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EI SUNT MÂNDRIA ASEM!
Și în ASEM, și în afara academiei, se organizează, anual, un șir de 

concursuri pentru studenţi, în cadrul cărora, pe lângă bursele oferite, 
participanţii mai au posibilitatea de a acumula noi cunoștinţe, noi ex-
perienţe. Datorită acestor competiţii, studenţii pot afl a secretele unei 
victorii: ce trebuie să faci pentru a convinge juriul că ești cel mai bun, 
că meriţi să pășești pe primele trepte ale clasamentului celor mai buni, 
că, pe lângă cunoștinţele teoretice pe care le obţii la facultate, dispui și 
de ceva practică, aceasta fi ind obţinută, de cele mai dese ori, în diverse 
activităţi de voluntariat.

Pe lângă „Burse de Merit”, Bursa 
Moldcell, Bursa Fundaţiei „Familia 
Sturza”, Bursa Orange etc., studen-
ţii de la ASEM mai au posibilitatea 
de a se afi rma ca cei mai buni în 
concursurile „Cel mai bun student 

al ASEM”, „Miss ASEM – viitoarea 
femeie de afaceri”, „Campionatul 
ASEM la Box” ș.a.

În această ediţie a „Curierului 
Economic”, am decis să vă punem 
la dispoziţie, pentru început, nu-

Bursa Fundaţiei 
„Familia Sturza”

Din cei 50 de bursieri ai Fun-
daţiei, 22 sunt de la ASEM. Pe par-
cursul anului de învăţământ 2009-
2010, aceștia vor beneficia lunar de 
câte o bursă în valoare de 600 de 
lei. Iată lista lor: Olga Băltean, Ve-
ronica Beșleagă, Irina Bidiac, Euge-
nia Bîrcă, Ecaterina Calancea, Olga 
Cegorean, Ecaterina Ciorescu, Ali-
na Codreanu, Tatiana Constantino-
va, Doina Deleu, Iuliana Dereglea, 
Elena Dumitraș, Cristina Durlescu, 
Alexandra Focșa, Serghei Gher-
ghelejiu, Ana Lungu, Oxana Mun-
cescul, Olga Stincă, Cristina Stoian, 
Cristina Tcaciuc, Larisa Tverdohleb, 
Maria Vîzdoagă. 

Burse de Merit - 2009

7 studenţi din cei 50 de câștigă-
tori ai ediţiei 2009, sunt de la ASEM: 
Alina Codreanu, Daniela Dermengi 
(burse de gradul II – 6000 lei), Oxana 
Berzan, Sergiu Comandari, Andrei 
Tănase, Anastasia Bejan și Irina Pala-
di (burse de gradul III – 4000 lei). 

Cel mai bun student al ASEM, 
ediţia 2009 (10 câștigători)

Premiul Mare – Daniela Der-
mengi, Finanţe; Premiul I – Alina Co-
dreanu, EGD, Sergiu Comandari, BAA; 
Premiul II – Irina Paladi, BAA, Anasta-
sia Bostănaru, REI, Natalia Bejan, EGD; 
Premiul III – Mihail Tihonov, BAA, 
Olga Stîncă, BAA, Mariana Sîrbu, Con-
tabilitate, Dumitru Gîrdea, Finanţe.

Continuare în pag 3

mele tuturor câștigătorilor de la 
concursurile menţionate mai sus, 
cu ideea că, ulterior, vom reveni la 
acest subiect, cu ample informaţii, 
interviuri, crochiuri despre cei care 
constituie Mândria ASEM.

Bursa Moldcell, 
valoarea burselor – 

120$ lunar

În total, în 2009, Compania 
Moldcell a acordat 25 de burse. 10 
din acești bursieri sunt studenţi ai 
ASEM: Olesea Brînza, Andrei Tănase, 
Irina Bidiac, Irina Paladi, Sergiu Co-
mandari, Polina Ceastuhina, Natalia 
Bejan, Daniela Dermengi, Ion Iovu, 
Anastasia Bostămaru. 

PROPRIA AFACERE  UN VIS ÎN MÂINILE TALE
În prezent, tinerii cuprinşi între vârsta 20-25 ani reprezintă 

acele 25% dintre toţi întreprinzătorii mici. Toţi cunoaştem cât de 
greu este să-ţi deschizi propria afacere, dar ASEM acordă tuturor 
studenţilor din cadrul Academiei şansa de a-şi deschide aface-
rea la care au visat.

Probabil că fi ecare din cei care-și 
fac studiile la Facultatea Business și 
Administrarea Afacerii, speră ca în-
tr-un viitor apropiat își va desfășura 
activitatea de antreprenoriat. Însa, 
conform studiilor realizate de cerce-
tătorii din domeniul antreprenorial, 
doar unu din zece reușește să devi-
nă întreprinzător. Astfel, întrebarea 
”Ce trebuie să faci ca acel unu să fi i 
tu?”, este una actuală pentru fi ecare 
din noi. Au încercat să răspundă la 
această întrebare și doi studenţi de 
la ASEM, tineri întreprinzători Alexei 
Anton si Sergiu Tuhari, care au fost 
invitaţi la lecţia ”Bazele antrepreno-
riatului”. 

Mai întâi de toate, trebuie să în-
ţelegem că, cariera noastră începe 
de la studii, de la calitatea lor și abi-
litatea noastră de a pune cunoștin-
ţele noastre în practică. La moment, 
poate  nu apreciem importanţa de a 
absorbi la maxim posibil de la pro-
fesori și de a face ca măcar o parte 
din cunoștinţele lor să devină și ale 
noastre. Cu toate că mulţi studenţi 
au o atitudine sceptică faţă de cu-
noștinţe, ceva mai târziu, încadraţi 
în muncă, se întorc la acele cărţi ne-
citite la timpul lor.

Desigur, nu doar cunoștinţele 
sunt cheia succesului unui antrepre-
nor. Mai e nevoie de multe calităţi 
personale, una dintre care este abili-
tatea de a te învăţa atât pe greșelile, 
cât și pe succesele altora.  

Lecţii învăţate 
Pare a fi  banal, dar ambiţia, dorin-

ţa și curajul joacă un rol decisiv. Este 
foarte important să nu ai frică de a 
începe, căci oricare ar fi  rezultatul, 
pozitiv sau negativ, oricum aveţi de 
câștigat. Ca exemplu de ambiţie îi 
avem pe Alexei și Sergiu, care nu au 
avut frica de a începe cu o “simulare” 
de business-plan de trei pagini, din-
tre care una era foaie de titlu. În rezul-
tat, astăzi au o afacere de succes.

Trebuie să ne creăm teren de 
transformare a dorinţei în realitate. 
La acest capitol,  studenţilor ASEM 
li se oferă multe șanse de a se reali-
za, important să le valorifi ce. Același 
Incubator de Afaceri din cadrul Aca-
demiei, aceleași proiecte naţionale 
și internaţionale care caută tineri ta-
lentaţi în al căror potenţial vreau să 
investească, toate sunt pentru noi și 
ar fi  o greșeală să nu profi tăm de ele.

Desigur, va trebui să muncim mult 
și este evident că nu vom fi  protejaţi 
de eșecuri. Dar să privim la eșecuri din 
alt unghi de vedere: nu întotdeauna 
ele sunt negative. Ele ne pot da și o 
lecţie, uneori mai efectivă decât una 
teoretică, căci, cu siguranţă, altă dată 
vei fi  atent și precaut ciocnindu-te cu 
o situaţie similară. 

Însă oricât de profesionaliști am 
fi , oricum vom da peste multe ob-
stacole. De aceea important este să 
nu luăm obstacolul drept semnal 

„Gameover”.  Deseori ele doar vă mo-
tivează să fi ţi mai puternic și  mai în-
crezut în sine. Vor exista și momente 
când veţi crede că nu vă mai rămâne 
nimic decât să renunţaţi, dar asta doar 
la prima vedere. Ceva mai târziu, la fel 
ca și Sergiu, o să vă aduceţi aminte cu 
zâmbet de multe momente. 

Probleme 
în antreprenoriat
Lipsa ori insufi cienţa planifi cării, 

cum a afi rmat Alexei, deseori creea-
ză cele mai multe probleme. Între-
prinzătorul începător rareori se gân-
dește la cheltuielile pe care va trebui 
să le suporte. Calculând doar venitul 
și văzând că în teorie el va câștiga 

bani mulţi, își zice: ”Peste un an sunt 
milionar”.

O altă problemă o constituie lip-
sa informaţiei despre procedurile 
care sunt necesare pentru crearea  
unei afaceri. Dar cele mai mari barie-
re pe care le întâlnesc întreprinzăto-
rii sunt corupţia și birocraţia. 

Concluzii
Unul dintre cele mai importan-

te lucruri e să înţelegem ce vrem să 
obţinem de la afacere. Să se limi-
teze oare așteptările doar la venit? 
O afacere oferă mult mai mult. De 
aceasta ne-au convins și Sergiu cu 
Alexei. ”O afacere ne dă încredere 
în noi și în viitorul nostru. Ea ne mai 
permite să ne realizăm profesional 

și să aplicăm cunoștinţele noastre. 
O afacere iţi oferă și independenţa 
și posibilitatea de a-ţi fi  ţie însuţi 
șef, ne învaţă cum să mergem îna-
inte. Majoritatea colegilor mei își 
doresc acest lucru și le urez succes 
în realizarea viselor. Daca mai ţineţi 
minte de acel unu din zece despre 
care am vorbit la început, atunci vă 
îndemn să-mi faceţi o concurenţă 
pe cinste. Dar întrucât aceasta nu 
este o lege, noi avem dreptul să 
modifi căm acest raport. Tot de ce 
avem nevoie e dorinţă, muncă și 
cunoștinţe. Bafta! .”

Uliana SAVA, 
Petru ŞENDREA, 

Studenţi în anul I, 
Facultatea BAA 
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Mult stimate domnule profesor Vasile Bucur!

Ne face o deosebită plăcere să vă felicităm cu ocazia zilei de naștere! Vă 

urăm să fi ţi sănătos, plin de energie și inspiraţie! Rezultate maxime în tot 

ceea ce faceţi, căldură și dragoste în sufl et. Nu uitaţi, suntem rezultatul pro-

priilor noastre strădanii. A ne lupta cu noi înșine este lupta cea mai grea, 

dar, a ne învinge pe noi este biruinţa cea mai frumoasă! Lucrurile mici pe 

care le facem și le spunem au mare importanţă în timp ce noi ne urmăm 

calea. Un gest frumos poate să ia povara umerilor obosiţi pe drum. O vorbă 

bună poate îndulci inima, 

precum o ploaie de vară 

peste fl orile însetate. Câtă 

bucurie ţâșnește deodată 

din lucrurile mici și simple, 

deci, simplu, dar din sufl et 

“La MULŢI ANI!”
Cu drag şi stimă 

din partea 

colectivului Catedrei
Contabilitate 

şi Audit, ASEM.

LA MULŢI ANI!

Date biografi ce
Vasile Bucur, profesor universitar, doctor habilitat în știinţe economice, s-a născut 

la 22 martie 1940, în s. Dahnovici, r-nul. Hâncești. Absolvent al Facultăţii de Ingineri 
Economiști a Institutului Politehnic din Chișinău (în prezent – Universitatea Tehnică 
din Moldova). În 1974, fi nisează cu succes doctorantura, la Catedra „Contabilitate și 
analiza ativităţii economice” a Institutului Economiei Naţionale „G.V. Plehanov” din 
Moscova. A absolvit cursurile de perfecţionare în domeniul contabilităţii și auditului 
al Academiei Agricole din Ucraina, or Kiev, Academia Agricolă din Moscova, Academia 
de Studii Economice din București,  cursul de reciclare privind contabilitatea fi nacia-
ră. Din 1992, activează în funcţia de conferenţiar, apoi profesor la Catedra „Contabi-
litate și Audit” din ASEM. Unul din elaboratorii de bază ai Standardelor Naţionale de 
Contabilitate, Legii Contabilităţii și ai altor acte normative privind contabilitatea. A 
participat activ la implementarea actualului sistem contabil. Autor și coautor a peste 
200 lucrări știinţifi co-practice: monografi i, cărţi, broșuri, articole știinţifi ce, diverse 
materiale metodico-didactice. 

În prezent, exercită funcţia de profesor universitar al ASEM, la Catedra Contabilita-
te și Audit, doctor habilitat. Pentru succesele obţinute în cercetările știinţifi ce și activi-
tatea pedagogică este menţionat, în anul 2004, cu Diploma Consiliului Suprem pentru  
Dezvoltare și Cercetare al AȘM și decorat cu Medalia „Meritul Civic” în anul 2006. 

Mult stimate profesor Vasile Bucur!
Vă adresăm cele mai calde și sincere urări de bine cu ocazia fru-

moasei aniversări pe care o sărbătoriţi – 70 ani de la naștere. 
Vă dorim din toată inima multă sănătate, prosperitate, noi re-

alizări în activitatea pe care o desfășuraţi cu multă măiestrie. Să 
aveţi parte de belșug în toate, fericire și prieteni devotaţi.

Vă mai dorim, stimate dle Bucur, să fi ţi și în continuare un bun 
îndrumător al discipolilor Dvs. și o personalitate distinctă, energi-
că, cu un orizont larg de idei avansate, stimat și preţuit de colegii 
care vă sunt mereu alături.

La mulţi ani!!!
Cu profund respect din numele colectivului 

Facultăţii Contabilitate a Academiei de Studii Economice 
 din Moldova, decanul facultăţii, conf.univ., 

Valentina PALADI

Viaţa dlui profesor Vasile Bucur se identifi -
că cu o jumătate de veac de muncă și pasiune 
puse în slujba dezvoltării știinţei și a formării 
de specialiști de înaltă califi care.

La aceste moment aniversar, când Dom-
nia Sa Vasile Bucur, omul cu cea mai mare 
experienţă în domeniul contabil din R. Moldo-
va, împlinește vârsta de 70 ani, venim cu cele 
mai calde felicitări și sentimente de stimă si 
recunoștinţă faţă de acest talentat profesor, 
savant și organizator al știinţei contabile. 

Are un sufl et generos, capacităţi intelec-
tuale, însoţite de exigenţa, mărinimia și cu-
rajul civic, dispune de o nesecată energie, de 
o mare dragoste și respect faţă de cei cu care 
activează, dorind să-l urmeze în toate. Aproa-
pe de cinci decenii, Vasile Bucur îmbină armo-
nios activitatea știinţifi că și didactică cu cea 
de educaţie și instruire a tinerilor cercetători, 
este un militant consecvent pentru un mediu 
sănătos, un om înzestrat cu multe calităţi, 
bune de urmat.

Cu talent didactic și apropiat faţă de stu-
denţi, profesorul Vasile Bucur reușește să 
prezinte lecţiile într-o formă clară, logică și 
concisă. Cursurile sale sunt o combinaţie între 
corectitudine știinţifi că și interpretare fi zică, 
stârnind de fi ecare dată interesul și curiozi-
tatea celor care-l ascultă. Pentru mulţi dintre 
noi, care i-am fost studenţi și colegi de cate-
dră, este un exemplu de echilibru și înţelepciu-
ne, de profesor și de om.

Cu această frumoasă ocazie, Vă dorim din 
tot sufl etul să aveţi parte de ani mulţi înainte, 
toţi cu sănătate, noi succese in nobila activi-
tate și realizări spre binele ţării. Fie ca seni-
nătatea și buna dispoziţie să Vă însoţească 
mereu, iar sufl etul să se umple de mândrie 
pentru discipolii educaţi.

Cu mult respect,
 şef-catedră „Contabilitate”, 

Lilia GRIGOROI

Dragă profesore,
La frumoasa aniversare,
Vă urăm: La cât mai mare!
Ani mai mulţi cu sănătate
Și cu sporuri mari în toate!
Chiar dacă anii trec în șir,
Și-ncărunţește tâmpla,
E pentru a Vă aminti,
De orișice clipită:
Copilăria grea, după război,
Părinţi și fraţi, prieteni, studenţie,
Drumul spinos spre piscul pedagogiei.

Energia Dvs. debordantă stimulează tânăra genera-
ţie la asiduitate, la găsirea unor noi căi de cercetări ști-
inţifi ce, este un mare imbold de creativitate, optimism și 
dragoste de viaţă, de neam.

Lucrările Dvs. contribuie la facilitarea exercitării obli-
gaţiilor de serviciu, la dezlegarea multor enigme conta-
bile și aplicarea lor cât mai efi cient în viaţă.

Fiecare vârstă are farmecul ei: noi vă considerăm un 
om împlinit ca personalitate, specialist în domeniu, edu-
cator, aveţi bucuria de a fi  și bunic. Pentru noi sunteţi un 
îndrumător de neînlocuit, un stindard, la care ar dori sa 
se alinieze mulţi colegi de ai noștri.

Primiţi toată recunoștinţa și respectul nostru cu cele 
mai sincere urări de sănătate, noi împliniri în plan profe-
sional, să aveţi parte numai de bucurii de la cei dragi. O 
meritaţi din plin.

Cu profund respect şi recunoştinţă, 
doctoranzii Dvs.

Dlui Vasile Bucur, dr. hab., prof. univ.

Mult stimate domnule Vasile Bucur! 
Cu prilejul jubileului de 70 ani, colectivul 

Catedrei AAEF din ASEM vă adresează sincere 
felicitări, urări de bine, multă sănătate și suc-
cese pe tărâmul activităţilor desfășurate.

Sunteţi un coleg deosebit, prin nobleţea și 
abilităţile practice de care daţi permanentă 
dovadă în domeniul educaţional.

Vă cunoaștem ca o persoană demnă de a 
fi  admirată, ca savant, profesor universitar și 
îndrumător al tinerei generaţii de specialiști 
în domeniul contabilităţii ca știinţă și econo-
mie practică. Numeroasele lucrări știinţifi ce, 
monografi i și materiale practico-aplicative au 
îmbogăţit esenţial contabilitatea autohtonă 
cu noi idei, critici și propuneri de perfecţionare 
a acestui domeniu de cercetare. Aveţi o pasiu-
ne deosebită și dăruire de sine faţă de tot ceea 
ce faceţi.

La această vârstă a frumoaselor realizări, 
vă dorim, domnule profesor universitar, să fi ţi 
sănătos, voios și cu sufl et tânăr încă mulţi ani 
înainte !

Cu profund respect, din numele 
colectivului Catedrei „Analiza 

Activităţii Economico-Financiare”, 
Facultatea „Contabilitate”, ASEM, 

şef-catedră Vladimir Balanuţă
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Alte burse

Pe lângă bursele menţionate mai 
sus, studenţii de la toate universită-
ţile din Moldova au șanse de a ob-
ţine și una din următoarele burse 
nominale – Bursa Republicii – 1200 
lei (Iuliana Covali, Finanţe), Bursa 
Președintelui – 1090 lei (Valentina 
Acciu, Contabilitate) și Bursa Guver-
nului – 1000 lei (Sergiu Comandari, 
Business și Administrarea Afacerilor 
și Petru Pleșca, Cibernetică, Statisti-
că și Informatică Economică).

De asemenea, studenţii ASEM 
concurează pentru Bursa Senatului 
„Paul Bran” – bursă care se acordă de 
Senatul ASEM, pentru un semestru, 
de ea benefi ciind câte un student 
de la fi ecare facultate a instituţiei 
noastre.

Secrete din „bucătăria” 
concursurilor

În anul 2009, am avut ocazia, 
cu un grup de studenţi de la 
ASEM, să organizăm o masă 
rotundă, în cadrul căreia am 
vorbit participanţilor despre 
cum se elaborează un dosar 
pentru participare la concur-
suri destinate studenţilor. Am 
încercat, împreună cu câţiva 
absolvenţi ai ASEM, învingă-
tori ai diverselor concursuri, 
să idenifi căm câteva dintre 
cele mai elementare reguli 
ce urmează să fi e respectate 
atunci când se pregătește un 
asemenea dosar. S-a vorbit 
despre ce trebuie să conţină 
acesta, care sunt cele mai im-
portante componente și, mai 
ales, la ce se atrage atenţia în 
mod deosebit din partea ju-
riului.

Despre unele din aceste 
secrete a scris și colega mea, 
Alina Codreanu, organizatoa-

rea unei mese rotunde consacrate 
burselor.

Fiecare companie care organi-
zează concursuri pentru studenţi au 
câte un regulament. Doritorii de a 
se înscrie în competiţie trebuie să 
fi e la curent cu ceea ce este stipulat 
în aceste regulamente. Dar pentru 
ca șansele de a învinge să fi e și mai 
mari, și mai reale, ar fi  bine ca parti-
cipanţii de azi să comunice mai mult 
cu învingătorii de ieri. Acest lucru 
este foarte important, pentru a afl a 
unele mici secrete care oferă avanta-
je la concurs. De la câștigătorii edi-
ţiilor precedente se poate afl a, de 
exemplu, că la un interviu (o etapă 
a concursurilor despre care s-a scris) 
concurentul ar trebui să zâmbească 
mai des, să fi e sigur de ceea ce spu-
ne, să privească în ochii interieva-
torilor. Aceeași siguranţă în forţele 
proprii trebuie să treacă asemeni 
unui fi r roșu și în eseurile care sunt 
scrise la anumite concursuri.

Deosebit de importante sunt do-
sarele care trebuie pregătite de că-

tre fi ecare concurent, pentru oricare 
din concursurile menţionate. El, do-
sarul, constituie „cartea de vizită” a 
studentului. Și cu cât mai iscusit, mai 
reușit, mai original va fi  acest dosar, 
cu atât șansele vor fi  mai mari. Fieca-
re document inclus în dosar trebuie 
să fi e la locul lui, conform unei ordini 
(lucru care, de asemenea, nu este in-
clus în vreun regulament). Dacă, de 
exemplu, aţi indicat că aţi participat 
la diverse simpozioane, conferinţe 
știinţifi ce etc., nu este neapărat să 
anexaţi și materialele prezentate 
la aceste conferinţe - ţineţi cont de 
faptul că la concurs participă foarte 
multe persoane, iar în juriu sunt ma-
ximum 5 persoane (de obicei, sunt 
3). Cine va dori să răsfoiască toate 
rapoartele știinţifi ce ale tuturor con-
curenţilor???

Un element la fel de important 
este și CV-ul concurentului. Este, 
poate, cea mai importantă compo-
nentă a unui dosar. După felul în 
care îl veţi prezenta juriului, membrii 
acestuia își vor putea imagina, ce fel 

de persoană sunteţi (la sigur nu vă 
cunoaște personal). În CV nu trebu-
ie să fi e inclus nimic ce ar fi  în defa-
voarea dvs., de exemplu, informaţii 
greșite (capacităţi exagerate, limbi 
străine (ne)cunoscute etc.).

Vom încerca, prin intermediul 
„Curierului Economic” să vă infor-
măm și despre alte succese legate 
de oferirea burselor. Pentru aceas-
ta, îi vom contacta atât pe stu-
denţii pe care i-am nominalizat la 
începutul acestui articol, cât și pe 
absolvenţii ASEM care au benefici-
at de aceleași burse în anii prece-
denţi. Ne dorim ca în listele câști-
gătorilor de la diferite concursuri 
să găsim cât mai mulţi studenţi de 
la ASEM, or, aceasta este o moda-
litate foarte bună de a promova 
imaginea instituţiei noastre. Și ne 
mai dorim ca cei care s-au regăsit 
în listele de mai sus să continue 
colaborarea și cu cei care au orga-
nizat concursurile, dar și cu noi, cei 
care scriem despre realizările lor, 
fie prin acordarea de interviuri, fie 

prin participarea la întâl-
nirile cu studenţii. Pen-
tru că numai așa se va 
reuși promovarea unor 
experienţe utile pentru 
cei care vor veni să înve-
ţe la ASEM.

P.S. Cu siguranţă, 
aţi observat că unele 
nume se repetă, ceea ce 
înseamnă că fi ecare stu-
dent are șansa de a câș-
tiga mai multe burse. 
Important e ca voi, stu-
denţii, să doriţi să parti-
cipaţi, să căutaţi anun-
ţurile companiilor care 
organizează asemenea 
competiţii. Fiţi siguri de 
forţele voastre și veţi 
vedea că se merită să 
răspundeţi provocării!

Tatiana ROȘCA

La 3 martie curent, Consiliul studenţesc al Facultă-
ţii Economie Generală și Drept, cu susţinerea decana-
tului EGD, a organizat o masă rotundă sub genericul: 
„E bursa TA, Aplică!”. Cei 15 participanţi au fost in-
formaţi despre regulamentele concursurilor naţiona-
le de burse pentru studenţii din R. Moldova, cele mai 
populare fi ind: Burse de Merit, Bursa Moldcell și Bursa 
Fundaţiei „Familia Sturza”.

Vorbitorii: Maria Vîzdoagă, Sergiu Comandari și 
Alina Codreanu au relatat, pe lângă informaţii de ma-
ximă utilitate, din experienţa lor în obţinerea acestor 
burse. Dânșii au pus accent pe careva detalii și anume: 
cum să îţi pregătești un dosar bun, ce conţine acesta, 
ce reprezintă CV-ul, cum și ce trebuie să faci pentru 
a avea un CV bogat. La fel, ei au vorbit despre cât de 
importante sunt activităţile extracurriculare pentru 
studenţi, care este benefi ciul voluntariatului și impli-
carea studentului în diferite proiecte etc. Studenţii 
prezenţi la masa rotundă au putut afl a, ca exemplu, 
că în obţinerea Bursei Fundaţiei „Familia Sturza”, cel 
mai important, pe lângă o activitate fructuoasă a stu-
dentului, acesta trebuie să aibă și o condiţie fi nanciară 
dezavantajoasă. 

De asemenea, studenţii pretendenţi pentru Bursa 
Moldcell și Bursa de Merit trebuie să aibă un CV foarte 
bun, activitate extracurriculară și cercetare știinţifi că, 

obţinute prin participarea la diferite proiecte, semina-
re, training-uri, conferinţe, simpozioane etc. 

Personal, le-am spus colegilor mei, studenţi la 
ASEM, că, din experienţa mea, am realizat că atât timp 
cât îţi dorești ceva, nu trebuie să renunţi și să conti-
nui să lupţi până la capăt – doar așa obţii ceea ce îţi 
dorești. Maria Vîzdoagă a mai adăugat: „Oriunde este 
vreun anunţ de organizare de vreo conferinţă, întâl-
nire, masă rotundă, trebuie să îţi faci timp să participi 
– aceasta e doar în folosul propriu”.

Participanţii au ţinut să adreseze întrebări vorbi-
torilor pentru a concretiza unele lucruri privind pro-
cedura de aplicare la aceste burse, desfășurarea in-
terviurilor care este o altă etapă importantă în cadrul 
acestor concursuri. De la concurs la concurs, tipul de 
interviu diferă, esenţa rămânând aceeași și atitudinea 
aplicantului la fel. „În timpul interviului, cel mai impor-
tant e să fi i sigur pe tine și să zâmbești”, a menţionat 
Sergiu Comandari. 

La fi nal de discuţie, participanţii au avut posibili-
tatea să „răsfoiască” niște dosare ale studenţilor care 
au ocupat anumite locuri la diferite concursuri, pen-
tru a afl a, cum trebuie să arate un dosar bun pentru 
aplicare.

„Prima dată aud despre aceste burse și mă bucur 
enorm că am luat atâta informaţie utilă, plus, am luat 

și ceva bun din experienţa studenţilor care au câștigat 
aceste burse. Sunt bravo”, a spus una dintre partici-
pante.

„Ceea ce am văzut astăzi m-a impresionat, deoare-
ce, până acum, credeam și eu, ca și mulţi dintre colegii 
mei, că aceste burse le obţin doar cei care au „pile”. As-
tăzi m-am convins că bursele sunt de fapt pentru noi, 
studenţii ordinari, ambiţioși și muncitori, care știu să 
aplice la timp și reușesc. Exemple bune sunt chiar vor-
bitorii – Sergiu, Alina, Maria și încă alţi studenţi ca și ei, 
care au aplicat și au avut doar de câștigat. Cu siguranţă 
voi aplica la următoarele ediţii ale acestor concursuri”, 
a concretizat un alt participant la masa rotundă.

În speranţa că le-au trezit dorinţa de a participa, 
de avea curajul să se implice în diferite proiecte de 
burse și nu doar, vorbitorii și organizatorii le-au urat 
succes participanţilor, lăsându-le promisiunea că vor 
mai organiza activităţi de acest gen și cu alte ocazii.

De amintit că membrii Consiliului studenţesc al 
Facultăţii EGD sunt studenţi care știu să își ocupe tim-
pul liber prin organizarea diferitelor mese rotunde, 
victorine, brain-ring-uri, în colaborare cu profesorii 
catedrelor și decanatul EGD. Or, ceea ce motivează să 
te implici este dorinţa de a te autodezvolta, creînd, în 
același timp, spaţiu de explorare și semenilor tăi.

Alina CODREANU

EI SUNT MÂNDRIA ASEM!

E BURSA TA, APLICĂ!

20 martie - Ziua 
Internaţională 
a Francofoniei

Inaugurarea ofi cială a 
Zilelor Francofoniei în Repu-
blica Moldova se va desfășura 
la Filarmonica Naţională “S. 
Lunchevici”, în seara zilei de 19 
martie curent. Agenda eveni-
mentelor prilejuite de Zilele 
Fracofoniei va continua cu 
Festivalul Cântecului Francez 
“Chantons, amis!”, care va avea 
loc la ASEM, la 20 martie.

Cea de-a X-a ediţie a Festi-
valului Filmului Francofon va 
fi  organizat în perioada 20-28 
martie, la Chișinău, Bălţi, Ca-
hul, Ungheni și Tiraspol. Vor fi  
proiectate 11 fi lme artistice de 
lung metraj. Intrarea la festival 
este liberă.

Bilete pentru concertul 
interpretei Lara Fabian, care 
va avea loc pe 1 aprilie, la 
Chișinău, vor putea fi  câștigate 
de către cei care vor participa 
la un concurs organizat de 
Alianţa Franceză.

În agenda evenimentelor 
mai sunt incluse, în premieră 
pentru Republica Moldova, 
Zilele Marguerite Yource-
nar. Astfel, în zilele de 22-24 
martie, la Chișinău și Cahul se 
vor desfășura diferite activităţi 
dedicate acestei scriitoare 
franceze. 

Responsabili de la Alianţa 
Franceză au comunicat că 
în această perioadă – 17-31 
martie – în Republica Moldova 
vor fi  organizate peste 200 
de acţiuni culturale în cadrul 
Zilelor Fracofoniei. Pe lângă 
evenimentele enunţate, vor 
mai fo irganizate concursuri 
de poezii, cântece, conferinţe 
știinţifi ce, inclusiv în domeniul 
medicinei.

În Republica Moldova, Zi-
lele Francofoniei se desfășoară 
anual, începând cu 1997, când 
ţara noastră a devenit membră 
a Organizaţiei Internaţionale a 
Francofoniei.

Peste 200 de acţiuni cul-
turale vor fi  organizate în Re-
publica Moldova în peiroada 
17-31 martie, în cadrul Zilelor 
Francofoniei. Se vor desfășura 
concursuri de poezii, cîntece, 
conferinţe știinţifi ce, inclusiv 
în domeniul medicinei, vor fi  
proiectate fi lme francofone, 
informează MOLDPRES.

În Republica Moldova, Zi-
lele Francofoniei se desfășoară 
anual, începând cu 1997, când 
ţara noastră a devenit membră 
a Organizaţiei Internaţionale a 
Francofoniei. 

Pentru ASEM, acest eveni-
ment are o semnifi caţie deose-
bită, dată fi ind deschiderea 
Casei Cunoștinţelor, activităţii 
fi lierei francofone din cadrul 
instituţiei, precum și Festivalul 
Cântecului Francez “Chantons, 
amis!”.
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Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
Colegiul Naţional de Comerţ 
al ASEM şi ziarul „Curierul 
Economic” adresează un 
sincer La mulţi ani! şi multă 
sănătate, fericire şi noi 
realizări colaboratorilor 
ASEM şi CNC care îşi 
sărbătoresc ziua de naştere.

15 MARTIE

Natalia VOLOHOVA, lector univer-
sitar, Catedra Limbi Moderne de Afa-
ceri,

Gheorghe CAZAC, colaborator 
ASEM.

16 MARTIE

Ion LINGA, șef Laborator Sisteme 
informatice de gestiune,

Paulina CARAIMAN, colaborator 
ASEM.

17 MARTIE

Alina ŢARIGRADSCHI, lector su-
perior universitar, Catedra Statistică și 
Previziune Economică,

Liliana BUZU, economist, Serviciul 
Planifi care Economică și Finanţe,

Galina GLAVA, dispecer, Facultatea 
Cibernetică, Statistică și Informatică 
Economică,

Marina GOTEȘAN, inginer, Labora-
torul Asitenţă tehnică și soft de sistem,

Raisa GAIDUC, colaborator ASEM.

18 MARTIE

Tamara BOICO, lector superior uni-
versitar, Catedra Instruire Economică și 
Comunicare de Afaceri,

Valentina FERARU, lector superior 
universitar, Catedra Educaţie Fizică și 
Sport,

Marina RUDENCO, lector universi-
tar, Catedra Limbi Moderne de Afaceri,

Natalia PRUTEANU, restaurator 
documente de arhivă, Biblioteca știin-
ţifi că,

Vasilisa SIMONIC, colaborator 
ASEM.

19 MARTIE

Ion CAUȘ, lector superior universi-
tar, Catedra Drept Public,

Svetlana LUNGU, dispecer, Serv-
ciul Studii și Evidenţa Studenţilor,

Ala BRAGA, colaborator ASEM,
Tamara POPESCU, colaborator 

ASEM,
Emilia VASILEAN, colaborator 

ASEM.

FELICITĂRIFELICITĂRI

Deja a devenit o tradiţie ca 
unul dintre colegii noștri să pre-
gătească o comunicare. De data 
aceasta, prezentarea lui Vadim 
Codreanu, student la ASEM, a 
fost apreciată de dnul Lazăr și a 
reprezentat ghidul următoarelor 
discuţii. Din discursul dlui minis-
tru, mulţi dintre noi, chiar dacă 
n-au reușit să pună întrebări, au 
găsit răspunsuri la majoritatea 
care îi frământau.

Dumnealui a accentuat para-
doxul că în guvernul comunist 
poziţia sa era destul de liberală, 
iar în actualul guvern, este cel 
mai social-democrat. Dl minis-
tru ne-a anunţat că provocarea 
cea mai mare rămâne în crearea 
și implementarea unui alt model 
de dezvoltare economică, deoa-
rece niciodată nu am avut unul, 
ci doar se testau careva modele 
care s-au dovedit niște cercuri vi-
cioase și care la un moment dat 
au explodat: „Slavă Domnului, că 

a venit criza”, întrucât „se topește 
zăpada și apar nu doar ghioceii, 
dar și toată murdăria”.

Modelul nou trebuie să se fo-
cuseze pe investiţii. Din păcate, 
piaţa noastră nu este interesantă 
pentru investitori. „Comerţul e în-
totdeauna politică”, de aceea un 
cadru fi scal aparent bun nu e su-
fi cient pentru atragerea investiţi-
ilor, e nevoie de relaţii diploma-
tice bune cu statele care prezină 
interes pentru noi, trebuie să fi e 
credibilitate, previzibilitate, sta-
bilitate în politica fi scală. De ase-
menea, e important a porni „mo-
toarele sectoarelor cu potenţial”, 
deși cele de vinifi caţie nu se știe 
când și dacă vor ieși din comă. 

Dl ministru consideră că din 
start e greșită pista “restabilirea 
economică”. De aceea s-a pier-
dut mult timp și resurse pen-
tru un model rupt de realitate. 
Ministrul cunoaște „bucătăria 
dinăuntru”, de aceea consideră 

că cea mai bună soluţie e de a 
scoate toate barierele, pentru a 
vedea cum merge „apa”, deoare-
ce nu e efi cient să „lupţi împotri-
va fi rescului”.

Dumnealui a recunoascut 
că RM nu poate fi  campion nici 
regional, dar poate avea doar o 
economie de nișă, întrucât „Nu 
suntem originali, nu producem 
nimic original”.

În 2009, am avut creștere 
economică de -8,3 %, am avut 
stagflaţie – cel mai rău lucru care 
se poate întâmpla unei econo-
mii. „Mă bucur mult că am intrat 
în inflaţie”, întrucât „suntem pe 
fundul gropii, de aceea nu mai 
avem unde cădea”. Trebuie să 
se scoată barierele, constrânge-
rile, să se acceseze finanţarea, 
deja s-au pierdut două proiec-
te de la Banca Europeană și cea 
Mondială, din cauza corupţiei. 
Dumnealui ne-a atras atenţia că 
„vom ieși foarte greu din criză”, 
mai ales că suntem pe „trend de 
inflaţie”.

Guvernarea care a venit poate 
fi  considerată una de jertfă, de-
oarece are parte de multe nopţi 
nedormite, nervi sau plecări. 
S-au acumulat multe „toxine”, 
întrucât nu s-au făcut reforme. 
Sistemul energetic este practic 
falit. Dumnealor au de ales: sau 
ca și guvernarea precedentă, vor 
amâna problemele și vor promo-
va o „politică populistă ieftină”, 
sau să-și „asume riscul politic” și 
să stopeze datoriile pe viitor, în-
trucât au simţul realităţii. 

Deciziile nepopulare ale actu-
alului guvern se bazează pe logi-
ca economică simplă, spre exem-
plu, că tarifele trebuie mereu să 
acopere costurile. Își propun să 
promoveze o „politică socială 
justă și corectă”. Acum au sarcina 
de a restructura datoriile de mili-
arde pe care le-au moștenit, dar 
cea mai mare problemă „nu e cât 

datorezi, dar că nu ai de unde îm-
prumuta”.

 De fapt, dl Lazăr nu cunoaș-
te „niciun sector în RM care nu 
necesită structurare”. De aceea 
este nevoie ca să se împrumute 
ca stat și să facă infuzie de lichi-
dităţi care se vor oferi pentru ter-
menul de 5 ani. Asta va stimula 
„concurenţa sănătoasă”, întrucât 
businessmanii vor fi  „nevoiţi să-
și schimbe apetiturile și să se 
restructureze”. De asemenea, se 
prevede direcţionarea a circa 6 
mln $  în serviciile de consultanţă 
a acestor ramuri, dintre care 50 % 
din cheltuieli vor fi  acoperite de 
stat. 

Referitor la subvenţiile în agri-
cultură, dl ministru a accentuat 
ideea că ele trebuie oferite doar 
celor performanţi, deoarece dacă 
sunt oferite uniform, se obţine 
efectul invers.

La întrebarea mea „Care ar 
putea deveni avantajul competi-
tiv al RM?”, dl Valeriu Lazăr a răs-
puns că „pot să apară acolo unde 
mai puţin te aștepţi, produse și 
servicii foarte interesante care ar 
avea succes”. Dumnealui a men-
ţionat că trebuie să se rezolve 
problema infrastructurii, întrucât 
este una prioritară. De aseme-
nea, am afl at că este de părerea 
că cota zero la „profi tul reinvestit” 
e o „mare prostie”. „Suntem într-o 
zonă interpretabilă a legilor”, de 
aceea nu vrem „să călcăm pe ace-
eași greblă”, a subliniat ministrul 
economiei.

Ne bucurăm mult că dl Vale-
riu Lazăr a acceptat invitaţia de a 
fi  facilitatorul ședinţei noastre și 
că a deschis atât de multe paran-
teze, dedicându-ne două ore și 
jumătate din timpul său preţios.

Dana MUNTEAN

http://clubeconomic.wor-
dpress.com/

IMPERATIVELE 
GUVERNĂRII 

ECONOMICE 2010
La cea de-a noua şedinţă a CDE-ului, care a avut loc la 27 

februarie, invitatul nostru special a fost dl Valeriu Lazăr, Mi-
nistrul Economiei Republicii Moldova. La întâlnire ne-a ono-
rat cu prezenţa sa şi dl Grigore Belostecinic, rector al ASEM.

Cum a fost menţionat în articolul precedent, dedicat aces-
tei şedinţe, toţi am rămas uimiţi de sinceritatea dlui ministru. 
Chiar dacă a făcut ingineria, şi nu economia, aceasta îl ajută 
foarte mult în deciziile pe care le ia. Aşa că mulţi dintre noi 
s-au pus pe gânduri: deci, nu e numaidecât să ai studii supe-
rioare în economie ca să devii un bun economist, ba chiar şi 
economistul de frunte al ţării.
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La 11 februarie curent, a avut 
loc lansarea ofi cială a celei de-a 
doua ediţii a Școlii CID NATO 
“NATO în sec. XXI. Provocări, Ten-
dinţe și Perspective”.

Școala NATO este un program 
implementat de CID NATO pentru 
35 tineri din Republica Moldo-
va, interesaţi de cele mai recente 
evoluţii în politica de securitate 
naţională și internaţională. Prin-
tr-o abordare interactivă și inter-
disciplinară, participanţii școlii vor 
avea posibilitatea de a se întâlni cu 
ofi ciali și experţi în domeniu și vor 
examina complexul de provocări 
cu care se confruntă comunitatea 
transatlantică și partenerii săi la în-
ceputul secolului XXI.

Programul școlii va include 
dezbateri, jocuri de simulare și 
discuţii pe subiecte actuale din 
domeniul relaţiei Moldova - NATO, 
activitatea și operaţiunile NATO, 

securitatea și apărarea europea-
nă. În cadrul sesiunilor studenţii 
vor evalua perspectivele de secu-
ritate ale Republicii Moldova, vor 
elabora draft-uri de politici care ar 
contribui la asigurarea păcii și înţe-
legerii între statele lumii. 

La inaugurarea școlii au fost 
prezenţi Vitalie Grosu, director 
interimar CID NATO; Violeta Mo-
tulaite, Ambasadorul Lituaniei în 
RM - Ambasada Punctul contact 
al NATO în RM; Dorin Panfi l, șeful 
Direcţiei Cooperare Politico-Milita-
ră și NATO, MAEIE; Corneliu Fuior, 
șeful Direcţiei Politica de Apărare 
și Planifi care a Apărării, Ministerul 
Apărării al Republicii Moldova.

După cum au menţionat toţi 
invitaţii, cei 35 de participanţi sunt 
foarte norocoși că au fost selectaţi.

Eu și încă două studente de la 
ASEM, ne numărăm printre acei 
fericiţi .

Agenda acestui șir de seminare 
îmi pare destul de atractivă și sper 
că la fi nele programului (septem-
brie 2010) să am o poziţie fermă 
vis-a-vis de colaborarea dintre 
NATO și RM.

Organizatorii mi-au părut des-
chiși pentru propuneri și ulterioare 
colaborări cu participanţii.

Polina Panainte, managerul 
proiectului, a subliniat faptul că 
NATO e deschis publicului larg și 
că oricine se poate documenta 
atât online (nato.md), cât și în ca-
drul bibliotecii de acolo. Dacă veţi 
căuta bune oportunităţi de volun-
tariat, e locul cel mai indicat.

Eram curioasă să afl u de la alţi 
participanţi de la ASEM motivele 
pentru care au aplicat și așteptă-
rile lor.

Antonina Bălan: „În condiţiile 
sec. XXI, dar și în condiţiile situaţiei 
geopolitice a RM, este foarte opor-
tună iniţierea unei astfel de școli, 
deoarece este o modalitate de a 
face cunoscut societăţii civile, prin 
noi - participanţii, ceea ce semnifi -
că NATO, precum și ce implică re-
laţia RM - NATO. Lansarea ofi cială 
a școlii a scos în evidenţă o echipă 

ambiţioasă și foarte sigură în pro-
movarea principiilor NATO. M-a 
surprins plăcut prezenţa dnei Ama-
sadoare a Lituaniei în RM, ceea ce 
denotă importanţa evenimentului, 
atât pentru societatea noastră, cât 
și pentru cei din afara ţării noastre.

Întotdeauna m-a interesat via-
ţa economică și politică a RM, mai 
ales ceea ce este legat de relaţiile 
externe ale RM. Așteptările mele 
faţă de cursul respectiv sunt lega-
te de cunoștinţele aprofundate în 
domeniul dat, în special cunoaș-
terea în detaliu a ceea ce semni-
fi că NATO, relaţia dintre RM - UE 
- NATO, benefi ciile, dar și dezavan-
tajele aderării RM la NATO, eventu-
alele condiţii ale aderării, dar și alte 
detalii despre NATO.”

Așteptările mele și ale colege-
lor mele devin să se adeverească, 
deoarece la data de 25 februarie, 
când am avut o sesiune dedicată 
temei „Aspecte introductive pri-
vind NATO”, multe din aspectele 
controversate ale activităţii NATO 
au început să fi e mai clare.

Dana MUNTEAN
EMREI 286

PROIECTE

FELICITĂRIFELICITĂRI

20 MARTIE

Efi m BALAN, colaborator ASEM,
Nicolae LUNGU, colaborator ASEM,
Tudor MARIŢOI, colaborator ASEM,
Vasile STOLNIC, colaborator ASEM.

21 MARTIE

Nelly FILIP, conferenţiar universi-
tar, Catedra Teorie Economică și Doc-
trine Economice,

Galina RADU, lector superior uni-
versitar, Catedra Instruire Economică și 
Comunicare de Afaceri,

Ana CLIOFAS, colaborator ASEM,
Maria BUDAN, colaborator ASEM.

22 MARTIE

Vasile BUCUR, profesor universitar, 
Catedra Contabilitate și Audit,

Dumitru ŢÎCU, colaborator ASEM,
Emil POPA, colaborator ASEM,
Pavel STAVILA, colaborator ASEM.

23 MARTIE

Grigore COLESNIC, inginer progra-
mator, Laboratorul Asistenţă tehnică și 
soft de sistem.

24 MARTIE

Eufrosinia ISAC, conferenţiar uni-
versitar, Catedra Teorie Economică și 
Doctrine Economice,

Tudor PAȘCANEANU, conferenţiar 
universitar, Catedra Drept Public,

Svetlana CULICOVSCHI, metodis-
tă, Facultatea Business și Administra-
rea Afacerilor,

Stela PASCAL, șef ofi ciu, Serviciul 
Bibliografi e.

25 MARTIE

Mihail NISTOR, colaborator ASEM.

26 MARTIE

Ion GUCEAC, profesor universitar, 
Catedra Drept Privat,

Valentina NAMOLOVAN, șef servi-
ciu, Tipografi a ASEM,

Ecaterina PĂDURARU, profesoară 
de limba rusă, CNC.

27 MARTIE

Vitalie COTELEA, conferenţiar uni-
versitar, Catedra Cibernetică și Infor-
matică Economică,

Eugenia CIORBĂ, profesoară de 
corespondenţă economică, CNC,

Angela PROCA, colaborator ASEM.

28 MARTIE

Nina SANDU, specialist principal, 
Serviciul Comunicarea colecţiilor,

Nicolae BOTNARENCU, președin-
tele Complexului Sportiv,

Stepan CIORNÎI, colaborator 
ASEM,

Ion MORARU, colaborator ASEM,
Agafi a SPĂTARU, colaborator 

ASEM,
Olga ARTIOMOV, colaborator 

ASEM.

NATO ÎN SECOLUL XXI. 
PROVOCĂRI, TENDINŢE ŞI PERSPECTIVE

Nu-i înţeleg pe acei studenţi care spun că în Moldova 
nu sunt oportunităţi pentru tineri. Ele sunt, doar că nu 
toţi sunt capabili să le găsească. În mare parte, cred că 
această realitate este cauzată de lipsa de interes.

Un frumos succes a obţinut recent echipa 
feminină de baschet a Academiei de Studii Eco-
nomice din Moldova (ASEM), câştigând presti-
giosul trofeu Cupa Consiliului Rectorilor. Com-
petiţia s-a desfăşurat în perioada 1-5 martie şi 
a reunit şapte formaţii universitare: 

Grupa A: ASEM, USEFS şi IRIM;
Grupa B: UTM, UCCM, USMF şi AMAI.

Câștigătoarele grupelor urmau să joace fi -
nala, iar echipele clasate pe locul secund să dis-
pute meciul pentru locul trei.

În grupa A câștigătoare a devenit echipa 
Academiei de Studii Economice din Moldova, 
care a obţinut două victorii (91-88 cu USEFS și 
97-12 cu IRIM), iar grupa B a fost dominată de 
formaţia Universităţii Tehnice din Moldova.

Finala a fost la discreţia baschetbalistelor 
de la ASEM care au învins la o diferenţă de 10 
puncte (89-79), luându-și astfel revanșa pentru 
înfrângerea din fi nala de anul trecut în faţa ace-
leiași adversare.

Cea mai bună jucătoare a turneului și în 
același timp coșgetera competiţiei a devenit 
jucătoarea de la ASEM – Margarita Șalopa.

Dar iată întreaga componenţă a învingă-
toarelor: Nadejda Gribanova (CON 29E), Liuba 
Nedranco (MKL 29Ș1), Adriana Paladi (REI 293), 
Diana Ropot (CON 292), Irina Franţ (Turism 
293), Tatiana Dem (D 283), Diana Gherasimen-
co (masterat), Margarita Smirnova (CON 29E), 
Margarita Șalopa (masterat), Anastasia Ghiţu 
(REI 293). 

“Toate componentele echipei s-au pre-
zentat excelent la acest turneu”, a declarat 

Vasile Scutelnic, antrenorul formaţiei ASEM, 
adăugând “În afară de Margarita Șalopa, de-
semnată cea mai bună jucătoare a turneului, 
aș menţiona evoluţia Liubei Nedranco care 
evoluează în componenţa echipei noastre 
de jumătate de an, timp în care a devenit 
una din piesele de bază ale formaţiei. Foar-
te bine s-au încadrat în echipă Anastasia 
Ghiţu și Adriana Paladi. Vreau să menţionez 
că avem o echipă tânără și destul de ambi-
ţioasă. Deoarece cinci componente (Nadej-
da Gribanova, Adriana Paladi, Diana Ropot, 
Margarita Smirnova și Anastasia Ghiţu) sunt 
studente în anul I, perspectivele evoluţiei 
reușite ale ASEM-ului în competiţiile viitoa-
re sunt foarte mari”.

Andrei PRODAN

ASEM A CÂȘTIGAT CUPA CONSILIULUI RECTORILOR
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OPPORTUNITIES FOR STUDENTS
A wise man will make more opportunities than he fi nds.

(Francis Bacon)

You get to college but don’t know which your next step should be? You 
want to be a volunteer, but don’t realize what this means? You are attrac-
ted by many associations, but don’t know which one to choose? And in the 
end, if you are worried about your future and feel disoriented, then the 
information below is defi nitely going to be valuable for you! 

Nowadays students are accused of indiff erence, inactivity and passi-
veness, nevertheless a small group of them can be considered successful 
enough, and this is because of their capacity to recognize the right place 
and the right time to focus and take advantage of the opportunities they 
fi nd. There are plenty of opportunities out there. The most important 
thing is not to sit back and miss them.

Almost all projects sponsored by international organizations are 
developed for and aimed at young people. Sometimes words like fellows-
hip, workshop, scholarship, internship can create confusion for a beginner 
and make him give up easily. I would try to explain the diff erence betwe-
en these terms to make them more understandable and accessible for 
everybody.

According to The Oxford Dictionary, a scholarship is a grant made 
to support a student’s education, awarded on the basis of achievement. 
Scholarships are awarded on various criteria usually on the merit based 
of a student. A scholarship could includes a full or partial tuition and fees, 
room and board, books and supplies, etc., while a fi nancial aid is fi nancial 
assistance granted by central government to local government or an in-
stitution, which makes it more social based. Student benefi ts are transfer 
payments that are given to students for purposes of full-time study, and 
require progress in studies, or academic credits. Student 
benefi ts are found in countries where education is free of 
charge, e.g. Finland and Sweden. Student benefi t is paid by 
the state to all qualifying students, excluding only those with 
full-time employment and income, and is thus distinct from 
an individually evaluated scholarship. A grant represents 
a sum of money, funds disbursed by one party, often the 
Government, to a recipient, often a nonprofi t organization. 
Grants are usually off ered for projects, while scholarships and 
fi nancial aids for students. A fellowship is a fi nanced research 
post providing study facilities, privileges, etc., often in return 
for teaching services. It is usually specifi c for Master and PhD 
programs. The benefi ciary of a fellowship should work for 
the university instead of not paying the university tuition. 
A fellowship can carry the name of the person that off ered 
the money, that’s why it is very prestigious to be awarded a 
fellowship. Young professionals and students can apply for 
an internship, which refers to the position of being an intern, 
who is a person holding a job in an organization. An inter-
nship may be paid, unpaid or partially paid. An organization 
in ASEM that organize such kind of internships is AIESEC, 
through the GLOBEX project.

As far as the professional development is concerned, a 
workshop, described by The Oxford Dictionary as a meeting 
at which a group engages in intensive discussion and activity 
on a particular subject or project, is a short practical training 
where you are taught to do something specifi c. Workshops 
can last for some hours or maximum a day. A training, descri-
bed as the process of bringing a person, etc., to an agreed 
standard of profi ciency, etc., by practice and instruction, can 
be more academic and more abstract, where you can learn 
general things. Trainings are more extended in time and can 
take from some weeks to a semester. A seminar is more simi-
lar to training; the diff erence can be that it has a topic and a 
speaker who develops this topic. 

But the most attractive programs for students are ex-
change programs - programs in which a student has the pos-
sibility to choose to live and study in a foreign country for a 
semester, an academic year or more. Exchange students are 
those who study at a higher institution in a foreign country long enough 
to learn the language and absorb the cultural customs and social life of 
that country. This usually means spending an entire year in the country. 
In some cases, there will be special language classes and the emphasis 
will be on learning the language; in others, you may have your classes in 
English. An exchange study is not just “to get your feet wet” in another 
culture; it is for students who are mature, adaptable, able to confront 
the fear of foreign language immersion, and looking for a challenge. As 
an exchange student you will make friends your age in another country 
who will be friends for a lifetime. You will probably learn a second lan-
guage and will really be able to think and speak in that language. Your 
perspective will become global, as you will see the world from another 
standpoint. You will learn how to travel and how to survive internatio-
nally. You will see and hear fi rsthand many things that would otherwise 
exist for you only on TV. You will become a broader thinker and a more 
knowledgeable person through experience.

– Starting with 2009 you 
have been teaching a Business 
English course at the Academy 
of Economic Studies of Moldova. 
How do you appreciate Moldo-
van students’ potential as com-
pared to foreign students? What 
chances do they have to compe-
te with them?

– My truly international ex-
perience started when I was tea-
ching EFL to high school students 
from all over former soviet repu-

blics while working as a FLEX 99 
Program coordinator.  Then, from 
2007 to 2008 I taught TOEFL to 
international students from the 
University of Mississippi, USA, 
where I was doing my MA in Edu-
cation as a MUSKIE felloe. My 
students were from Europe (Ita-
ly, France and Spain), Asia (Chi-
na, Korea and India), and Middle 
East (Jordan, Saudi Arabia, Iran 
and Iraq), as well as from South 
America (Brazil and Colombia).  
As far as my Moldovan students 
are concerned, I am still impre-

ssed by the enthusiasm and the 
dedication they approach their 
studies. Working on several pro-
jects with US Exchange Programs 
alumni (FLEX and UGRAD mainly) 
in collaboration with local Mol-
dovan students, I can honestly 
say that I truly enjoy my teaching 
experience and the feedback I 
get from my students. They de-
finitely have a chance to compe-
te with students from any other 
country in the world. I am espe-

cially amazed by the short time 
some students need to improve 
their English skills when they are 
offered all the right conditions. 
Moldova students, in my point 
of view, have a huge potential, 
which can be maximize if they 
are given the right resources and 
are approached with the right 
teaching tools and methods.  
They can be extremely hardwor-
king and motivated, creative and 
trustworthy. In a nutshell, if they 
try their best, if they invest their 
time, energy and passion in so-

mething, then they can definite-
ly accomplish great things. 

“Moldovan students have 
the same chance to compete 
with students from any other 
country”

– Considering your wide tea-
ching experience and your invol-
vement in so many educational 
and social projects, what kind of 
new things do you implement at 
lessons?

– My last educational projects 
focus on implementing online 
tools in teaching and learning. 
Last year my ASEM students and 
I created an ESL Business English 
blog to integrate various authen-
tic resources in our syllabus. My 
students like videos a lot, and we 
explore such tools as YouTube, 
BBC Video and CNN Video to fi nd 
news, articles and video reports 
on the latest business issues aro-
und the world. I like integrating 
various interactive tools in the 
blog tool bar, which give access to 
articles from CNN Money and BBC 
Business and challenge my stu-
dents creativity and English skills 
when working on Voice thread or 
Slide share projects they share 
with students from other coun-
tries. The last project we did with 
my Banking and Finance students 
was creating video resumes, whi-
ch will be posted on our blog for 
discussion and feedback. I have 
been invited as a guest speaker to 
such projects as Business for You-
th and Bridges between Us, and I 
have delivered a presentation on 
how to integrate study cases in 
teaching at the university level for 
ASEM professors. My students are 
my partners in these challenges: 
they create video resumes, they 
write comments on the blog whi-
ch I use as student sample work at 
my trainings and seminars. Their 
energy and positive attitude mo-
tivate me to continue teaching in 
Moldova. 

– How is the Academy sup-
porting you in implementing 
your new ideas?

– When talking about my col-
leges, recently I have been asked 
to prepare a series of workshops 
on integrating online tools in 
teaching Business English for the 
university lecturers at the Depart-
ment of Modern Languages / In-
ternational Relations. Some lectu-

Interview with Munca Daniela, university lecturer 
at the Academy of Economic Studies, director of studies 
at the American Language Center/ ACCELS:
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res ask me to present in Romanian, 
in order to integrate teachers of 
French, Spanish and other lan-
guages off ered at ASEM. Starting 
with January 2010, I am going to 
have a couple of trainings in Ro-
manian and I am going to teach 
them how to blogs and other Web 
2.0 tools. I get special support 
from Mr. Moldovanu, the chair of 
our department, who is a univer-
sity professor with a very modern 
view on how teaching should be 
done in the 21st century. He has 
always been very supportive of 
all my initiatives and is very open 
to implementing new methodo-
logy in teaching languages. It is a 
great motivational tool for me to 
be able to experiment new ideas, 
especially when my colleagues 
are eager to collaborate. 

“Mr. Moldovanu has been al-
ways open to implementing 
new methodology in teaching 
languages”

 – At 30 years old you have 
managed to create a resume 
with which few can boast. You 
have been involved actively sin-
ce college years; you have also 
participated in an exchange pro-
gram in 2006, when exchange 
opportunities weren’t so popu-
lar among students. Nowadays 
students are more informed 
about possibilities available to 
them; however, we observe pas-
sivity in their extracurricular 
life. How do you explain this?

– First of all I remember my ex-
perience as a high school gradua-
te. When I was about to apply to 
university, I didn’t have much of a 
choice - I had to apply to the State 
University or to ULIM. Now, even 
if our students have more choices, 
more universities they can apply 
to, very few of them actually know 
what they want from their acade-
mic or professional future.  Most 
of my students don’t know how to 
write a cover letter, how to apply 
to a foreign university how to look 
for an internship, a scholarship, or 
a summer school. I believe it is to 
be blamed on our parents par-
tially and on our society as well. 
Many important decisions are ta-
ken by parents, not by students. 
They fi nd the “right” university, 
then the “right” job for their chil-
dren. A lot of my intelligent and 
really smart students get lazy and 
don’t even try to become more in-
dependent. In the past, the soviet 
way of thinking implied that the 
Government had to off er working 
places for young professionals. 
They were automatically assigned 
a working place somewhere in a 
village or in a specifi c state enter-
prise. Nobody had to write cover 
letters or even go to interviews. I 
was actually amazed to see that in 

the States high school students, 
after passing the SAT, which is the 
equivalent of our Bacalaureat, ap-
ply to no less than fi ve, seven, ten 
universities. After getting replies 
from a few of them, they actually 
make the best possible decision. 
In Moldova, though, you usually 
apply to one university and if you 
don’t make it, then you feel very 
frustrated. No many students use 
online resources to fi nd out more 
about their opportunities; not 
many visit the US Embassy’s or our 
Ministry of Education websites for 
example. It’s up to us, educators, 
to open these doors for them. This 
situation reminded me of very fa-
mous proverbs, which states “Give 
a man a fi sh and he will eat for a 
day. Teach him how to fi sh and he 
will be full all his life”. We should 
start giving our students fi shing 
rods and let them go fi shing by 
themselves, rather than con-
stantly feeding them. This should 
start from their elementary level 
school, not from university. High 
school students should explore 
FLEX, undergraduate students 
should apply to UGRAD, and if 
you have already graduated, you 
can send your resume to MUSKIE. 
These are big programs, off ering 
full tuition, but there are so many 
other smaller opportunities. The 
only thing they should be ready to 
do is investing the right amount of 
time and write nice essays and sta-
tements of purpose. A lot of them 
do not know how to answer ques-
tions like:” Why do you think you 
should get the scholarship?”, “How 
can you contribute to the develop-
ment of our university”, etc. 

Being an independent and 
creative thinker, evaluating your 
own strengths and weaknesses, 
exploring all your opportunities as 
a student or as a young professio-
nal – these are very diffi  culty, but 
essential skills we need to develop 
in our students.  

“apply to no less than fi ve, se-
ven, ten universities”

– If students apply for a 
scholarship which requires wri-
ting an essay and submitting a 
resume in addition to submit-
ting their academic transcript. 
What do reviewers pay more 
attention to?

– Not surprisingly, most ad-
mission committees don’t pay too 
much attention to academic skills 
and grades. What they look at is the 
applicant’s personality, fl exibility, 
creativity, independence, team spi-
rit, responsibility and, most impor-
tantly, professional and academic 
potential. Is the student involved 
in other activities except academic 
ones? Has the student ever volun-
teered? Has the student ever had 
a job? Answers to these show the 

applicant’s leadership skills, his 
or her degree of independence, 
moreover they show if you are go-
ing to be a good student not only 
academically, but professionally 
as well. If I were reviewer I would 
never look at a candidate’s acade-
mic records. I would rather have a 
face-to-face interview or read his 
or her statement of purpose which 
would refl ect his personality, his 
motivation to get that scholarship, 
his wish to get the best in life.

– I know that you also activa-
te as an Open World Facilitator 
at the American Councils for In-
ternational Education.  Tell me 
about the main role of this orga-
nization in Moldova.

– American Councils for Inter-
national Education is an interna-
tional not-for-profi t organization 
leading the development and 
exchange of knowledge between 
the US and Eastern Europe/Eura-
sia. In Moldova it has been active 
since 1992. Its mission is to design 
and implement various academic 
exchange programs for alumni de-
velopment, professional training, 
distance learning, curriculum and 
test development in collaboration 
with the U.S. Department of State’s 
Bureau of Educational and Cultural 
Aff airs. 

Our most popular and succes-
sful program is FLEX, which focu-
ses on secondary school students. 
This program was created by the 
United States Congress to extend 
a hand of friendship from the peo-
ple of the United States of America 
to the people of the countries of 
the former Soviet Union. Now in 
its seventeenth year, the FLEX aca-
demic year program has provided 
scholarships to nearly 19,000 se-
condary school students. In 2008-
09, 1100 students are studying in 
the U.S. on the FLEX program. Each 
scholarship recipient will live for 
one year as a member of a U.S. host 
family and study in an American 
high school. I have also worked as 
a FLEX 99 EFL Program Coordina-
tor for students with disabilities, 
who are also invited to participate 
in the competition. Approximate-
ly 20 students with disabilities are 
invited to the U.S. under this pro-
gram each year. One thing that I 
want to mention here is that our 
FLEX Alumni are very active and 
they implement a lot of projects 
for Moldovan students and the 
local community. Last week, for 
example, FLEX organized training 
on using Photoshop. I brought 
along my 1st year ASEM students 
to participate in the training. 

I am also working as the Di-
rector of Studies at the American 
Language Center, which is another 
ACCELS project, off ering high-qua-
lity English instruction to groups 

of professionals and to the public 
in general, based upon a unique 
curriculum developed by Ameri-
can TEFL specialists. 

This September I had the op-
portunity to visit Pennsylvania 
with a group of Moldovan mayors 
as an Open World facilitator. Open 
World invites emerging political 
and civic leaders from Moldova 
and other former Eurasian coun-
tries to the United States for short-
term professional visits. It aims to 
promote mutual understanding 
between Moldova and the Uni-
ted States by enabling Moldovan 
leaders to experience American 
political and civic life and to sha-
re ideas and expertise with their 
American counterparts. Most 
Open World visits last 10 days and 
focus on a set theme that relates 
to the delegates’ professional or 
civic work, exposing them to new 
ideas and practices they can adapt 
to their own situations. 

– You are a Moldova country 
representative at iEARN (Inter-
national Education and Resour-
ce Network). What they do and 
in what kind of projects were 
you involved?

– While doing my MA in the 
States, I spent 3 months in New 
York working as an intern for iE-
ARN (International Education and 
Resource Network), which is a 
non-profi t organization made up 
of over 30,000 schools and youth 
organizations in more than 130 
countries. iEARN empowers tea-
chers and young people to work 
together online using the Inter-
net and other new communicati-
ons technologies. Over 2,000,000 
students each day are engaged 
in collaborative project work wor-
ldwide. In spring I organized a 
series of trainings for Moldovan 
teachers on implementing onli-
ne collaborative projects in their 
daily instruction. In collaboration 
with IREX, I travelled to Cahul, Balti 
and Edinet to share opportunities 
for students and teachers alike, 
and to get as many Moldovan stu-
dents online as possible. One of 
the three iEARN projects I worked 
on with my Moldovan students 
from ASEM and from ALC was The 
Global Blogging Exchange pro-
ject in partnership with Livonia 
High school from New York, USA. 
My EFL students from ”Prometeu” 
and”Mihai Eminescu” High Scho-
ols exchanged emails with a group 
of American high school students 
from New York.  They learned abo-
ut Moldavian students and the 
sports they play, about the way we 
do to Balul Bobocilor, etc. This was 
a big project, because it involved 
not just developing language skil-
ls, it involved learning about each 
other’s culture. iEARN is linking 

schools around the world using 
online resources. They use interac-
tive forums, Skype and blogs, vide-
oconferencing to involve students 
in more than 200 projects. My next 
step as a country representative 
is involving as many teachers and 
schools from Moldova in the ne-
twork as possible. It’s a free and 
a really exciting tool for students 
and teachers alike. 

– What message do you have 
for students to motivate, enco-
urage them to participate in ex-
change programs and be more 
involved in extracurricular acti-
vities?

– First of all I would tell my 
students that they have a huge 
potential they can be proud of 
and should explore at its full. 
However, simply being smart 
and hard working is not enough 
to succeed. Second, they should 
take advantage of any oppor-
tunity available for Moldovan 
citizens, whether it’s an exchan-
ge program, a scholarship fund, 
Work and Travel or simply a one 
day seminar or training organi-
zed at their university. They sho-
uld not fear failure and think that 
because so many students apply 
every year their chances are limi-
ted. My advice is: You have to try! 
Because if you don’t try, good 
things will never happen to you. 
Another advice is: get to know 
yourself. You should know what 
your strengths and weaknesses 
are. And the third thing, never 
give up. If you apply to 10 univer-
sities and you don’t get any scho-
larships, this doesn’t mean that 
you are not good enough. It just 
means that somebody else nee-
ded that scholarship more then 
you did and you should keep 
trying, keep applying to as many 
opportunities as possible. We live 
in the 21st century – a century 
when there are no borders, there 
are no limits for opportunities 
and possibilities and Moldova is 
a great country in term of human 
potential. We are not that develo-
ped in business or infrastructure, 
but we have great people with 
great potential and this is what 
we should focus on.  It is all up 
to the young people to start de-
veloping our country. I think it’s 
a big responsibility and some of 
them might panic, but it’s really 
up to them. So be active, be cre-
ative and brave! You deserve the 
best and we, as teachers, have 
high hopes that you will not let 
us down. 

“It is all up to the young people 
to start developing our coun-
try”

Ecaterina DĂNILĂ, 
FB27A
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V-aţi pus vreodată asemenea în-
trebări? Aţi încercat să găsiţi răspun-
suri la ele, chiar și după ce le-aţi citit 
aici, în acest articol? 

Nu sunt niște întrebări preluate 
din vreun manual de zoologie sau de 
pe vreun site dedicat faunei planetei 
noastre. Acestea sunt câteva din între-
bările la care au trebuit să răspundă 
băieţii și fetele de la Colegiul Naţional 
de Comerţ, care au organizat un TVC 
de zile mari. Dedicat vieţii studenţilor 
în cămin, concursul „Căsuţa noastră e 
căminul” a scos în evidenţă un șir de 
probleme cu care se confruntă loca-
tarii „cuibușorului de nebunii” nr. 7 al 
ASEM. Și nu formă de protest, grevă 
sau reproșuri, ci prin spectacolul pe 
care l-au prezentat în faţa colegilor lor 
(apropo, foarte numeroși).

Cele mai recente și mai impor-
tante știri din viaţa studenţilor din 
cămin au fost prezentate în cadrul 
știrilor de la TV24 – postul de tele-
viziune al echipei cu același nume. 
Ca niște jurnaliști veritabili, mem-
brii acestei echipe au relatat despre 

adunarea părintească ce a avut loc 
în cămin, despre „campaniile” de cu-
răţenie generală care se organizea-
ză, sistematic, în cămin, precum și 
despre apariţia apei calde în cămin... 
Invitaţi de onoare ai eroilor repor-
tajelor tv au fost Pavel Turcu, repre-
zentanţi ai Ministerului Educaţiei ș.a. 
O adevărată „sesiune” de vrăji a fost 
organizată cu ocazia sărbătorii Sfân-
tului Andrei. De asemenea, am fost, 
imaginar, la Piaţa centrală, unde 
erau vândute obiectele preluate din 
camerele studenţilor din cămin... O 
fi  fi ind infl uenţa recentei Olimpiade 
de iarnă sau dorinţa studenţilor de 
a demonstra că... nasc și la căminul 
7 sportivi..., dar s-a vorbit, într-un alt 
reportaj tv, și despre completarea 
lotului naţional de alpiniști cu noi ti-
neri, care „se antrenează” escaladând 
balcoanele căminului, cu scopul de 
a afl a, care etaj și, mai ales, care bal-
con este cel mai accesibil.

Ceea ce m-a impresionat în pre-
zentarea celei de-a doua echipe – 
Comitetul Nătărăilor Comici (CNC), 

a fost inspiraţia studenţilor de care 
au nevoie atunci când merg la întâl-
nire cu o domnișoară: pantaloni îm-
purmutaţi de la unul, cămașa – de la 
altul... Iar atunci când sunt „prinși” de 
adevăraţii posesori ai acestor artico-
le de vestimentaţie, băieţii ingenioși 
au știut cum să se descurce și chiar 
să pară eroi în faţa domnișoarelor cu 
care au ieșit „la un suc”...

Întrebările și răspunsurile cât mai 
ingenioase au constituit cea de-a 
doua etapă a TVC-ului (accentuez: 
„de ingeniozitate”, și nu de „inteligen-
ţă”, cum adesea este numită această 
probă chiar și de studenţi). Ingenio-
zitatea și originalitatea au putut fi  de-
monstrate și de membrii celor două 
echipe, dar și de persoanele din sală, 
inclusiv de unii membri ai juriului...

Momentele care mi s-au părut 
mai nostime și mai ingenioase din 
cea de-a treia probă – Tema pe aca-
să – au fost cele ce ţin de susţinerea 
examenului la educaţia fi zică, de că-
tre studenţii din anul întâi, care pre-
supune... sărituri „în lăţime” și „nedu-
merirea” profesorului de la această 
disciplină: de ce unii studenţi, susţi-
nând examenul respectiv, „s-au rupt” 
și majoritatea „leașină”. De asemenea, 
conform noilor reguli de comporta-
ment în cămin, elaborare de echipa 
Comitetul Nătărăilor Comici, ţine de 
fumat – „Studenţii nu mai fumează la 
colegiu, ci... după colegiu”.

Cei de la TV24 s-au remarcat, la 
ultima probă, prin demonstrarea ac-
tivităţii „inspirate” a intendentului că-
minului, care, care un brav apărător 
al ordinii în cămin, a instalat camere 
video în diferite colţișoare. Astfel, a ști-
ut să aducă argumente în favoarea ex-
cluderii din cămin a unui locatar, care 
s-a dovedit mai puţin cuminte decât 
prevede regulamentul căminului.

Ingeniozitatea „colegilor” mei de 
la TV24 s-a dovedit a fi  mai convin-
gătoare pentru membrii juriului și 
pentru spectatorii din sală, de aceea 
membrii acestei echipe au câștigat 
competiţia.

Un alt concurs, care a fost la fel de 
inspirat și ingenios, a fost cel cu ge-
nericul „Elevul de azi, economistul 
de mâine”, organizat de CNC, la sfâr-
șitul lunii februarie curent. Cea de-a 
VI-a ediţie a evenimentului respectiv 
s-a încadrat în Decada Catedrei Co-
merţ, Merceologie, Tehnologii.

Scenariul a fost tradiţional pen-
tru astfel de concursuri: prezentarea 
echipei, întrebări pentru căpitani 
(au demonstrat cunoștinţe teoretice 
și practice obţinute la ore) și proba 
practică, ce a constat în câte un stu-
diu de caz (competenţe și creativitate 
prin desen). Echipa de la Merceologie 
au prezentat eticheta pentru laptele 
pasteurizat, iar echipa de la Comerţ 
- eticheta pentru un produs de con-
fecţii o plapumă). În cele 10 minute 
cât echipele au lucrat la elaborarea 
etichetelor, susţinătorii din sală au 

răspuns la câteva întrebări adresate 
de prezentatori. Răspunsurile corec-
te au fost înscrise pentruu echipele 
de pe scenă.

La „Tema de acasă” fiecare echi-
pă a pegătit câte 5 întrebări ce au 
fost adresate adeversarilor. Printre 
acestea: Cine plătește TVA la stat? 
Care din șirul de cuvinte trebuie să 
fie eliminat (este propusă o serie)? 
Care sunt impozitele principale 
achitate în procesul de activitate 
a întreprinzătorilor? Unde se regă-
sesc taxele indirecte (câteva varian-
te de răspuns)? Pentru ce tipuri de 
activităţi se eliberează licenţă pe o 
perioadă de 25 de ani? Care este o 
dată în comerţ, de două ori în eco-
nomie și niciodată în criză (litera 
„o”)? Ce fel de indice reprezintă cu-
loarea berii? 

Concurenţii au demonstrat in-
geniozitate și originalitate și la pro-
ba „Business planului”, acestea fi ind 
apreciate de către juriu ca fi ind foarte 
interesante și profesioniste.

Tatiana ROŞCA

CNC  ARE UN POST TV24 
ŞI UN COMITET AL NĂTĂRĂILOR COMICI
DE CE ELEFANŢII AU OCHII ROŞII? CUM CÂNTĂ CUCUL ÎN AMERICA? DE CE PORCUL NU MERGE LA ŞCOALĂ? 

DE CE URSUL NU ARE COADĂ ŞI VULPEA ABIA O DUCE? DE CE BERBECUL MERGE ÎNTOTDEAUNA CU CAPUL ÎN JOS?
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