pe an ce 
trece. Cum le reușește bărbaţilor să descopere 
femeia? Bineînţeles că aceasta se întâmplă în 
măsura în care dânșii doresc acest lucru, sunt 
avizaţi de secretele femeii și sunt porniţi s-o 
descopere. Nu există secrete speciale. Voinţa 
vine din însăși fi inţa bărbătească. Zic eu că ori-
ce bărbat, pentru femeia dragă, e gata la orice. 
Aceste mici nebuni ce înfrumuseţează viaţa fac 
parte din micile plăceri la care râvnim.

Ana Gurău, laborantă, 
Catedra Statistică și Previziune 
Economică:

- Primăvara înseamnă viaţă în tot sensul cuvân-
tului. E un anotimp deosebit pentru mine, pentru 
că m-am născut primăvara, astfel că toate primă-
verile sunt deosebite pentru mine. Primăvara sunt 
sărbătorite femeile, e timpul când acestea se simt 
cel mai bine, când sunt mai frumoase, adevărate 
regine. Pentru ca o domnișoară, doamnă să arate 
bine, trebuie să aibă și o stare de spirit corespun-
zătoare. Lumea bună ce mă înconjoară, persoane-
le dragi în special mă fac să mă simt bine mereu, 
cu zâmbetul pe faţă. Nu-mi place să fi u în cercuri 
vicioase, pline de energie negativă – le evit pur 
și simplu sau nu mă implic prea tare emoţional. 
Ceea ce mă face fericită e soarele, zilele frumoase 
de primăvară, în general, natura.

Primavara e femeia, 
Primăvară… soare… muguri… mărţişor… ghiocei… fe-

meie… Despre acestea şi despre toate frumuseţile lunii mar-

tie şi ale primăverii în general, am încercat să discut cu câţiva 

dintre respondenţi, cu gândul de a afl a unele detalii. Pe dom-

ni, i-am întrebat ce obişnuiesc să le dăruiască femeilor de 8 

Martie, ce femei îi inspiră, ce asociaţie fac între Primăvară 

şi Femeie şi dacă ar avea mult mai multe posibilităţi (timp, 

bani, fantezie), de ce ar fi  în stare pentru femeia iubită. De 

la doamne am afl at sensul cuvântului “primăvară”, în viz-

iunea dumnealor, care primăvară li s-a întipărit mai bine în 

memorie şi cum reuşesc să-şi păstreze feminitatea, eleganţa 

şi splendoarea de care dau dovadă zi de zi. Vedeţi mai jos 

câteva dintre răspunsuri.
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8 MARTIE
Ala COTELNIC, prim-prorector 

pentru activitate didactică,
Natalia CURAGĂU, conferenţiar 

universitar, Catedra Contabilitate şi 
Audit,

Natalia GALANTON, şef Serviciu 
Relaţii Externe,

Victoria LUPU, conferenţiar uni-
versitar, Catedra Relaţii Economice 
Internaţionale,

Vladimir GOSTEV, conferenţiar 
universitar, Catedra Educaţie Fizică şi 
Sport,

Iulia ALBOT, şef birou, Serviciul 
Studii şi evidenţa studenţilor,

Mariana PÎRLII, şef adjunct, Servi-
ciul Planifi care Economică şi Ffi nanţe,

Silvia CARAIVANOVA, lector su-
perior universitar, Catedra Statistică şi 
Previziune Economică,

Mihail GHERASIMOV, lector supe-
rior universitar, Catedra Contabilitate,

Anastasia ROMANOVA, lector 
universitar, Catedra Limbi Moderne 
Aplicate,

Olga BOZU, profesoară de limba 
engleză, CNC,

Nadejda MUŞTUC, metodistă, Fa-
cultatea Contabilitate,

Cornelia TABĂRĂ, metodistă, Fa-
cultatea Economie Generală şi Drept,

Iana TIMBUR, laborantă, Catedra 
Militară,

Nadejda ALEXEENCO, colaborator 
ASEM,

Anatolie CHITAIGOROD, colabo-
rator ASEM.

9 MARTIE
Valentina ROTARU, colaborator 

ASEM.

10 MARTIE
Natalia COŞELEVA, conferenţiar 

universitar, Catedra Teorie Economică 
şi Doctrine Economice,

Lidia CAUŞ, conferenţiar universi-
tar, Catedra Contabilitate şi Audit,

Vera PRISĂCARU, inginer progra-
mator, Laboratorul Sisteme informati-
ce de gestiune.

11 MARTIE
Mariana BUNU, conferenţiar uni-

versitar, Catedra Investiţii şi Pieţe de 
Capital,

Nelly CHIRILOV, lector superior 
universitar.

12 MARTIE
Rodica ENACHI, economist, Servi-

ciul Planifi care Economică şi Finanţe,
Viorica GRECEA, bibliotecară, Ser-

viciul comunicarea colecţiilor.

13 MARTIE
Dumitru TODOROI, profesor uni-

versitar, Catedra Bazele Informaticii 
Economice,

Galina BOLGARI, colaborator 
ASEM.

14 MARTIE
Svetlana MANUIL, director ad-

junct, CNC,
Oxana PANCEV, bibliotecară, Ser-

viciul Comunicarea colecţiilor,
Anton RUSSU, colaborator ASEM,
Eudochia CÎRPA, colaborator CNC.

Pavel Chircu, conf. univ., 
Catedra Matematică:

- Și femeia, și primăvara reprezintă simbo-
lul continuităţii vieţii, iar anume primăvara e 
o atmosferă deosebită, una ce impulsionează 
sufl etul și inima. Femeile iubesc atenţia pe care 
noi, bărbaţii, uneori mai uităm să le-o oferim 
din plin, dar când o facem, o facem cu sincerita-
te. Dăruiesc soţiei garoafe roze, albe, roșii, iar în 
ceea ce privește cadourile – o întreb totdeauna 
ce vrea și mă strădui să îi fac pe plac. Dacă mi-
aș permite mult mai multe, am călători împre-
ună, am vizita cele mai frumoase locuri de pe 
pământ, astfel că bucurându-ne de cele din jur,  
ne-am simţi extraordinar împreună.

Marina Băieșu, conf. univ., 
Catedra Managementul Social, 
prodecan EGD:

- Asociez pri-
măvara cu ceva 
pur, gingaș, cu 
plăpânzii ghio-
cei. Mi-amintesc 
cu mare plăcere 
de primăvara 
anului 1990, 
când am fost ce-
rută în căsătorie. 
Tot primăvara 

e anotimpul când mi-am întâlnit dragostea, 
când mi-am unit destinul cu fi inţa iubită. Mă 
simt extraordinar și datorită energiei pozitive a 
studenţilor mei, care sunt veșnic activi și plini 
de viaţă. Mă simt minunat și le reușesc pe toate 
atunci când am mai multe activităţi – și mamă, 
și prietenă a fi icei, și soţie, și specialist la locul 
de muncă. Îmi place mișcarea, cu puţin timp în 
urmă făceam sport, în special înot, mergeam 
destul de des împreună cu fi ica. Mă strădui să-
mi fac timp și pentru odihnă. Omul nu poate 
munci neîntrerupt. Odihna este benefi că sănă-
tăţii și frumuseţii femeii, de ce nu. Ultima oară 
am mers în Egipt, de unde am luat o energie 
pozitivă deosebită. Femeia trebuie celebrată 
nu doar de 8 martie, ci în fi ecare zi. Ea iubește 
cu urechile, îi place să fi e complimentată, să i se 
ofere atenţia cuvenită și astfel ziua merge stru-
nă. De Ziua Femeii și nu doar, mă bucură aten-
ţia din partea soţului și fi icei, care tot timpul se 
străduie să mă surprindă – ba niște trandafi ri, 
orhidee, lalele, ghiocei și orice altceva care mă 
face fericită.

Galina Gudima, lect. sup., 
Catedra Contabilitate:

- Iarna e un anotimp mai apăsător, aspru și 
rece, dar care ne pregătește pentru ceva special 
– primăvara – simbol al primelor fi ricele de iar-
bă fragedă, mărţișor, soare îmbietor, dispoziţie 
frumoasă, aer proaspăt care pătrunde prin gea-
muri să ne bucure nespus de mult. Sunt o fi re 
mai echilibrată, de aceea am dispoziţie bună și 
sunt fericită nu doar primăvara. Dar anume în 
această perioadă, cel mai mult mă bucură au-

dierea unei muzici de calitate, vizionarea diferi-
telor spectacole la teatru. Ceea ce mă menţine 
în formă sunt curele de slăbire și shopping-ul. 
Mă simt specială de fi ecare dată când primesc 
în dar orice atenţie – fi e o carte poștală, fi e o 
fl oare deosebită sau un tablou. Cel mai impor-
tant este atenţia pe care o primește femeia din 
partea celor din jur – aceasta o face cu adevărat 
împlinită.

Carolina Ciugureanu-
Mihailuţă, conf. univ., 
Catedra Public:

- Primăvara, natura toată e o magie. Mugu-
rașii sunt un simbol al primăverii, viteza cu care 
se desfac te cucerește și te inspiră. 1 Martie e 
ocazia cea mai potrivită de a dărui celor dragi 
un crâmpei de fericire, or, mărţișorul este exact 
cel mai potrivit în acest sens. Asociez primăvara 
cu laleaua de culoare roșie, anume roșie, de-
oarece, îmi aduc aminte, când eram micuţă, în 
spatele Catedralei, creșteau lalele roșii, printre 
care am o mulţime de fotografi i. Din iubire naș-
te tot - la fel ca în piesa „Doar iubirea” - din pasi-
unea femeii se nasc copiii, din dorinţa ei de a-i 
face fericiţi pe cei dragi – ești capabil să răstorni 
munţii. Totul pornește de la motivaţia interioa-
ră. Dorinţa mea de a arăta bine vine de la edu-
caţia insufl ată dintotdeauna de mic copil. Felul 
în care arăţi vorbește despre respectul tău faţă 
de cei din jur. Comunicarea vizuală profesor-
student vorbește de asemenea despre multe 

lucruri. Cât de banal ar suna, mișcarea înseam-
nă viaţă. Când trăiești intens, când te implici 
100 %, când treci lucrurile prin tine, reușești să 
ai și tonus și siluetă. Trebuie să te poţi bucura 
de tot ce ţi se întâmplă. Fericirea este efeme-
ră, lucrurile mărunte trebuie trăite la maxim – 
acestea te fericesc. Eu iubesc tot ce ţine de fl ori. 
Cel mai scump dar îmi sunt tot fl orile. Ţin minte, 
într-un an, de 8 Martie, m-am trezit dimineaţa 
înconjurată de bucheţele de viorele, chiar toată 
casa era plină de aceste minunate fl oricele – un 
efort foarte apreciat, venit din partea soţului și 
băiatului meu.

Tudor Gâdilica, șef-Catedră 
Bazele Informaticii Economice:

- Obișnuiesc să îmi bucur soţia, fi ica și nepo-
ţelele, de 8 Martie și zile de naștere, cu buchete 
de trandafi ri albi și roz. Primăvara înfl oresc și 
femeile și fl orile de câmp. Acestea se comple-
tează reciproc. Femeia este sprijinul nostru, ju-
mătatea care ne întregește. Atunci când totul în 
jur înfl orește, cântă păsările – totul îndeamnă 
la fapte măreţe, să faci bine oamenilor, astfel 
ca și tu însuţi, și ei să fi e mulţumiţi. Dacă aș pu-
tea, i-aș oferi soţiei, fi inţei iubite, totul ce pare 
imposibil de realizat. I-aș îndeplini toate dorin-
ţele, i-aș oferi orice, dar cel mai mult contează 
atenţia pentru o femeie. Soţia este cea care m-a 
inspirat și mă inspiră continuu. Ea este cea care 
m-a încurajat foarte mult și atunci când am 
mers la Moscova să fac doctoratul. Succesele 
de astăzi le datorez ei, fapt pentru care o iubesc 
și o respect enorm.

Valentina Paladi, decanul 
Facultăţii Contabilitate:

- Primăvara este anotimpul meu preferat. 
Această perioadă readuce nu doar natura la 
viaţă, dar și speranţa și buna dispoziţie în via-
ţa oamenilor. Pentru mine primăvara e mereu 
un nou început, în care sper că voi avea parte 
de un cer senin și de multă căldură și în care cu 
toţii vom încerca să fi m un pic mai buni. Acest 
anotimp ne aduce în dar nu doar sărbătoare de 
8 Martie, dar și liniștea Sfi ntelor Sărbători de 
Paști petrecute în familie. Este difi cil să specifi c 
o primăvară anume. Dacă stau să analizez, pot 
spune, că această perioadă a anului este ex-
trem de benefi că pentru mine. Marea majorita-
te a realizărilor mele profesionale și personale 
s-au petrecut în acest frumos anotimp. Docto-
ratul la Moscova și susţinerea tezei de doctor, 
sunt doar câteva dintre momentele fericite pe 
care le-am trăit primăvara. A fi  femeie – este cea 
mai grea profesie de pe pământ. Feminitatea, 
eleganţa și șarmul e ceva nativ la o femeie, dar 
în egală măsură acestea pot fi  cultivate și apro-
piate de perfecţiune cu trecerea timpului. Ca 
orice femeie, nu vă voi divulga secretele mele, 
dar pot să vă șoptesc că familia și munca sunt 
componentele de bază, care mă fac să fi u o 
persoană fericită. Am primit și, la rândul meu, 
am oferit a gamă largă de cadouri, începând cu 
tradiţionalele mărţișoare, continuând cu cioco-
late și fl ori și încheind cu parfumuri, cosmetice, 
bijuterii. Totuși, cadourile din această perioadă, 
cred, poartă o înaltă valoare sentimentală. Un 
mărţișor confecţionat de o persoană dragă sau 
o  fl oare de primăvară primită în dar e un gest 
extrem de frumos.

Djulieta Rusu, șef-Catedră 
Limbi Moderne Aplicate:

- Pentru mine, primăvara este cel mai tânăr 
și mai frumos anotimp al anului, o sursă perpe-
tuă de inspiraţie, optimism și gânduri frumoase. 
Fiind născută primăvara, mă bucur mereu de 
sosirea ei, cu al ei mărţișor, cu dorinţe de noi îm-
pliniri, cu refacerea naturii și înariparea sufl etului 
nostru. Aș asocia primăvara cu dragostea eternă 
faţă de tot ce e frumos și nobil faţă de cei dragi. 
Or, primăvara devenim mai sensibili la frumos, 
mai romantici, drăgostoși și chiar mai generoși. 
Fiind un sezon deosebit, m-a surprins mereu 
prin mirosul mugurilor îmbobociţi, al pămân-
tului încălzit de razele mai blânde ale soarelui, 
ciripitul păsărilor, creaţia impresionantă a naturii 
– ghioceii, viorelele, toporașii și lalele superbe... 
În plus, o dată cu sosirea acestui anotimp, obiș-
nuim cu toţii să prindem la piept și să oferim cu 
drag frumoase mărţișoare  - simbol al speranţei 
și dragostei. Anume acest anotimp deosebit mi-a 
marcat soarta. În primăvara anului 1981, mi-am 
întâlnit dragostea – tatăl feciorilor mei. Cu cer-
titudine, ziua cea mare a Femeii – 8 martie – nu 
putea fi  sărbătorită decât în anotimpul iubirii, re-
învierii, credinţei. Măria sa Primăvara ne conferă 
mai multă eleganţă, feminitate, seducţie. Iar dra-
gostea de viaţă, gândurile pozitive, încrederea în 
forţele proprii, simţul datoriei, dăruirea de sine în 
tot ceea ce fac îmi inspiră curaj și putere pentru 
a putea depăși greutăţile destinului, îmi asigură 
succesul și recunoștinţa celor apropiaţi. Or, „un 
optimist este întruchiparea umană a primăverii” 
(Susan J. Bisssonette). În prag de primăvară, de 
Mărţișor și de 8 Martie, adresez tuturor doamne-
lor și domnișoarelor multă sănătate, fericire, dra-
goste, bucurii și speranţe, pasiune pentru viaţă, 
împliniri, prosperitate și putere pentru a realiza 
visurile.

Alina CODREANU

femeia este primavara
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FIȘIER
Dumitru Zambiţchi, doctor în ştiinţe fi zico-ma-

tematice, s-a născut în februarie 1940, la Cuconeştii 

Vechi, r-nul Edineţ. A absolvit şcoala primară în satul 

natal, iar mai târziu – şcoala medie din Zăicani. După 

absolvirea Institutului Pedagogic „A. Russo” din Bălţi, 

îşi începe activitatea pedagogică ca profesor de specia-

litate la şcoala din satul Hlinaia, r-nul Edineţ. Lucrează 

apoi la Institutul de Matematică al AŞM, parcurgând 

etapele de la cercetător ştiinţifi c inferior până la şef de 

laborator. Domeniul de cercetare: aplicarea metodelor 

matematice în economie. Începând cu 1966, ia parte 

activă la pregătirea cadrelor de specialitate, activând 

la Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea 

de Stat din Moldova. Din 1995 este conferenţiar la 

Catedra Matematică a Academiei de Studii Economice 

din Moldova. După susţinerea tezei de doctor (1969), 

i se conferă titlul de cercetător ştiinţifi c superior în 

domeniul modelării matematice şi aplicarea tehnicii 

de calcul în cercetările economice. A pregătit trei 

doctori în matematică. A publicat 112 lucrări, printre 

care 20 de cărţi (două monografi i, şapte manuale şi 11 

lucrări didactice). Este laureat al Premiului naţional 

în domeniul ştiinţei şi tehnicii (2004), Doctor Honoris 

Causa al Academiei de Transporturi, Informatică şi 

Comunicaţii (2007). 

DUMITRU ZAMBIŢCHI LA DUMITRU ZAMBIŢCHI LA 7070 DE ANI DE ANI
Recent, Dumitru Zambiţchi, dr., conf. 

univ. la Catedra Matematică a ASEM, a împli-
nit frumoasa vârstă de 70 de ani. Institutul de 
Matematică al Academiei de Ştiinţe din Mol-
dova a fost pista de lansare “în profesie” a dlui 
Zambiţchi. Aici d-lui s-a încadrat plenar în do-
meniul de cercetare a matematicii aplicate. 
Este printre primii cercetători de la noi care 
a contribuit la dezvoltarea sistemelor de op-
timizare şi folosirea metodelor matematice 
şi a tehnicii de calcul în diverse domenii. Mai 
ales s-a evidenţiat în domeniul metodelor de 
optimizare pe reţele. În lumea savanţilor este 
bine cunoscut ca un cercetător de vază în 
teoria grafurilor şi metodelor de optimizare, 
obţinând rezultate remarcabile, cunoscute în 
ţară şi peste hotare. 

Este cunoscut nu numai ca unul dintre cei 
mai buni specialişti în metodele de optimiza-
re şi mare maestru în arta pedagogică, dar şi 
ca un om de o cultură deosebită, corect, vesel 
şi înţelept. Amprentele unui om de o cultură 
fi nă se evidenţiază în cărţile dlui Zambiţchi 
destinate studenţilor şi elevilor. Fiind foarte 
harnic, operativ, dumnealui a publicat în ter-
men record, de unul singur ori în colaborare 
cu colegi de la catedră, o mulţime de cărţi cu 

caracter didactico-instructiv. Seriozitatea şi 
actualitatea acestor cărţi, precum şi simpli-
tatea, plasticitatea expunerii materiei com-
plexe şi difi cile, i-au creat o mare populari-
tate printre studenţii şi profesorii de la ASEM, 
dar şi de la alte instituţii de învăţământ din 
Moldova şi chiar de peste hotare. Tirajul se 
epuizează momentan, apărând problema 
reeditării pentru a satisface necesităţile 
studenţilor şi ale specialiştilor din domeniu. 
În colaborare cu Ştefan Buzurnic, a lansat o 
carte: “Elemente de teoria probabilităţilor 
şi statistică matematică”, carte cu statut de 
manual, aprobat de Comisia de experţi în 
matematică a Ministerului Învăţământului al 
Republicii Moldova.

Dumitru Zambiţchi are o mulţime de dis-
cipoli, oameni care pun preţ pe sfatul şi în-
drumarea sa. Dovadă elocventă este că prin-
tre ucenicii săi sunt astăzi doctori habilitaţi, 
laureaţi ai Premiului de Stat, oameni cu mare 
pondere în ştiinţă şi cultură.

El este ferm convins că matematica 
poate şi trebuie să ajute economia. În pe-
rioada de trecere la economia de piaţă, 
creşte rolul metodelor statistico-matemati-
ce de fundamentare şi adoptare a deciziilor 

în condiţii de risc şi incertitudine. De cali-
tatea deciziilor depinde eficienţa utilizării 
fondurilor, reducerea costurilor, creşterea 
profitului etc. 

“Când scriu o carte, mă strădui să o fac aşa 
ca ea să placă şi elevilor, şi profesorilor. În ma-
nuale introduc probleme de diferite grade 
de difi cultate, fapt ce permite utilizarea lui 
atât în clasele liceale cu profi l real, cât şi cu 
profi l umanist. Teoria probabilităţilor poate 
da răspuns la multe întrebări referitoare la 
apariţia unui sau altui eveniment în cazul 
dacă se fac mai multe experienţe în aceleaşi 
condiţii. În practică, există destul de multe 
evenimente aleatoare de natură diferită, 
ce se supun anumitor legi (cunoscute ca 
legi statistice). De stabilirea acestor legi de 
comportare a evenimentelor aleatoare (ce 
poartă caracter întâmplător) se ocupă teo-
ria probabilităţilor şi statistica matematică”, 
susţine Dumitru Zambiţchi. 

La întrebarea “Cum se împacă activitatea 
didactică cu ştiinţa?” dl profesor a răspuns: 
“Nu-mi pot închipui activitatea pedagogică 
fără cea ştiinţifi că. Mă văd obligat să fac şi 
una, şi alta, altfel nu pot concepe pulsul de 
azi al vieţii”.

Mult stimate Domnule profesor Dumitru Zambiţchi!
Ne face o deosebită plăcere să vă adresăm un cald omagiu cu 

ocazia împlinirii respectabilei vârste de 70 de ani.
Pe răbojul acestor ani aţi înscris fi le demne de toată admiraţia. 

După absolvirea cu rezultate de excepţie a facultăţii, aţi revenit în 
mediul rural, unde aţi salahorit o bucată de vreme în calitate de 
învăţător de matematică. Suntem siguri că generaţia înaintată în 
vârstă din localitatea respectivă îşi aminteşte şi astăzi cu duioşie 
de tânărul Dumitru Zambiţchi care, aidoma meteorului, era mereu 
în alergare pentru a reuşi peste tot unde era aşteptat şi, în deosebi, 
la şcoala unde aţi prestat nobila activitate de dascăl întru descope-
rirea sublimelor taine ale matematicii în faţa generaţiei în creştere.

De acolo, satul v-a petrecut la armată, unde v-aţi bucurat de sti-
ma colegilor şi superiorilor pentru principialitatea şi perspicacita-
tea de care aţi dat dovadă. După satisfacerea serviciului militar aţi 
fost angajat la Institutul de Matematică al AŞM, unde aţi parcurs 
calea de la simplu inginer la şef de laborator. În acea perioadă, într-
un termen record, aţi elaborat şi susţinut cu succes teza de doctor 
în ştiinţe matematice şi, bineînţeles, aţi câştigat stima şi aprecierea 
colegilor pentru hărnicia şi cumsecădenia de care aţi dat dovadă. 

Tot aici, sub îndrumarea Dvs., au susţinut tezele de doctor în ştinţe 
fi zico-matematice 3 colaboratori ai Institutului de Matematică. 
Despre calitatea ştiinţifi că a studiilor dânşilor ne vorbeşte faptul că 
toţi trei au fost distinşi cu Premiul de Stat al Republicii Moldova.

Din 1995 până în prezent, activaţi în cadrul ASEM în calitate de 
conferenţiar, apoi de profesor universitar. Aici desfăşuraţi o rodnică 
şi admirabilă activitate cărturărească, elaborând şi publicând zeci 
de cărţi, manuale, studii şi articole ştiinţifi ce, lucru pentru care vă 
suntem profound recunoscători.

Realizările ştinţifi ce de excepţie ale Dvs. au fost înalt apreciate, 
decernându-vi-se Premiul de Stat al Republicii Moldova, precum 
şi acordându-vi-se titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de 
Transporturi, Informaţi şi Comunicaţii.

Vă felicităm călduros cu prilejul jubileului, dorindu-vă noi şi fru-
moase realizări Dvs. şi discipolilor Dvs.

Se închină de sănătate, noroc şi voie bună pentru Dvs. şi cei 
apropiaţi Dvs. 

profesorii Catedrei Matematică a Academiei 
de Studii Economice din Moldova.

Stimate Domnule Profesor Universitar Dumitru Zambiţchi!
Colectivul Institutului de Matematică şi 

Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Vă 
felicită cordial cu ocazia jubileului de 70 ani.

Activitatea Dvs. ştiinţifi că, pedagogică 
numără 48 de ani. Sunteţi printre primii care au 
pus bazele cercetării în Institutului de Matematică 
şi Informatică al AŞM, deţinând posturile de ingi-
ner superior, inginer principal, cercetător ştiinţifi c 
inferior, cercetător ştiinţifi c superior, şef de labo-
rator, cercetător ştiinţifi c principal. Aţi contribuit 
la dezvoltarea metodelor de optimizare şi utiliza-
rea metodelor matematice şi a tehnicii de calcul 
în diverse domenii ale ştiinţei. Este considerabil 
aportul Dvs. la pregătirea cadrelor în domeniile 
menţionate, având în activ pregătiţi 3 doctori în 
ştiinţe fi zico-matematice, fi ind oponent ofi cial la 
mai multe teze de doctorat. Aţi publicat peste 100 
de lucrări ştiinţifi ce şi metodice, printre care 2 mo-
nografi i şi 12 manuale.

Vă cunoaştem şi vă apreciem înalt ca un 
cercetător versat în domeniul metodelor de op-
timizare pe reţele. Ne bucură mult succesul Dvs. 

pe tărâmul pedagogic şi pregătirea cadrelor în 
domeniul utilizării metodelor matematice în eco-
nomie. Sunteţi bine cunoscut ca un cercetător de 
vază în teoria grafurilor şi metodelor de optimi-
zare.

Rezultatele marcante au fost înalt apreciate 
atât în ţară, cât şi peste hotare, în special, deve-
nind în anul 2004 laureat al Premiului Naţional în 
domeniul ştiinţei şi tehnicii.

Vă cunoaştem bine nu numai ca pe unul dintre 
cei mai buni specialişti în metode de optimizare 
şi mare maestru în arta pedagogică, dar şi ca un 
om de o cultură deosebită, corect, binevoitor şi 
înţelept. Amprentele unui om de o cultură aleasă 
se evidenţiază în cărţile Dvs. destinate elevilor 
şi studenţilor. Oriunde Vă afl aţi, Vă bucuraţi de 
o autoritate perfectă, de om demn de încredere, 
modest, principial şi responsabil.

La acest frumos jubilee, Vă dorim multă 
sănătate şi noi realizări în domeniul pe care îl 
profesaţi cu mult succes.

La mulţi ani!

La 70 ani, Dle Dumitru Zambiţchi!
Va felicitam cordial cu ocazia aniversării!
Ne bucurăm de prilejul că am avut posibilitatea de a vă cunoaşte ca peda-

gog, savant. Scopul omului în viaţă este să îşi găsească locul, din care să poată 
“oferi căldură”. Dvs. aţi găsit acest loc şi îl sfi nţiţi cu datorie şi dărnicie. Ne pare 
bine că, prin eforturile, pe care le-aţi depus pe altarul instruirii universitare şi 
ştiinţei, aţi reuşit să participaţi energic la pregătirea cadrelor de pedagogi, ingi-
neri, economişti, aţi publicat peste 20 de monografi i şi manuale. Ştim că la acest 
frumos jubileu aveţi încă multe idei şi planuri măreţe.

Colectivul didactic al Academiei de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii 
Vă doreşte, stimate dle profesor, dr. D. Zambiţchi, mulţi ani, sănătate şi împliniri 
frumoase!

Multstimate domnule profesor Dumitru Zambiţchi,
Cu prilejul frumosului jubileu, Vă aducem cele mai sincere urări de bine, multă 

sănătate, linişte sufl etească, dragostea şi devotamentul celor apropiaţi, armonie, 
bucurii şi noi realizări în munca nobilă de instruire a tinerei generaţii.

Să aveţi parte de bucuria culmilor atinse, de lumina dragostei împărtăşite şi de 
satisfacţia împlinirilor râvnite, toate – alături de familie, de prieteni şi de toţi cei 
dragi sufl etului Dvs.

Vă dorim ca visele de azi să devină realitate, speranţele de mâine – împliniri, iar 
gândul bun şi fericirea să Vă însoţească mereu.

La Mulţi Ani!
Cu sentimente deosebite, colectivul Facultăţii Cibernetică, Statistică şi 

Informatică Economică.
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Scopul acestei activităţi 
este orientarea profesio-
nală a studenţilor, viitori 

specialiști în domeniul comerţului 
și implementarea cunoștinţelor te-
oretice în practică. Simularea prac-
tică este un sector care dezvoltă 
simţul de pregătire a specialistului, 
îi trezește interes la specialitatea 
aleasă.

”Totul a pornit exact așa cum se 
practică într-o zi obișnuită de lucru 
într-un magazin – amenajarea co-
respunzătoare a magazinului, că-
utarea și colaborarea cu furnizorii, 
participarea la recepţia mărfurilor, 
etalarea mărfurilor, actul de vânza-
re-cumpărare real, eliberarea bo-
nului de casă, acţiuni de atragere 
a clientelei prin organizarea de re-
duceri, tombole etc.”, a spus Svetla-

”Ne-am convins o dată în plus 
că avem studenţi buni, ingenioși, 
mereu în căutare și cercetare de noi 
orizonturi de cunoaștere. Nu ne ră-
mâne decât să ne mândrim cu ei și 
să îi susţinem în tot ceea ce fac”, a 
menţionat Maria Maleavschi.

Părerile studenţilor despre re-
alizarea dezbaterilor s-au împărţit 
astfel:

Mihaela Muntean, FB 298: 
”Dezbaterile au decurs într-un mod 
prietenos, cald. Participanţii la dez-
bateri au fost foarte bravo, pose-
dând calităţi de orator și negociator, 
ceea ce le va fi  de mare folos în viitor. 
Sincere mulţumiri și profesoarei An-
gela Munteanu care ne-a motivat să 
ne implicăm în această activitate”.

Nadejda Corman, FB 29B: ”Par-
ticipând, am primit o satisfacţie de-
osebită, deoarece am acumulat noi 
cunoștinţe despre etică și cultura 

afacerilor. Experienţa obţinută în ca-
drul acestor dezbateri îmi servește 
drept suport în dezvoltarea și forma-
rea mea ca viitor specialist. Talentul 
de a negocia stă la baza succesului 
în afaceri”.

Vera Iustin, FB 29B: ”Experien-
ţa din participarea la dezbateri este 
unică și utilă. Informaţiile vaste și 
implicarea directă în discuţie a tutu-
ror participanţilor a creat o atmosfe-
ră lejeră și plină de interes”.

Sabina Dodonu, FB 297: ”Mo-
deratorii au avut un rol deosebit, au 
știut să ne provoace pe noi, partici-
panţii, în discuţii libere, dar intere-
sante. Și profesorii au fost activi, prin 
întrebările adresate nouă, stimulân-
du-ne gândirea analitică. Consider 
că astfel de activităţi dezvoltă foarte 
mult cunoașterea limbii franceze, 
care este una deosebită. Am intenţia 
să mă implic și mai departe în activi-
tatea cercului știinţifi c”.

Ilie Mamatiuc, FB 297: ”Aceste 
dezbateri sunt primele la care am 
participat cu scopul de a-mi încerca 
puterile și cunoștinţele, încercând 

să mă exprim într-o limbă străină. 
După mine, punctul culminant, a 
fost atunci când profesorii ne-au ru-
gat să ne descriem calităţile fi ecărui 
participant pentru a fi  un bun nego-
ciator. Ca rezultat, ne-am dat seama 
că toţi suntem buni și predispuși să 
devenim adevăraţi negociatori, dacă 
ne dorim aceasta cu adevărat”.

Ludmila Ursu, FB 29C: ”Implica-
rea și participarea la astfel de activi-
tăţi cum sunt dezbaterile publice te 
determină să înveţi să îţi depășești 
temerile de a vorbi în faţa unui au-
ditoriu întreg. La fel, este foarte bine 
când organizezi dezbaterea într-o 
altă limbă decât cea maternă. Mi-aș 
mai dori să fi e organizate așa gen de 
activităţi, poate între studenţii dife-
ritor facultăţi sau la nivel universitar 
și pe diferite teme ce vizează, în mod 
special, tinerii, problemele acestora 
și soluţiile ce le pot fi  oferite”.

Doina Ciobanu, FB 299: ”Dez-
baterile au produs interes prin dis-
cutarea portretului ideal al unui om 
de afaceri, etica și comportamentul 
de care trebuie să dea dovadă aces-
ta, problemele și situaţiile cu care 
se confruntă un om de afaceri din 
Moldova și din străinătate. Ar fi  bine 
ca, pe viitor, aceste dezbateri să se 
desfășare și cu suport electronic, cu 
simularea diferitelor înscenări de si-
tuaţii care mai apoi să trezească noi 
discuţii și controverse”.

Iulia Albot, FB 297: ”Participan-
ţii au fost bine pregătiţi, arătând o 
bună pregătire pentru dezbateri 
și o atitudine serioasă. Mi-a făcut 
mare plăcere să fi u una dintre par-
ticipanţi”.

Impresionaţi, studenţii și-au pus 
drept obiectiv organizarea și altor 
activităţi, fapt care demonstrează 
încă o dată că aceștia au idei bune, 
iniţiativă, curaj și predispunere de a 
se implica în viaţa studenţească ex-
tracurriculară, îndrumaţi și ajutaţi de 
mentorii lor.

Alina CODREANU

În calitate de moderatori, au fost 
studenţii Ecaterina Florinscaia (gr. FB 
28P) și Mihail Iasinciuc (gr. FB-28P).

Întrucât studenţii participanţi 
la dezbatere sunt în primul an de 
studii, acestora li s-au propus unele 
recomandări privind realizarea unui 
brain-ring de calitate – fi ecare tre-
buie să participe în discuţie, să fi e li-
beri, degajaţi de a înainta propuneri, 
cantitatea de idei la moment e mai 
importantă decât calitatea etc. De 
asemenea, studenţii au ţinut cont 
și de niște repere pentru a deveni 
un om bogat: să-și stabilească un 
scop; să fi e gata de a lua un risc, să 
respecte banii, să fi e gata să mun-
cească mult, să nu să se dea bătuţi 
niciodată ș.a.

Participanţii au dat dovadă de 
activism, implicare, și-au expus liber 
părerile prin exemple concrete. În fi -

nal, fi ecare participant și-a exprimat 
opinia faţă de tema pusă în dicuţie.

Profesorii asistenţi la dezbateri, 
D. Rusu, G. Kostiucik, E. Drobîșev, A. 
Goncearenco au rămas plăcut im-
presionaţi de desfășurarea acestei 
activităţi.

”Am reușit să asist doar la o sin-
gură ședinţă a Clubului Englez, dar 
am fost mulţumit de activitatea ce 
am organizat-o – furtuna de idei 
ne-a copleșit, chiar dacă unele din-
tre ele erau poate fantastice. Pe 
parcursul dezbaterii, s-a simţit o at-
mosferă caldă, predispusă gândirii 
pozitive și comunicare, ceea ce ne-a 
încurajat și mai mult să manifestăm 
activism. Participarea, în general, în 
cadrul Clubului Englez, este o posi-
bilitate de a acumula noi cunoștinţe 
în domeniul limbii engleze, de a-ţi 
forma noi abilităţi comunicative, de 

creativitate, experienţă”, a afi rmat 
Serghei Savcin, gr. FB 29K.

”Mi-a fost interesant să ascult pă-
rerile colegilor mei, argumentele lor, 
să afl u o informaţie nouă despre cei 
mai bogaţi oameni din R. Moldova. 
Ședinţele clubului englez sunt varia-
te – diverse discuţii și activităţi, ceea 
ce mă motivează să particip”, a mai 
adăugat o altă participantă, Olga 
Gospodinova, gr. FB 29I.

Galina  Kostiucik, lect. sup., Cate-
dra Limbi Moderne Aplicate, a men-
ţionat: ”Activitatea a avut drept scop 
realizarea unei ”confruntări de idei” 
între studenţi, pentru a-i stimula la 
o gândire pozitivă și creativă. Stu-
denţii s-au manifestat activ, au fost 
bine pregătiţi, astfel că brain-ring-ul 
a fost unul interesant”.

Alina CODREANU

English Club – mereu în activitate
La data de 18 februarie a.c, în cadrul clubului englez (English Club), pe lângă Catedra Limbi Moderne Aplicate, 

s-a desfăşurat un brain-ring cu participarea studenţilor Facultăţii Finanţe. A fost pusă în discuţie tema: ”E posibil să 
devii milionar în Moldova?” (”I s it possible to become a Millionaire in Moldova?”).

MOLDOVIŢA   UN MINIMAGAZIN 
AL STUDENŢILOR DE LA CNC 

În cadrul decadei economice, la 
Colegiul Naţional de Comerţ, stu-
denţii grupei Com 282, împreună cu 
profesoara Svetlana Nicolae (Cate-
dra Comerţ, Merceologii, Tehnolo-
gii), au organizat o activitate prac-
tică de simulare a unei  zile de lucru 
într-un minimagazin. ”Moldoviţa”, 
un magazin în stil tradiţional, a pro-
pus spre comercializare produse ali-
mentare şi nealimentare. În aceeaşi 
zi, studenţii-angajaţi ai Moldoviţei 
au organizat şi tombole cu cadouri, 
prezentări de produse – toate aces-
tea pe fundalul unei muzici live.

na Nicolae, una dintre iniţiatoarele 
acestei activităţi practice.

Sanda Zaharia, directorul ”Mol-
doviţei”, a menţionat: ”Fiind o echi-
pă adevărată, am reușit, alături de 
colegii mei, să ne împărţim rolurile 
și responsabilităţile și să desfășu-
răm activitatea propriu-zisă. Noi am 
investit în magazin și tot noi vom 
împărţi profi tul obţinut. Ne bucură 
faptul că avem cumpărători recep-
tivi, un rezultat în plus al muncii de 
calitate a personalului magazinului”.

Printre produsele alimentare co-
mercializate au fost: chifl e și plăcin-
te de la Bon Appetit, sucuri, apă de 
provinienţă autohtonă, dintre cele 
nealimentare – cosmetică Orifl ame, 
mărţișoare, felicitări manuale etc.

”Chiar am fost interesată de ceea 
ce se vinde aici și am procurat un 
mărţișor destul de drăguţ. Magazi-
nul e foarte frumos amenajat, în stil 
tradiţional, cu pâine și sare la intra-
re, cu o atitudine caldă și primitoare 
din partea comercianţilor”, a spus 

o domnișoară, client, interesată de 
produsele ”Moldoviţei”.

La sfârșitul zilei de lucru, studen-
ţii au avut de făcut un raport de dare 
de seamă și de evaluarea a activităţii 
lor. Pe parcursul activităţii date, cel 
mai activ s-au manifestat studenţii: 
Sanda Zaharia – director, Cătălin 
Căruţă – casier, Alina Nasta – vânză-
tor, Mariana Pînzari – vânzător, Dina 
Miţul – contabil. Cristina Budeanu 
și Cristina Mihai au încântat inimile 
tuturor celor prezenţi cu melodii, 
astfel că lucrul a mers strună.

”Moldoviţa” este una dintre ac-
tivităţile propuse studenţilor în ca-
drul decadei (22.02-11.03), urmată 
fi ind de mai multe mese rotunde, 
training-uri cu participarea studen-
ţilor și profesorilor CNC, activităţi 
realizate sub genericul ”Probleme-
cheie și priorităţi strategice pentru 
dezvoltarea economiei naţionale”, a 
subliniat Maria Bulgac, șef-catedră 
Comerţ, Merceologii și Tehnologii.

Alina CODREANU

DEZBATERI PUBLICE
 ÎN CADRUL 

”LA FRANCOPHILIE”
Cercul știinţifi c studenţesc ”La francophilie”, condus de Maria Ma-

leavschi, lect. sup., Catedra Limbi Moderne Aplicate, a organizat, la 23 
februarie curent, dezbateri publice la tema: ”Cultura afacerilor: men-
talităţi, comportamente, etică”. Organizatorii și cei 19 studenţi parti-
cipanţi ai Facultăţii Finanţe au creat o atmosferă degajată și binevoi-
toare, oferind posibilitatea fi ecăruia să-ţi expună punctul de vedere. 
Discuţiile au captat atenţia și interesul publicului, în special a profeso-
rilor ai secţiei de limbă franceză, care au rămas adânc impresionaţi de 
logica discuţiilor și desfășurarea activităţii. 
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Potrivit majorărilor de tarife 
operate de ANRE, populaţia a 

cărui consum de gaze nu depășește 
30 de metri cubi, va plăti 3,57 lei pen-
tru 1 metru cub de gaze, faţă de 3,06 
lei plătiţi anterior, iar cei care consu-
mă mai mult de 30 m.c de gaze, vor 
plăti 3,99 lei, faţă de 3,42 lei. Pentru 
1kWh de energie electrică consuma-
torii din raza RED Union Fenosa vor 
plăti 1,33 lei, faţă de 1,10 lei în pre-
zent, iar cei din raza RED Nord și RED 
Nord-Vest - 1,43 lei, faţă de 1,20 lei în 
prezent. 1 Gcal de energie termică li-
vrată de Termocom va costa 699 lei, 
faţă de 540,88lei în prezent. 

Există multe zvonuri și stipulări 
vis-a-vis de aceste majorări, de ace-
ea am hotărât că persoana cea mai 
potrivită care va putea să clarifi ce 
situaţia și să justifi ce aceste majorări 
este dl Victor Parlicov, noul director 
general al ANRE. Dumnealui este 
absolvent al ASEM-ului, Facultatea 
Relaţii Economice Internaţionale. 
Fiind student în anul 5, a început să 
activeze în calitate de consultant la 
Agenţia pentru Restructurarea Între-
prinderilor și Asistenţă (ARIA), care a 
reprezentat o școală bună pentru for-
marea sa ca specialist. De asemenea, 
în această perioadă a oferit servicii 
de consultanţă în managementul 
operaţional. Din anul 2003 până în 
2005, a fost manager local de proiect 
la Scanagri Sweden AB, scopul căruia 
era de a oferi suport fermierilor mol-
doveni. În cadrul proiectului a avut 
rolul de “one man show”, întrucât a 
îndeplinit toate funcţiile posibile.

S-a implicat și în business, speci-
alizându-se pe cultivarea cartofi lor. 
S-a ocupat și de traduceri, traininguri. 
Din februarie 2008, a fost analist eco-
nomic, expert în sectorul energetic și 
manager de proiecte în cadrul IDIS 
„Viitorul”. În prezent, gestionează 
“moștenirea” ANRE. Promite că site-
ul, care e acum non-userfriendly, va 

fi  transformat în unul accesibil oricui, 
în timpul cât mai apropiat, pentru a 
permite postarea informaţiei cu ex-
plicarea formulelor de calcul al tarife-
lor. Dl Parlicov va încerca să schimbe 
un pic abordarea acestei instituţii faţă 
de procesul de aprobare a tarifelor. 

Va implementa modelul american de 
conducere a acesteia. Intenţionează 
să iniţieze ședinţe publice, înainte de 
orice schimbare de tarif. Asta va da 
posibilitate reprezentanţilor consu-
matorilor să adreseze întrebări furni-
zorilor, să adreseze întrebări ANRE, iar 
în urma acestor discuţii să fi e înainta-
te soluţii care, ulterior, îi vor mulţumi 
pe toţi cei implicaţi. 

În trecut, considera că „creșterea 
tarifelor la consumul de gaze natu-
rale este un joc politic”, însă acum le 
consideră justifi cate. “În trecut, am 
criticat activitatea acestei instituţii. 
Venind la ANRE, sper să am posibi-
litatea să schimb unele lucruri care 
nu-mi plăceau. În calitate de expert 
independent, am încercat să com-
pensez vacuumul de comunicare și 
de informare a consumatorului de 
energie, din necesitatea de a prote-
ja interesul public. De acum înain-
te, voi fi  bucuros dacă în locul meu 
vor apărea alţi experţi profesioniști. 
ANRE trebuie să fi e o instituţie inde-
pendentă care gestionează o piaţă. 

La moment, pe segmentul furnizori 
există organizaţii reprezentative 
competente, de profesioniști, însă 
pe segmentul consumatori continuă 
să existe un vacuum.” 

Atunci avea rolul societăţii civile, 
iar acum cel de arbitru. 

Pentru timpul cel mai apropiat, 
intenţionează să iniţieze un audit la 
Moldova Gaz, ceea ce nu s-a mai fă-
cut niciodată.

Vadim Codreanu, membru CDE, 
s-a interesat despre declaraţia din 
29.09.2009 a invitatului, și anume că, 
dacă vor fi  introduse 4 contoare la in-
trarea în ţară, tarifele se vor micșora 
cu circa 40%.  Invitatul a răspuns că 
problema este mult mai delicată, în 
special, din cauza situaţiei din Trans-
nistria. D-lui crede că cel mai efi cient 
ar fi  să se instaleze 3 staţii de contoa-
re de gaz pe Nistru. 

Dl Parlicov a menţionat că, anual, 
în Moldova se înregistrează 120 mln 
de metri cubi - pierderi. În așa fel, în 
Chișinău, pierderile ar fi  de 64000 
m.c.  În mod fi resc, apare întrebarea: 
“Oare am putea fuma pe străzi în așa 
condiţii?”.

Veronica Vragaleva, membră 
CDE, s-a interesat cum ar putea fi  
soluţionată problema cazangeriilor 
de pe lângă școlile din Bălţi, care 
sunt nevoite să plătească tarife mai 

mari decât restul. În replică, dl Parli-
cov a spus că ANRE nu se ocupă de 
protecţia socială. Ea stabilește tarife 
echilibrând, în măsura optimă, inte-
resele întreprinderilor energetice și 
ale consumatorilor. ANRE nu poate 
stabili un tarif mic numai pentru că 

lumea nu are de unde plăti. Oame-
nii trebuie să înţeleagă că, dacă un 
baril de petrol pe piaţa mondială va 
costa 140 de dolari, valoare la care 
s-a ajuns anul trecut, atunci, evident, 
tariful la căldură va crește, indiferent 
de capacitatea de plată a populaţiei.

Natalia Bejan, coordonator al 
CDE, s-a interesat de unde se ia pre-
veziunea valorii dolarului, de exem-
plu, valoarea de 12,3 MDL pentru 1 
USD, știind că cursul valutar joacă 
un rol esenţial în stabilirea tarifelor, 
iar contractele cu Gazprom stipulea-
ză sumele în USD. Victor Parlicov a 
răspuns că în trecut nu erau repere 
clare, însă acum se implementează 
proiectul de acord cu BNM-ul, astfel, 
vor benefi cia de media trimestrială a 
cotaţiei dolarului, ceea ce va face po-
sibilă stabilirea tarifelor trimestriale, 
ocolind devierile fi naciare mari.

Vadim Codreanu a întrebat pe cât 
de justifi cate sunt tarifele la petrol. 
Dl Parlicov a enunţat ideea că până 
acum, exista un acord de cartel, ceea 
ce nu permitea dezvolatarea unei 

concurenţe veritabile. D-lui a pre-
cizat că există un plafon de 10 % al 
profi tabilităţii acestor întreprinderi. 
A subliniat că Lukoil încă operează 
cu preţuri vechi. Veronica Vragaleva 
a intervenit, interesându-se de ce Be-
mol benefi ciază de anumite facilităţi. 
Invitatul a răspuns că ei benefi ciază 
de anumite ”înlesniri” preferenţiale, 
iar problema majoră a acestei com-
panii este problema juridică.

Victor Ciobanu, membru CDE, a 
vrut să afl e care este explicaţia preţu-
lui la energia electrică și dacă există 
intermediari în această industrie. Dl 
Parlicov a spus că se datorează creș-
terii preţului la Cuciurgan, pierderilor 
tehnice (13,2 %) și faptului că Union 
Fenosa, în mare parte, preia energie 
care este “super scumpă” de la CET-
urile din Chișinău, dar nu cea „super 
ieftină” de la Costești.

Alexandru Cotruţă, membru CDE, 
s-a interesat de ce nu se creează în 
Moldova spaţii de stocare a gazului. 
Invitatul a răspuns că rezervele noas-
tre sunt minore, avem doar „două 
căldări la Sud” și nu avem suprafeţe-
le și investiţiile necesare. Doar la noi 
există concepţia că mai întâi trebuie 
să economisim, iar apoi să investim. 
Peste tot în lume e invers. De ase-
menea, Alexandru a dorit să afl e mai 
multe despre perspectiva investiţii-
lor în energia eoliană. Invitatul a răs-
puns că, din păcate, la noi nu există 
condiţii bune de măsurare a potenţi-
alului acesteia.

În fi nal, propun spre atenţia dvs. 
o glumă a dlui Parlicov în cadrul șe-
dinţei. A avut posibilitatea să partici-
pe la o conferinţă, în Macedonia. În 
acea perioadă se aștepta deschide-
rea vizelor cetăţenilor acesteia către 
Europa. Pe un zid de acolo a văzut 
înscripţia “Cine pleacă ultimul, stin-
ge lumina”.

Dana MUNTEAN

ADEVĂRUL DESPRE 
MAJORAREA TARIFELOR

La 13 februarie curent, a avut loc cea de-a VII-a şedinţă a CDE-ului. În cadrul acesteia ne-am 
propus să discutăm o temă actuală, care ne afectează pe toţi, şi anume “Adevărul despre majora-
rea tarifelor”. La acestă sesiune, Vasile Moisei, membru CDE, ne-a pregătit o prezentare a proble-
mei în cauză, având ca puncte de reper tabloul macroeconomic, programul lansat de guvernul 
RM şi modifi cările tarifelor lansate de ANRE.

Cea de-a doua ediţie a proiectului „Vii-
torul tău începe astăzi” s-a lansat recent la 
ASEM. Organizat de Compania Moldcell în 
colaborare cu Academia de Studii Econo-
mice din Moldova, acest proiect face parte 
din seria de activităţi ale Moldcell, care pro-
movează businessul social responsbail și își 
propune susţinerea tinerei generaţii, consi-
derând-o ca fi ind cea mai bună investiţie în 
viitorul de succes al Moldovei.

Acest proiect este unul de lungă durată și 
oferă studenţilor posibilitatea de a participa 
la ciclul de workshopuri conduse de speci-
aliștii Moldcell. În cadrul workshopurilor ce 
vor avea loc la ASEM în perioada 17 februa-
rie – 26 mai 2010, studenţii vor avea oportu-
nitatea să ia cunoștinţă de noile standarde 

ale mediului de afaceri modern, așteptările 
și exigenţele înaintate de angajatorii pieţei 
locale de muncă, toate prezentate de către 
profesioniștii companiei Moldcell. 

Pe durata acestui proiect, reprezenta-
ţii operatorului de telefonie mobilă din mai 
multe departamente ţin prelegeri, prezen-
tări la diverse teme printre care se numără: 
merchandisingul în vânzări, managementul 
performanţei – secretul succesului în afaceri, 
rolul comunicării interne în succesul organi-
zaţiei, responsabilitatea social corporativă 
– baza unei afaceri durabile, carisma în vân-
zări, inovaţia în serviciile interactive, etica în 
afaceri și codul de etică și conduită etc. Per 
total, specialiștii Moldcell vor oferi 13 work-
shopuri.

Până în prezent, s-au desfășurat 2 întâlniri 

de acest gen, studenţii având posibilitatea să 
afl e detalii ce ţin de „Merchandisingul în vân-
zări” (17 februarie) și „Deservirea excelentă – 
cheia succesului unei afaceri” (24 februarie). 
În continuare, studenţii ASEM sunt invitaţi la 
următoarele workshopuri: 

* Managementul performanţei – secretul 
succesului în afaceri - 3 martie

• Spionajul comercial în vânzări - 10 martie 
• Cunoștinţele juridice de bază – impera-

tive pentru fi ecare profesionist . Experienţa 
Moldcell - 17 martie 

• Companie de succes – carieră de succes! 
- 24 martie 

• Rolul comunicării interne în succesul or-
ganizaţiei - 31 martie 

• Responsabilitatea social corporativă 
(RSC) – baza unei afaceri durabile - 14 aprilie 

• Carisma în vânzări - 21 aprilie 
• Sesiune surpriză! O imagine, zeci de idei, 

sute de acţiuni - 5 mai 
• Inovaţia în serviciile interactive - 12 mai 
• Etica în afaceri. Codul de etică și condu-

ită -19 mai 
• Rolul Business Intelligence și CRM în lu-

area deciziilor strategice. Încheierea ediţiei a 
II-a a proiectului - 26 mai.    

În prima ediţie, desfășurată 
în primăvara anului trecut, pro-
iectul s-a bucurat din start de 
un interes sporit din partea stu-
denţilor, cele 6 workshopuri fi ind 
frecventate de circa 180 studenţi 
de la ASEM. Orele sunt gratuite, 
nu necesită înscriere prealabilă 
și au loc la ASEM, Bloc E, sala 402 
ora 13.00.

“VIITORUL TĂU ÎNCEPE ASTĂZI” LA A DOUA EDIŢIE
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Pornind de la aceste idei, s-a 
decis ca la ședinţa a VIII–a 

a CDE-ului să se abordeze o temă 
complexă și destul de generoasă la 
capitolul “controverse si idei”, și anu-
me: ,,Start-up-urile, șanse de supra-
vieţuire și dezvoltare’’. Tudor Tarlev 
și Natalia Iachimov au fost oaspeţii 
speciali ai actualei ședinţe. Învitaţii 
noștri, tineri și nonconformiști, ne-
au relatat despre posibilitãţile de 
afi rmare și avansare în lumea aface-
rilor în Republica Moldova, susţinînd 
în egală măsură că pentru aceasta e 
nevoie de un scop bine defi nit, mul-
tă muncă, caracter pozitiv, cunoștin-
ţe, ambiţie și dorinţă de afi rmare. 

Natalia Iachimov, absolventa Fa-
cultăţii Relaţii Economice Internaţi-
onale, ASEM, director al agenţiei de 
publicitate ,,HiperMediaGrup’’ SRL, 
ne-a vorbit despre primii ei pași în 
lumea afacerilor, menţionând că un 
factor determinant în acest sens l-a 
constituit experienţa și cunosţintele 
acumulate în cadrul diferitor activi-
tăţi ale organizaţiilor de tineret din 
rândul cărora făcea parte. Totodată, 
a ţinut să sublinieze că un rol deo-
sebit întru promovarea și susţinerea 
planului său de afaceri l-a avut Incu-
batorul de Afaceri al ASEM, care i-a 
selectat ideea, deschizându-i astfel 
unda verde spre dezvoltare. Natalia 
ne-a vorbit despre proiectul “City 
Map”, un proiect la care ţine foarte 
mult și care constă într-un ghid al 
locurilor de agrement, shopping, 
consultanţă în afaceri pentru per-
soanele care vin în Moldova. 

La solicitarea Nataliei Bejan, co-
ordonator CDE, Natalia ne-a vorbit 
despre atuurile și oportunitaţile 
oferite de Incubatorul de Afaceri, 
de care a benefi ciat și ea nemijlocit, 
precum și de posibilitaţile și poce-
dura de obţinere și dispunere de 

aceste avantaje. Natalia ne-a atenţi-
onat că, pentru a trece concursul și a 
fi  acceptat de Consiliul de Mentori al 
Incubatorului, trebuie ca ideea ta să 
fi e una inovatoare: originală, viabilă, 
să producă benefi cii, să trezească un 
interes antreprenorial și să dispună 
de un potenţial naţional/internaţio-
nal.

La întrebarea dacă a fost ori nu 
publicitatea pentru invitata noastră 
o pasiune în momentul apariţiei ide-
ii de afaceri, aceasta a răspuns franc, 
că alegerea afacerii a fost determi-
nată de un alt principiu, de genul 
„investiţie minoră – profi t major”! 
Cu alte cuvinte, dumneaei a inves-
tit doar economiile personale, plus 
multă–multă energie, emoţii și nopţi 
nedormite.

Dana Muntean, coordonator 
CDE, s-a interesat despre modalităţi-
le de a obţine încrederea publicului 
o dată cu lansarea pe piaţă, precum 
și care a fost avantajul competitiv 
al afacerii Nataliei Iachimov. Natalia 
a recunoscut că, iniţial, serviciile ei 
vizau o categorie specială de clienţi 
- prietenii, care au constituit o punte 
de afi rmare datorită recomandărilor 
către alte persoane - potenţiali cli-
enţi. Serviciile erau la preţuri deri-
zorii, dar foarte calitative. În context, 
Eduard Gherman, membru CDE, a 
întrebat dacă această strategie i-a 
afectat oarecum relaţiile de prie-
tenie, precum și pe ce loc plasează 
dumneaei prietenia în condiţiile re-
laţiilor de afaceri. Natalia a spus că 
problemele sunt inevitabile în orice 
situaţii, cu atât mai mult în afaceri, 
dar, totuși, ea plasează prietenia pe 
scara superioară în relaţiile dintre 
oameni, conducându-se în acest 
sens de zicala ”Spune-mi cu cine pri-
etenești, ca să-ţi spun cine ești”. 

Referindu-se la reacţia concuren-

ACŢIONEAZĂ, NU STA 
LOCULUI, E TIMPUL TĂU 

SĂ DEVII BOGAT 
Indiferent de pregătire, statut social sau cunoştinţe, suntem dispuşi spre 

a întreprinde. De aici şi până a reuşi este acel pas care, adeseori, îl transferăm 
în mirifi anta lume a afacerilor, o lume nu numai captivantă, dar şi, în egală 
măsură, extrem de dură. A supravieţui în lumea afacerilor înseamnă a şti, 
a şti înseamnă a cunoaşte şi a cunoaşte înseamnă a învăţa riguros, până 
în cele mai mici detalii, nu numai etapele componente şi modalităţile de 
derulare a unei afaceri, ci şi mecanismele extrem de fi ne şi subtile ale între-
prinderii şi comunicării.

ţilor vis-à-vis de strategia promo-
vată (calitate superioară – preţuri 
mici), Natalia a menţionat că una 
din modalităţile de supravieţuire în 
această lume este anume promova-
rea unei atare politici, care implică 
riscul de a fi  amendat moral și de a 
pierde irecuperabil careva relaţii de 
colaborare. În același timp, orice ac-
ţiune și decizie este determinată de 
mai mulţi factori interdependenţi: 
client – serviciu prestat – momen-
tul prestării. Ceea ce înseamnă că 
formula matematică a business-ului 
este ,”Risc + mult, mult noroc’’! 

Pe aceeași linie de idei a mers 
și Tudor Tarlev, axat în dis-

cuţii pe CSR – corporate social res-
ponsibility. El ne-a vorbit despre 
experienţa acumulată activând în 
mai multe posturi: participant activ 
la mai multe proiecte internaţionale 
pentru dezvoltare economică și în 
special dezvoltarea micului busine-
ss, initiaţive de dezvoltare regiona-
lă și educaţie neformală a tinerilor, 
precum și în calitate de tânăr antre-
prenor.

Pentru început, Tudor Tarlev 
ne-a întrebat ce înţelegem noi prin 
noţiunea de “antreprenoriat’”, fă-
când abstracţie de prevederile lega-
le. Ascultându-ne, a conchis că an-
treprenoriatul nu poate fi  defi nit ca 
atare, că acesta constituie “un mod 
de viaţă’” care se schimbă în funcţie 
de tendinţe. Prin urmare, ai două 
soluţii: fi e te conformezi noilor ce-
rinţe și mergi înainte, fi e ramâi rigid 
și, în consecinţă, dispari din peisajul 
economic ca subiect. Întrebarea lui 
a stârnit mai multe idei orientate 
spre două concepte, și anume: sunt 
sau nu indispensabile cunostinţele 
teoretice pentru a reuși în afaceri. 
Părerile s-au împărţit. Majoritatea 
a mizat pe ideea că, fără cunoștin-
ţe, nu poţi să iniţiezi și să conduci o 
afacere – ideee susţinută în special 
de Ion Bucuci, membru CDE. 

Alţii, printre care Tudor Tarlev și 
Dumitru Hioară, membru CDE, au 
susţinut că pentru aceasta nu sunt 
neaparat cunoștinţe aprofundate în 
domeniul ales ca afacere, aducând 
și exemple in acest sens. Ultimii și-
au justifi cat poziţia prin aceea că un 
antreprenor nu trebuie să fi e neapa-
rat un specialist, esenţial e ca el să 
fi e un manager foarte bun, calitate 
care poate fi  și înnăscută și nu ne-
aparat învăţată în cele mai prestigi-
oase școli.

Natalia Iachimov a luat o pozi-
ţie de conciliere, subliniind că în 
vederea realizării unei afaceri de 
succes, cunoștinţele teoretice au 
un rol deosebit, aceasta pentru 
a nu pierde timp în “a descoperi 
roata”, pe de o parte, iar pe de alta, 
pentru a implementa noi metode, 
experimentate deja și care se bucu-
ră de succes. Totodată, ea a amin-
tit că o afacere înseamnă echipă, 
unde fiecare trebuie să facă ceea 
ce știe mai bine, iar obligaţia unui 
manager este de a selecta specia-
liști și de a le crea condiţii prielnice 
pentru a-și realiza obiectivele pro-
fesionale.

Tudor Tarlev a accentuat că ac-
tualmente, tinerii și nu numai, o 
dată ce au luat decizia de a iniţia 
o afacere, trebuie să ţina cont de 
cele 10 principii ale Pactului Glo-

bal în domeniul drepturilor omului, 
standardelor muncii, mediului în-
conjurător și combaterea corupţiei. 
Or, în condiţiile globalizării, făcând 
abstracţie de aceste principii, care 
se bucură de aprobare universală 
și la care RM este parte, și neavînd 
iniţiativă, în scurt timp (~2 ani ) ris-
căm să fi m evitaţi, după care uitaţi, 
suportând consecinţele respective. 
În acest sens, Vasile Moisei, membru 
CDE, s-a interesat care ar fi  impactul 
companiilor transnaţionale asupra 
celor din Moldova în condiţiile glo-
balizării. Tudor Tarlev a zis că, și de 
această dată, sunt două situaţii: fi e 
dispar de pe arena economică, fi e 
luptă în continuare și rezistă în co-
diţiile noilor provocări și standarde 
ridicate. 

În legătură cu fenomenele de 
CSR și de fi lantropie, Tudor Tarlev a 
menţionat că corporaţiile, fi ind con-
duse de legea profi tului fi nanciar, 
devin antipatice, impersonale, fără 
sufl et, atrăgând astfel critica publi-
că, de aceea este necesar de a duce 
o politică de dezvoltare tri-dimen-
sională, adică de a crea un produs 
trilateral (EMS). Totodată, el a spus 
că antreprenorii din RM ar trebui 
să recurgă direct și cât mai curând 
la o astfel de politică economică, 
idee combatută de Dumitru Hioa-
ră, membru CDE, care consideră 
că aceasta nu corespunde realităţii 
obiective din RM. Mai mult ca atât, 
Dumitru a adus ca exemplu în acest 
sens China, stat ce reprezintă o forţă 
economică consolidată fără a recur-
ge la o atare politică. 

Dana Muntean, coordonator 
CDE, s-a interesat ce crede Tudor 
Tarlev despre produsele pentru ne-
cesitate artifi cială, cum ar fi  sarea io-
dată. El a răspuns că privitor la unele 
produse, de tipul sării iodate, se fac 
anumite studii, pentru a dovedi ne-
cesitatea acestora, dar, în general, 
consideră că, prin intermediul unor 
astfel de produse, se construiește, 
de fapt, ,,fi lozofi a businessului’’.

Invitatul nostru,Tudor Tarlev, a 
încercat să ne convingă că bi-

rocraţia nu constituie impedimentul 
cel mai mare al tânărului antrepre-
nor, atât timp cât, ca antreprenor, 
nu prezinţi o forţă economică. În 
opinia lui, problema cea mai mare 
cu care se confruntă antreprenorul 
moldovean “ în devenire” este lipsa 
de idei, concepte și strategii inova-
toare, lipsa de acţiune și dorinţă re-
ală de a schimba ceva. 

În fi nal, Dumitru Vicol, membru 
CDE, a făcut o prezentare cu ge-
nericul “Tânăr, neliniștit și bogat”. 
Colegul nostru a scos în evidenţã 
topul celor mai bogaţi tineri de pe 
mapamond. El ne-a relatat despre 
istoria înavuţirii fi ecăruia dintre ei, 
împarţindu-i în două categorii: moș-
tenitori și self-made. În prezentarea 
sa, Dumitru nu a inclus nici un mol-
dovean, considerând că Republica 
Moldova nu s-a maturizat înca sub 
acest aspect, dar a lăsat să se înţe-
leagă că în acest sens viitorul e în 
mâinile noastre, îndemnul său fi ind: 
„Acţionează, nu sta locului, e tim-
pul tău să devii bogat”.

Alina MORGOCI,
Clubul de Discuţii 
Economice ASEM

Colectivul Catedrei Filoso-Colectivul Catedrei Filoso-
fi e și Politologie este alături de fi e și Politologie este alături de 
colegul Ilarion Chistrugă, conf. colegul Ilarion Chistrugă, conf. 
univ., dr. și îi transmite un gând univ., dr. și îi transmite un gând 
de compasiune și sincere con-de compasiune și sincere con-
doleanţe la decesul tatălui.doleanţe la decesul tatălui.

E primăvara 
sufl etului 

nostru
Geroasă, lungă, pe alocuri 

aspră, totuși, această iarnă își 
face “geamantanul”, lăsându-
ne “deschiși”, “goi” în faţa unui 
nou sezon.

E o primăvară ce s-a lăsat 
așteptată și dorită mai mult 
ca niciodată. Și cum fi ecare 
anotimp își are specifi cul lui, 
la fel de plină de surpize ne 
sosește și această primăva-
ră. Orice ne-ar rezerva, noi, 
oamenii, rămânem aceiași. Fi-
ecare dintre noi – cu necesită-
ţile și problemele sale – cu noi 
așteptări și năzuinţe – pășim 
înaintea provocărilor de orice 
gen. Și nu mai contează cum 
decurg unele lucruri, ci mult 
mai important este să luăm 
atitudinea pozitivă care ne 
face mai buni, mai răbdători, 
mai calmi, mai îndrăzneţi, de 
ce nu.

E primăvara sufl etelor 
dornice de noi schimbări, de 
noi oportunităţi. E poate cel 
mai potrivit moment de a ne 
autoanaliza și de a încerca să 
facem aceleași lucruri (bana-
le!) cu mai multă dăruire de 
sine, speranţă și încredere. 
Piedici și nereușite sunt și vor 
fi  tot timpul. Noi trebuie să 
alegem utilitatea din aces-
tea, astfel încât, la sfârșitul 
fi ecărei zile, să afi rmăm: „Am 
avut o zi extraordinară!”. Și, 
nu în ultimul rând, primăvara 
e timpul sentimentelor – mai 
noi sau mai vechi – toate 
ne infl uenţează existenţa. 
Împrejur – raze de soare 
jucăușe, săgeţi de iubire, 
miresme proaspete care ne 
ademenesc și ne provoacă 
necontenit. Să ne deschi-
dem sufl etele pentru o nouă 
dragoste ce ne face cu ochiul, 
să păstrăm căldura și armo-
nia relaţiilor existente, iar 
cenușa celor neplăcute s-o 
aruncăm pe aripile vântului... 
Și fi e ca vântul primăvăratic 
din acest an să ne îmbie cu 
cele mai deosebite arome, 
cinstind în fi ecare zi, numele 
de Femeie și Mamă (nu doar 
de 8 Martie!). 

Fie ca mărţișoarele primite 
și dăruite în primele zile de 
martie să ne readucă nouă, 
tuturor, zâmbetul pe faţă, 
seninătatea sufl etului și ferici-
rea de a trăi! 

Să aveţi cea mai frumoasă 
primăvară de până acum!

Alina CODREANU
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ИНФЛЯЦИЯ П      ДИНФЛЯЦИЯ П      Д

ПРИЦЕЛОМПРИЦЕЛОМ
В Республике Молдова 
инфляция за первый месяц 
текущего года превысила 
инфляцию предыдущего 
года в 5 раз. 

Ниже вашему вниманию представле-
ны товары и услуги, входящие в корзину 
нашей экспериментальной семьи. Как из-
вестно, большинство месяцев 2009 года 
сопровождались дефляцией и по итогам 
2009 года совокупная инфляция состави-
ла около 0,5%. Тем не менее первые меся-
цы 2010 года стали быстро наверстывать 
упущенное, отвоевывая ранее отданные 
проценты. Так, по данным Национального 
Бюро Статистики инфляция только за ме-
сяц январь 2010 года превысила прибли-
зительно в 5 раз годовую инфляцию 2009 
года. Поэтому мы решили предоставить 
вам возможность сравнить цены фев-
раля 2010 года с ценами февраля 2009 
года. Итак за последние 12 месяцев наша 
неизменная потребительская корзина 
подорожала на 351,8 леев (с 5945,8 леев 
до 6297,6 леев). Таким образом, инфля-
ция составила 5,92%. Цены виновные в 
данном подорожании товаров и услуг 
выделены в таблицы «жирным».

Тем не менее прогнозы об инфля-
ции на 2010 год рознятся кардинально. 
Международный Валютный Фонд пред-
сказывает инфляцию в 5% по итогам 
2010 года. Национальный Банк Молдовы 
высказывает предположение, что итого-
вая инфляция за текущий год составит 5% 
плюс-минус 3%. Но экс-министр эконо-
мики Игорь Додон предвидит рост цен в 
10%. Еще дальше пошла Лига экономис-
тов Молдовы: по их мнению инфляция 
в Молдове будет не меньше 19% в 2010 
году. Но предсказать инфляцию невоз-
можно и поэтому только в конце года мы 
увидим, чей прогноз был более точным. 

Владимир ШНУРЕНКО.

  Февраль 2009 Февраль 2010

Наименование товара Еденица 
товара

Стоимость еде-
ницы товара на 

28.02.09

Кол-во товара, 
входящее в 

корзину

Стоимость 
товара на 
28.02.09

Стоимость 
еденицы 
товара на 
28.02.10

Кол-во товара, 
входящее в 

корзину

Стоимость 
товара на 
28.02.10

“Moldpressa”        

“Экономическое обозрение” 1 шт 5,00 4,00 20,00 5,00 4,00 20,00

Рукча “Pensan” 1 шт 3,00 5,00 15,00 3,50 5,00 17,50

магазин “Varna” (ул. Дечебал 63)        

Хлеб “Городской” 1 шт 2,40 30,00 72,00 2,40 30,00 72,00

Творожок “Big Lapik” 1 шт 3,20 20,00 64,00 3,20 20,00 64,00

Мясо Basarabia Nord - “Savoare” 1 кг 143,75 10,00 1437,50 143,95 10,00 1439,50

Сосиски Basarabia Nord - “Сливочные” 1 кг 87,40 5,00 437,00 88,95 5,00 444,75

Шампунь “Dove” 250 мл 43,50 2,00 87,00 57,00 2,00 114,00

Туалетная бумага - “Альбатрос” 1 шт 3,50 5,00 17,50 3,50 5,00 17,50

Сыр Serviabil - “Голландский” 1 кг 80,00 3,00 240,00 76,00 3,00 228,00

Чай “Lipton” 25 пак. 18,00 5,00 90,00 20,00 5,00 100,00

Масло JLC - Крестьянское 1 шт 13,00 3,00 39,00 14,70 3,00 44,10

Bifi doc cu fructe - JLC 0,5 л 5,00 30,00 150,00 5,25 30,00 157,50

Вафли Bucuria - “Napolitane” 320 гр 11,10 5,00 55,50 10,20 5,00 51,00

Вода - “Soapta Izvorului” 1,5 л 5,00 10,00 50,00 5,50 10,00 55,00

Вода - “Argint” 1,5 л 5,50 10,00 55,00 5,50 10,00 55,00

Икра “Санта-Бремор” 180 гр 33,50 5,00 167,50 33,80 5,00 169,00

“Veteran”        

Сигареты “Winston Lights” 1 пачка 7,50 10,00 75,00 7,50 10,00 75,00

Магазин “Smac” (ул. Минская 49/1)        

Мороженное “Эскимо” 1 шт 3,00 4,00 12,00 3,00 4,00 12,00

Сок - “ОКЗДП” 1 л 13,50 10,00 135,00 13,50 10,00 135,00

Сок - “JAFFA” 1 л 19,50 10,00 195,00 20,50 10,00 205,00

Молоко Incomlac 1 л 7,50 20,00 150,00 7,50 20,00 150,00

“Yoli” 0,5 л 11,35 5,00 56,75 11,90 5,00 59,50

“Pui - Broler” Avicola Shaver SRL 1 кг 33,00 10,00 330,00 33,00 10,00 330,00

Яйца 10 штук 10,00 4,00 40,00 13,00 4,00 52,00

Масло подсолнечное “Раздолье” 1 л 17,00 2,00 34,00 16,00 2,00 32,00

Масло подсолнечное “Floris” 1 л 17,00 2,00 34,00 16,00 2,00 32,00

Фарш говяжий 1 кг 59,00 4,00 236,00 52,00 4,00 208,00

Магазин “Fandeev” (ул. Дечебал 59)        

Соль йодированная 1 пакет 4,50 1,00 4,50 4,50 1,00 4,50

Бананы 1 кг 16,00 3,00 48,00 22,00 3,00 66,00

Зуб. паста Colgate Whitenning 50 мл 15,30 2,00 30,60 16,75 2,00 33,50

Макароны “Spicusor” 1 кг 12,50 5,00 62,50 12,50 5,00 62,50

Мука “Baneasa” 1 кг 13,50 5,00 67,50 10,80 5,00 54,00

Печенье Конти - “День и Ночь” 1 кг 32,00 5,00 160,00 32,00 5,00 160,00

Печенье Конти (в шоколаде) 1 кг 45,00 5,00 225,00 43,00 5,00 215,00

Пиво “Chisinau Tare” 1 л 15,00 10,00 150,00 16,00 10,00 160,00

Вода “Dorna” 2 л 11,50 10,00 115,00 11,50 10,00 115,00

Городской транспорт        

Троллейбус 1 проезд 1,00 100,00 100,00 2,00 100,00 200,00

Автобус 1 проезд 2,00 50,00 100,00 3,00 50,00 150,00

Маршрутка 1 проезд 3,00 50,00 150,00 3,00 50,00 150,00

Коммунальные услуги        

SA Apa-Canal Chisinau 1 м. куб 5,07 30,00 152,10 9,17 30,00 275,10

Union Fenosa 1 кВт.час 1,10 100,00 110,00 1,33 100,00 133,00

IMGFL 1 deservire bloc locativ м. кв. 0,62 56,10 34,78 0,62 56,10 34,78

IMGFL 1 transportare deseuri 1 чел-к 5,60 4,00 22,40 5,60 4,00 22,40

IMGFL 1 des. Echipament. Tehn. м. кв. 0,29 56,10 16,27 0,29 56,10 16,27

Chisinau Gaz 1 м. куб 3,41 30,00 102,42 3,54 30,00 106,20

Итого    5945,82   6297,60

Итого в %    100,00   105,92

Итого рост инфляции в %    0,00   5,92
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Invitaţi de onoare ai galei au 
fost: Grigore Belostecinic, rec-
torul ASEM, Vasile Scutelnic, 

șef-catedră Educaţie Fizică și Sport 
ASEM, antrenor emerit al Republicii 
Moldova, Roman Ţurcanu, președin-
tele Federaţiei de lupte rusești din 
Moldova, secretar general al Federa-
ţiei de lupte universale din Moldova, 
Sergiu Busuioc, președinele Federaţi-
ei de lupte din Republica Moldova.

Toţi participanţii sunt studenţi 
ai ASEM și au fost repartizaţi în 
șase categorii de greutate. Astfel, 
campioni au devenit: Roman Boga-
ciuc (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). Pe locul doi 
s-au clasat: Petru Lăpteanu, Denis 
Antohi, Denis Balan, Ștefan Sîrbu, 
Radu Zgardan și Ștefan Citacu, iar 
pe treapta a treia a podiumului de 
premiere au urcat: Nicolae Nistrea-
nu, Tudor Bivol, Petru Talpă, Vladis-
lav Strîmbei și Nicolae Balan.

Toţi premianţii s-au învredni-
cit de premii bănești și cadouri de 
preţ. Astfel, Administraţia ASEM a 
acordat premii bănești pentru locul 
I – 370 lei, pentru locul II – 270 lei, 
iar pentru locul III – 180 lei. Cado-
uri au oferit companiile „Orange” și 
„Puma”: pentru locul I – 6 telefoane 
mobile și 5 maiuori, pentru locul II – 
6 cartele de 150 lei și 5 maiuori, iar 
pentru locul III – 5 cartele de 150 lei 
și 5 maiuori. „Las Frutas” a oferit un 
premiu pentru cel mai curajos boxer 
al turneului (care a fost desemnat 
Denis Antohi) – un MP3 player și o 
pereche de haltere. Sponsorii com-

petiţiei au fost: Wide Travel, Puma, 
Las Frutas și Orange.

Trebuie de menţionat și aportul 
adus la buna desfășurare a întrecerii de 
către arbitrii turneului: Anatoli Pîca, ar-
bitru de categorie internaţională, Edu-
ard Pui, arbitru de categorie naţională, 
antrenor emerit la Republicii Moldova 
la Kickboxing, șef-catedra Pregătire 
militară, fi zică și de luptă al Academiei 
„Ștefan cel Mare” a MAI, Serghei Pro-
copov și Ion Lesnic (ambii – arbitri de 
categorie naţională). Medicul întrecerii 
a fost Ludmila Hrișceva. Partea tehnică 
și muzicală a fost asigurată de Tudor 
Grozdev și DJ Axid.

Nicolae Constantinov, președin-
tele Senatului studenţesc al ASEM, a 
declarat după încheierea întrecerii: 
“Și cea de-a doua ediţie a Galei de 
box a ASEM a fost o reușită totală. 
Drept confi rmare ne servește și nu-
mărul sporit de spectatori. Sperăm 
ca această competiţie să devină una 
tradiţională. Permanent simţim spriji-
nul acordat de Administraţia ASEM și 
a rectorului, dl Grigore Belostecinic. În 
viitor vrem să organizăm și o întrece-
re inter-universitară. Chiar anul acesta 
i-am contactat pe colegii de la USM și 
UCCM, dar ceva n-a mers. În ce priveș-
te proiectele de viitor ale Senatului 
studenţesc… În martie vom organiza 
tradiţionalul concurs Miss ASEM, iar 
în viitorul cel mai apropiat vom im-
plementa proiectul știinţifi c BCC (se-
lectarea celor mai buni studenţi care 
vor efectua gratis o stagiere la Viena, 
Austria). De asemenea în planurile 
noastre fi gurează organizarea campi-
onatului ASEM la șah”.

Andrei PRODAN 

SHOW DE BOX SHOW DE BOX 
LA ASEM 

Al doilea an consecutiv Senatul studenţesc al ASEM organizează o adevărată gală de 
box în stilul show-urilor americane. Ca şi anul trecut în zilele de 23 şi 24 februarie incinta 
aulei din blocul “A” a fost neîncăpătoare pentru toţi cei dornici de a privi acest adevărat 
spectacol sportiv. De această dată organizatorii au fost şi mai ingenioşi instalând în muze-
ul de lângă aulă un ecran gigant şi un proiector. Spectatorii care nu au reuşit să intre în sală 
au avut posibilitatea să urmărească luptele şi să-şi susţină favoriţii în imediata apropiere 
de locul disputării. 
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Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”
Catedra „Marketing şi Logistică”
Conferenţiar universitar  - 1
Catedra „Turism şi Servicii Hoteliere”
Profesor universitar - 1
Catedra „Management”
Conferenţiar universitar - 1
Catedra „Educaţie Fizică şi Sport”
Lector superior universitar - 1

Facultatea „Economie Generală şi Drept”
Catedra „Economie şi Politici Economice”
Conferenţiar universitar - 1
Catedra „Instruire Economică şi Comunicare de Afaceri”  
Conferenţiar universitar - 1

Facultatea „Finanţe”
Catedra „Finanţe şi Asigurări”
Conferenţiar universitar – 4  
Lector superior univers. – 1  
Lector  univers. – 1  
Catedra „Bănci şi Activitate Bancară”
Conferenţiar universitar - 4
Catedra «Filozofi e şi Politologie»
Conferenţiar universitar - 2
Catedra „Limbi Moderne Aplicate”
Lector superior univers. - 1
Catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital”
Conferenţiar universitar – 1  

Facultatea „Contabilitate”
Catedra „Contabilitate şi Audit”
Conferenţiar universitar - 4
Lector superior univers. - 1
Catedra „Contabilitate ”
Conferenţiar universitar - 1
Lector  univers. - 2
Catedra „Analiza Activităţii Economico-Financiare ” 
Conferenţiar universitar - 1
Lector superior univers. - 1
Lector  univers. - 1

Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”
Catedra „Relaţii Economice Internaţionale ”
Conferenţiar universitar - 2
Lector superior univers. - 1
Catedra „Limbi Moderne de Afaceri”
Lector superior univers. – 2
Catedra „Teorie Economică şi Doctrine Economice” 
Conferenţiar universitar - 1

Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică”
Catedra «Cibernetică şi Informatică Economică» 

Lector superior univers. - 1
Catedra „Matematică”
Conferenţiar universitar - 1
Lector univers. - 1

Academia de Studii Economice din Moldova
anunţă concurs pentru ocuparea posturilor vacante

Termenul de înscriere la concurs – o lună din ziua publicării anunţului.
Se primesc actele cu condiţia cunoaşterii şi predării în limba de stat.

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

Ceea ce au toţi acesti tineri în comun este ambiţie, perseverenţă, o sete nebună de cunoaștere 
și AIESEC. Găsește în șirul logic componenta ce lipsește în caracteristica ta. Cine știe, poate anume 
acum ai descoperit cheia spre success.

AIESEC este Liderul Global în Dezvoltarea Tinerilor Lideri. Este o organizaţie  internaţională 
prezentă în peste 100 de ţări ale lumii, în sute de universităţi și numără  câteva mii de membri, 
cu un potenţial imens. AIESEC oferă o experienţă complexă de: 

dezvoltare a abilităţilor de LIDER
acumulare de experienţă internaţională
conectatare la o reţea globală de tineri din întreaga lume
dezvoltare personală și profesională 
interacţiunea cu directori de companii naţionali și internaţionali.
Ca să devii membrul celei mari mari organizaţii de studenţi din lume, completează formu-

larul de aplicare pe site-ul www.aiesec.md până la 6 martie 2010. 

I AM AN AIESECer
Uneori cuvintele sunt de prisos. De ce? E simplu - faptele vorbesc. Hai-

deţi să urmărim în continuare câteva istorioare impresionante ale unor ti-
neri ce au reuşit să îşi trăiască visul, tineri ambiţiosi, cu o experienţă unică, 
irepetabilă şi cu adevărat remarcabilă.

“Sunt Alexandru Popescu și am 
22 ani. Sunt AIESEC-er de aproape 
un an. În acest răstimp, am reuşit 
să trăiesc viaţa AIESEC din plin, par-
ticipând la conferinţe naţionale şi 
internaţionale, diverse evenimente 
culturale şi, desigur, stagiul meu de 
practică în strainătate. Graţie AIESEC, 
am vizitat patru ţări: Turcia, Malae-
zia, Singapore şi Tailanda, astfel, am 
cel puţin câte un prieten în fi ecare ţară 
europeană şi câţiva zeci de amici de pe 
celelalte continente. Nu ştiu ce poate 
fi  în viitor, dar ştiu care-mi e visul: un 
alt stagiu de practică, o altă ţară, o 
altă aventură, o altă experienţă. AIE-
SEC m-a învăţat că nu există limite şi 
toată lumea, întregul glob pământesc 
îţi poate deveni prieten doar dacă 
doreşti şi eşti deschis; m-am invăţat să 
gândesc colorat.”

«Mă numesc Elena Culai. La 
moment, am 23 de ani. În cei 3 
ani de activitate în AIESEC, am 
fost lider pentru echipe de 4, 7, 
20 şi 100 de oameni.

Am participat, am invăţat 
şi am facilitat mai mult de 15 
conferinţe în 5 ţări. Anul trecut, 
am coordonat aria de Finanţe în 
AIESEC Chişinău, iar anul viitor 
voi coordona aria de Finanţe 
în AIESEC Norvegia. Universi-
tatea îţi oferă o lecţie, după care 
un test, AIESEC îţi oferă testul, 
după care înveţi lecţia”.

“Sunt Eugen Gârlă și sunt Alumni AIESEC Moldova. 
Am activat în organizaţie timp de 4 ani și nu regret nici o 
clipă investiţia. A fost perioada care m-a ajutat să mă ma-
turizez cu adevărat, să înţeleg ce vreau să realizez, ce mă 
inspiră, care îmi sunt valorile. Pe plan personal, mi-am 
dezvoltat câteva abilităţi și competenţe preţioase pre-
cum sunt comunicarea, efi cienţa personală, auto-moti-
varea, încrederea în sine. Pe plan profesional, am învăţat 
cum să organizez un proiect, cum să conduc o echipă, 
cum să fac un buget, cum să creez un plan de marketing, 
cum să realizez un interviu, cum să fac vânzări…și aș pu-
tea continua, dar tot nu le-aș cuprinde pe toate…

Acum un an și jumătate, mi-am deschis propria 
afacere în Kiev, Ucraina. Experienţa în AIESEC mi-a 
fost de mare ajutor în acest pas, pentru că actualul meu 
partener de afaceri l-am cunoscut tot prin intermediul 
organizaţiei. Patru ani în AIESEC au adus în viaţa mea 
pasiune și încredere în ideea că putem să facem lumea 
mai bună pentru toţi”.
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