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Luni, 29 martie, în Sala Se-
natului, a avut loc întâlni-
rea administraţiei ASEM cu 
cei 65 de bursieri – studenţi 
care, pe parcursul anului 
de învăţământ 2009-2010, 
au obţinut diferite burse. 10 
studenţi au ridicat şi premii-
le Concursului „Cel mai bun 
student al ASEM”.

„Cei prezenţi aici reprezintă eli-
ta studenţilor ASEM. Cu ei ne mân-
drim, ei promovează imaginea insti-
tuţiei noastre, ei sunt atotprezenţi și 
va ajunge un timp când anume stu-
denţii buni ai ASEM vor reprezenta 
aproape în totalitate elita politică, 
guvernamentală și economică a ţă-
rii”, și-a exprimat cu mândrie convin-
gerea dl Grigore Belostecinic, rector 
al ASEM. 

Domnia sa a remarcat faptul că 
studenţii ASEM câștigă prin insis-
tenţa, complexitatea cunoștinţelor 
de care dau dovadă, inteligenţa, dar 
și isteţimea lor, marea majoritate a 
burselor anunţate de către diferite 
instituţii guvernamentale și orga-
nizaţii neguvernamentale, inclusiv: 
Bursele de Merit, Bursele Moldcell, 
Bursele Fundaţiei „Familia Sturza” 
etc.

Mulţi dintre studenţii prezenţi 
în sală au la activ câte 2, 3 și chiar 
4 burse câștigate în 2009. Aceasta 
înseamnă un aport considerabil, o 
motivaţie morală, dar și fi nanciară 
pentru ei. Activi în instituţiile preuni-
versitare din care au venit, calitatea 
esenţială a bursierilor este că încep 
a-și completa dosarele personale cu 
activităţi care le-ar înnobila meritele 
încă din primul an de studii. 

Sergiu Comandari, un student 
bun de la Business și Administra-
rea Afacerilor, cu 10 pe linie și cele 
mai multe burse la activ câștigate 
în 2009, recunoaște că, la început, 
lucrezi tu pentru dosar, ca, ulterior, 

ESTE SIMPLU SĂ FII CEL MAI BUN 
CÂND AI ABILITĂŢI DE A FI 
EXTRAORDINAR DE BUN!

dosarul să-ţi onoreze numele. Pen-
tru Sergiu, „a lucra” înseamnă a fi  ca 
un burete, care absoarbe toată in-
formaţia din surse verifi cate zilnic, o 
agendă care începe la 6 dimineaţa 
și, de regulă, nu se știe când se în-
cheie, și priorităţi obligatorii sublini-
ate cu roșu.

Prezente la întâlnire, dna Ange-
la Solcan, decanul Facultăţii BAA 
și dna Ludmila Cobzari, decanul 
Facultăţii Finanţe,  membrii juriu-
lui ediţiei 2009 a Concursului „Cel 

mai bun student al ASEM”, au felici-
tat studenţii participanţi la întâlni-
re, menţionând faptul că în cadrul 
concursului pe care l-au jurizat au 
avut de făcut o alegere difi cilă anul 
acesta, întrucât multe din dosarele 
concurenţilor au fost foarte bune. 
Astfel, toţi sunt, într-o oarecare mă-
sură, învingători.

În cadrul întâlnirii, 10 cei mai 
buni studenţi ai ASEM și-au luat 
diplomele, premiile bănești și  
Medalia ASEM. Aceștia sunt:

Daniela Dermengi, a. III, Finan-
ţe, Premiul Mare. Daniela mai deţi-
ne Bursa Moldcell și Bursa de Merit 
de gradul II. 

Premiul I: 
Alina Codreanu, a. IV, Economie 

Generală și Drept. Din palmares: 
Bursa de Merit de gradul II, Bursa 
Fundaţiei „Familia Sturza”.

Sergiu Comandari, a. III, Busine-
ss și Administrarea Afacerilor. Este 
studentul cu cele mai multe victo-
rii înregistrate. Pe lângă Premiul I al 
Concursului „Cel mai bun student al 
ASEM”, mai deţine Bursa de Merit de 
gradul III, Bursa Guvernului, Bursa 
Moldcell. 

Premiul II:
Irina Paladi, a. III, Business și 

Administrarea Afacerilor. A mai câș-

tigat Bursa Moldcell, Bursa de Merit 
de gradul III.

Anastasia Bostănaru, a. III, Rela-
ţii Eeconomice Internaţionale. A mai 
câștigat Bursa Moldcell.

Natalia Bejan, a. III, Economie 
Generală și Drept. Mai este posesoa-
rea Bursei Moldcell.

Premiul III: 
Mihail Tihonov, a. I, ciclul II, 

masterat, Business și Administrarea 
Afacerilor.

Olga Stîncă, a. III, Business și Ad-
ministrarea Afacerilor. Deţine și Bur-
sa Fundaţiei „Familia Sturza”.

Mariana Sîrbu, a. II, Contabilitate.
Dumitru Gîrdea, a. I, ciclul II, 

masterat, Finanţe.
Tatiana Roșca, șef Serviciu Rela-

ţii Publice al ASEM, organizatoarea 
Concursului „Cel mai bun student 
al ASEM”, a mulţumit studenţilor 
buni pentru energia și spiritul de cu-
noaștere și colaborare de care dau 
dovadă: „Mulţi dintre cei prezenţi 
aici sunt cei care fac viabilă activita-
tea serviciului PR al ASEM, ei găsesc 
timp pentru a scrie despre activităţi-
le pe care le organizează, ei merg să 
reprezinte ASEM-ul la diferite dezba-
teri publice și televizate, ecoul lor se 
simte în redacţia „Curierului Econo-
mic” încă mult timp după absolvire”

Opinii: 
Daniela Dermengi, 
Premiul Mare:

„Câștigarea Premiului Mare 
la Concursul ”Cel mai bun stu-
dent ASEM” nu a fost pentru mine 
un scop în sine. Am fost mereu 
în acţiune, pentru că îmi place să 
răspund provocărilor de a mă de-
păși. Am participat la acest con-
curs și anul trecut, când am luat 
Premiul 1. Acest premiu a fost, de 
fapt, principala provocare pentru 
mine de a obţine un titlu mai înalt 
de atât în cadrul ASEM. Și iată că 
mi-a reușit în acest an.

Nu cred că titlul de Cel mai bun 
student ASEM al anului 2009 este 
doar meritul meu. În primul rând, 
cel mai important rol în formarea 
mea ca personalitate l-au avut 
părinţii și școala de acasă - lor le 
datorez cea mai mare recunoștin-
ţă. După care a mai apărut o altă 
fi gură importantă în viaţa mea - 
prima profesoară, care mi-a inspi-
rat admiraţia pentru artă, cultură 
și poezie, descoperindu-mi de 
fapt vocaţia. La absolvirea gimna-
ziului, viaţa mea, practice, a luat o 
întorsătură uimitoare. Asta pentru 
că mi-am continuat studiile în ca-
drul unui colegiu cu specializare 
economică. Împreună cu cei 3 ani 
de la ASEM, relaţia mea cu econo-
mia durează deja de 7 ani și este 
un domeniu care mi-e drag și este 
principala mea preocupare, pe 
lângă literatură și jurnalism. 

Sunt profund recunoscătoare 
ASEM-ului pentru că mi-a oferit 
diverse oportunităţi de a mă afi r-
ma și pentru că aici mi s-a apreciat 
efortul la justa valoare.

Îndemn tinerii să iasă din um-
bră, să fi e activi, să fi e responsabili 
de viaţa lor și de ceea ce sunt, să 
fi e oameni cu valori morale și să 
contribuie prin realizările lor la for-
marea unei societăţi mai bune”.

Alina Codreanu, 
Premiul I:

„Este o onoare să fi u printre cei 
10 cei mai buni studenţi ai ASEM 
și în acest an, or, provocarea a 
venit din anul II, când am luat 
premiul III, după care premiile au 
urmat în mod consecutiv. Premiul 
I nu înseamnă doar o victorie per-
sonală, dar este rezultatul muncii 
și încrederii de a participa și de a 
câștiga. Sunt extrem de fericită, 
deoarece în tot ceea ce fac, depun 
sufl et, entuziasm, ambiţie și multă 
răbdare”.

Liuba LUPAŞCO
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Chiar de la începutul ședinţei, dl Do-
don a subliniat că consideră fi ecare gu-
vern fi ind reformator, or, prin esenţa sa, 
guvernul vine să-și atingă anumite scopuri 
și obiective anume prin intermediul im-
plementării anumitor reforme. Realitatea 
implementării acestora deja depinde de 
anumite circumstanţe, printre care și rezis-
tenţa grupurilor de interese, cu o infl uenţă 
mai mult sau mai puţin considerabilă la 
aprobarea și implementarea fi nală a deci-
ziilor. Însă, după cum a specifi cat invitatul, 
este important că anumite reforme foarte 
liberalizatoare, totuși, au fost implemen-
tate cel puţin între 2001-2009. În acest 
context, dl Grigore Belostecinic, rector al 
ASEM, a adăugat că reformele liberale nu 
aveau decât un caracter politic, înaintea 
alegerilor, dat fi ind că înaintea acestora, 
partidul afl at atunci la guvernare nu prea 
a dat dovadă.

La capitolul corupţie în Republica Mol-
dova, dl Dodon a menţionat că pe parcur-
sul celor 8 ani de guvernare a PCRM au fost 
adoptate un șir de decizii și legi cu caracter 
anti-corupţional. În același context, invita-
tul a ţinut să învinuiască actuala guvernare 
de acte de fără-de-lege, vinderea-procu-
rarea posturilor de decizie, fi ind totodată 
contrazis de cei din sală cu argumentul 
că același lucru era observabil și în timpul 
”dictaturii” comuniste.

Vasile Cîrlig, membru CDE, a întrebat 
invitatul despre rezultatele obţinute la 
capitolul investiţii străine și direcţiile prio-
ritare pe care ar trebui să se axeze guver-
narea în vederea atragerii ISD în Republica 
Moldova. Dl ex-ministru a menţionat că, 
de fapt, responsabilitatea de atragere a 
investiţiilor străine în economie cade sub 
incidenţa altor organisme decât Ministe-
rul Economiei, dat fi ind că acesta are rolul 
de elaborare și implementare a politicilor 
economice, gestionarea sectorului între-
prinderilor mici și mijlocii (IMM) din ţară. 
Cu toate acestea, impedimentul crucial al 
venirii investitorilor străini în Moldova nu 
este cadrul legal nefavorabil, instabilitatea 
politică, reglementarea excesivă sau in-
frastructura slab dezvoltată, ci inexistenţa 
unor specialiști-negociatori locali. Acestea 
fi ind spuse, domnul Grigore Belostecinic a 
adăugat că o trăsătură relevantă la compar-
timentul investiţiilor este calitatea proastă 
a acestora, astfel că Moldova se transformă 
într-un mall care consumă, fără să aibă un 
model de dezvoltare determinat. Mai mult 
decât atât, Republica Moldova așteaptă in-
vestiţii, însă nu depune sufi cient și calitativ 
efort pentru atragerea acestora.

La capitolul politicii monetar-credita-
re, dl Dodon consideră că Banca Naţională 
nu ar trebui în prezent să lucreze atât întru 
stoparea procesul infl aţionist, acesta fi ind 

unul fi resc în condiţiile create, ci ar trebui 
să se axeze pe dezvoltarea integră a eco-
nomiei naţionale prin crearea condiţiilor 
oportune, atractive pentru creditare.

Dana Muntean, coordonator CDE, a 
solicitat părerea dlui Dodon vis-a-vis de 
reforma funciară. Acesta a menţionat că 
este categoric împotriva acordării nerezi-
denţilor Republicii Moldova dreptului de a 
procura teren agricol, aducând ca referinţă 
faptul că aproximativ 96% din ţările lumii 
nu admit acest lucru. După părerea ex-mi-
nistrului, raţional și efi cient ar fi  să creăm 
oportunităţi mai atractive pentru arenda 
de către nerezidenţi a terenurilor funcia-
re din ţară: ca exemplu, arenda terenului 
agricol la preţul de 3 lei/ar/an, pentru ca, 
ulterior, peste 50 ani, acesta să poată fi  luat 
în proprietate.

Adrian Lupușor, cercetător economic 
la Centrul Analitic Independent ”Expert 
Grup”, a cerut invitatului să explice cum se 
face că despre crearea parcurilor industria-
le în Republica Moldova s-a vorbit mult, s-a 
pus baza anumitor hotărâri, însă, efectiv, 
nu s-a realizat nimic, nici un parc industrial 
nu a fost deschis? Motivul principal pe care 
l-a invocat dl ex-ministru a fost criza care a 
infl uenţat direct investitorii străini, precum 
și instabilitatea politică din ţară care, de 
asemenea, a descurajat iniţiativele investiţi-
onale. Cea de-a doua întrebare a lui Adrian 

Lupușor, cu referire la înteţirea controalelor 
fi scale în anul 2009 și amendarea masivă a 
agenţilor economici (conform bugetului de 
stat, volumul amenzilor și sancţiunilor ad-
ministrative aproape s-a dublat) vis-a-vis de 
susţinerea ofertei în economie, a rămas fără 
răspuns din partea invitatului.

Vadim Codreanu, membru al Clubului 
de Discuţii Economice ASEM, a solicitat 
opinia ex-ministrului faţă de efi cienţa, din 
punct de vedere macroeconomic, a inten-
ţiilor de plafonare a volumului maxim de 
subvenţionare obţinută de către un agent 
economic care activează în segmentul 
agricol, ţinând cont de faptul că pentru gu-
vernele anterioare unanim cu guvernul ac-
tual, impulsionarea dezvoltării sectorului 
IMM-urilor a fost declarat ca unul din ele-
mentele primordiale ale dezvoltării econo-
mice durabile. În acest context, dl Dodon 
a spus că una din soluţii ar fi  agricultura 
consolidată, care să ducă la obţinerea unor 
venituri mai mari, paralel cu cheltuieli net 
inferioare (economia la scală); în același 
context, menţionând că până în 2008 deja 
s-a obţinut consolidarea a peste 65% din 
agricultura naţională. 

Pe parcursul sesiunii, invitatul a menţi-
onat, de asemenea, că agricultura nu este 
un domeniu competitiv pentru Republica 
Moldova și nici unul în baza căruia poate 
fi  axat modelul nostru economic de dez-

voltare. Cu referire la un anumit potenţial 
model de dezvoltare economică pentru 
Republica Moldova, dl Dodon a menţio-
nat că noi nu avem alte șanse pentru im-
plementarea unui alt model decât a unuia 
bazat pe servicii.

La fi nalul întâlnirii, invitatul a fost rugat 
să dea trei propuneri primordiale pentru 
impulsionarea dezvoltării economice a ţă-
rii noastre. Igor Dodon a menţionat urmă-
toarele:

Aderarea la Uniunea Europeană, ca 
scop de importanţă majoră;

Îmbunătăţirea infrastructurii;
Îmbunătăţirea sistemului educaţional, 

investirea majoră în capitalul uman.
Dl Dodon a promis că ne va onora cu 

prezenţa sa la încă o întâlnire, dedicată în 
exclusivitate Clubului de Discuţii Econo-
mice. Așa că noi rămânem în așteptarea 
acesteia, dat fi ind că multiple aspecte 
economice au rămas nediscutate și cer din 
partea noastră asistenţa unei persoane cu 
experienţă în domeniu, precum este dom-
nul ex-ministru.

Ţinem să-i mulţumim pentru prezenţă 
și să-i urăm încă multe realizări frumoase 
și... liberale.

Natalia BEJAN

http://clubeconomic.wordpress.
com/

GUVERNELE REFORMATORILOR  
MIT SAU REALITATE? 
Economia şi politica sunt două spectre indispensabil legate între ele. Fără îndolială, Clubul de Discuţii Economice ASEM tot tim-
pul s-a axat şi a dat prioritate decodifi cării fenomenelor economice, prin interacţiuni cu specialişti din domeniu. Ședinţa din 20 
martie, însă, a reprezentat o combinare a aspectelor economice cu cele politice, discutate împreună cu invitatul special: dl Igor 
Dodon, ex-ministru al Economiei şi Comerţului, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. De asemenea, ne-a onorat cu pre-
zenţa şi dl Grigore Belostecinic, rector al ASEM. Întâlnirea a fost organizată în parteneriat cu grupul de iniţiativă ThinkMoldova şi 
Casa Cunoştinţelor din Chişinău.

scăzut, ba dimpotrivă, a crescut și mai 
mult, așa cum au crescut și posibilită-
ţile fi nanciare. Am trecut concursul de 
Business Planuri cu brio, am obţinut 
un ofi ciu mobilat, cu reţea la internet și 
telefon chiar în Incubatorul de Afaceri. 
Astfel, la 5 noiembrie 2008, a fost lansa-
tă afacerea “Lolion-Grup” SRL.

- În ce constă, de fapt, afacerea 
ta?

- Activitatea “Lolion –Grup SRL” a 
fost și este una foarte diversifi cată. Ne 
ocupăm de tot ce ţine de reparaţia teh-
nicii de calcul (instalări și confi gurare de 
programe software, recuperări de date, 
devirusări, reconfi gurarea/optimizarea 
echipamentelor), comercializarea tehni-
cii de calcul, crearea de web-design, sof-
turi. Totuși, visul nostru, ulterior realizat, 

a fost să propunem pieţei din Republi-
ca Moldova ceva absolut nou. Astfel, a 
apărut ideea de a crea un site de licitaţii 
on-line. La 1 iulie 2009, am lansat site-ul 
www.timer.md. 

- Ce succese ai înregistrat?
- Cel mai mare succes al echipei 

noastre îl consider implementarea pro-
iectului de creare a site-ului www.timer.
md, site de licitaţii on-line, unde câștigă 
oferta unică și cea mai mică, primul site 
de acest gen apărut la acel moment în 
Moldova.

- În desfășurarea activităţii tale, ce 
impedimente ai intâlnit?

- Iniţial - lipsa de cunoștinţe în do-
meniul afacerilor, mai târziu - concuren-
ţa neloială și criza economică din Repu-
blica Moldova.

- Ce te motivează să continui afa-
cerea și cine te susţine?

- Motorul motivator sunt training-
urile, cursurile de perfecţionare în afa-
ceri, organizate datorită directorului 
Incubatorului de Afaceri al ASEM, dnei  
Diana Vornoviţchi și dnei Larisa Rusa-
nov, precum și dorinţa de a depăși ste-
reotipuri, plăcerea de a mă simţi stăpâ-
nă pe mine în tot ceea ce fac, inclusiv 
din punct de vedere financiar. Foarte 
mult mă susţine familia, la bine și la 
greu, mereu mi-a fost aproape, m-a 
motivat să merg mai departe.

- Cum reușești să fi i și o studentă 
foarte bună, și o activistă, și să îţi des-
fășori și afacerea cu succes?

- Managementul timpului - e cheia 
succesului meu. Permanent îmi planifi c 
activitatea de zi cu zi, îmi fi xez scopuri 
realizabile pe termen scurt și pentru 
o perioadă mai îndelungată de timp, 
controlez și evaluez dacă au fost atinse 
obiectivele propuse.

- După absolvire, ce planuri ai pe 
viitor?

- Dezvoltarea afacerii în continuare 
și stabilirea de parteneriate noi în stră-
inătate.

- Ce sfat ai oferi studenţilor care 
au o idee de afaceri?

- Le-aș dori din sufl et să-și urmeze 
visul, să nu cedeze în faţa greutăţilor, să 
facă un plan de afaceri bine structurat, 
să treacă cu succes concursul Business 
Planurilor la Incubatorul de Afaceri al 
ASEM și să se încadreze cât mai rapid în 
cercul tinerilor antreprenori din Republi-
ca Moldova.

Alina CODREANU

MANAGEMENTUL TIMPULUI 
E CHEIA UNEI AFACERI 
DE SUCCES”
Interviu cu Ala Lopatniova, studentă în anul III, 
Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică 
Economică, director SRL “Lolion-Grup”:

- Ala, cunoaștem că desfășori afa-
cerea proprie de mai mult de 1 an. Po-
vestește-ne cum ai început.

- Din anul I, când am venit la ASEM, 
mi-am dorit să fac ceva important în 
viaţă. Ideea creării unei afaceri proprii 
în domeniul tehnologiilor informaţi-
onale a venit din simpla dorinţă de a 
aplica în practică cunoștinţele pe care 
le obţineam la facultatea unde îmi fac 
studiile – Cibernetică, Statistică și In-
formatică Economică. Auzisem de ceva 

timp de la sora mea despre Incubatorul 
de Afaceri al ASEM și despre posibili-
tăţile oferite de acesta. Am intrat pe 
site-ul Incubatorului, m-am informat 
și am început lucrul asupra planului 
de afaceri împreună cu Oxana Lopat-
niov (absolventă REI) și Dumitru Doroș 
(student la Facultatea CSIE). Între timp, 
eu și Dumitru am aplicat la programul 
Work&Travel și vara am plecat să cuce-
rim pământul american. La întoarcere, 
dorinţa de a ne lansa în afaceri nu a 
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Pentru început, câteva cuvinte 
despre dl Armașu – o persoană di-
plomatică, dar și foarte pragmatică, 
lucru pe care eu nu pot să nu-l apre-
ciez. În ciuda diplomaţiei sale (Apo-
litic, vă rog!), pragmatismul și-a spus 
cuvântul destul de clar. Din păcate, 
cea mai poetică afi rmare pe care am 
remarcat-o în timpul discuţiei nu o 
voi reproduce aici, pentru că nu-mi 
permit să abuzez de bunăvoinţa 
dumnealui de a fi  atât de deschis cu 
noi. Deși, vai, cât de bine sumarizea-
ză toată situaţia privind investiţiile 
străine directe în Moldova!... Unde 
mai pui că ar fi  și un titlu perfect…

CARE ESTE 
SINONIMUL 
CUVÂNTULUI 
„PIEDICĂ”?

Ce discuţie poţi avea despre in-
vestiţiile străine directe în Moldova 
fără a menţiona problemele cu care 
se confruntă investitorii interesaţi 
să deschidă afaceri aici, precum și 
prognozele pentru anii viitori? Știu 
că sunteţi curioși să afl aţi și ce în 
domenii este bine de investit, iată 
de ce voi lăsa acest subiect pentru 
mai târziu. Acum să discutăm des-
pre probleme. Ele sunt multe și au 
implicaţii foarte serioase. Înainte de 
a enumera câteva dintre cele mai 
mari piedici întâlnite de investitori la 
noi, să analizăm mai detaliat una din 
ele pentru a ne crea o imagine clară 
despre ceea ce găsește un investitor 
străin în Moldova.

De exemplu, știaţi că un cetă-
ţean străin nu poate cumpăra te-
renuri în Moldova? Eu nu știam. 
Acum vom ști. Dar să presupunem 
că ești investitor străin și reușești 
să cumperi „pe alte căi” terenuri cu 
destinaţie agricolă, în mod absolut 
legal, și îţi dorești să construiești o 
fabrică pe acest teren. Ai dreptul? 

Nu, deoarece schimbarea destina-
ţiei terenurilor agricole este pre-
rogativa Guvernului. Astfel, GEOX, 
care urma să deschidă o fabrică în 
Moldova, a așteptat 2 ani pentru a 
primi permisiunea să construiască 
(Birocraţia noastră cea de toate zi-
lele…). Procesul a fost tărăgănat și 
fi rma a decis să construiască fabrica 
în Belorus (în Belorus!). Am pierdut 
2000 de locuri de muncă doar în 
acest caz. Atâta timp cât astfel de 
decizii nu se iau mai rapid sau nu se 
creează modalităţi de a soluţiona 
asemenea probleme, economia va 
continua să sufere.

Să vedem, ce alte lucruri împie-
dică investitorii să desfășoare o acti-
vitate normală în Moldova:

 Prevederile legislative cu-
rente se contrazic.
 Sistemul judiciar este co-
rupt.
 Statul oferă benefi cii numai 
anumitor fi rme.
 Acţiunile anti-concurenţă 
nu pot fi  detectate și moni-
torizate.
 Economia tenebră. Există.
 Infrastructura este slab dez-
voltată.
 Anumite certifi cate se du-
blează.
 Cadrul fi scal nu este corect: 
nu este posibil de a cere re-
stituirea TVA pentru investi-
ţiile efectuate în Chișinău și 
Bălţi, la fel ca și pentru achi-
ziţia mijloacelor de trans-
port și a imobilelor.
 Există bariere administra-
tive ce au dus la monopo-
lizarea comerţului (import 
– export).
 Este un dezechilibru total 
între cererea de forţă de 
muncă pe piaţă și califi cările 
oferite de stat.

FIA incorporează cei mai importanţi investitori străini din Moldova, 
iar obiectivul ei principal este de a stabili un mediu investiţional 
mai favorabil investiţiilor străine directe, prin dialogul 
dintre investitori şi autorităţi

CUM SĂ NU ATRAGEM 
INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE 
ÎN MOLDOVA

Ședinţa din 27 martie a Clubului de 

Discuţii Economice ASEM (CDE) l-a avut 

ca invitat pe dl Dinu Armașu, direc-

tor executiv al Asociaţiei Investitorilor 

Străini (Foreign Investors Association 

– FIA). S-au discutat în special propune-

rile înaintate de către FIA Guvernului și 

despre lipsa de reacţie a autorităţilor la 

aceste iniţiative.

Acestea sunt doar unele barie-
re pe care le întâlnesc investitorii 
străini. Mai sunt câteva zeci în Car-
tea Albă (http://www.fi a.md/index.
php?Itemid=27) și sute în realitate.

ABORDARE 
PERMISIVĂ

Un subiect care merită tratat 
aparte este faptul că în mâinile au-
torităţilor se afl ă excesiv de multă 
putere. Abordarea permisivă frânea-
ză sosirea investiţiilor străine direc-
te, dar și a economiei în general. Tot 
ce nu este permis este interzis. De 
exemplu, vrei să construiești bicicle-
te. Deși nu încalci vreo lege, proble-
ma e că nu vei respecta niciuna. Așa 
că biciclete nu vei putea construi, 
din cauză că nu vei găsi niciun stan-
dard care să reglementeze această 
activitate. Îmi pare foarte rău, dle In-
vestitor, va trebui să găsești altă ţară 
pentru a construi biciclete, sau orice 
altceva ce nu are standarde stabilite 
în Moldova.

ÎN CE INVESTIM?
„Un domeniu în care am putea 

atrage investiţiile străine directe 
sunt serviciile, deoarece potenţialul 
uman este ridicat…”

Asta așteptaţi să auziţi? Eu asta 
aș fi  așteptat. Dar nu e cazul. De fapt 
întrebarea „În ce să investim?” are un 
singur răspuns: „În orice”. Și dacă ar 
fi  să-l citez pe dl Armașu: „În orice, 
cu cap!”. Nu există domenii magice 
în care banii se vor înmulţi ca prin 

minune, nici la noi, nici în altă par-
te, și orice investitor care se respectă 
știe asta. Speculaţiile nu intră în cal-
cul, ok? Cel mai inteligent lucru care 
trebuie făcut este un studiu de fe-
zabilitate pentru a determina exact 
valoarea ideii, dar mulţi investitori 
preferă să omită acest pas. Apoi 
apar probleme, pe care mulţi le pun 
pe seama statului, pieţei, forţei de 
muncă etc., când, de fapt, greșeala 
le aparţine în totalitate.

Ca mic punct de orientare, un 
investitor care nu are nici cea mai 
mică idee în ce ar dori să investeas-
că, trebuie să ţină cont de faptul că 
societatea moldovenească este ori-
entată spre consum. Comercializa-
rea produselor și serviciilor, darea în 
arendă a spaţiilor comerciale sunt 
unele activităţi pe care ar putea să le 
ia în calcul.

“NU SUNT 
PREA OPTIMIST”

Prognoze, dl Armașu? „Nu sunt 
prea optimist”.  Incapacitatea Gu-
vernului de a lua măsurile necesare 
este primul motiv pentru care lucru-
rile nu se vor schimba prea rapid. 
„Apolitic, vă rog!”. Incapacitatea ori-
cărui Guvern de a lua măsurile ne-
cesare. Aleșii noștri cu greu reușesc 
să treacă peste luptele care apar 
atunci când un partid sau altul vine 
cu o propunere și ceilalţi o resping 
doar fi indcă este din „partea cealal-
tă”. Lucrurile se mișcă în direcţia po-
zitivă, dar prea încet pentru a vedea 
un fl ux important de investiţii în anii 
următori.

CUM NU ATRAGEM 
INVESTIŢIILE STRĂINE 
DIRECTE ÎN MOLDOVA

„Nu poţi discuta despre modele 
de atragere a investiţiilor dacă nu 
ai infrastructură”. Nu putem adopta 
astfel de modele atâta timp cât in-
frastructura este așa cum este. Tot ce 
putem face este să luăm măsuri de 
ordin juridic, administrativ și social, 
pentru a crea condiţii mai potrivite 
investiţiilor străine directe. Trebuie 
să înlăturăm unele bariere, pentru a 
determina investitorii să se gândeas-
că serios la noi, abia apoi vom putea 
discuta despre „modele” de atragere 
a investiţiilor.

„Cel mai mare atu pe care îl are 
Moldova este faptul că este o ţară 
în curs de dezvoltare”. Potenţialul 
ei este mare, deoarece este mult 
spaţiu pentru a crește, lucru care 
poate seduce investitorii mai mult 
decât careva modele propuse de 
guvern. Cu o singură condiţie: nu 
mai faceţi promisiuni deșarte, dlor 
guvernanţi! Deși nu vă stă în fire, 
transpuneţi-le în realitate. Atunci 
când spuneţi că veţi lua anumite 
măsuri, treceţi imediat la treabă 
și realizaţi ceea ce aţi promis. Ca 
orice lucru nou, va fi mai greu la 
început. Dar când investitorii vor 
începe să sosească, toţi vom avea 
de câștigat.

Anastasia IONAȘ

http://clubeconomic.wordpress.
com/
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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.

29 MARTIE
Marcel ZAMBIŢCHI, conferenţiar universitar, Catedra Matematică,
Ana CARAMAN, colaborator ASEM,
Ala COJOCARU, colaborator ASEM.

30 MARTIE
Raisa BORCOMAN, conferenţiar universitar, șef Catedră Instruire Eco-

nomică și Comunicare de Afaceri,
Irina GOLOCIALOVA, conferenţiar universitar, Catedra Contabilitate și 

Audit,
Djulieta RUSU, conferenţiar universitar, Catedra Limbi Moderne Aplicate.

31 MARTIE
Stela CIOBU, conferenţiar universitar, Catedra Bănci și Activitate Bancară,
Valentina COHANSCHI, conferenţiar universitar, Catedra Management 

Social,
Iurii ȘIPULIN, lector universitar, Catedra Educaţie Fizică și Sport,
Eudochia CEBAN, contabilă, Serviciul Contabilitate.

1 APRILIE
Pavel CHIRCU, conferenţiar universitar, Catedra Matematică,
Ludmila BENIUC, secretar știinţifi c al Senatului,
Galina FOCȘA, psiholog, CNC,
Natalia AGAFONOV, colaborator ASEM,
Alexandru FETESCU, colaborator ASEM.

2 APRILIE
Ion MACARI, conferenţiar universitar, Catedra Marketing și Logistică,
Lilia COVAȘ, conferenţiar universitar, Catedra Management,
Mihail NANI, conferenţiar universitar, Catedra Contabilitate și Audit,
Ala MOLDOVAN, șef ofi ciu, Serviciul Bibliografi e,
Teodora COTOROS, colaborator ASEM,
Olga PÂSLARU, colaborator ASEM.

3 APRILIE
Eduard HÂRBU, conferenţiar universitar, Catedra Statistică și Previziu-

ne Economică,
Vera BARACTARI, colaborator ASEM.

4 APRILIE
Constantin MATEI, profesor universitar, șef Catedră Geografi e și Eco-

nomia Mediului,
Tatiana MEDVEDEVA, conducător artistic,
Lidia IGNATIUC, colaborator ASEM,
Vladimir LUPAN, colaborator ASEM.

5 APRILIE
Violeta MOLOȘAG, profesoară de istorie, CNC,
Ana COJOCARU, colaborator ASEM,
Ana PLĂMĂDEALĂ, colaborator ASEM.

6 APRILIE
Gheorghe REABŢOV, conferenţiar universitar, Catedra Limbi Moderne 

de Afaceri,
Parascovia GOLOVCO, bibliotecară, Serviciul Colecţia în limbi moderne,
Nicolai GUMA, colaborator ASEM.

7 APRILIE
Elvira JOROVLEA, lector universitar, Catedra Instruire Economică și Co-

municare de Afaceri,
Natalia PLĂMĂDEALĂ, colaborator ASEM.

8 APRILIE
Ludmila GRABAROVSCHI, conferenţiar universitar, Catedra Contabili-

tate și Audit, 
Mircea PANAIDA, colaborator ASEM.

9 APRILIE
Marina BELOSTECINIC, conferenţiar universitar, șef Catedră Manage-

ment,
Nadejda URÎTU, laborantă, Catedra Investiţii și Pieţe de Capital.

10 APRILIE
Liliana LAZARI, conferenţiar universitar, Catedra Contabilitate,
Ala ROLLER, lector superior universitar, Catedra Bănci și Activitate Bancară,
Victor FILIP, lector superior universitar, Catedra Militară,
Natalia MÎNDRU, colaborator ASEM.

11 APRILIE
Oxana BUGA, asistent universitar, Catedra Drept Privat,
Valentina MELIHOV, bibliotecară, CNC,
Ion MILII, colaborator ASEM,
Sergiu MÎNĂSCURTĂ, colaborator ASEM.

12 APRILIE 
Irina GORDIENCO-GUŢUL, lector superior universitar, Catedra Limbi 

Moderne de Afaceri,
Luminiţa DIACONU, lector universitar, Catedra Limbi Moderne de Afaceri,
Iurie SAJIN, lector superior universitar, Catedra Contabilitate și Audit,
Ion MATEI, pedagog social, CNC,
Silvia ROȘCA, colaborator ASEM,
Irina CHIABURU, colaborator ASEM.

13 APRILIE
Larisa JEINOVA, șef serviciu, CNC,
Lidia CEPURNEAC, colaborator ASEM,
Gheorghi PETROVSCHI, colaborator ASEM.

Naţional de Comerţ al ASEM şi ziarul „Curierul 
E i

Academia de Studii Economice din Moldova, Colegiul 
N ţio al de Comerţ al ASEM şi ziarul Curierul

FELICITĂRIFELICITĂRI

E bine știut faptul că preocuparea 
majoră a studenţilor, în special a celor 
care sunt în pragul absolvirii, este an-
gajarea la un loc de muncă. De aceea, 
la 17 martie, în sala Senatului ASEM, 
Consiliul Studenţesc al Facultăţii BAA 
a organizat evenimentul cu genericul 
„Interviul de succes”. La acest eveni-
ment au fost invitaţi: Nistorică Victor, 
account manager al companiei „Proc-
ter & Gamble” și Mereuţă Galina, pro-
ject manager la compania de training 
și consultanţă – „AXA Management 
Consulting”.

Desigur, cu toţii tindem spre un 
post de muncă bine plătit, care să co-
respundă califi cării noastre, precum 
și ramurii în care ne specializăm la 
facultate. Ăsta ar fi  și motivul pentru 
care acumulăm experienţă pe par-
cursul anilor de studii, pregătim mi-
nuţios CV-ul și așteptăm nerăbdători 
invitaţia la interviu. Interviul… Putem 
afi rma că anume această etapă e cea 
decisivă, care, sau ne va deschide larg 
ușile spre direcţia mult râvnită, sau ne 
va redirecţiona spre o altă cale, pentru 
care, posibil, suntem mai potriviţi.

Succesul la un interviu are secretele 
sale, pe care noi am încercat să le des-
prindem din sfaturile invitaţilor noștri. 
Mai întâi de toate, ni s-a făcut câte o 
prezentare generală a companiilor.

Prioritatea companiei „AXA” este 
organizarea de traininguri și con-
sultanţă corporativă. În prezent, în 
ASEM, reprezentanţii companiei de-
marează proiectul „AXA HR School”, 
care e focusat pe tema resurselor 
umane. Acest proiect este destinat cu 
prioritate, masteranzilor din ramura 
Managementului Social. Compania 
desfășoară mai multe proiecte, des-
pre care se poate de afl at accesând 
site-ul www.axa.md sau www.HR-
club.md.

Cât despre reprezentantul „P&G”, 
am fost foarte plăcut surprinși să 
afl ăm că dumnealui și-a făcut studiile 
la Facultatea REI, ASEM, absolvind în 
anul 2001. L-am rugat să ne spună câ-
teva  lucruri interesante despre aceas-
tă companie atât de puternică, la care 
a ajuns manager.

„P&G” are 170 ani de existenţă, fi -
ind declarată, worldwide, „Compania 
de Marketing a sec. XX”. Acest titlu 
este total justifi cat, deoarece este 
compania care a făcut pentru prima 
dată în lume reclamă în ziar la un pro-
dus al său, și anume – săpunul „Ivory”. 
După această metodă de promovare, 
care nu a fost practicată până atunci, 
a continuat să crească și să se specia-
lizeze în marketing, fi ind prima care 
utilizează televizorul și radioul drept 

mijloc de promovare a produselor 
sale.

O curiozitate ce-am afl at-o, este că 
mult-răspândita denumire de „soap-
operas” a serialelor provine chiar de la 
publicitatea pentru săpunul P&G, pla-
sată în pauzele dintre seriale!

Pentru a atinge și a se menţine la 
un nivel atât de înalt, compania „Proc-
ter & Gamble” are nevoie de personal 
foarte califi cat, oamenii reprezentând 
cel mai important bun activ pentru 
companie. Angajaţii P&G, fi ind în nu-
măr de peste 100.000, au fost aleși cu 
multă rigurozitate și minuţiozitate, din 
cauza procesului complex de recruta-
re. O dată ce a fost recrutat, noul per-
sonal este supus unui ciclu nesfârșit 
de traininguri.

Iată careva indicii despre etapele 
ce trebuie parcurse, de vreţi să vă an-
gajaţi la P&G:

 Accesaţi site-ul www.PG-
balkans.com, unde este publica-
tă aplicaţia.

 Atașaţi CV-ul.
 Urmează un test format 

din 3 capitole mari, bazat pe cu-
noștinţe.

 Interviul – desigur, dacă 
sunteţi invitaţi. El constă din 
alte 3 mini-interviuri.

 Dacă aţi trecut cu brio și de 
al 3-lea interviu, vi se acordă the 
job off er! (oferta de muncă). 

 Există o cerinţă foarte im-
portantă: cunoașterea limbii 
engleze, ea fi ind limba ofi cială 
de afaceri și limba ofi cială la 
P&G, și deţinerea permisului de 
conducere. 

Procesul de recrutare la AXA ma-
nagement Consulting nu e într-atât 
de complex ca la Procter&Gamble. Po-
tenţialii angajaţi ai compania AXA tri-
mit doar CV-ul, după care sunt supuși 
unui singur interviu.

Întrebările pentru invitaţi nu în-
târziau să apară. Una din ele sună în 
felul următor: „De cele mai multe ori, 
nu suntem acceptaţi de angajator din 
cauza lipsei de experienţă. Contează 
experienţa și la P&G?” Răspunsul a fost 
de partea studenţilor. Lipsa experien-
ţei anterioare în domeniu, a unor stu-
denţi abia ieșiţi de pe băncile univer-
sităţii, precum și lipsa documentului 
de master, nu prezintă impedimente 
pentru angajarea la P&G, căci însuși dl 
Victor a fost angajat la companie, fi ind 
în penultimul an de universitate, re-
spectiv și fără master. Ceea ce trebuie 
de demonstrat și posedat, este iniţiati-
va, curajul și capacităţile înalte.

Invitaţii noștri ne-au sugerat ur-
mătoarele idei pentru a ne prezenta 
cu succes la un interviu:

  „Fiţi naturali, fi ţi voi înși-
vă!”

 „Fiţi sinceri, pentru că 
dacă veţi fi  angajaţi, adevărul 
oricum se va descoperi pe par-
curs.”

 Vestimentaţia să fi e de-
centă și frumoasă.

 Regula nr.0 : „Fiţi mereu la 
timp! Nu vă permiteţi să întâr-
ziaţi. Să aveţi mereu în rezervă 
~20 min, pentru că se poate 
întâmpla ceva imprevizibil și, 
eventual, ca rezultat, puteţi în-
târzia. Intervievatorii o să vă 
aștepte, dar la sigur își vor crea 
o părere nesatisfăcătoare des-
pre voi…”

  „Să știţi pentru ce mergeţi 
la acest interviu. Să vă familia-
rizaţi din timp cu profi lul jobu-
lui și al companiei. E un mare 
avantaj!”

 „Pregătiţi minuţios CV-ul 
– el e cel care ne vinde, e etiche-
ta produsului!”

Câteva sugestii pentru un CV:

 să nu fi e scris mai mult 
de o pagină – atât se citește de 
obicei,

 să provoace curiozitatea,
 să fi e specifi cat în el tot 

felul de activităţi extracurri-
culare: conferinţe, voluntariat, 
joburi part-time etc., mai ales 
dacă unele din ele ne-au dez-
voltat anumite competenţe.

 să fi e adaptat, și nu un 
model șablon pentru toate lo-
curile de muncă la care încer-
căm să aplicăm. Să dăm dova-
dă că suntem omul potrivit la 
locul potrivit!

Pe parcursul acestei sesiuni infor-
mative, am discutat deschis cu invi-
taţii, le-am acordat întrebările ce ne 
preocupau și-am primit răspunsuri pe 
măsură așteptărilor noastre.

Sesiunea a avut un real succes și 
preconizăm să organizăm pe viitor 
multe alte evenimente cu adevărat 
utile pentru studenţi.

În fi nal, o să menţionez o frază cu 
un mare impact, rostită și de invitaţii 
noștri: „Alege-ţi jobul care-ţi place și 
nu vei fi  nevoit să muncești toată via-
ţa…”

Veronica PÎSLARAŞ
Consiliul Studenţesc BAA

SECRETELE UNUI „INTERVIU DE SUCCES”
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FELICITĂRIFELICITĂRI

14 APRILIE
Viorica BÎRLĂDEANU, laborant superior, Catedra Teorie Economică și 

Doctrine Economice,
Constantin CRĂCIUN, redactor, Redacţia Literatură economică, reviste, 

ziare.
15 APRILIE

Tatiana KADÎRBAEVA, conferenţiar universitar, Catedra Instruire Eco-
nomică și Comunicare de Afaceri,

Valentina VLAS, colaborator ASEM,
Ion CÎRPĂ, colaborator ASEM,
Angela PRIJILEVSCHI, colaborator CNC.

16 APRILIE
Eugenia BUȘMACHIU, conferenţiar universitar, Catedra Finanţe și Asi-

gurări,
Felonica PASCAL, lector superior universitar, Catedra Limbi Moderne 

de Afaceri,
Aliona TEACĂ, economist, Serviciul Planifi care Economică și Finanţe,
Lilia LUPU, profesoară de matematică, CNC.

17 APRILIE
Galina BOSTAN, conferenţiar universitar, Catedra Drept Privat,
Dumitru ROȘCA, șef Serviciu Paza ASEM,
Alexandra BOTEZATU, colaborator ASEM,
Lidia BUȘEVA, colaborator ASEM.

18 APRILIE
Nicolai ANANIEV, colaborator ASEM,
Nina FLOREA, colaborator ASEM,
Zinaida TOMA, colaborator ASEM.

19 APRILIE
Natalia ŢURCAN, conferenţiar universitar, Catedra Turism și Servicii Ho-

teliere,
Ecaterina TUHARI, lector superior universitar, Catedra Economie și Po-

litici Economice,
Alexei GURIŢA, lector superior universitar, Catedra Militară,
Tatiana BURAC, dispecer, Serviciul Studii și Evidenţa Studenţilor.

20 APRILIE
Elena PÎSLARU, economist, Serviciul Planifi care Economică și Finanţe.

21 APRILIE
Valentina TOLPINSCHI, conferenţiar universitar, Catedra Statistică și 

Previziune Economică,
Gheorghe POSTOLACHI, lector superior universitar, Catedra Drept Privat,
Natalia ZAHARIA, pictoriţă.

22 APRILIE
Aliona BÎRCĂ, conferenţiar universitar, Catedra Contabilitate,
Diana ROȘCA, lector superior universitar, Catedra Turism și Servicii Ho-

teliere,
Constantin SCLIFOS, inginer, Laboratorul Multimedia.

23 APRILIE
Olesea MELNICENCO, asistent universitar, Catedra Contabilitate,
Emilia NALBATOV, colaborator ASEM,
Alexandra ZAHARIA, colaborator ASEM.

24 APRILIE
Tatiana BUCOS, lector universitar, Catedra Teorie Economică și Doctri-

ne Economice,
Tamara CRIGAN, colaborator ASEM.

25 APRILIE
Reli CALISTRU, profesor de matematică, CNC,
Elena ZAHARIA, laborantă, CNC,
Tamara VARAXA, tehnician, Laboratorul Asistenţă săli cu calculatoare.

26 APRILIE
Ecaterina MOLDOVAN, asistent universitar, Catedra Drept Privat.

27 APRILIE
Ion SÎRBU, profesor universitar, Catedra Management,
Ana VITIUC, conferenţiar universitar, Catedra Contabilitate,
Liliana SAHARNEANU, lector superior universitar, Catedra Marketing 

și Logistică,
Valeriu BRATU, inginer, Laboratorul Asistenţă tehnică și soft de sistem,
Eugenia BORDENIUC, colaborator ASEM.

28 APRILIE
Eugen POPOVICI, profesor de drept, CNC.

29 APRILIE
Roman LIVANDOVSCHI, Catedra Turism și Servicii Hoteliere,
Ruslan HAREA, conferenţiar universitar, Catedra Contabilitate,
Nadejda BERGHE, lector universitar, Catedra Finanţe și Asigurări,
Diana GOLOVEI, laborantă, Catedra Merceologie și Comerţ,
Tatiana VAIS, colaborator ASEM,
Ion CHIHAI, colaborator ASEM,
Anastasia VRANCEA, colaborator ASEM,
Agafi a GUZUN, colaborator ASEM,
Galina VELEVA, colaborator CNC.

30 APRILIE
Vasile ȘOIMARU, conferenţiar universitar, Catedra Management Social,
Ada SAJIN, lector superior universitar, Catedra Cibernetică și Informa-

tică Economică,
Aliona SALCUŢAN, profesoară de drept, CNC,
Silvia GHEROLD, inginer programator, Laboratorul Asistenţă săli cu cal-

culatoare.

China, ţara cu cele mai mari și 
mai spectaculoase performanţe, 
inclusiv economice, obţinute în 
ultimul timp, vine mai aproape 
de Republica Moldova, mai bine 
zis, de ASEM. Și asta, datorită 
unui Acord de colaborare ce va fi  
semnat în timpul cel mai apropi-
at de către ASEM și Universitatea 
Lanzou din China. 

O delegaţie a Ambasadei Re-
publicii Populare Chineze s-a afl at 
deja în vizită în instituţia noastră, 
cu scopul de a discuta cu dl Grigore 
Belostecinic, rector al ASEM, despre 
modalităţile de colaborare dintre 
academie și instituţii similare din 
China, precum și de a lua cunoștinţă 
de ceea ce reprezintă actualmente 
ASEM.

Dl Grigore Belostecinic, rector al 
ASEM, le-a vorbit oaspeţilor despre 
relaţiile de colaborare externă stabi-
lite până în prezent de către ASEM 
și despre avantajele care ar apărea 
o dată cu semnarea acordurilor de 
colaborare cu universităţi chineze.

Dna Natalia Galanton, șef al Ser-
viciului Relaţii Externe al ASEM, ne-a 
comunicat că ideea semnării unui 
astfel a apărut de mai mult timp, în 
cadrul Serviciului pe care îl repre-
zintă. Realizarea ideii a fost posibilă 
datorită susţinerii oferite de către dl 
HAN Mingyu, secretarul al III-lea al 
Ambasadei Republicii Populare Chi-
neze in Republica Moldova, privind 
alegerea unei anumite instituţii din 
China. 

De ce anume o universita-

ASEM VA COLABORA 
CU O UNIVERSITATE DIN CHINA

te cu  profi l economic din China? 
Pentru că orice colaborare cu o 
universitate din străinătate este 
importantă. Și fi ecare contract nou 
semnat deschide noi orizonturi și 
oportunităţi în diverse domenii: 
de cercetare știinţifi că, academică; 
participarea în comun la progra-
mele și proiectele de cercetare și 
cooperare știinţifi că și universitară; 
perfecţionarea și specializarea pro-
fesională; mobilităţi reciproce ale 
cadrelor didactice și studenţilor etc.
În prezent, ASEM are deja contrac-
te de colaborare cu instituţii uni-
versitare și știinţifi ce din peste 20 
de ţări ale lumii. China, cu cei mai 
mulţi locuitori de pe planetă... este 
mai „modestă” la capitolul cetăţeni 
chinezi la studii în ASEM: În prezent, 
la ASEM își fac studiile trei persoane 
din China: două la ciclul II masterat 
și o persoană la studii de doctorat. 

În acest sens, este o provocare pen-
tru instituţia noastră de a semna un 
asemenea acord de colaborare. Or, 
această ţară, pe lângă cultura și is-
toria sa antică extrem de bogată, a 
cunoscut și o dezvoltare radicală în 
ultimii ani, toate acestea - datorită 
reformelor și deschiderii către exte-
rior. Deci, și ţara noastră, și mai ales 
ASEM va avea de învăţat o mulţime 
de lucruri interesante și utile de la 
China.

„Sperăm că vom colabora cu 
Ambasada Republicii Populare Chi-
neze in Republica Moldova și cu mai 
multe universităţi din China și că 
semnarea acordului cu Universita-
tea Lanzou va deschide posibilităţi 
pentru o colaborare fructuoasă și 
reciproc avantajoasă”, a menţionat 
dna Natalia Galanton.

Tatiana ROŞCA

Stimaţi colegi, 
dragi studenţi!
Trezirea naturii la viaţă, sub 

mângâierea razelor de soare ge-
neros, aduce cu sine mireasma 
sărbătorilor pascale. Este pentru 
noi toţi un excelent prilej de în-
toarcere spre pietate, armonie, 
speranţă, toleranţă şi curăţenie 
sufl etească. 

La sărbătoarea Învierii Dom-
nului nostru Isus Hristos îngerii lu-
minii deschid porţi, concertează, 
dezumbresc şi pogoară spectrul 
iubirii divine din nou. Fie ca toate 
virtuţile creştine să reînvie în clipa 
aceasta de graţie, în fi ecare dintre noi.

Fie ca lumina şi căldura Paştelui să ne încălzească sufl ete-
le, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, 
credinţă, iertare. Să fi m mai buni, să ne bucurăm din plin de 
frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim 
iubire celor dragi. 

Vă doresc din toată inima ca aceste sfi nte sărbători să vă 
facă viaţa mai frumoasă, casa mai bogată şi masa mai îm-
belşugată, multă pace în sufl et şi sentimentul de împlinire să 
vă însoţească mereu!

Hristos a Înviat! Cu deosebit respect,
Grigore Belostecinic, 

prof. univ., dr. hab., m. c. al AŞM, rector al ASEM
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- Dle profesor, suntem în ajunul unui jubileu 
pe care îl veţi marca. Cum Vă simţiţi?

- Mă simt la fel de energic și plin de viaţă. Iz-
vorul acestei energii vine de la Dumnezeu, din 
străfundurile fi inţei mele, în care și-au turnat ca-
pitalul uman strămoșii noștri înţelepţi, din forţa 
care ţi-o asigură în fi ecare zi gimnastica, iubirea 
de neam și de tradiţiile naţionale acumulate pe 
parcursul vieţii și, desigur, din energia pe care 
ţi-o dau studenţii, atunci când îi iubești și știi cum 
să-i apropii de tine.

- De obicei, cu asemenea ocazii, se fac anu-
mite bilanţuri, se trasează niște planuri de vii-
tor. Dvs. ce ne-aţi putea spune la acest capitol?

- Mă trag din zona centrală a codrilor din co-
muna Vorniceni, Strășeni, unde dealurile și văile 
sunt foarte gingașe și frumoase, iar oamenii, în 
pofi da greutăţilor, sunt frumoși, deștepţi și în-
ţelepţi. Aici am căpătat cei șapte ani de acasă, 
dragostea de oameni și de viaţă, de tot ce este 
frumos și valoros. 

În perioada URSS, totul se planifi ca dintr-un 
singur centru, nimeni nu avea nevoie de reclamă. 
Dar în pofi da tuturor barierelor, am izbutit, într-o 
perioadă scurtă, să creăm  „Moldtorgreclama” – 
cea mai puternică organizaţie de publicitate din 
fosta Uniune Sovietică. Vă propun o simplă com-
paraţie: dacă „Rostorgreclama” de la Moscova 
avea, prin anii 1967- 1968, o redacţie de reclame 
alcătuită din 7-8 persoane, „Moldtorgreclama” 
avea o redacţie din 26, mai apoi 28 de persoa-
ne. Pe atunci realizam comenzi chiar și pentru 
pentru Moscova. Primul ziar de publicitate cu 
denumirea „Reclama” din fosta uniune sovietică 
a fost lansat de „Moldtorgreclama” la Chișinău. 
Tot pe atunci au fost redenumite întreprinderile 
de comerţ  pe întreg teritoriul Republicii Moldo-
va: „Mărţișor”, „Făt-Frumos”, „Aurora”, „Universul”, 
„Gemeni”, „Casa Mare”, „Beciul  Vechi”, „Crama” etc. 
Eram în permanenţă împiedicaţi de serviciile se-
crete kaghebiste, însă noi mergeam înainte, cu 
entuziasm, fără nici o frică, căutând noi strategii 
de apărare. 

- Și aţi renunţat la activitatea practică în fa-
voarea știinţei?

- Ca și toată lumea, an căutat în permanen-
ţă căi de efi cientizare a reclamei. La un moment 
dat, am înţeles că reclama poate fi  efi cientă nu-
mai dacă va fi  bazată pe cunoașterea motivaţiei 
de cumpărare, a pieţei ţintă, a utilităţilor și priori-
tăţilor produsului, psihologia infl uenţei, psiholo-
gia creării opiniei publice etc. Fără a cerceta și a 
cunoaște toţi acești factori, nu poţi crea mesaje 
și mijloace publicitare argumentate și efi ciente, 
care ar  contribui la rezolvarea problemelor agen-
ţilor economici. Acesta a și fost motivul principal 
de a colabora și mai apoi de a trece cu serviciul 
la Institutului unional de cercetări știinţifi ce în 
domeniul pieţei „VNIIX” (Filiala Chișinău). Aici am 
început să acumulez material pentru teza mea 
de doctor. 

Pe atunci, să elaborezi o teză de doctor și s-o 
susţii era foarte problematic și, totodată, posibil 
doar dacă activai în mediul universitar. Tocmai de 
aceasta, în anul 1979, m-am încadrat la concursul 
de lector superior la Catedra Economie și Comerţ 
a USM. Cel care m-a însufl eţit să trec la facultate 
a fost primul decan al facultăţii nominalizate, Pe-
tru Secrieru, o personalitate de o inteligenţă rară. 
Aici am continuat cercetările, care s-au fi nalizat 
cu susţinerea, în 1986, a tezei de doctor în știinţe 

economice, la Institutul de cercetări știinţifi ce în 
domeniul comerţului  „UKRNIITOP” din or. Kiev.  

- Marketing la facultate, marketing – la Cer-
cul pe care îl conduceţi... Este acest domeniu 
pasiunea vieţii Dvs.? 

- Marketingul este cea mai inteligentă știin-
ţă, care ne învaţă să iniţiem și să gestionăm afa-
ceri de succes, să fi m bogaţi și, totodată, morali, 
persoane active, perseverente și importante în 
societate. În prezent, tot mai mult se înţelege 
că efi cienţa afacerii depinde nu atât de calitatea 
produsului, cât de activitatea de marketing a 
întreprinderii, adică de activitatea specialiștilor 
în marketing. Și într-adevăr, cum să devii bogat 
dacă nu știi cum să-ţi creezi o piaţă de desfacere? 
În condiţiile economiei de piaţă, nu e o problemă 
să produci un produs, problema e să ai piaţă de 
desfacere. Ai piaţă de desfacere – fi rma prosperă, 
ești bogat, nu ai - falimentezi. Anume marketing-
ul este știinţa care ne învaţă cum să activităm ca 
să avem piaţă de desfacere, este arta de creare 
(cucerire), dezvoltare și dominare a pieţelor de 
desfacere. Nu trebuie de înţeles marketingul ca 
o activitate „de a căuta și a găsi clienţi” sau „de a 
face bani”, așa cum înţeleg unii, ci o activitate de 
a crea clienţi și pieţe. Dacă vei avea pieţe, vei avea 
și bani și tot ce dorești și, invers.

Nu degeaba profesorul german Paul Hofman 
spune „să îmbogăţești ţara prin construirea de fa-
brici este o iluzie. Nu așa se face. O îmbogăţești 
construind pieţe”.

Cum poţi să ai piaţă de desfacere dacă nu 
știi cum să-ţi poziţionezi produsul pe piaţă? 
E nevoie să creezi motivaţia de cumpărare a 
consumatorilor, să-ţi construiești imaginea și 
credibilitatea pieţei, să implementezi strategii 
de fi delizare și menţinere a clienţilor, să cre-
ezi ratingul producătorului pe piaţă etc. Fără a 
cunoaște metodele, tehnicile și instrumente-
le marketingului, este imposibil să ai piaţă de 
desfacere în condiţii de competiţie economică. 
Consumatorii pot fi  cuceriţi numai dacă vor fi  
familiarizaţi cu oferta fi rmei, vor conștientiza 
nevoia ofertei, vor avea experienţă și deprinderi 
de a utiliza produsul, vor avea o impresie bună 
despre producător și ofertant, vor aprecia înalt 
calitatea ofertei, vor fi  convinși că alegerea este 
corectă etc. Marketingul este specialitatea pen-
tru oamenii gânditori, serioși, activi, care caută 
în permanenţă idei despre cum să rezolve pro-
blemele oamenilor, cum să le satisfacă nevoile, 
dorinţele și preferinţele în mod avantajos. Deci, 
dacă nu ești un om gânditor, serios, moral, inte-
ligent, nu poţi să fi i un marketer bun. Profesorul 
american Teodor Levit așa și spunea ”… dacă nu 
te gândești la consumator, nu gândești deloc”. 
Marketingul este cea mai importantă speciali-
tate pentru orice întreprindere, care dorește să 
activeze cu succes.

Dle profesor, Vă mulţumim pentru amabilita-
tea cu care aţi acceptat să ne vorbiţi despre Dvs. 
și despre pasiunile Dvs. și sperăm să revenim la 
tema publicităţii în una din ediţiile viitoare ale 
„Curierului Economic”. Vă adresăm și noi cele 
mai sincere urări de bine cu ocazia jubileului și 
Vă dorim energie inepuizabilă, sănătate, pros-
peritate, prieteni devotaţi și discipoli inteligenţi. 
La mulţi ani!

Consemnare: 
Tatiana ROŞCA

În aceste zile frumoase de primăvară, 
colegul nostru, conferenţiarul universitar, 
doctorul în economie Ion Macari își oma-
giază nobilă sa aniversare. Pedagog de 
vocaţie cu un rar simţ didactic, d-lui este 
unul dintre veritabilii intelectuali ai tim-
pului, care  contribuie la dezvoltarea știin-
ţelor economice, și îndeosebi a marketing-
ului, publicităţii și a relaţiilor publice prin 
realizările care le face.

Intuiţia sa teoret,ică și gândirea anali-
tică, demne de invidiat, dublate de ţinuta 
sa academică ireproșabilă, îl plasează pe 
Ion Macari în rândul celor care au asigurat 
și asigură în continuare tezaurul spiritual 
autohton. 

Ion Macari s-a născut la 2 aprilie 1935, 
în comuna Vorniceni, din preajma Strășeni-
lor. După absolvirea liceului de comerţ din 
Chișinău, își face serviciul militar în rându-
rile armatei maritime a Mării Negre (1955-
1957). După demobilizare își continuă stu-
diile universitare la Institutul de Comerţ din 
Moscova, pe care l-a absolvit în 1962. 

Activează în organizaţiile de comerţ, 
inclusiv în aparatul Ministerului de Comerţ 
din Republica Moldova, în mai multe func-
ţii. Eforturile și perseverenţa d-lui în dome-
niul organizării comerţului și a reclamei au 
culminat cu crearea în anul 1966 a combi-
natul de reclame „Moldreclama”, care a 
devenit într-o perioadă relativ scurtă cea 
mai serioasă organizaţie de publicitate 
din fosta Uniune Sovietică, realizând pro-
iecte și comenzi publicitare chiar și pentru 
multe întreprinderi din Moscova și ţările 
baltice. Această întreprindere, cu cea mai 
mare redacţie specializată în domeniu (28 
persoane) de creare a mijloacelor publici-
tare din fosta URSS, a contribuit conside-
rabil la reformarea și îmbunătăţirea recla-
mei în comerţul autohton, la pregătirea și 
perfecţionarea cadrelor în domeniul dat.  

Entuziasmul și abilităţile profesionale 
impecabile l-au adus pe omagiat, în peri-
oada 1971-1979,  în sistemul cercetărilor 
știinţifi ce în domeniul pieţei și a market-
ingului (la Institutul Unional VNIIX), iar 
mai apoi și în spaţiul universitar - la Facul-
tatea Economie și Comerţ din cadrul USM, 
unde, începând cu anul 1979, a activat în 
calitate de lector superior. Aici, și mai apoi 
în cadrul Academiei de Studii Economice 
din Moldova, Ion Macari susţine, cu multă 
dăruire de sine, cursuri de prelegeri și lecţii 
practice la disciplinele „Organizarea co-
merţului”, „Marketing”, „Cercetări de mar-
keting”, „Reclama și Relaţiile cu publicul”. 

Cercetările știinţifi ce efectuate îi aduc 
în 1986 titlul de doctor în știinţe economi-
ce și mai apoi  de conferenţiar universitar.

Liberalizarea economică, dezvoltarea 
relaţiilor de piaţă au condus la realizarea 
unor servicii noi specifi ce economiei de 

piaţă. Cu concursul dlui conferenţiar, au 
fost elaborate și realizate mai multe pla-
nuri de afaceri și de marketing, proiecte, 
inclusiv fi nanţate de organismele interna-
ţionale (SOROS, USAID, USIS). 

Rezultatele cercetărilor și ale cunoș-
tinţelor acumulate au fost expuse în mai 
multe publicaţii (peste 50 la număr) cu 
caracter monografi c, printre care ”Mar-
keting – cheia succesului în afaceri”, „Po-
ziţionarea produselor pe pieţele externe”, 
„Competitivitatea produselor autohtone 
în ţările UE”, „Când fi rma are și nu are pia-
ţă de desfacere” și altele, care vorbesc clar 
despre diapazonul știinţifi c al savantului. 

Impresionantă este puterea de muncă 
și ușurinţa cu care pătrunde conferenţiarul 
Ion Macari în problemele economice ale 
statului. Colegii și discipolii d-lui îl caracte-
rizează ca fi ind un om onest, prietenos, bi-
nevoitor, simplu, gata oricând să-ţi vină în 
ajutor, rafi nat prin manierile sale intelec-
tuale. Este un tată extraordinar, educând 
în spiritul bunei înţelepciuni două fi ice, 
promotoare și ele ale artelor moderne și 
culturii muzicale.

Și tineretul studios apreciază înalt cu-
noștinţele și inteligenţa dlui Ion Macari. 
Anume pentru a le dezvolta abilităţile și 
modul de gândire a tinerilor, d-lui a orga-
nizat, în cadrul Catedrei Marketing și Logis-
tică, Cercul Știinţifi c Studenţesc „Marketer”, 
unde este coordonator deja de cinci ani. 

Din aceleași considerente, dar și pen-
tru a familiariza marketerii din economia 
reală cu tendinţele dezvoltării marketing-
ului modern, el creează Asociaţia Specia-
liștilor în Marketing și Sociologie Aplicată 
„AMAS”.

 Ion Macari este și un bun designer. Pe 
parcursul anilor, d-lui a elaborat o mulţime 
de mărci și elemente semiotice de reclamă 
la comanda mai multor întreprinderi din 
Republica Moldova. Participă activ la di-
ferite concursuri, inclusiv la elaborarea 
stemei Republicii Moldova, ASEM, ULIM, 
UNIC și altele.   

Dacă ar fi  să supunem analizei rezul-
tatele activităţii știinţifi ce a savantului, ar 
trebui să spunem că Ion Macari a pătruns 
în toate tainele marketingului modern, 
descoperindu-l ca pe cea mai importantă 
știinţă fără de care economia de piaţă nu 
poate exista. 

Astăzi îl găsim antrenat într-o muncă 
creatoare cu dăruire de sine și inspiraţie, 
care îl face tot timpul vioi, activ și plin de 
viaţă. 

Vă urăm și în continuare, stimate dle 
profesor, multă sănătate succese, activi-
tate rodnică și entuziasm tineresc la mulţi, 
mulţi ani.   

Prietenii, colegii și discipolii

MARKETINGUL MARKETINGUL 
ESTE SPECIALITATEA ESTE SPECIALITATEA 
PENTRU OAMENII GÂNDITORI, PENTRU OAMENII GÂNDITORI, 
SERIOŞI, ACTIVISERIOŞI, ACTIVI

ION MACARI  ION MACARI  75 DE ANI75 DE ANI
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„Geografi a – știinţa care m-a captivat 
încă de pe băncile școlii, fi ind copil, în mare 
parte studiată de sinestătător, după manua-
le și cărţi căzute la întâmplare sub mână sau 
din bibliotecă, unele căutate cu insistenţă 
prin librării și la colegi. Rămân în continuare 
pasionat. Prin geografi e am simţit viaţa și lu-
mea în schimbare. Fără geografi e nu e spa-
ţiu, iar fără spaţiu nu existăm. Și noi existăm 
prin spaţiu.

Știinţa (activitatea știinţifi că) a consti-
tuit una din râvnirile mele de bază în acti-
vitatea profesională, cu intenţia de perfec-
ţionare și cunoaștere mai profundă. După 
fi nisarea cursurilor universitare, aveam sen-
zaţia că este o știinţă a persoanelor alese. O 
dată cu desfășurarea activităţii de profesor 
școlar, timp de 7 ani, am simţit o necesitate 
de îmbogăţire a cunoștinţelor, a orizontului 
de cunoaștere geografi că, fapt ce m-a făcut 
să merg spre doctorat.

Doctoranzii - un capitol mai scurt pe 
parcursul activităţii profesionale, dar rodnic. 
Susţinerea și avansarea tinerelor cadre a fost 
o etapă din ultimii 20 de ani de activitate, 
impusă de instanţe, dar și de necesitatea de 
specialiști cu formare geografi că. Am insis-
tat, în pregătirea doctoranzilor, la aspectul 
teritorial al fenomenelor economice, soci-
ale și demografi ce în pregătirea cadrelor 
de înaltă califi care. Printre altele, un sector 
ce trebuie să fi e menţinut și dezvoltat anu-
me de către ASEM. Aici avem și potenţial 
și rezerve sigure.  Personal, am încercat, în 
calitate de conducător știinţifi c, să iniţiez 
direcţii de cercetare geografi că multilatera-
lă cu aspecte de aprofundare demografi că 
și socială în catedră și în ţară. Iar cercetările 
geodemografi ce presupun că vor fi  cele care 
vor aduce noi motivări profunde în aspectul 
dezvoltării durabile spaţiale.  

Profesia – a fost aleasă probabil din su-
fl et. Dacă aș fi  pus în situaţia de a alege azi, 
sper că tot aici aș puncta. 

Publicaţiile au fost o parte componen-
tă a participării la dezbaterile publice știinţi-
fi ce, prima fi ind la Kameneţ-Podolskii (Ucrai-
na), ca mai apoi să nu scap nici un prilej de a 
participa la dialog știinţifi c nici în ţară și nici 
peste hotarele ei. Dar trebuie să recunosc, 
că anume conferinţele și publicaţiile m-au 

ajutat și să fac știinţă, să iniţiez noi teme de 
cercetare, să fac și geografi e, călătorind și 
realizând escale prin lume. Publicaţii, ce azi 
se adună la peste 140 de articole știinţifi ce, 
monografi i, manuale.  

Catedra și laboratorul au fost întot-
deauna locul unde s-a consumat o bună 
parte din viaţa mea, mai bine spus, cerce-
tarea și realizarea tuturor ideilor știinţifi ce, 
profesionale de dezbatere a ideilor poziţiilor 
și a opiniilor.

Academia (ASEM) – a fost o șansă de a 
mă afi rma, de a transmite cunoștinţele tine-
relor generaţii, de aceea nu am ezitat să mă 
înrolez la constituirea ei. Întotdeauna am 
avut o plăcere de a fi  în faţa unui auditoriu 
de ascultători. 

Colegii - întotdeauna mi-au fost alături 
cu sfat, opinii, critici... atât colegii de studii, 
de cercetare, cât și de muncă la catedră și 
laborator.

Studenţii – au fost mulţi, este imposibil 
să-i memorizez pe toţi, dar întotdeauna îmi 
amintesc cu ușurinţă de cei mai buni și cei 
mai slabi, ultimii fi ind mai puţini. Asemeni 
mie, aceasta e situaţia fi ecărui profesor cu 
stagiu. Studenţii sunt faţa profesorului. Ac-
tualii sunt mult mai buni, capabili și cu  po-
tenţial. Mă simt onorat și foarte tânăr, prin 
recunoștinţa lor. 

Familia – este locul unde revin cu drag 
pentru a mă reface pentru o nouă zi. La toate 
etapele vieţii, familia e cea care m-a susţinut 
și m-a înţeles și mi-a încurajat realizările. 

Biblioteca – este ceea ce am acumulat 
de-o viaţă, ceea ce am cel mai scump la mo-
ment. Nu greșesc când spun că am acumu-
lat cărţi de la orice ieșire a mea peste hotare, 
orice conferinţă sau manifestare. Inclusiv în 
condiţiile când nu dispuneam de surse sufi -
ciente, nu am fost econom la bani pentru o 
carte bună. 

Chiar dacă o parte s-au mai pierdut, dis-
persat sau au prins rădăcini în alte biblioteci, 
este bine, înseamnă că sunt utile și vor da 
roade în perspectiva apropiată. Dar îmi sunt 
martori și colegii că și biblioteca ASEM, și 
bibliotecile orășenești au fost o sursă de for-
mare pentru mine. Chiar și în prezent citesc 
tot ce este legat de activitatea și domeniul 
pe care îl profesez.”

Este greu... Este difi cil de a îmbina în 
câteva rânduri, activitatea de o viaţă a unui 
om de valoare, cu atât mai mult de a atinge 
profund acele înălţimi pe care le-a îmbrăţișat 
personalitatea Profesorului Constantin Ma-
tei. Fac parte din cei care am sorbit cu nesaţ, 
și o mai fac și astăzi, din cea mai mare bogăţie 
a Sa – biblioteca, prin care m-am format...

Are o vârstă onorabilă, dar e plin de 
iniţiativă, idei și realizări, fapt ce ne bucură 
profund, pentru că aceasta îl menţine într-o 
formă perfectă de activitate .

Este în primul rând, Profesorul vieţii 
mele, pentru că am activat cot la cot două 
decenii. E cel care a perceput capabilităţile 
fi ecărui învăţăcel prin a-l aduce, a-l îndemna 
și încuraja spre înălţimile știinţei geografi ce. 
Am fost primul geograf care am susţinut teza 
de doctor în geografi a economică aici în ţară, 
fapt cu care mă mândresc. 

E Omul, care nu a cedat vreodată din 
demnitate, inteligenţă și verticalitate în lua-
rea deciziilor, e cel care s-a afi rmat cu respect 
în faţa tuturor, fi e vorba de coleg, șef sau 
subaltern prin exemplu propriu, promovând 
libertatea de a gândi și a expune liber per-
cepţiile. Simplitatea și onestitatea sunt în-
sușiri ce nu l-au înnobilat pe toată perioada 
de cunoaștere. Spiritul de responsabilitate și 
calitate în muncă l-a promovat. Jovial din fi re, 
a transmis această calitate și colegilor.

Este o Personalitate distinsă în geogra-
fi a și demografi a naţională ce a putut promo-

va unicitatea, dimensiunea gândirii geogra-
fi ce în comunitatea universitară. E cel care a 
adus geografi a naţională la noi dimensiuni și 
orizonturi în condiţii și vremuri critice pentru 
întreaga sufl are geografi că. 

Unul din meritul de bază al dlui Matei,  
este că a putut închega și promova un me-
diu de geografi  competitivi și lucrativi printre 
catedrele ASEM. A crescut și a promovat o 
nouă generaţie de geografi  califi caţi la cate-
dră și în ţară, iar de rând cu aceasta menţine 
la ASEM o direcţie deosebit de promiţătoare 
în aprecierea proprie cum este cercetarea de-
mografi că. 

Catedra este visul, viaţa și destinul pe 
care l-a creat, este ceia ce și-a dorit din toate 
puterile.

Profesorul C. Matei este un simbol al 
corectitudinii. Cel care a știut să planeze în 
gândirea geografi că între Vest și Est, între cei 
tineri și cei cu experienţă, cu apreciere con-
sistentă a cercetărilor sale  în ţară și peste 
hotare.    

Cu preţuire desăvârșită vreau din inimă 
să Vă urez La Mulţi Ani!

Cu toată consideraţia și profundă recu-
noștinţă!

Valeriu Sainsus, 
doctor-conferenţiar, 

ASEM

UNFPA, Fondul ONU pentru Popula-
ţie, Ofi ciul din R. Moldova exprimă depli-
na recunoștinţă profesorului universitar, 
șefului Catedrei Geografi e și Economie a 
Mediului din cadrul ASEM, dlui Constan-
tin Matei, cu ocazia jubileului de 70 ani 
de la naștere și 40 ani de activitate aca-
demică. Totodată, UNFPA apreciază co-
laborarea și implicarea deosebită a dlui 
profesor Constantin Matei pentru con-
solidarea școlii naţionale de demografi e 
și dezvoltarea politicilor în domeniu. 

Dl Constantin Matei este unul din 
fondatorii școlii naţionale de demogra-
fi e, fi ind preocupat pe durata întregii sale 
cariere profesoral-didactice de studierea 
proceselor și tendinţelor demografi ce. 
Prin vocaţie, dar și prin competenţa sa 
profesională dl Constantin Matei este 
preocupat de circa patru decenii de 
studierea stării demografi ce din R. Mol-
dova, evaluând tendinţele fenomenului 
în relaţia cu creșterea economică și pre-
venirea unei crize demografi ce, prin pro-
movarea tehnicilor analitice inovatoare, 
identifi carea celor mai bune practici de 
coordonare a politicilor socio-demogra-
fi ce spre realizarea obiectivelor de secu-

ritate demografi că a ţării.
În afara multiplelor studii, articole și 

lucrări știinţifi ce în domeniul populaţiei, 
geografi ei, mediului profesorul Matei 
este și autorul importantului studiu „Car-
tea Verde a Populaţiei R. Moldova” care 
conţine o analiză amplă și comprehensi-
vă a situaţiei demografi ce pe parcursul a 
optsprezece ani, începând cu anul 1990 
și până în anul 2008. Acest studiu, unicul 
în domeniu, reprezintă un instrument 
util de lucru pentru specialiștii în demo-
grafi e și o sursă valoroasă de informaţie 
pentru politicieni, economiști, profesori, 
studenţi și pentru toţi cei interesaţi de 
demografi e. La fel profesorul universitar 
Constantin Matei este și unul din autorii 
Strategiei naţionale de securitate demo-
grafi că – document strategic foarte im-
portant pentru dezvoltarea socio-eco-
nomică a ţării. 

Dl Constantin Matei este membru 
(din a. 2007 de la fondare) al Comisiei 
Naţionale pentru Populaţie și Dezvol-
tare a Guvernului R. Moldova, la fel și 
iniţiatorul programelor de instruire aca-
demică pentru pregătirea specialiștilor 
în demografi e (în premieră pentru R. 

Moldova), organizând în cadrul ASEM 
(2008) primul curs de masterat în Politici 
Demografi ce. 

Fondul ONU pentru Populaţie, Ofi -
ciul din R. Moldova apreciază aportul 
dlui Constantin Matei la gestionarea 
consecventă a studiilor și politicilor 
demografi ce care prevăd printre altele 
și stabilizarea treptată a numărului po-
pulaţiei active și asigurarea condiţiilor 
pentru creșterea cantitativă și calitativă 
a acesteia, realizând conexiunea directă 
a proceselor demografi ce în R. Moldova 
cu starea de sănătate a naţiunii, cu struc-
tura educaţională, de ocupare a forţei de 
muncă și cu fenomenul de îmbătrânire a 
populaţiei în R. Moldova. 

Cu ocazia frumosului jubileu de la 
naștere, dar și de activitate didactică, Vă 
adresăm, Domnule Profesor, calde urări 
de sănătate, fericire și bucurie. Fie ca și în 
continuare viaţa să Vă aducă încredere, 
putere și aceeași generozitate de a face 
binele celor din jur!

Boris GÂLCA, 
d.ş.m., Reprezentant Adjunct 

al Fondului ONU pentru Populaţie 
în R. Moldova

Mentor... cu simţul 
valorii şi respectului 
către subalterni

La acest moment aniversar, 
vin cu cele mai sincere urări de 
sănătate și prosperitate, adre-
sate Omului care mi-a fost în toţi 
acești ani aproape și mi-a mar-
cat existenţa prin prezenţa Sa.

Colaborarea mea profesio-
nală cu dl Constantin Matei își 
are origine la Facultatea Finan-
ţe, în cadrul căreia am activat ca 
prodecan, pe parcursul terme-
nului de decan al Aniversarului. 
În acea calitate, dl Constantin 
Matei a fost pentru mine întru-
chiparea șefului ideal, care a ști-
ut să fi e acel mentor, care te fă-
cea să te simţi utilă și apreciată 
în munca depusă. O mare parte 
a realizărilor mele de astăzi, le 
datorez dlui Constantin Matei, 
personalitatea puternică a că-
ruia m-a inspirat și  motivat pe 
tărâm profesional.

Dincolo de graniţele profesi-
onale ale colaborărilor noastre, 
am descoperit înaltele calităţi 
umane ale acestui om, faţă de 
care am cea mai mare admira-
ţie. Prietenia, Recunoștinţa și 
Respectul mă unește de El și fa-
milia lui, alături de care îi doresc 
să se bucure în continuare de 
momentele frumoase ale vieţii.

LA MULŢI ANI!!!

Cu profund respect, 
Valentina Paladi,

 conf.univ., decanul 
Facultăţii Contabilitate, 

ASEM

CONSTANTIN MATEI LA CONSTANTIN MATEI LA 70 DE ANI70 DE ANI

CONSTANTIN MATEI: 
O VIAŢĂ ÎNNOBILATĂ DE VALORI, 
PE MĂSURA TRĂIRILOR 

CURRICULUM VITAE
Constantin Matei s-a născut la 4 aprilie 1940, în comuna Hârtopul Mic, (Ju-

deţul Orhei, România), actualmente Republica Moldova, raionul Criuleni, fi ind 
al șaptelea din cei opt copii, într-o familie de ţărani.

Studiile le-a urmat la școala primară din satul natal, la care a urmat și ciclul 
de șapte clase, apoi școala medie de 10 clase din satul vecin, Hârtopul Mare, 
absolvită în 1958. În același an, s-a înscris la Facultatea Geografi e cu aceeași 
specializare, Universitatea de Stat din Tiraspol, fi nisând studiile în 1963. 

Doctoratul l-a continuat între anii 1969-1972, la Academia de Știinţe a Repu-
blicii Moldova, secţia „Geografi e”, unde i-au fost colegi acad. Tatiana Constanti-
nova, conf. Nicolae Boboc, M. Coșcodan. La pregătirea profesională au contri-
buit și s-a inspirat de la profesorii F. Doroganici, Vasile Proca.

Studiile post-doctorale au urmat în anii 1990-1991, la Universitatea de Stat 
din Moldova.

Serviciul militar – 1963-1965, Republica Belarusi și Federaţia Rusă, în trupele 
de aviaţie.

 Funcţii ocupate:
- 1961 - profesor la școala medie din Mingir, Hâncești;
- 1963 - profesor la școala medie din Ţigănești, Strășeni;
- 1965 - profesor Cunicea, Florești;
- 1971 - cercetător la Academia de Știinţe  a Moldovei, secţia „Geografi e”;
- 1972 - cercetător superior și șeful Laboratorului de Demografi e la Institutul 

de Planifi care a Comisiei de Planifi care;
- 1977 - lector superior, conferenţiar Catedra Economie a Muncii a Facultăţii 

Economie a Universităţii de Stat din Moldova;
- 1980 - prodecan al Facultăţii de Economie, USM;
- 1982 - șef Catedră „Geografi e Economica” a Facultăţii Economie, USM;
- 1991 - șef Catedră „Geografi e și istorie economică”, ASEM;
- 1996 - decan al Facultăţii Finanţe, ASEM;
- 2001 - șef Catedră Geografi e și Economia Mediului, ASEM.
Funcţii eligibile
- 1992-1998 - Membru al Comisiei de Experţi a Comisiei Superioare de Ates-

tare;
- 1991-2000 - Membru al Consiliului de susţinere a tezelor de doctor și doctor 

habilitat de pe lângă Institutul de Geografi e al AȘM;
- 2000 - Președintele Seminarului de Profi l de la ASEM;
- 2001-2004 - Președintele Comisiei de Susţinere Publică a tezelor de doctor;
- 1990 - Membru al Comisiei de Populaţie a Societăţii Geografi ce Internaţio-

nale;
- 2005 - Membru al Comisiei Naţionale pentru Populaţie de pe lângă Guver-

nul Republicii Moldova.

Vă mulţumim pentru generozitatea Dvs. 
de a face bine celor din jur!

Am marea ocazie
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La concurs au participat cei mai in-
genioși studenţi ai anului II, Facultatea 
Finanţe, care au obţinut cunoștinţe pro-
funde în domeniul “pieţelor de capital” 
pe parcursul anului, desigur, încurajaţi 
de profesorii din cadrul Catedrei Inves-
tiţii și Pieţe de Capital.

Concursul s-a desfășurat sub ochiul 
vigilent al Comisiei de experţi în urmă-
toarea componenţă: Președinte:  Rodica 
Hîncu, prof. univ., dr. hab., șef Catedră 
Investiţii și Pieţe de Capital; membri: 
Stela Muntean, șef direcţie “Analize 
strategice și dezvoltare”, CNPF; Natan 
Garștea - director compania de rating 
și estimare “Estimator VM”; Viorica Bon-
darev - Director S.A. “Grupa  fi nanciară”;  
Veronica Vragaleva - membru al clubu-
lui de Jocuri intelectuale Erudit Caff e, 
absolventa ASEM și căpitanii echipelor 
participante la concursul ”Brain Ring”, 
ediţia I:  Olga Homina, Tatiana Burțaeva, 
Veronica Fală. 

La concurs au participat patru echi-
pe: „Blueberry” - căpitan Floranscaia Eca-
terina, „Forward” -  Lupușor Alexandru, 
„Brokerii” - Botnari Anastasia, „Neuron” 
– Gorcea  Diana. 

Concursul s-a desfășurat în două 
etape. Prima etapă a derulat în două 
runde. În runda I au concurat echipele 
„Blueberry” și „Brokerii”, câștigătoare a 
devenit echipa „Brokerii”. În runda II au 
concurat echipele „Forward” și „Neuron”, 
câștigătoare a devenit echipa „Forward”.  

În etapa fi nală, au concurat echipe-
le ”Forward” și ”Brokerii”, învingătoa-

rea concursului fi ind echipa ”Brokerii”. 
Drept cel mai bun jucător al concursu-
lui a fost desemnat de către echipa de 
experţi studentul grupei FB 276  Madan 
Stanislav. 

Concursul s-a desfășurat într-un 
mod interactiv, cu elemente de ingeni-
ozitate, rapiditate și umor.

Între runde au fost prezentate sce-
nete la tema concursului și pauze muzi-
cale interpretate de către susţinători. 

Toţi participanţii la concursul inte-
lectual au fost premiaţi cu literatură de 
specialitate, rechizite de logistică, abo-
namente la Star Net, enciclopedii, abo-
namente la revista INOWIES etc.

Premierea participanţilor la concurs 
s-a realizat prin suportul acordat de că-
tre următorii sponsori: Academia de Ști-
inţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare 
și Transfer Tehnologic, Compania „Star 
Net”, Societatea pe Acţiuni „Union Feno-
sa”, rectoratul ASEM și Catedra Investiţii 
și Pieţe de Capital. 

Organizarea concursului ”Brain 
Ring” solicită mult timp și concentrare, 
dar mai importante sunt efectele aces-
tuia, care aduc multe satisfacţii celor im-
plicaţi și interesaţi. De sperăm că ”Brain 
Ring-ul” va rămâne vivace și se va des-
fășura în mediul studenţesc încă multe 
ediţii, aducând noi cunoștinţe viitorilor 
specialiști în domeniu.

Comitetul Organizatoric 
al concursului „Brain -Ring”, 

ediţia a II-a.

De-a lungul anilor, începând cu 
primele jocuri olimpice, oamenii au 
demonstrat calităţi deosebite în di-
verse domenii, fi e în cadrul jocurilor 
sportive, fi e în cadrul competiţiilor 
intelectuale. Desfășurarea competi-
ţiilor necesită o bună organizare și 
un înalt profesionalism. 

Cunoaștem, că în orice activita-
te există un miez, care poate purta 
denumirea de “motor” sau așa-zisul 
“sufl et”. Acest “sufl et” este reprezen-
tat de suporterii, care îi susţin și îi 
admiră pe actorii jocului și, desigur, 
ei sunt cei care motivează jucătorii la 
o participare mai bună și la un efort 
mai mare spre obţinerea victoriei.

Brain Ring-ul desfășurat de către 
studenţii anului II, Facultatea Finanţe, 
sub egida Catedrei Investiţii și Pieţe 
de Capital este un joc în echipă, care 
pune accentul nu doar pe logică și cu-
noștinţe, dar și pe viteza gândirii. Jo-
cul a derulat într-un mod foarte bine 
organizat, energic și cu multe emoţii.

Pregătirile pentru acest concurs 
au evoluat în dependenţă de sarci-
nile pe care le-au primit fi ecare. Însă 
cred că cel mai ingenios și cel mai 
vesel le-a fost susţinătorilor, care au 
pregătit scenete, au alcătuit logouri 
și au lucrat într-o echipă plină de 
umor și curaj. 

Emoţiile trăite de noi, suporterii, 

în momentul când răspundea echi-
pa preferată,  erau deosebite: inima 
se încleșta, iar respiraţia era oprită și 
dacă răspunsul era corect, un strigat 
involuntar răsuna în sală. 

Activităţile din anii de studenţie 
antrenează lucrul în echipă, abilită-
ţile de colaborare și, desigur, eveni-
mentele care au loc în această zi sunt 
de neuitat. Mulţumim Catedrei In-
vestiţii și Pieţe de Capital, care a dat 
posibilitate studenţilor de la Faculta-
tea Finanţe să-și dezvolte abilităţile 
de lucru în echipă. 

Alla Cazac, gr. FB 289, 
  Facultatea Finanţe 

BRAIN RING 
”PIAŢA DE CAPITAL: 
PREZENT ȘI VIITOR”

”Piaţa de Capital: prezent și viitor” este genericul concursului „Brain Ring”, organizat, 

la 26 februarie curent, de către Catedra Investiţii și Pieţe de Capital. Ajuns la cea de-a 

doua ediţie, acest concurs a avut scopul de a diversifi ca modalităţile de studiere și 

aprofundare a cunoștinţelor acumulate la orele teoretice și cele practice. 

Un factor important în dezvol-
tarea studenţilor ca buni specialiști 
sunt, fără îndoială, activităţile extra-
curriculare organizate atât de către 
studenţi, cât și de către profesorii 
ASEM-ului. Dacă e să vorbim des-
pre ,,Brain Ring”, atunci se poate de 
afi rmat cu certitudine că organiza-
torii acestui concurs au reușit să ţină 
cont de toate caracteristicile defi ni-
torii ale unei asemenea competiţii, 
astfel ca acesta să fi e interesant, cu o 
tematică corespunzătoare, cu o co-
ordonare a jocului destul de simplă, 
dar completă, un juriu competent 
în domeniul dat, patru echipe și un 
public destul de agitat și încântat de 
ceea ce se desfășura în faţa lor.

Trebuie de recunoscut că ,,Brain 
Ring” dă frâu liber nu doar capaci-
tăţilor și posibilităţilor noastre de a 
căpăta noi cunoștinţe în domeniile 
respective, dar în calitate de parti-
cipanţi, obţinem avantajul de a ne 
afi rma și ca personalităţi, specialiști 
și poate ca economiști adevăraţi. În 
caz de victorie, te simţi campion, 
dacă nu - simţi că trebuie de mai lu-
crat.

Pe parcursul concursului, a domi-
nat o adevărată atmosferă de com-
petitivitate între echipe și partici-
panţi, fi ind întreţinută de susţinerea 
suporterilor fi ecărei echipe. Juriul a 
dat dovadă de inteligenţă și obiec-
tivitate, fi ind echidistant cu  toate 
cele patru echipe participante.

Concursul s-a fi nalizat cu premii 
acordate de către sponsori și orga-
nizatori, cu urări, cu felicitări și cu 
multe, multe aplauze.

Personal, aș dori să mulţumesc 
organizatorilor, care mi-au dat posi-
bilitatea de a participa la concurs și 
să urez multă baftă celor care vor fi  
viitorii membri ai echipelor partici-
pante la ediţiile viitoare ale compe-
tiţiei. Fiţi cei mai BUNI!

Alexei Colesnic, 
gr. FB 283

,,Brain Ring”- 
o cale spre personalitate

SUPORTERII – SUFLETUL COMPETIŢIEI
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„Bancherul modern – cunoștinţe 
teoretice profunde și deprinderi prac-
tice temeinice” – acesta a fost generi-
cul TVC-ului, care a devenit o tradiţie 
atât pentru Catedra Bănci și Activitate 
Bancară, condusă de prof. univ., dr. 
Oleg Stratulat, dar și pentru ASEM în 
general. Problemele „abordate” în ca-
drul concursului au fost variate, de la 
viaţa de student până la criza fi nanci-
ară. Deosebit de impresionant a fost 
faptul că, deși e criză peste tot, echi-
pele concurente - „VA - BANK” (căpitan 
- Radu Hăbășescu, student în gr. FB-
285, Facultatea Finanţe) și „BAN-COM-
MENT” (căpitan - Anatol Gurschi, stu-
dent în gr. FB-287, Facultatea Finanţe) 
au reușit să convingă două bănci să 
participe la concurs în calitate de 
sponsori. Astfel, reprezentanţii BC 
„VICTORIABANK” S.A. (președinte Na-
talia Politov-Gangaș) și BC “MOLDOVA 
- AGROINDBANK” S.A. (președinte Na-
talia Vrabie) au revenit la ASEM pentru 
a se întâlni cu unii dintre cei mai inge-
nioși studenţi de la instituţia noastră, 
dar și pentru a afl a, ce cred acești ti-
neri despre viaţa lor, despre societa-
tea în care trăim, despre problemele 
cu care ne confruntăm, dar și despre 

anumite soluţii care s-au întrezărit în 
cadrul probelor de concurs.                                                                  

„Banca – a doua noastră casă”, „Și eu 
nou, și banca veche” sunt doar câteva 
generice ale probelor de concurs. Pro-
tagoniștii competiţiei – echipele no-
minalizate, dar și numeroșii suporteri 
au demonstrat că umorul poate fi  „în 
capul mesei” în orice situaţie, în pofi da 
oricăror probleme cu care se confruntă 
o societate. Totodată, concurenţii au 
demonstrat și abilităţi de regizori, ac-
tori, specialiști în domeniul PR, mai ales 
atunci când au prezentat câte una din 
cele două bănci care au sponsorizat 
concursul. Impresionante, amuzante și 
ingenioase mi-au părut video-clipurile 
pe care le-au elaborat și prezentat.

Concurenţii au fost nevoiţi să dea 
dovadă și de cunoștinţe temeinice în 
domeniul disciplinelor bancare, în ca-
drul unei probe speciale intitulate „Am 
învăţat și eu odată...”. Ceva asemănător 
– demonstrarea cunoștinţelor teoreti-
ce și practice din activitatea bancară – 
a fost și în proba cu genericul „Meseria 
– bancher”. 

Performanţele echipelor au fost 
evaluate de juriul în următoarea com-
ponenţă: președinte: Silvia Ghinculov, 

VIITORII BANCHERI DE LA ASEM 
ȘTIU SĂ ÎNVEŢE BINE, 

DAR ȘI SĂ-ȘI FACĂ VIAŢA 
MAI INTERESANTĂ

Dacă credeţi că bancherii sunt doar cel mai bine plătiţi dintre toţi an-
gajaţii din Republica Moldova și sunt interesaţi doar de atragerea noilor 
clienţi și de prosperarea băncii în care activează, s-ar putea să nu aveţi 
dreptate. Pentru că ei, bancherii, mai bine zis viitorii bancheri – actual-
mente studenţi la Facultatea fi nanţe a ASEM, vin cu o sumedenie de ar-
gumente în favoarea unui spectru foarte larg de interese ce îi preocupă. 
Acest lucru le-a reușit în mod deosebit în una din zilele lunii martie, când 
au răspuns provocării de a participa la un TVC de zile mari, cu multe con-
cursuri, înscenări ale diferitelor situaţii din viaţa și activitatea cotidiană a 
bancherilor, cu multă muzică și umor. Organizarea și desfășurarea acestei 
activităţi a fost posibilă datorită ingeniozităţii, entuziasmului și elanului 
profesorilor de la Catedra Bănci și Activitate Bancară, precum și studenţi-
lor care sunt pasionaţi de studiul băncilor și al activităţii bancare.

dr. în economie, director Biblioteca Ști-
inţifi că ASEM; Marina Gospodarenco, 
economist coordonator, Direcţia Ana-
liză și Dezvoltare  – BC “VICTORIABANK 
“ S.A.; Galina Vasiliţa, șef Departament 
Strategie și Marketing, Activitate Re-
tail ”BC “MOLDOVA - AGROINDBANK” 
S.A.; Angela Secrieru, prof. univ. inter., 
dr. hab., Catedra Bănci și Activita-
te Bancară,  Alexandru Șcerbanschi, 
conf. univ. dr.; Victoria Cociug, conf. 
univ., dr., Catedra Bănci și Activitate 
Bancară,  Indiana, interpretă.

Importanţa și seriozitatea aces-
tui gen de competiţii organizate de 
Catedra Bănci și Activitate Bancară 
au fost demonstrate și de consultan-
ţa și susţinerea mai multor specia-
liști de valoare: consultanţi știinţifici: 
Ana Berdilă, conf. univ. dr., Catedra 
Bănci și Activitate Bancară, Aliona 
Zubic, conf. univ. dr., Catedra Bănci 
și Activitate Bancară; consultanţi ar-
tistici: Aliona Oleinic, regizor, teatrul 
„SATIRICUS”, Petru POPA, poet, Uni-
unea Scriitorilor; consultanţă muzi-
cală: Valentin Dragomir, interpret, 
conducător artistic ASEM. Concursul 
s-a bucurat și de susţinere informaţi-
onală, asigurată de Radio Noroc, pos-
tul de televiziune „Noroc TV” și ziarul 
„Curierul Economic”. Și pentru că un 
concurs ar rămâne fără farmec dacă 
nu ar fi  prezentat corespunzător, nu 
pot să nu amintesc în acest context 
buna dispoziţie oferită atât echipelor 
concurente, cât și membrilor juriului 
și suporterilor de către Denis Valac, 
TVC-ist, student al ASEM, care a fost 
prezentatorul acestei ediţii a TVC-ului.

Pauzele muzicale ale concursului 

au fost asigurate de către Indiana și 
Valentin Dragomir.

Prezent la festivitate, dl Grigore 
Belostecinic, , prof.univ., dr. hab., m. c. 
al AȘM, rector al ASEM, a salutat echi-
pele concurente și susţinătorii acesto-
ra, menţionând importanţa și utilita-
tea unor astfel de acţiuni, precum și 
necesitatea implicării cât mai active, 
prin diverse modalităţi, a băncilor în 
sprijinul învăţământului economic 
performant. Or, numai prin susţinerea 
specialiștilor de la diverse întreprin-
deri, inclusiv de la bănci, studenţii de 
astăzi pot deveni specialiștii compe-
tenţi de mâine. 

„Sperăm că în viitor, cei mai buni și 
cei mai de succes bancheri din Repu-
blica Moldova se vor mândri cu faptul 
că au fost membri ai Clubului Stu-
denţilor Bancheri, iar amintirile des-
pre participarea la astfel de concursuri 
vor fi  unele dintre cele mai frumoase”, 
a menţionat dl Oleg Stratulat, prof. 
univ. dr., șef Catedră Bănci și Activitate 
Bancară. 

Membrii celor două echipe con-
curente au primit diplome și cadouri 
de preţ, oferite de către sponsorii ac-
ţiunii: BC “VICTORIABANK “ SA și ”BC 
“MOLDOVA - AGROINDBANK” SA.

Concursurile tip TVC sunt o tradiţie 
pentru Catedra Bănci și Activitate Ban-
cară, ele fi ind organizate cu scopul de a 
aprofunda cunoștinţele teoretice și prac-
tice ale viitorilor specialiști în domeniul 
bancar, dar și pentru a provoca și alţi stu-
denţi să participe la diversifi carea activi-
tăţilor organizate de și pentru studenţi.

Tatiana ROŞCA
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Distincţii 
* Medalia “Pentru valorifi carea pămân-

turilor de ţelină”, acordată de Prezidiul 
Sovietului Suprem al URSS în 6 octombrie 
1958.

* Medalia “Meritul Civic”, 22 august 
1996, acordată de Președintele Republicii 
Moldova.

* Diploma Certifi cate of Attendance, 
Balkan Medical Days, Iași, România, 28-30 
aprilie 1999

* Diploma pentru rezultatele remar-
cabile în cercetare-dezvoltare obţinute în 
anul  2002, acordată de Consiliul Suprem 
pentru știinţă și Dezvoltare Tehnologică, 22 
mai 2003.

* Diplomă pentru participarea la Uni-
versitatea Economică de Vară Băile Tușnad, 
1-7 iulie 2002, acordată de Asociaţia Gene-
rală a Economiștilor din România.

* Diplomă de Onoare, acordată de ASE 
București cu ocazia celei de-a 90-a uni-
versări a Academiei de Studii Economice 
București, martie 2003.

* Înscris de Onoare și Gratitudine de 
către Consiliul Judeţean Gorj, România, 3-8 
iulie 2003 pentru aportul decisiv în reușita 
manifestării știinţifi ce de excepţie – cel de-
al 28- lea Congres ARA.

* Câștigătorul Marelui Premiu “Grigo-
re MOISIL” (anul 2005) pentru succesele 
remarcabile, obţinute în domeniul Infor-
maticii Economice, Asociaţia INFOREC, 
România.

* Medalia de Argint (anul 2006) pentru 
succesele remarcabile, obţinute în dome-
niul Informaticii în anii 1991-2005, oferit de 
Academia de Știinţe a Moldovei.

* Premiul Academiei Româno-Ameri-
cane de Arte și Stiinţe pentru anul 2005 
“The American Romanian Academy Award, 
2005”, oferit de Academia Româno-Ameri-
cană de Știnte și Arte.

Cele mai importante 
publicaţii

MONOGRAFII:
* D. Todoroi, S. Nazem, T. Jucan, D. 

Micusha. Transition To A Full Information 
Society: Stage Development. // Working 
Paper No. 98-2, UNO, Omaha, USA, March 
1998. - 38 p.

* D. Todoroi, I. Covalenco, V. Caun, T. 
Jucan, B. Delimarschi, T. Gadilica. The Com-
puter Aided Education Systems. // ASEM 
Press, Chișinău, 1997. - 70 p. 

* D. Todoroi. Computer Science. The 
Adaptable Programming. The Basic Con-
ceptions. // ASEM Press, Chișinău, 1992. 
- 76 p. (Eng.)

MANUALE ŞI MATERIALE 
DIDACTICE:

* Dumitru TODOROI, Diana MICIȘA, 
Gloria-Cerasela CRIȘAN, Elena NECHITA. IN-
FORMATICS BASES. 2nd Revised Edition.// 
Editura PIM, Iași, 2008, 532 p.

* Dumitru TODOROI, Diana MICIȘA, 
Gloria-Cerasela CRIȘAN, Elena NECHITA. 
BIROTICĂ. Vol.I, Ediţia a 2a, revăzută și adă-
ugită. // EduSoft, Bacău, 2007, 254 p.

* Dumitru TODOROI, Diana MICIȘA, 
Elena NECHITA, Gloria-Cerasela CRIȘAN, 
Simona Elena VÂRLAN. BIROTICĂ. Vol.II. Edi-
ţia a 2-a, revăzută și adăugită. // EduSoft, 
Bacău, 2007, 179 p.

* Dumitru TODOROI, Diana MICIȘA, 
Elena NECHITA, Gloria-Cerasela CRIȘAN, 
Iulin Marius FURDU. BIROTICA. // EDUSOFT, 
Bacău, 2006, 319 p.

* D. Todoroi, Elena Nechita, Gloria-Ce-
rasela Crișan. Baze de date pentru econo-
miști. // PERFORMANTICA, Iași, România 
2005, 131 p.

* D. Todoroi, D. Micușa, E. Nechita. IN-
FORMATICS BASES. // (Teaching Aids) // Ed. 
ASEM, Chișinău 2005, 301 p. (Eng.)

* D. Todoroi, D. Micușa, S. Spataru, V. 
Andronatiev, Z. Todoroi, S. Donici. Data 
Bases and Communication Tools. MULTI-
MEDIA COMMUNICATIONS.(Teaching Aids) 
// Ed. ASEM, Chișinău 2004, 301 p. (Eng.)

* D. Todoroi, D. Micușa, V. Clocotici, I. 
Linga, V.Tapcov, N. Drucioc, A. Calcatin, M. 
Morari. Baze de date și mijloace de comu-
nicare. Ms ACCESS – 2000. // Ed. ASEM, 
Chișinău 2002, 330 p.

* D. Todoroi, D. Micușa, V. Clocotici, I. 
Linga, V.Tapcov, N. Drucioc, A. Calcatin, M. 
Morari. Data Bases and Communications 
Tools. Ms ACCESS – 2000. // Ed. ASEM, 
Chișinău 2002, 337 p. (Eng.)

* D. Todoroi (Coordinator). BIROTICA. 
Microspft WORD-2000. Microsoft EXCEL-
2000. // Editura „Ștefan Lupașcu”, Iași, 2001, 
160 p.

* D. Todoroi, D. Micușa, T. Gîdilica, S. 
Creţu, I. Gheorghișteanu, C. Vidrașcu, A. 
Robu, A. Olărescu. PASCAL Language. // Ed. 
ASEM, Chișinău 2001, 232 p. (Eng.)

* D. Todoroi, D. Micușa, T. Gîdilica, S. 
Creţu, I. Gheorghișteanu, C. Vidrașcu, A. 
Robu, A. Olărescu. Limbajul PASCAL. // Ed. 
ASEM, Chișinău 2001, 224 p.

Granturi câştigate 
În cadrul cercetărilor și implementărilor 

au fost câștigate în ultimii 15 ani 12 gran-
turi, printre care:

* Fellowship under the 1993/1994 
Fulbright-Eccles Center Exchange Program, 
London, Great Britain (Implementator: D. 
Todoroi).

* Fellowship under the 1997/1998 
Fulbright Scholar Program “Research/Lec-
turing Award in the United States”, Omaha, 
USA (Implementator: D. Todoroi).

* Fellowship under the 2002/2003 
Individual Mobility Grant MOL0003 of 
Education  TEMPUS Program – Coopera-
tion with the USA & Canada, Venice, Italy 
and Hamburg, Germany (Implementator: 
D. Todoroi).

* Participarea la lucrările Congresului al 
27-lea al ARA, Oradea, 2002  (Sponsor: Am-
basada SUA, Implementator: D. Todoroi).

* Participarea la lucrările Congresului 
al 28-lea al ARA, Târgu Jiu, 2003 (Sponsor: 
Ambasada SUA, Implementator: D. Todo-
roi).

* Participarea la lucrările Congresului 
al 29-lea al ARA, Bochum, Germany, 2004 
(Sponsor: Universitatea de Știinţe aplicati-
ve, Bochum, Germania: Implementatori: D. 
Todoroi, conf. dr. Marina Coban).

* Participarea la lucrările școlii NATO 
ARW “Concurrent Information Processing 
and  Computing”, Sinaia, România, 2003 
(Sponsor: NATO, Implementator: D. Todo-
roi).

* Granturi de participare la școala de 
vara „E-Business, E-Economie, E-Societate 
etc” de la Băile Tușnad, România în anii 
2001-2009. (Sponsori: ASEM și ASE Bucu-
rești. Implementator: D. Todoroi, împreună 
cu circa 300 studenţi, masteranzi și docto-
ranzi de la ASEM).

* Grantul Microsoft România, 2004-
2005, februarie 2004, (18 luni) București. 
Grant în valoare de 799 USD câștigat 
pentru Centrul de Cercetare Economică al 
ASEM, facultate, catedră și Departament de 
informatică al ASEM.

* Grantul de participare la Conferinta 
internaţională “AvH conference – scientifi c 
FORUM”, Universitatea tehnică din Timișoa-
ra, 23-26 februarie 2005. (Sponsor: Univer-
sitatea Tehnică din Timișoara, România; 
Implementator: D. Todoroi).

Consemnare 
de Andrei PRODAN

DUMITRU TODOROI – 
LA 70 DE ANI

La 13 martie curent profesorul universitar, doctorul habilitat în informatică 
Dumitru TODOROI a împlinit venerabila vârstă de 70 de ani. Domnia sa peste 50 
de ani i-a consacrat dezvoltării ştiinţei „Informatica”. Activitatea dlui D. Todoroi 
este vastă şi multilaterală. Profesorul D. Todoroi activează în cadrul catedrei “Ba-
zele informaticii economice” a Academiei de Studii Economice din Moldova din 
anul 1991. În această perioadă a ocupat funcţiile de decan la facultatea “Finan-
ţe” (1991-1992), decan la facultatea “Cibernetică, statistică şi informatică econo-
mică” (1992), prorector cu relaţii internaţionale şi reciclare (1992-1994), prorector 
cu activitate ştiinţifi că (1997), director al “Centrului de Cercetare Economică” al 
ASEM (2002-2005) şi preşedinte al seminarului ştiinţifi c „Sisteme de informatizare 
şi dezvoltare a societăţii secolului XXI” al ASEM (din 1991 până în prezent). 

Dumitru Todoroi duce un lucru stiinţifi c și 
didactic activ și productiv. Lecţiile, seminarele si 
lucrările de laborator le efectuează la un nivel în-
nalt cu predare în limbile engleză, română și rusă. 
Este autorul a circa 300 de publicaţii, printre care 
19 monografi i și 24 manuale și lucrări metodico-
didactice. Ultimele publicaţii sunt în majoritatea 
cazurilor în limba engleză și română.

Planul de cercetări știinţifi ce, efectuate 
din anul 1991 și până în prezent de catre prof. 
Dumitru Todoroi și membrii seminarului ști-
inţifi c “Sisteme de informatizare și dezvoltare 
a Societăţii Secolului XXI”, pe care îl conduce, 
include cercetări moderne din informatica 

contemporană: Comunicări Adaptabile; Siste-
me de Informatizare a Societăţii Secolului XXI; 
Sisteme de Instruire Asistate de Calculator; 
Sisteme Adaptabile de Programare; Sisteme 
MULTIMEDIA; Suisteme adaptabile în Societa-
tea Conștiinţei.

În ce privește pregătirea și perfecţionarea 
cadrelor știinţifi co-dodactice, Dumitru Todoroi 
a fost conducător știinţifi c la susţinerea teze-
lor de doctor în știinţe la Sergiu Creţu (ASEM, 
Moldova), Elena Nechita și Cerasela-Gloria Cri-
șan (Bacău, România), Luminiţa Chiran (Vaslui, 
România), Sabin Buraga (Iași, România), Da-
niela Sofronie-Dudău (Vaslui, România), Ser-

giu Pereteatcu (Chișinău, Moldova), Alexandr 
Aheguchian (Sofi a, Bolgaria). De asemenea D. 
Todoroi a fost conducător știinţifi c la pregăti-
rea de susţinerea tezelor de doctor în știinţe 
a competitorilor Ion Linga, Ion Covalenco și 
Sergiu Creţu și 9 doctoranzi de la Universitatea 
„Al. I. Cuza” din Iași.

Lucrul știinţifi c cu studenţii în ultimii 10 
ani – conducător la cercul știinţifi c studenţesc 
“Sisteme de informatizare și dezvoltare a Soci-
etăţii secolului XXI”. A condus, pregătit și pre-
zentat 187 comunicări știinţifi ce studenţești 
le Forumurile Internaţionale și Republicane a 
tinerilor cercetători.

ACTIVITĂŢI PUBLICE
* Deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova, anii 1990-1994.

* Vice-Președinte al Comitetului Or-
ganizatoric la Conferinţa Internaţională 
“Știinţa, businessul, societatea: evoluţii 
și intercorelări în condiţiile integrării în 
spaţiul european”, Chișinău, 12-14 fe-
bruarie 2004

* Vice-Președinte al Comitetului Orga-
nizatoric al Simpozionului Internaţional 
“Integrarea europeană și competivitatea 
economică”, 23-24 septembrie 2004

* Membru al Comitetului Organizato-
ric al Congresului al 29-lea al ARA: “The 
29th Annual Congress of the ARA of Sci-
ences and Arts (ARA)”, Bochum, Germa-
nia, 7-12 septembrie 2004

* Președinte al Comitetului Local de 
Organizare LOC (Local Organizing Com-
mittee) al NATO ANW “The Fourth CEENet 
Workshop of Network Management” Ma-
nagement Issue for Excelence in Resear-
ch and Education Networking”, Chișinău, 
8-12 octombrie 2004.

* Membrul Consiliului de susţinere a 
tezelor de doctor și doctor habilitat pe 
lângă Universitatea de Stat din Chișinău.

* Președinte al Congresului al 30-
lea al Academiei Româno-Americane în 
Știinţe și Arte (The 30th ARA Congress 
Chairman), Chișinău, 5-10 iulie 2005.
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Grigore Belostecinic, rectorul 
ASEM, dr. hab., prof. univ., membru 
corespondent al AŞM, în cuvântul său 
de salut a menţionat că succesele stu-
denţilor ASEM pe arena naţională şi 
internaţională au fost obţinute datorită 
lucrului perseverent al sportivilor şi 
antrenorilor instituţiei. El le-a mulţu-
mit pentru munca depusă şi a asigurat 
asistenţa că pe viitor sportivii şi profe-
sorii lor se vor bucura de aceeaşi susţi-
nere din partea conducerii ASEM. 

Un rol benefi c pentru obţinerea 
rezultatelor pe arena naţională şi inter-
naţională a sportivilor Academiei au 
avut competiţiile desfăşurate în cadrul 
Spartachiadei ASEM, la care au parti-
cipat studenţii tuturor facultăţilor, care 
au concurat la cinci probe de sport. 
Conform totalurilor, campionii ediţiei 
2009 au devenit studenţii de la facul-
tatea Finanţe (decan – Ludmila Cob-
zari), care au acumulat 71 de puncte. 
Pe locul doi s-au situat sportivii de la 
facultatea Economie Generală şi Drept 
(decan – Dorin Vaculovschi) cu 59 de 
puncte, iar pe treapta a treia s-au cla-
sat cei de la Business şi Administrarea 
Afacerilor (decan – Angela Solcan), 
cu 58 de puncte la activ.

Grigore Belostecinic şi Vasile Scu-
telnic, şeful catedrei Educaţie Fizică şi 
Sport, au decorat echipele instituţiei 
premiante în cadrul Universiadei-
2009. Astfel, selecţionatele de baschet 
masculin şi volei feminin au urcat pe 
cea mai înaltă treaptă a podiumului de 
premiere (de menţionat că baschetba-
liştii în 2009 au cucerit pentru a treia 
oară Cupa Republicii Moldova, iar vo-
leibalistele au obţinut succes în toate 
competiţiile la care au participat anul 
trecut – campionatul naţional, Cupa 
Moldovei şi universiada). Pe locul doi 
s-au situat echipele de triatlon forţă 
(antrenor – Vladimir Gostev), echipa 
feminină de baschet (antrenor – Vasile 
Scutelnic) şi luptătorii de stil liber (an-
trenor – Stanislav Armanov). De me-
daliile de bronz s-au învrednicit judo-
canii (antrenor – Stanislav Armanov).

Merită nominalizate componente-
le echipei de volei feminin în frunte cu 

antrenaorea Taisia Catrenco: Olga Lu-
paşco, Diana Harcovei, Viorica Bâtcă, 
Elena Gosteva, Anastasia Burdeinaia, 
Ariana Sorocean, Elena Caravansca-
ia, Ecaterina Lupu, Xenia Copâlova, 
Tatiana Diaconiţă, Tatiana Ceban şi 
Eugenia Ceban.

Din lotul echipei de baschet mas-
culin fac parte: Denis Aculov, Victor 
Dunaev, Veaceslav Doroşeco, Euge-
niu Jignea, Constantin Tcaci, Andrei 
Buga, Maxim Petrenco, Alexei Onila, 
Eugeniu Deresco, Eugeniu Nartov şi 
Vitalie Oprea. Antrenor – Vasile Scu-
telnic. 

În ajunul sărbătorii de 8 martie un 
frumos succes a obţinut echipa femi-
nină de baschet a ASEM, câştigând 
prestigiosul trofeu Cupa Consiliului 
Rectorilor. Iată numele câştigătoare-
lor: Nadejda Gribanova, Liuba Ne-
dranco, Adriana Paladi, Diana Ropot, 
Irina Franţ, Tatiana Dem, Diana Ghe-
rasimenco, Margarita Smirnova, Mar-
garita Şalopa, Anastasia Ghiţu.

De premii individuale s-au învred-
nicit următorii sportivi: Zalina Marghi-
eva (atletism), Vitalie Turcan (nataţie), 
Dan Golub (dublu campion la şah şi 
joc de dame), Igor Irodenco, Stanislav 
Reabov, Vladimir Evdochimov, Victor 
Cozari (toţi – triatlon forţă), Gheorghe 
Darii, Nicolae Ceban (ambii – lupta li-
beră), Vasile Braga (judo), Igor Soro-
ca şi Vitalie Mândrescu (ambii – lupta 
trânta). 

Punctul culminant al sărbătorii l-a 
constituit decorarea de către dl Grigore 
Belostecinic a celor mai buni sportivi 
ai ASEM-2009: maestru al sportului 
Eugeniu Nartov (baschet) şi maestru 
al sportului de categorie internaţională 
Zalina Marghieva (atletism).

Zalina Marghieva se învredniceşte 
de acest titlu al doilea an consecutiv. 
Recent ea a obţinut încă un succes ră-
sunător în oraşul francez Arles, unde 
a devenit câştigătoarea Cupei Europei 
la aruncări, titlu cucerit şi în 2009. La 
concursul pentru sportivii cu cenz de 
vârsta de până la 23 de ani, Zalina a 
reuşit rezultatul de 70,77 m. Această 
performanţă depăşeşte cu mai bine de 

un metru baremul olimpic de categoria 
„A”. Sportiva noastră a surclasat prin-
cipala sa concurentă, Jenny Ozorai 
din Ungaria, cu 7 metri! În concursul 
pentru senioare la aruncarea ciocanu-
lui, Marina Marghieva (o altă studen-
tă ASEM), sora mai mare a Zalinei, 
a ocupat poziţia a 6-a în clasamentul 
general. Cea mai bună tentativă a Ma-
rinei i-a adus un rezultat de 67,33 m, 
care, de asemenea, depăşeşte norma-
tivul olimpic, categoria „B”. Aceste 
rezultate n-ar fi  fost posibile şi fără 
aportul antrenoarei Daria Leviţchi.

În cadrul manifestării au fost men-
ţionaţi şi reprezentanţii mass-media 
care refl ectă activitatea sportivă de la 
ASEM: Veaceslav Romanescu, Vadim 
Caftanat, Anatoli Pâtov (toţi – Sport 
Curier), Vadim Iutiş (Sport Plus), 
Cristina Untilă (Alt TV).

Pe parcursul festivităţii partici-
panţii şi oaspeţii au avut plăcerea să 
urmărească evoluţia echipelor ASEM 
de aerobică sportivă (antrenor – Da-
ria Leviţchi), de acrobatică, de dans 
sportiv (antrenor – Ludmila Istrati), a 
dansatorilor formaţiei “Tete-a-Tete” şi 
„Codreanca”.

În cuvântul de încheiere, Vasile 
Scutelnic, şeful catedrei Educaţie Fizi-
că şi Sport, a spus: “Din numele tuturor 
antrenorilor-profesori şi a studenţilor-
sportivi, care luptă pentru onoarea şi 
prestigiul ASEM, vin cu cuvinte calde 
de mulţumire dlui Grigore Belosteci-
nic, rectorul ASEM, tuturor decanilor 
facultăţilor din cadrul Academiei, fără 
susţinerea cărora performanţele obţi-
nute n-ar fi  fost posibile. Vreau să le 
mulţumesc şi colegilor mei de la cate-
dra Educaţie Fizică şi Sport, toţi acei 
care stau la temelia performanţelor 
noastre comune”.

Succesele sportivilor și antreno-
rilor sunt și succesele ASEM-ului, in-
stituţie care, potrivit reprezentanţilor 
diverselor federaţii care au participat 
la festivitate, acordă o atenţie deose-
bită sportului și știe să-și aprecieze 
campionii. 

Andrei PRODAN

A devenit deja o frumoasă 
tradiţie pentru Academia 

de Studii Economice din Mol-
dova (ASEM) de a sărbători 
în fi ecare an Ziua sportului. În 
data de 25 martie, la superbul 
Complex Sportiv al ASEM, cei 
mai buni sportivi ai Academi-
ei s-au întrunit la festivitatea 
de premiere, fi ind felicitaţi 
de membri ai administraţiei 
ASEM şi de conducători ai 
federaţiilor de profi l. La festivi-
tate au fost prezenţi oaspeţi de 
onoare, precum: Petru Gaugaş, 
preşedintele Federaţiei Spor-
tului Universitar din Moldova, 
Victor Peicov, preşedintele Fe-
deraţiei de lupte libere, Sergiu 
Busuioc, preşedintele Federaţiei 
de luptă naţională trânta, Vasile 
Şleagun, preşedintele Federa-
ţiei de baschet, Ion Gorbuleac, 
vice-preşedintele Federaţiei de 
baschet, Elena Cormilţev, pre-
şedintele Asociaţiei veteranilor 
sportului, Svetalana Şevcenco 
maestru în sport al URSS la 
gimnastică sportivă, de 18 ori 
campioană a Moldovei.

SĂRBĂTOAREA SPORTIVĂ A ASEM  SĂRBĂTOAREA SPORTIVĂ A ASEM  

O REUŞITĂ TOTALĂO REUŞITĂ TOTALĂ
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La 6 februarie, profesorul Eugeniu 
Hrișcev își serba ziua de naștere. Timpul 
s-a grăbit însă și ne-a lăsat, prea devre-
me, singuri, fără cel care a fost pentru noi 
toţi un adevărat mentor. Ne-au rămas în-
tipărite în sufl et amintirea lui luminoasă, 
chipul lui purtând semnul nobleţei spiri-
tuale și al unei nemărginite generozităţi. 
A fost profesor de elită al domeniului 
economic, cercetător, personalitate de 
excepţie a învăţământului academic, un 
spirit enciclopedic și un mare manager 
cu capacităţi de gospodar. 

În ziua de 29 martie 2009, ex-recto-
rul ASEM, academicianul, dr. hab., prof. 
univ. Eugeniu Hrișcev, ne-a părăsit, 
plecând spre cele veșnice. Plecarea sa 
dintre noi este o grea pierdere pentru 
comunitatea academică și toţi cei care 
l-au cunoscut.

Născut la 6 februarie 1942, în satul 
Pelinei, raionul Cahul, academicianul 
Eugeniu Hrișcev, și-a făcut studiile pri-
mare la școala din satul de baștină. După 
absolvirea școlii medii din orașul Cahul a 
fost angajat în funcţie de profesor de ma-
tematică în satul Pelinei. În anul 1959 s-a 
înscris la Facultatea de Matematică a In-
stitutului Pedagogic din Tiraspol, secţia 
fără frecvenţă. În anii 1962-1965, își face 
serviciul militar, iar în 1965 - se înscrie la 
Politehnica din Chișinău.

În anul 1970, Eugeniu Hrișcev absol-
vește Facultatea de Economie a Institu-
tului Politehnic cu menţiune. În același 
an, Eugeniu Hrișcev își începe activitatea 
pedagogică universitară în cadrul ca-
tedrei „Economia Muncii”. În anii 1974-
1977, își face studiile postuniversitare la 
aspirantura Universităţii de Stat din Lenin-
grad. În anul 1977, susţine teza de doctor 
în economie, iar în 1985 – teza de doctor 
habilitat în economie, la Institutul Finan-
ciar-Economic „N. A. Voznesenski” din Le-
ningrad, și devine profesor universitar.

După absolvirea aspiranturii, Euge-
niu Hrișcev și-a continuat activitatea 
pedagogică și știinţifi că la catedra „Eco-
nomia muncii”, îndeplinind, totodată, și 
funcţia de prodecan al Facultăţii de Eco-
nomie.

În septembrie 1991, din momentul 
organizării Academiei de Studii Economi-
ce, profesorul Eugeniu Hrișcev a condus 
catedra „Management general”. 

Eugeniu Hrișcev s-a dovedit a fi  un 
bun organizator pe parcursul întregii 
sale evoluţii profesionale. Aceste calităţi, 
precum și profesionalismul dlui Eugeniu 
Hrișcev, cunoscute și apreciate de colegii 
săi, au fost hotărâtoare când, în anul 1994, 
devine rector al ASEM.

La iniţiativa profesorului Eugeniu 
Hrișcev, Academia de Studii Economice 
din Moldova a făcut un pas destul de 
curajos, a mers înaintea legislaţiei în ges-
tionarea școlii superioare de stat. Această 
iniţiativă s-a dovedit a fi  binevenită, de-
oarece, într-un timp foarte scurt, cu pro-
priile surse fi nanciare, au fost procurate 
echipamente performante, ASEM deve-
nind cea mai computerizată instituţie din 

ţară. Au fost, de asemenea, realizate diver-
se programe sociale:  fi nisată construcţia 
unui cămin pentru tineri specialiști, doc-
toranzi, colaboratori; dat în exploatare un 
complex sportiv cu echipament modern 
și sală de forţă; o tipografi e bine înzestra-
tă; renovată sala de lectură nr. 5 a Biblio-
tecii; instalată o cazangerie autonomă ce 
a asigurat condiţii confortabile pentru 
studiile pe timp de iarnă; reconstruită 
baza de odihnă „Trandafi r” de pe malul 
Nistrului; reparat capital blocul de studii 
„C”; creat un parc modern de automobile, 
și multe altele. Aceasta demonstrează că 
ASEM a fost prima instituţie care s-a adap-
tat foarte rapid la condiţiile noi de piaţă 
cu fi nanţe proprii.

În această perioadă, a demarat și pro-
cesul de perfecţionare a planurilor, progra-
melor și cursurilor universitare. Din toam-
na anului 1997, Academia a trecut la noi 
planuri de studii, ce prevedeau studiile 
de licenţiat-magistrat-doctorat. S-au sta-
bilit relaţii de colaborare cu centre univer-
sitare din România, SUA, Franţa, Ungaria, 
Canada, Italia, Marea Britanie, Germania, 
Polonia și alte state.

Concomitent cu munca organizato-
rică și de gestiune, profesorul Eugeniu 
Hrișcev s-a încadrat activ și în activitatea 
știinţifi că. Cu o reală vocaţie de cercetă-
tor, cu o erudiţie renascentistă și o nobi-
lă modestie, acad. Eugeniu Hrișcev lasă 
moștenire o bogată operă. Rezultatele 
investigaţiilor știinţifi ce sunt refl ectate în 
264 de publicaţii, inclusiv 14 monografi i și 
cărţi, zeci de broșuri și articole apărute în 
reviste de specialitate. Printre cărţile edi-
tate de profesorul Eugeniu Hrișcev, pu-
tem menţiona manualele „Managemen-
tul fi rmei”, „Managementul inovaţional”, 
monografi a „Экономическая стратегия 
малых стран в условиях глобализации”. 
Profesorul universitar Eugeniu Hrișcev a 
fost conducător știinţifi c al 55 de doctori 
în știinţe economice, inclusiv din alte ţări: 
Togo, Peru, Turcia, România (Nicolaescu 
Marina, Lupu Victoria, Trocin Gheorghe s. 
a.). Au susţinut cu succes teze de doctor 
habilitat în economie 10 cercetători, al 
căror consultant știinţifi c a fost Eugeniu 
Hrișcev (Șavga Larisa, Guţu Ion, Cobzari 
Ludmila, Cotelnic Ala, Varban Ștefan, Ure-
chean Serafi m, Hîncu Rodica, Manole Tati-
ana, Enicov Igor, Popa Andrei.

Pentru merite deosebite în perfec-
ţionarea procesului instructiv educativ, 
pentru activitate metodico-didactică 
intensă și profesionalismul înalt, în oc-
tombrie 1996, prin decretul Președintelui 
Republicii Moldova, dlui Eugeniu Hrișcev 
i s-a decernat ordinul „Gloria muncii”, iar în 
septembrie 2000 - Ordinul Republicii.

Astfel, se prezintă în faţa opiniei pu-
blice  promotorul știinţei și învăţămân-
tului economic din Republica Moldova 
Eugeniu Hrișcev, savant cu reputaţie, 
om de omenie, cunoscut și apreciat de 
o lume întreagă. Meritele sale au fost 
recunoscute și prin conferirea titlului 
Membru corespondent al Academiei de 
Știinţe a Republicii Moldova. 

O PERSONALITATE DE EXCEPŢIE A LUMII ACADEMICE DIN REPUBLICA MOLDOVA: 

Eugeniu Hrișcev la un an de la trecere în veșnicie

Ala Cotelnic, doctor habilitat în economie, 
profesor universitar, prim-prorector ASEM 
- Eugeniu Hrișcev a fost o personalitate consacrată în 

lumea academică și în mediul profesional din ţară și din 
străinătate. Într-o carieră de excepţie, domnia sa s-a afi rmat 
cu strălucire ca profesor universitar, cercetător, membru co-
respondent al AȘM. 

Am avut posibilitatea să-l cunosc personal pe Eugeniu 
Hrișcev, realizând doctoratul. Profesorul mi-a devenit con-
ducător de doctorat și, în acei primi ani de angajare în ca-
riera didactică și de cercetare, un mentor. A fost persoana 
cu care întâmplarea fericită a făcut să-l cunosc și care mi-a 
determinat întreaga viaţă. Mi-a fost părinte știinţifi c, cel care 
mi-a deschis lumea știinţei și a pedagogiei. Dar, de fapt, nu 
numai mie, ci la majoritatea celor de la Catedra „Manage-
ment” și multor altor de la ASEM. A știut cum să-l motiveze 
pe fi ecare ca să atingă rezultatul dorit: pe cine îl lăuda, dar 
pe cine, din contra, îl probozea. Ne-a învăţat să muncim, să 
muncim mult ca să atingem scopul dorit, să fi m punctuali în 
tot ce facem, să respectăm oamenii. 

Am învăţat importanţa disciplinei de muncă, a discipli-
nei intelectuale, să punem ceea ce e important înainte de 
ceea ce e urgent. Adică, să muncim cu program, să nu ne ri-
sipim în activităţi conjuncturale, fără perspectivă și fără con-
tinuitate; am învăţat importanţa raportării la valori, nevoia 
de a învăţa continuu din cărţi, dar și de la cei din jur. 

Ne lipsește foarte mult, ne lipsesc sfaturile lui, obser-
vaţiile. Totuși, timpul nu va fi  în stare niciodată să șteargă 
imaginea și amintirea lui din sufl etele noastre. Să îl rugăm 
pe bunul Dumnezeu să-l așeze printre aleșii săi, să-i dăruie 
pace, liniște și odihnă veșnică în împărăţia Sa, unde nu exis-
tă lacrimi și durere. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Marina Belostecinic, doctor în economie, 
conferenţiar universitar, 
șef Catedră Management, ASEM 
- Pentru colectivul profesoral-didactic de la ASEM nu-

mele Eugeniu Hrișcev simbolizează noţiuni concrete pe care 
OMUL le poate pune în valoare în cursul vieţii sale: vocaţie, 
moralitate, profesionalism, patriotism și fi delitate. Prin stin-
gerea din viaţă a profesorului Eugeniu Hrișcev, comunitatea 
academică a pierdut un cercetător și profesor de excepţie, 
un pedagog și economist, un manager și prieten. Activita-
tea și opera sa va rămâne ca un reper în știinţa și spiritualita-
tea noastră și amintirea Omului cu alese calităţi intelectuale 
și morale, o prezenţă de neșters în memoria celor care l-au 
cunoscut. 

Ludmila Cobzari, doctor habilitat 
în economie, profesor universitar, 
decan al Facultăţii Finanţe, ASEM 
- Maestru al știinţelor economice și autentic mentor, Eu-

geniu Hrișcev a format zeci de generaţii de studenţi într-un 
domeniu de mare difi cultate și extraordinară importanţă 
pentru ţara noastră. A fost un profesor exemplar, un cărtu-
rar, un spirit modern, deschis în faţa noului, mereu înaintea 
timpului său, un creator prin excelenţă. Academicianul, 
profesorul, rectorul, cercetătorul, autorul, economistul sunt 
ipostazele fundamentale ale unui mare manager, cu o min-
te și o inteligenţă prodigioase, personalitate de excepţie a 
lumii academice.

Rodica Hîncu, doctor habilitat 
în economie, profesor universitar, 
șef Catedră Investiţii
și Pieţe de Capital, ASEM 
- Eugeniu Hrișcev. Punctual, organizat, cu abilităţi extra-

ordinare de a-i organiza pe cei din jur, de a-i disciplina și ori-

enta spre anumite realizări. Insistent, direct, câte odată chiar 
dur, dar cu har de tutelă paternală. A știut să fi e „tată știin-
ţifi c” la numeroși discipoli, pe care îi aprecia într-o manieră 
proprie, îi promova, fi ind interesat de cariera profesională și 
știinţifi că a acestora. Savant, care a creat o școală naţională 
de management. A fost și rămâne în memorie ca o fi gură 
puternică, orientată spre atingerea scopului, promotor al 
mișcării înainte.

Ion Paladi, doctor habilitat în economie, 
profesor universitar, 
Catedra Management Social, ASEM 
- Pe frontispiciul ASEM din sufl etele noastre, va sta mereu 

alături de numele Rectorului Paul Bran, fondatorul ASEM, cel 
al lui Eugeniu Hrișcev, profesor, model managerial, umanist 
de anvergură. Suntem, dincolo de timp, martorii și benefi ci-
arii unei experienţe intelectuale extraordinare, care ne oferă 
un model nou de gândire, înţelegere și interpretare a mate-
riei și a domeniului. În marea-i generozitate, Profesorul Eu-
geniu Hrișcev ne-a lăsat, odată cu moștenirea sa academică, 
și un monument spiritual de inestimabilă valoare, expresie a 
unei gândiri irepetabile și a unei cariere exemplare.

Andrei Popa, doctor habilitat 
în economie, profesor universitar, 
rector Universitatea de Stat Cahul 
- A fost Om de o aleasă cultură, cercetător de elită, mo-

del pentru cei formaţi în școala economică moldovenească. 
A desfășurat o activitate știinţifi că materializată într-un nu-
măr apreciabil de cursuri, manuale, lucrări și articole de spe-
cialitate. Consacrând 45 de ani de viaţă unei intense activi-
tăţi în domeniul didactic și de cercetare, rămâne o prezenţă 
deosebită și statornică în știinţa economică.

Galina Ulian, doctor habilitat 
în economie, 
profesor universitar, 
șef Catedră Finanţe și Bănci, USM 
- Afi rmându-se plenar în toate ipostazele activităţii sale, 

Eugeniu Hrișcev a devenit, pe drept cuvânt, o fi gură esen-
ţială în mediul economic modern al Republicii Moldova, o 
personalitate știinţifi că valoroasă, dublată de un înalt uma-
nism. S-a remarcat prin personalitatea și ţinuta sa. Fiind om 
de management, se dedica cu creativitate, devotament și 
pricepere oricărei activităţi în care era implicat. 

Silvia Ghinculov, doctor în economie, 
directorul Bibliotecii Știinţifi ce, ASEM  
- Eugeniu Hrișcev are un loc aparte în istoria și econo-

mia Republicii Moldova. O atitudine creatoare, responsabilă 
faţă de învăţământ, faţă de prezentul în care activează cer-
cetătorul, trebuie să armonizeze echilibrat două deziderate 
egal de importante: cunoașterea și valorifi care le găsim în 
munca dlui Eugeniu Hrișcev, el le-a armonizat și materializat 
perfect.

Igor Enicov, doctor habilitat 
în economie, profesor universitar, 
prim-prorecror 
Univeristatea de Stat din Moldova 
- Apreciem publicaţiile dlui Eugeniu Hrișcev și sub as-

pectul practic, cunoscând și nivelul de utilizare a lor de către 
cercetători în actul de investigare știinţifi că. Profesorul Eu-
geniu Hrișcev a urmărit mereu, cu pasiune și dăruire, proce-
sul de pregătire a economiștilor, proces la care a contribuit 
din plin nu doar prin numărul mare de specialiști, cărora le-a 
fost dascăl, dar și prin cercetările sale. 

În baza Deciziei Senatului ASEM de la sfârșitul lunii martie, una din cele mai fru-
moase și dotate săli de lectură din cadrul Bibliotecii Știinţifi ce va purta numele în cin-
stea lui Eugeniu Hrișcev. 

Eugeniu Hrișcev va rămâne mereu în inimile noastre în locul cel mai de seamă, iar trece-
rea timpului nu va putea șterge dragostea pe care i-o purtăm. Niciodată cuvintele nu vor 
putea reda cu adevărat golul imens rămas în sufl etele noastre. 

Silvia GHINCULOV
doctor în economie, directorul Bibliotecii Ştiinţifi ce, ASEM

La un an de la trecerea în veşnicie, discipolii regretatului Eugeniu Hrişcev 
îşi împărtăşesc câteva gânduri în memoria academicianului.

IN MEMORIAM
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