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Prof. Grigore Belostecinic, rector 
al ASEM, a menţionat, în cadrul șe-
dinţei, că propunerea de a conferi 
acest titlu onorifi c dlui Ionel Bostan 
a fost înaintată de către Catedra 
Contabilitate și Audit a ASEM, cate-
dră cu care oaspetele din Suceava 
colaborează deja de mai mulţi ani.

Cele mai relevante date din 
CV-ul noului profesor de onoare al 
ASEM au fost prezentate de către 
prof. Viorel Ţurcanu, șef Catedră 
Contabilitate și Audit a ASEM. 

Prof. Ionel Bostan este un spe-
cialist de valoare din România, care 
s-a afi rmat în mai multe domenii, în 
diferite funcţii. Este profesor uni-
versitar, doctor, la Catedra Drept / 
Administraţie Publică, Universita-
tea „Ștefan cel Mare”, Suceava; acti-
vează și în calitate de auditor public 
extern la curtea de Conturi a Româ-
niei. De asemenea, este conducător 
știinţifi c al mai multor masteranzi 
și doctoranzi. Dintre domeniile de 
interes ale dlui Bostan pot fi  menţi-
onate: Drept fi nanciar, Drept comu-
nitar, Expertiza contabilă / Audit, 
Management fi nanciar-contabil.

Ionel Bostan și-a susţinut tezele 
de doctor în economie și în drept 
la Universitatea „A. I. Cuza”, Iași. A 
mai studiat fi lozofi a și jurnalismul, 
psihopedagogia, managementul 
public. A urmat un șir de cursuri de 
specializare și perfecţionare în mai 
multe instituţii și centre universita-
re din străinătate, inclusiv: Cursul 
„Informatizarea activităţii de audit” 
(în cadrul Europe Aid

123972/D/SUP/RO - Phare Pro-
ject RO-17-553-03.01 RCC); Cursul 
Auditul performanţei, Curtea de 
Conturi a Marii Britanii (NAO); Cur-
sul postuniversitar Economie inter-
naţională (Marketing), Universitatea 
Kalmar, Suedia & UTI; Cursul Infor-
matică economică (contabilitate), 
Institutul Naţional de Informatică, 
România; Cursul Expertiză conta-
bilă, Corpul Experţilor contabili și 
Contabililor autorizaţi etc.

Dl Ionel Bostan și-a început cari-
era profesional-didactică în postul 
de lector universitar (1998- 1999), 
Catedra de Drept Public, Facultatea 
Drept, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași, 
apoi a urmat cel de conferenţiar 
universitar (2000- 2003) la aceeași 
catedră. Din 2004, este profesor 
universitar la catedra nominalizată 
și la Centrul de Studii Europene din 
cadrul Universităţii „A. I. Cuza”, pre-
cum și la Universitatea „Ion Ionescu 
de la Brad”, Iași, și la Universitatea 
„Ștefan cel Mare”, Suceava.

Pe parcursul carierei sale, Io-
nel Bostan a acumulat o bogată 
experienţă profesională, ocupând 
mai multe funcţii de conducere și 
de control. printre acestea: Evalu-
ator ARACIS (Agenţia Română de 
Asigurare a Calităţii în Învăţămân-
tul Superior), Specialitatea Mana-
gement; Director al Centrului de 
Cercetări Economice Nr. 1 - „Mana-
gement și Administrarea afacerilor” 
din cadrul

Universităţii „Ștefan cel Mare” din 
Suceava (2006-2008); Expert (ETS/ 

poz. 9 a listei de persoane admise) - 
Agenţia Naţională pentru Califi cări-
le din Învăţământul Superior și

Parteneriat cu Mediul Economic 
și Social – ACPART; Expert forma-
re - Centrul de Instruire și Exper-
tiză pentru Administratia Publică 
(C.I.E.A.P), din cadrul APSAP –

Asociaţia Profesională a Specia-
liștilor în Administraţie Publică (Bu-
curești); Șef Catedră Contabilitate 
și Audit (2004-2008). În perioada 
1988-2009, a activat în calitate de 
economist în câteva instituţii publi-
ce, din care - în ultimii 18 ani – co-
misar în cadrul Gărzii Financiare și 
auditor public extern la Curtea de 
Conturi a României.

De asemenea, prof. Ionel Bos-
tan este autor și coautor a 12 cărţi, 
monografi i și cursuri universitare 
cu tematică economică și juridică, 
apărute la București, Iași, Cluj-Na-
poca, Timișoara, Craiova, Suceava, 
Constanţa și în străinătate: Parma 
(Italia), Xanthi (GR), Cernăuţi și Chi-
șinău. A scris peste 500 de articole 
în presa de specialitate (juridică, 
economică și de afaceri), inclusiv 
studii, eseuri și recenzii de carte. 
Apariţii în volume din străinătate. A 
participat la peste 100 de sesiuni de 
comunicări știinţifi ce (din care, 50 
conferinţe internaţionale), organi-
zate de diverse foruri știinţifi ce, din 
România și din străinătate.

Despre noul Doctor Honoris Ca-
usa al ASEM se mai poate spune că 
este membru al mai multor organi-
zaţii și asociaţii profesionale din Ro-

IONEL BOSTAN ESTE NOUL 
DOCTOR HONORIS CAUSA AL ASEM

Senatul Academiei 
de Studii Econo-
mice din Moldova 
a conferit, joi, titlul 
onorifi c doctor Ho-
noris Causa al ASEM 
dlui Ionel Bostan, 
profesor universi-
tar la Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din 
Suceava, România. 
Evenimentul s-a 
desfăşurat în cadrul 
unei şedinţe festive 
a Senatului.

mânia, inclusiv: Academia de Știin-
ţe, Litere și Arte (ASLA); Societatea 
Română de Management; Asociaţia 
Jurnaliștilor din România; Asociaţia 
Generală a Economiștilor din Ro-
mânia (AGER); Societatea Română 
de Statistică; Corpul Experţilor Con-
tabili și Contabililor Autorizaţi din 
România (CECCAR); Asociaţia Naţi-
onală a Auditorilor Publici Externi 
din România; Asociaţia Internaţi-
onală a Auditorilor Interni - Filiala 
România (AAIR); Centrul „Educaţia 
2000+”, din cadrul Soros Open Ne-
twork; Societatea Naţională pentru 
Educaţie, Știinţă și Cultură “Spiru 
Haret” București; Asociaţia de Mar-
keting în Agricultură (CLAR); Clu-
bul „Economia XXI” Iași, Secţiunea: 
Relaţii europene și alte organizaţii 
internaţionale.

La festivitatea în cadrul căreia i 
s-a conferit onorifi cul titlu Doctor 
Honoris Causa al ASEM, dl Ionel 
Bostan a declarat că acest titlu este 
deosebit de important pentru d-
lui, acesta fi ind un nou pas întru in-
tensifi carea colaborării dintre cele 
două instituţii universitare, dar și 
între toate universităţile din Moldo-
va și România și că va depune efor-
turi pentru a aduce faimă instituţiei 
noastre, oriunde s-ar afl a.

P.S. Dacă sunteţi interesaţi în 
mod deosebit de activitatea dlui 
Ionel Bostan, puteţi vizita http://
ionelbostan.fi nantare.ro/ și http://
ionel-bostan.blogspot.com/. 

Consemnare 
de Tatiana ROŞCA
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Diana Cibotari, elevă în clasa a 
XII-a la Liceul „B. P. Hașdeu” din Dro-
chia deja se poate considera studen-
tă la ASEM. Pentru a-și vedea visul 
împlinit, ea urmează să susţină cu 
brio examenele de bacalaureat, să 
vină la ASEM pentru a-și depune ac-
tele și… să-și aleagă specialitatea la 
care râvnește.

Acest lucru a devenit posibil da-
torită Premiului Mare pe care Diana 
l-a obţinut la cea de-a XII-a ediţie a 
Olimpiadei Republicane la Economie, 
care s-a desfășurat recent la ASEM. În 
mod tradiţional, Premiul Mare constă 
în admiterea câștigătorului la studii 
la ASEM, la orice specialitate, în afara 
concursului de admitere, fără achita-
rea taxei de școlarizare.

Grigore Belostecinic, rector al 
ASEM, s-a întâlnit cu participanţii la 

olimpiadă și în ziua în care s-au scris 
probele de concurs, și în cea în care 
au fost împărţite premiile. D-lui le-a 
sugerat liceenilor să fi e și în continu-
are pasionaţi de economie, or, acesta 
este un domeniu în continuă dezvol-
tare, schimbare, care necesită o stu-
diere permanentă și care are încă o 
mulţime de necunoscute ce urmea-
ză să fi e descoperite și explorate. De 
asemenea, dl rector i-a îndemnat pe 
participanţii la olimpiadă, în special 
pe cei din clasele X-XI, să fi e la fel de 
curajoși și în anul viitor, când vor mai 
avea șanse de a-și măsura puterile la 
această competiţie devenită prestigi-
oasă și, desigur, să concureze pentru 
Premiul Mare – dreptul de a benefi -
cia de facilităţi la admiterea la studii 
în ASEM.

La festivitatea de premiere a ce-

lor mai buni olimpici din acest an au 
participat și câștigători ai ediţiilor an-
terioare ale olimpiadei, care au vorbit 
despre emoţiile pe care le-au avut în 
ziua în care au rezolvat problemele 
propuse pentru concurs, precum și 
despre studiile pe care le-au făcut, 
ulterior, la ASEM.

La ediţia din acest an a olimpiadei 
au participat 67 de elevi din instituţi-
ile preuniversitare în care se studiază 
Economia aplicată, ei fi ind încadraţi 
în 3 categorii: începători (clasa a X-a), 
avansaţi (clasa a XI-a) și absolvenţi 
(clasa a XII-a). Din aceștia, 26 au con-
curat pentru Premiul Mare oferit de 
ASEM – o bursă de studii.

În mod tradiţional, Olimpiada a 
fost organizată de către Organizaţia 
obștească Junior Achievement Mol-
dova, Academia de Studii Economice 

din Moldova, sub egida Ministerului 
Educaţiei și cu sprijinul fi nanciar al 
Fundaţiei „Familia Sturza” și VICTORI-
ABANK.

Cei mai buni participanţi la olim-
piadă au benefi ciat de cadouri, men-
ţiuni, diplome de gradul III, II și I. De 
asemenea, ei s-au ales și cu premii 
bănești în valoare de 400, 600, 800 
și 1000 lei. Diplome au fost oferite 
și profesorilor care i-au pregătit pe 
elevii și liceenii desemnaţi ca fi ind cei 
mai buni.

În cadrul Olimpiadei de Econo-
mie, s-a desfășurat  și o masă rotundă 
cu genericul „Costuri și benefi cii ale 
predării Economiei aplicate în școa-
lă”, la care au participat profesorii care 
predau economia aplicată. În cadrul 
acestei întâlniri, ei au avut posibilita-
tea să facă schimb de experienţă, să 

abordeze cele mai stringente proble-
me cu care se confruntă în procesul 
predării acestei discipline. Astfel, una 
dintre cele mai grave, în opinia pro-
fesorilor, rămâne a fi  reducerea dras-
tică a numărului de ore opţionale în 
școală și concurenţa acerbă pentru 
acestea, la care pretind nu doar disci-
plinele „la alegere”, ci și cele care pre-
supun un examen de bacalaureat.

În acest context, Corina Lungu, 
reprezentantă a Ministerului Educa-
ţiei, a menţionat, în cadrul festivităţii 
de premiere a învingătorilor, că mi-
nisterul va menţine și în continuare 
Economia aplicată ca disciplină opţi-
onală, deoarece devine tot mai mare 
importanţa și necesitatea studiilor 
economice elementare pentru tână-
ra generaţie.

Tatiana ROŞCA

O ELEVĂ DIN DROCHIA DEJA SE POATE 
CONSIDERA STUDENTĂ LA ASEM

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA
anunţă concurs pentru ocuparea posturilor vacante

Facultatea „Contabilitate”
Catedra „Analiza Activităţii Economico - Financiare”

Șef catedră 
Termenul de înscriere la concurs – o lună din ziua publicării anunţului.

Se primesc actele cu condiţia cunoașterii și predării în limba de stat.
Adresa noastră: 2005, or. Chișinău str. Bănulescu-Bodoni, 61

Relaţii la tel: 402-846

- Sergiu, cum ai ajuns la 
ASEM?

- Am absolvit liceul Mihail Be-
rezovschi din capitală. Încă din 
clasa 9-a știam că vreu să studiez 
economie și că ași vrea s-o fac la 
ASEM. Suntem 7 persoane în gru-
pă din clasa de liceu. La început 
preferinţele mele oscilau între REI 
și BAA, dar am ales BAA. 

- De ce anume BAA? 
- Pentru că îmi era nespus de 

interesant cum e să administrezi 
o afacere, care este procedura de 
lansare și să cunosc mai multe des-
pre afacerile de succes. Și acum nu 
regret deloc alegerea făcută. Cu-
noștinţele la ASEM sunt vaste. Dar 
nu trebuie de limitat doar la orele 
ascultate în aule întrucît  oportu-

PESTE 5 ANI MĂ VĂD 
ÎN MOLDOVA. CATEGORIC.   
     SUNT PATRIOT!

Sergiu COMANDARI, anul III, BAA, 
specialitatea Business şi  Administrare

Este un băiat despre care se spune că e descurcăreţ. Are media 10 pe linie. A cîştigat numeroase 
burse. Mai lucrează pe ici pe colo, dar nu în detrimentul orelor, se implică în tot ce i-ar aduce ceva 
în plus: cunoştinţe, relaţii, dispoziţie şi chiar bani, pentru că nu-şi imaginează cum e să fi i un stu-
dent pur şi simplu.  

nităţile extracurriculare sînt și mai 
demne de laudă, mă refer la con-
cursuri, traninguri, mese rotunde, 
competiţii gen “Concursul Naţio-
nal de Business Planuri”, “Cel mai 
bun student”, “Brain Ring” la care 
obţii cunoștinţe și abilităţi cu ade-
vărat valoroase.

- Să înţeleg că acum știi cum 
să iniţiezi și să administrezi o 
afacere?

- Da, cel puţin teoretic. Chiar 
dacă unele lucruri nu le pătrun-
sem de sens până la capăt, acum 
după ce am ieșit în fi nala Concur-
sului de Business Planuri pentru 
Tineri, afacerea mea a prins con-
tur. Încă de pe băncile ASEM exis-
tă oportunitatea de a deschide o 
afacere de succes prin intermediul 
Incubatorului de Afaceri, iar sfa-
turile mentorilor permit de a evi-
ta greșelile ce duc spre faliment. 
Important este ca ideea să cores-
pundă cerinţelor concursului. Cu-
noștinţele oferite de ASEM sunt 
depline pentru iniţierea unei afa-
ceri, însă cauza din care mulţi nu 
încep propria afacere este lipsa de 
fi nanţare, teama de insucces, sau 
nu au găsit ideea în care să creadă 
cu adevărat.

- Ce afacere ai început. Îndrăz-
nesc să spun așa parafrazînd cu-
noscuta zicală prin faptul că “un 

business-plan bine pus la punct e 
un bun început!”

- Afacerea mea este, cel puţin 
pe foaie, una de producere a pe-
leţilor, brichetelor din rumeguș 
de lemn, presat, după o tehnolo-
gie specială și utilizată ca sursă de 
energie pentru încălzirea sobelor, 
șemineelor. Este rentabilă și este 
viitorul combustibilului solid, de-
oarece este energie regenerabilă 
a cărei resurse sunt nelimitate. 
Acum caut soluţii pentru necesa-
rul de investiţii.

- Ești unul dintre cei mai buni 
studenţi. Cum e să înveţi doar pe 
nota 10?

- E un pic mai stresant, deoa-
rece este important fi ecare notă 
primită, iar orice temă neânvăţată 
sau o zi mai posomorîtă pot deve-
ni o barieră în atingerea acestui 
obiectiv. Dar dacă îţi propui acest 
scop, e realizabil.

- Descrie o zi din viaţa unui 
student eminent....

- Deșteptarea la ora 6.30, că 
cine mai devreme se trezește mai 
departe ajunge. O cafea energi-
zantă și…cu mici excepţii, în pri-
ma jumătate a zilei – traninguri, 
conferinţe, întîlniri, contracte (mai 
activez și ca agent comercial part-
time). După – amiază doar la ore. 
Ele sunt foarte importante, pentru 
cunoștinţe, pentru media acade-
mică și în planul acesta sunt foarte 
disciplinat. Seara, îmi fac planul 
pentru a doua zi, îmi fac temele. 
Găsesc timp și pentru mai perso-
nal, nici o grijă!

- Mai știu că ai și câteva burse 

serioase la activ. Cum a fost să le 
obţii? Este acesta un scop în sine 
sau o valorifi care a succeselor?

- Am câștigat 4 burse în anul 
acesta de studii: Bursa de Merit, 
Bursa Guvernului, Bursa Moldcell, 
locul I la concursul Cel mai bun stu-
dent al ASEM. Nu fac mare secret 
din asta, pentru că sunt meritele 
mele, așa am luptat eu ca să ating 
la această etapă a vieţii treapta a 
5-ea din Piramida lui Maslow. La 
urma urmei bursele acestea sunt 
oferte disponibile tuturor studen-
ţilor, colegilor mei. Trebuie doar 
să le urmărești, să vrei și să ai cu 
ce demonstra că tu meriţi, vrei și 
chiar … insiști (asupra ta, evident) 
să iei partea ta! Pînă în anul doi 
deja  reușisem șă îmbin studiile cu 
munca la 5 job-uri! Așa mi-am cre-
at și un CV de valoare. 

- Spune-ne și nouă vreo 2 se-
crete din culisele vieţii extracur-
riculare a unui student bun. Altfel 
spus cum să te pregătești serios 
de o competiţie, concurs?

-  La început lucrez TU pentru 
dosar, ca apoi DOSARUL să te re-
prezinte și să te răsplătească con-
form meritelor. Sunt burse la care 
am muncit mult și pentru care am 
perseverat zi de zi, drept scop fi nal 
pentru a le obţine. Alte burse le-
am obţinut mai ușor prin aplicare 
și depunerea dosarului, dar nu aș fi  
câștigat dacă nu depuneam efort 
pentru primele.  Iar la interviu, sau 
altă probă e bine să zâmbești, să fi i 
deschis și încrezut. 

- Probabil ai și un scop bine 
determinat privind cariera. Unde 
ai vrea să ajungi, să te vedem 
peste 5, 10 ani?

- La sigur voi fi  în Moldova. Sunt 
patriot și văd o mie și una de po-
sibilităţi aici. Important e să simţi 
calea ta. Mă văd administrând 
propria afacere, în cel mai rău caz 
– un consultant de afaceri, a cărui 
cunoștinţe, experienţă și soluţii 
vor fi  apreciate corespunzător!

- Mersi mult!

Consemnare 
Liuba LUPAŞCO
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Studenţii noștri benefi ciază de o 
dublă înscriere: în cadrul ASEM și în 
cadrul Institutului Universitar Profe-
sionalizat (IUP) ”Management și Ges-
tiunea Întreprinderilor”, parte com-
ponentă a Universităţii din Auvergne 
Clermont-1. În acest fel, studenţii se 
pot pregăti pentru două diplome: 
una naţională și una franceză. 

Din cei 14 studenţi din Republi-
ca Moldova înscriși în acest an la IUP 
în cadrul Licenţei L3 ”Ingineria Ma-
nagementului”, 6 sunt de la ASEM 
(5 de la specialitatea „Business și 
Administrare” și 1 de la „Marketing 
și Logistică”), 5 de la Universitatea 
”B.P. Hașdeu” din Cahul și 3 de la 
Universitatea ”A. Russo” din Bălţi. 

În perioada 6-9 aprilie, Samuel 
Lagrange și Pierre Féniès, profesori 
la IUP ”Management și Gestiunea 
Întreprinderilor”, s-au afl at în vizită 
la ASEM, pentru a aduce la cunoș-
tinţă studenţilor din Moldova în-
scriși la IUP modul de desfășurare 
a studiilor și pentru a preda un curs 
de Control de Gestiune.

Deși aceasta a fost prima dată 
când au vizitat Moldova, dumnea-
lor cunoșteau multe detalii despre 
istoria noastră, evenimentele recen-
te și chiar înţelegeau puţin limba ro-
mâna (graţie numeroaselor călătorii 
în România). Moldova li s-a părut o 
ţară surprinzătoare, cu oameni pri-
mitori, calmi și foarte plăcuţi, iar fe-
tele de aici – foarte frumoase. Dacă 
în România aveau sentimentul de 
unicitate, au apreciat mult cultura 
multiplă din ţara noastră, lucru pe 
care îl consideră a fi  foarte valoros. 

Despre Moldova spun că este un 
stat european și un potenţial mem-
bru al Uniunii Europene. Însă, cred 
ei, integrarea în UE depinde foarte 

mult de noi, de elita politică și de 
dorinţa de a deveni membri. Con-
sideră că Republica Moldova are 
aceleași drepturi de a intra în UE ca 
și România, Bulgaria sau statele bal-
tice, aderarea fi ind doar o problemă 
de timp.

Profesorii francezi au apreciat in-
frastructura modernă a ASEM-ului, 
comparabilă cu cea din centrele 
universitare occidentale, precum și 
calitatea studiilor pe care le oferă. 
Anume datorită conţinutului apro-
piat al programelor de studii de la 
ASEM și IUP a fost posibilă imple-
mentarea acestui acord de colabo-
rare, care speră să fi e de lungă du-
rată și cu avantaje pentru ambele 
părţi. 

În cadrul cursului ”Control de 
Gestiune”, Pierre Féniès a fost încân-
tat să predea unor ”tineri simpatici, 
muncitori și cu un mare potenţial”, 
considerând că participarea lor în 
acest program le va permite să-și 
sporească potenţialul și competiti-
vitatea. În același timp, îi îndeamnă 
pe absolvenţii care doresc să-și gă-
sească un loc de muncă prestigios, 
să depună eforturi în pregătirea lor 
profesională, să fi e muncitori, adap-
tabili, fl exibili și mobili.

Oaspeţii noștri au recunoscut că 
durata scurtă a sejurului nu le-a per-
mis să cunoască prea multe despre 
ţara noastră, dar s-au simţit foarte 
bine aici, motiv pentru care doresc 
să revină.

Pentru studenţii implicaţi în 
acest program, aceasta a fost prima 
interacţiune cu viitorii lor profesori, 
impresiile fi ind puternice. În luna 
iunie, ei vor pleca în Franţa, pentru 
a fi naliza cursurile și a susţine exa-
menele. 

STUDENŢI MOLDOVENI 
VOR PRIMI DIPLOME FRANCEZE

Studenţi de la 3 universităţi din Moldova – Academia de Studii Economice din Moldova (Facultatea Business şi 
Administrarea Afacerilor), Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi şi Universitatea de Stat ”Bogdan-Petriceicu 
Haşdeu” din Cahul au posibilitatea de a obţine şi o diplomă de licenţă a statului francez. Această şansă este datorată 
unui Acord de colaborare semnat cu Universitatea din Auvergne Clermont-1, Franţa. 

Olga Stîncă, 
studentă IUP 
”Management 
și Gestiunea 
Întreprinderilor”

- Mă simt onorată că 
am ocazia de a fi  studentă 
în cadrul unei universităţi 
din Franţa, fapt care ne dă 
speranţe spre mari realizări. 
Împreună cu colegii mei, 
ne dăm bine seama că este 
o mare responsabilitate, 
dar  vom depune tot efortul 
pentru a face faţă tuturor 
cerinţelor. 

Mi-au plăcut foarte mult 
orele petrecute cu profesorul 
din Franţa. Eu cred că este 
una dintre cele mai frumoa-
se experienţe de care poate 
să se bucure un student. Am 
fost plăcut surprinsă, când la 
sfârșitul cursului, profesorul 
a recunoscut, că studenţii 
din Republica Moldova au 
un mare potenţial și un nivel 
de pregătire corespunzător, 
ceea ce în mare măsură se 
datorează cadrelor didac-
tice din ASEM, conducerii 
facultăţii, cărora le suntem 
foarte recunoscători pentru 
susţinere și încurajare.

Irina Paladi, 
studentă IUP ”Mana-
gement și Gestiunea 
Întreprinderilor”

- Cel mai mult m-a im-
presionat modul de preda-
re: profesorul este doar un 
moderator, studenţii fi ind 
stimulaţi să genereze idei și 
să găsească singuri soluţiile 
optime în fi ecare situaţie. Nu-
meroasele aplicaţii practice și 
studii de caz completează în 
mod perfect cursurile teoreti-
ce, aducând astfel un plus de 
interactivitate. Complemen-
taritatea cursurilor predate 
de profesorii universitari și 
profesioniștii din întreprinderi 
permite evoluţia într-un con-
text cât se poate de apropiat 
mediului profesional.

Irina PALADI

 Creat în 1991, cu primul val de IUP-uri, IUP ”Management 
şi Gestiunea Întreprinderilor” din Clermont-Ferrand a devenit în 
scurt timp unul dintre liderii acestei specialităţi. Fără nici o îndoia-
lă, această dezvoltare este rezultatul participării extrem de active 
a fi rmelor la funcţionarea Institutului. Până acum, IUP şi-a creat o 
reţea de aproximativ 800 de întreprinderi partenere, care intervin 
în procesul de recrutare a studenţilor, în pregătirea şi perfecţiona-
rea acestora, dar mai ales, care angajează absolvenţii. 

 IUP oferă studenţilor o pregătire profesionalizată, poliva-
lentă şi orientată spre internaţional, o caracteristică importantă 
fi ind inserţiunea rapidă a absolvenţilor în lumea profesională 
(80% dintre ei îşi găsesc un loc de munca într-un interval de o 
lună de la terminarea studiilor, după 3 luni - practic 100% sunt 
angajaţi).

 Actualmente, IUP numără aproximativ 600 de studenţi în 
diferitele programe delocalizate în străinătate. La cererea unui 
număr mare de universităţi din ţările Europei Centrale şi de Est, 
precum şi a întreprinderilor franceze care se dezvoltă în această 
regiune, IUP a delocalizat programe de învăţământ în Belarus, Ro-
mânia, Rusia, Ucraina, iar începând cu anul universitar 2009-2010 
este prezent şi în Republica Moldova. 
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Distinşi bibliotecari de la ASEM!
Vă adresez calde felicitări cu prilejul săr-

bătorii profesionale - Ziua Bibliotecarului.  
Acum 19 ani, pe harta lecturii și informării 

a Moldovei a apărut un oraș spiritual cu un 
nume frumos: Biblioteca Știinţifi că ASEM. 
Într-un asemenea moment, având emoţii 
deosebite, putem afi rma cu certitudine că 
bibliotecarii de la ASEM au acumulat o bo-
gată experienţă și tradiţii frumoase și au pus 
cunoștinţele în slujba progresului culturii 
noastre.   

Ne exprimăm toată admiraţia faţă de 
echipa formată din specialiști de valoare, 
care de-a lungul anilor ne bucură cu proiecte 
ambiţioase de devenire a zonei importante 

de comunicare. După mult frământatul proces de organizare și prelu-
crare a colecţiilor unicate, această echipă și-a pus problema valorifi cării 
unui patrimoniu, care face parte din repertoriul documentar al neamului 
și, cu siguranţă, slujește credincios ideii naţionale.        

Cea mai importantă dimensiune a activităţii bibliotecare este schim-
barea. Aceasta a devenit, cu certitudine, vocaţie pentru instituţia noas-
tră! Vă adresez din toată inima cele mai sincere urări de sănătate, fericire, 
un viitor strălucitor, bogat și demn!

Grigore BELOSTECINIC, 
prof. univ., dr. hab., m.c. al AŞM, rector al ASEM

Republica Moldova 
PREȘEDINŢIA 

DECRET Nr. 189 
din 08.02.2010 

pentru modifi carea 
Decretului Președintelui 

Republicii Moldova 
nr. 1774-II din 21 noiembrie 2000 

PRIVIND INSTITUIREA 
SĂRBĂTORII 

PROFESIONALE - 
ZIUA BIBLIOTECARULUI

Publicat: 12.02.2010 în Monitorul 
Ofi cial Nr. 23-24 art. Nr: 37

Având în vedere vechimea și rostul 
profesiei de bibliotecar în spaţiul nostru 
istoric, cinstind memoria ilustrelor per-
sonalităţi din panteonul naţional care 
au îmbrăţișat această profesie, apreci-
ind aportul pe care l-au adus și îl aduc 
biblioteca și bibliotecarul la dezvolta-
rea culturii ţării noastre, recunoscând 
că această instituţie și această profesie 
joacă un rol important în dezvoltarea 
societăţii informaţionale și luând în 
considerare propunerea Asociaţiei Bi-
bliotecarilor, Președintele Republicii 
Moldova decretează:

Articol unic. – În Decretul Președin-
telui Republicii Moldova nr. 1774-II din 
21 noiembrie 2000 privind instituirea 
sărbătorii profesionale – Ziua Bibliote-
carului, textul „la 5 octombrie” se sub-
stituie prin textul „la 23 aprilie”.

PREȘEDINTELE INTERIMAR 
AL REPUBLICII MOLDOVA 
Mihai GHIMPU

Nr. 189-V. Chișinău, 
8 februarie 2010.

Orice activitate umană nu poa-
te fi  realizată astăzi fără informaţie. 
Perfecţionarea, organizarea și dez-
voltarea resurselor informaţionale 
trebuie să se integreze în dinamica 
schimbării, preluând cu prioritate 
și adoptând creator marile cerinţe 
ale știinţei informării.

Domeniul biblioteconomic se 
bucură de o vastă literatură de 
specialitate. Tehnicile de prelucra-
re și stocare a informaţiilor sunt, în 
general, aplicabile în numeroase 
sectoare comerciale sau publice, 
întrucât funcţiile informaţionale 
rămân esenţialmente aceleași: 

satisfacerea cerinţelor informaţi-
onale.

De-a lungul secolelor, știinţa bi-
blioteconomică a suferit schimbări 
esenţiale. Astăzi, în epoca informa-
ţională și a cunoașterii, concentrată 
pe informare și pe standardele de 
management, organizaţiile comer-
ciale și noncomerciale sunt obliga-
te să adopte și adapteze principiile 
de organizare a informaţiilor, care 
să le asigure efi cienţa.

O bibliotecă universitară se 
ţine pe trei piloni: cartea - biblio-
tecarul - beneficiarul. Ca această 
triadă să funcţioneze, biblioteca-

rul este obligat să asigure buna 
desfășurare a activităţilor de or-
ganizare și dezvoltare a colecţii-
lor, implementarea unor tehnici 
de evaluare a eficienţei servicii-
lor de bibliotecă, dezvoltarea sis-
temului informatizat, formarea 
profesională adecvată cerinţelor 
actuale. Aceste obiective au de-
venit importante în situaţia difi-
cilă din cauza restricţiilor buge-
tare și, totodată, a ritmului rapid 
al schimbărilor, pentru că noile 
tehnici și metodici ne permit să 
realizăm schimbări în infrastruc-
tura tehnologică. Acestea se pot 

realiza numai adaptându-ne la 
toate mutaţiile ce au loc în do-
meniul nostru.

Cu prilejul sărbătorii Ziua bibli-
otecarului din Republica Moldo-
va, adresez colegilor mei de la Bi-
blioteca Știinţifi că ASEM mulţumiri 
deosebite, precum și conducerii 
ASEM pentru sprijinirea perma-
nentă în toate demersurile noastre 
profesionale.

Dr. Silvia GHINCULOV 
Directorul Bibliotecii 

Ştiinţifi ce ASEM

23 APRILIE  ZIUA BIBLIOTECARULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA

PROVOCAREA SCHIMBĂRILOR 
ÎN DOMENIUL INFODOCUMENTAR

În toate timpurile bibliotecarii erau conside-
raţi cei mai înţelepţi, cei mai demni și mai buni 
oameni ai societăţii. Istoria ne-a lăsat multe re-
ferinţe despre bibliotecari - personalităţi, care 
au constituit elita societăţii, numele cărora a 
rămas în eternitate. Au fost și cei, pentru care 
lucrul în bibliotecă a avut un rol secundar, nu-
mele lor devenind cunoscute în alte domenii. 
Dar, la sigur, ei niciodată nu s-au sfi dat de fap-
tul că au fost bibliotecari și prin aceasta și-au 
dovedit cultura și înţelepciunea. Să amintim 
astăzi de cei, care au tot dreptul să se bucure 
împreună cu noi de sărbătoarea bibliotecii și a 
bibliotecarului. 

Aristotel, fondator și conducător al primei 
mari biblioteci din Grecia Antică (sec. IV î. e. n.)

Kirill (autorul alfabetului chirilic), bibliotecar 
la biblioteca din Constantinopol (mijl. sec. VII)

Leibnitz G. W., bibliotecar, istoriograf și 
astrolog la curtea regală din Hanovra (1676-
1716)

Kochański A., matematician polonez re-
numit din secolul XVII, a fost bibliotecar la 
Villanova

Winckelmann J., cercetător culturii de anti-
chitate, a fost bibliotecar la Vatican (1754) 

Lessing G.E., un scriitor și fi lozof german, 
reprezentant de seamă al Iluminismului în Ger-
mania, a fost bibliotecar în orașul Wolfenbüttel 
(1769 – 1781)

Casanova G., la sfârșitul vieţii sale zbuciu-
mate - bibliotecar la castelul contelui Valdstein, 
unde și-a scris memoriile (1785-1789)

Krîlov I. A., bibliotecar adjunct la biblioteca 
Imperială Publică din Sankt-Petersburg (1812-
1841)

Lobacevskii N. I., director al bibliotecii Uni-
versităţii din Kazani, pe care a creat-o (1825-
1835)

Eminescu M., director la biblioteca din Iași 
(1874-1877)

…și mulţi alţii, care nu și-au lăsat numele 
în istorie, dar care, fără îndoială, au contribuit la 
dezvoltarea bibliotecii… Figura bibliotecarului, 
iniţial scriptor, colector, depozitar, a evoluat de 
la cărturar până la specialist de informaţii. Audi-
enţa de cititori, iniţial îngustă și specializată, a 
devenit globală. 

BIBLIOTECARI RENUMIŢI OAMENII CĂRŢII DESPRE 
BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ ASEM

Ion Madan, doctor în istorie, conf. univ., 
Om Emerit al Republicii Moldova: 

- În zilele noastre, biblioteca constituie 
un sistem complex și dinamic, un organism 
viu ce necesită o adaptare continuă la ne-
cesităţile unei societăţi modeme. Din com-
ponentele bibliotecii – colecţiile și localul, 
benefi ciarii, apoi bibliotecarii, cred că ultimii 
sunt faţa bibliotecii. Pentru această institu-
ţie, se potrivește de minune sintagma „omul 
sfi nţește locul”. Cunosc atâţia bibliotecari și 
bibliografi  devotaţi profesiei, deoarece au 
fost și rămân discipolii mei, sunt la curent 
cu grijile și bucuriile lor. Se perindă mereu în 
memorie promoţii întregi, studenţii din dife-
rite cursuri și grupe. Absolvenţii diferitor școli 
superioare au însușit la perfecţie meșteșugul 
profesiei de bibliotecar, mânuiesc compute-
rul, manifestă frumoasele calităţi ce-i deter-
mină pe oamenii cărţii în înţelesul adevărat 
al cuvântului. 
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ZIUA MONDIALĂ A CĂRŢII ŞI DREPTULUI DE AUTOR
În Biblioteca Știinţifi că a Academiei de Studii Economice 

din Moldova a fost organizat concursul „Cel mai bun Biblio-
tecar al anului 2009”, în scopul identifi cării și promovării ex-
perienţelor reprezentative în domeniu, provocării unei com-
petiţii profesionale, orientată spre creșterea performanţei în 
activitate și motivarea bibliotecarilor. 

Șapte bibliotecari au depus dosarele pentru concurs. Este de 
menţionat faptul că la concurs au participat atât bibliotecari cu o 
vastă experienţă în domeniu, cât și bibliotecari mai tineri. Toate 
dosarele au fost bune, bibliotecarii au dat dovadă de multă crea-
tivitate. Dosarele au fost examinate de către Consiliul Managerial 
al Bibliotecii Știinţifi ce ASEM. În urma calculării punctajului au 
fost desemnaţi învingătorii: 

locul I – Elena Railean, specialist principal, Centrul Multime-
dia, 

locul II – Ala Susarenco, șef serviciu „Completare. Evidenţă”, 
locul III – Ana Gudima, șef serviciu Centrul Multimedia. 
Învingătoarea concursului – Elena Railean – va reprezenta 

Biblioteca Știinţifi că ASEM la Concursul Naţional „Cel mai bun 
Bibliotecar al anului 2009”, organizat anual de către Asociaţia 
Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). La toate ediţiile 
Concursului Naţional, bibliotecarii de la ASEM au fost printre în-
vingători. 

Iată câteva citate din dosarele participanţilor.
Elena Railean: „Sunt membru al Comisiei „Relaţii internaţionale 

și activităţi de fundrisind” și al Secţiunii „Biblioteci Universitare”, am-
bele pe lângă ABRM. În cadrul acestora, am participat la elaborarea 
proiectului privind îmbunătăţirea site-ului ABRM și la prelucrarea 
sondajului „Rolul bibliotecii în formarea specialiștilor”.

Ala Susarenco: „O performanţă reprezentativă în anul 2009 a 
fost elaborarea Strategiei de dezvoltare a colecţiei Bibliotecii 
Știinţifi ce ASEM pentru perioada 2009-2015. Implementarea 
pas cu pas a prezentului document va optimiza relaţia bibliote-
că-informaţie-utilizator și va permite sprijinirea informaţională 
și documentară mai amplă a curriculumului universitar, știinţifi c, 
educaţional”.

Ana Gudima: „Particip cu interes la activităţile realizate în bi-
bliotecă și în afara ei deoarece îmi pare foarte interesantă interac-
ţiunea și corelaţia dintre domenii – biblioteconomie și tehnologii 
informaţionale.”

Elena Pancratov: „În anul 2009 am iniţiat Proiectul de cerceta-
re „Calitatea serviciilor de referinţe”, care are ca scop principal 
evaluarea nivelului de satisfacţie a utilizatorilor faţă de serviciile 
de referinţe, precum și stabilirea unor măsuri de îmbunătăţire a 
serviciilor prestate, de implementare a unor noi forme de servire 
bibliografi că”.

Stela Pascal: „Am iniţiat Proiectul de cercetare „Efi cienţa pre-
lucrării analitico-sintetice a revistelor abonate de Biblioteca 
Știinţifi că ASEM și căile de efi cientizare a acestei activităţi”. În 
rezultatul cercetării, s-a decis includerea a 10 titluri în lista publi-
caţiilor supuse prelucrării analitico-sintetice”.

Angela Amorţitu: „Una din priorităţile personale în activita-
tea profesională pentru mine este autoinstruirea. Începând cu 
anul 2009, sunt masterand-bursier la specialitatea Managemen-
tul instituţiei infodocumentare (USM). În cadrul modulelor și acti-
vităţilor practice, comunic și aduc ca exemplu în faţa profesorilor 
și colegilor activităţile și practicile de succes ale Bibliotecii Știin-
ţifi ce ASEM”.

Ana Muntean: „O mare parte a activităţii pe care o realizez 
constă în consultarea utilizatorilor Centrului Multimedia, înce-
pând de la utilizarea calculatorului, căutarea informaţiei necesa-
re, formatarea documentelor, utilizarea programelor de calcula-
tor, până la căutări în baze de date (Jurist, EBSCO)”.

Ina NICUŢĂ, 
specialist principal, Serviciul „Bibliografi e”

Atelierul și-a desfășurat lucrări-
le la Biblioteca Știinţifică ASEM, în 
sala de lectură „Paul Bran”. La ateli-
er au participat 53 de bibliotecari 
din reţeaua bibliotecilor de colegiu 
(Chișinău, Soroca, Orhei, Ungheni, 
Cahul, Edineţ, Bălţi, Ţaul, Grină-
uţi, Râșcani, Hâncești, Svetloe), 
precum și invitaţi din bibliotecile 
universitare din Chișinău și Bălţi. 
Atelierul face parte din ciclul de 
reuniuni profesionale cu genericul 
„Biblioteca de Colegiu: aliniere la 
cerinţele Societăţii Informaţiei și a 
Cunoașterii”, iniţiate în anul 2006, 
în scopul amplificării cunoștinţe-
lor și deprinderilor bibliotecarilor, 
aprofundării comunicării profesi-
onale, stabilirii relaţiilor de cola-
borare la nivelul managerilor și al 
bibliotecarilor, unirii eforturilor în 
soluţionarea problemelor profesi-
onale. Organizatori ai evenimen-
tului sunt Asociaţia Bibliotecarilor 
din Republica Moldova, Biblioteca 
Știinţifică a Academiei de Studii 
Economice, Biblioteca Colegiului 
Naţional de Comerţ  al  ASEM.

Tema abordată în cadrul atelie-
rului menţionat este indispensabilă 

procesului de gestionare a biblio-
tecii, oferind bibliotecarilor suport 
în procesul de implementare a in-
strucţiunii naţionale „Evidenţa co-
lecţiilor de bibliotecă”. Cursanţii au 
recepţionat portofoliul, elaborat de 
către formatori, la fel fi ind oferită 
posibilitatea de a lua act de experi-
enţele reprezentative ale Bibliotecii 
Colegiului Naţional de Comerţ, ale 
bibliotecilor universitare. 

Lucrările atelierului au fost des-
chise de directorul Bibliotecii Ști-
inţifi ce ASEM dr. Silvia Ghinculov și 
Ludmila Corghenci, vicepreședinte 
al Asociaţiei Bibliotecarilor din Re-
publica Moldova. Au urmat apoi co-
municările prezentate de formatorii 
atelierului Larisa Gologan (Bibliote-
ca Naţională a Republicii Moldova), 
Ala Susarenco (ASEM), Tatiana Levi-
nţa (DIB ULIM). 

Participanţii au încheiat lucrările 
cu o excursie în spaţiile de informa-
re, renovate și modernizate ale Bibli-
otecii Știinţifi ce ASEM.

Valentina MELIHOV,
Şef serviciu Biblioteca CNC 

al ASEM

 Din punctul meu de vedere, aș spune că Biblioteca 
ASEM are o colecţie bogată de cărţi, dar, cu părere de 
rău, sunt cazuri când studenţii nu pot dispune de lite-
ratura necesară la o anumită temă. Mai mult ca atât, nu 
sunt cărţi traduse din alte limbi (spre deosebire de alte 
biblioteci), faptul care îi dezavantajează pe benefi ciarii 
Bibliotecii ASEM, care nu cunosc îndeajuns limba în care 
este scrisă cartea de care au nevoie.

 Referitor la catalogul electronic, am o părere foar-
te bună – ușor găsești informaţia necesară. Ar fi  bineve-
nită ideea (și realizarea acesteia) ca Biblioteca ASEM să 
aibă în colecţia sa cărţi recent apărute, legate de noile 
reforme, invenţii, achiziţionându-le, de exemplu, din Ro-
mânia. Astfel, studenţii nu vor fi  nevoiţi să procure aces-
te cărţi din magazine, din stradă sau chiar din România, 
folosindu-se doar de serviciile Bibliotecii ASEM. 

 Un moment neplăcut este că lipsesc foi din cărţi, 
reviste, ziare, mai ales din cele care sunt numai într-o 
singură sală a Bibliotecii. Dacă s-ar lichida toate aceste 

neajunsuri, aș putea spune că Biblioteca ASEM este o 
bibliotecă ideală.

 Библиотека располагает достаточно большим 
объёмом информации, и было бы желательно, чтобы 
у студентов было больше возможностей в полной 
мере воспользоваться этой информацией. Для этого 
необходимо увеличить число компьютеров, что по-
высит эффективность поиска информации и сокра-
тит время поиска, а также ожидания своей очереди.

 О работниках библиотеки могу сказать, что они 
отзывчивы и доброжелательны, что создаёт прият-
ную атмосферу.

 Personal, consider că Biblioteca ASEM, în general, 
lasă de dorit, luând în consideraţie faptul că foarte multe 
din disciplinele propuse spre studiu nu sunt asigurate cu 
literatura necesară (de exemplu, „Evaluarea întreprinde-
rilor”, „Burse de valori”). O altă obiecţie ar fi  că literatura 
cea mai utilă și mai importantă este în limba rusă (doar 
suntem români-basarabeni și nu ruși-moldoveni!!!).
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EVIDENŢA COLECŢIILOR 
DE BIBLIOTECĂ

Problemele bibliotecii în contextul actual, experienţele privind im-
plementarea instrucţiunii naţionale „Evidenţa colecţiilor de bibliote-
că” în bibliotecile din învăţământ, stimularea dialogului și colaborării 
specialiștilor din bibliotecă, formularea propunerilor pentru strategii 
de perspectivă – sunt doar câteva dintre subiectele abordate în cadrul 
Atelierului profesional „Evidenţa colecţiilor de bibliotecă: aspecte con-
ceptuale și aplicative”. Evenimentul s-a desfășurat la 11 martie curent, 
la ASEM.

OAMENII CĂRŢII DESPRE 
BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ 

ASEM

Lidia Kulikovski, dr. conf., 
directorul Bibliotecii 
Municipale „B. P. Hasdeu”:

- Biblioteca Academiei de Studii 
Economice s-a afi rmat ca o institu-
ţie de valoare, cu grandioase posi-
bilităţi și remarcabile realizări, și-a 
constituit o colecţie unică de profi l, 
a ocupat un loc de frunte în Sistemul 
Naţional de Biblioteci. Biblioteca 
s-a manifestat ca un centru de or-
ganizare a lecturii studenţești și de 
susţinere informaţională a corpului 
didactic, aducându-și aportul său 
la activitatea știinţifi că, de cerceta-
re a Academiei de Studii Economice, 
ca un laborator de automatizare a 
proceselor informaţionale.

Claudia Balaban, Director 
general al Bibliotecii Naţionale
pentru Copii „Ion Creangă”:

- Existenţa unei biblioteci ade-
seori nu se măsoară prin anii ce-i 
numără. O bibliotecă adevărată 
marchează timpul prin capacitatea 
de a-și îndeplini misiunea, prin po-
tenţialul său informaţional, spiritu-
al și uman. Un dicton spune că „cei 
din urmă vor fi  cei dintâi”. Biblioteca 
ASEM, deși proaspăt formată, acum 
câţiva ani s-a situat în avangarda 
procesului de automatizare și in-
formatizare, servind ca exemplu 
nu doar bibliotecilor universitare, 
ci și altor categorii de biblioteci. 
Mai mulţi dintre noi am învăţat din 
succesele și greșelile colegilor de la 
ASEM, am preluat experienţa lor.

Petru Racu, Directorul 
Bibliotecii AGEPI:

- Biblioteca ASEM a fost prima 
care s-a bucurat de o creștere ver-
tiginoasă în toate direcţiile, graţie 
sprijinului conducerii universităţii, 
și nu în ultimul rând de puterea de 
convingere a direcţiei Bibliotecii.  

STUDENŢII DE LA ASEM DESPRE BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ
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Printre cele mai relevante teme expuse în timpul prezentărilor, 
au fost: „Produse modifi cate genetic”, „Problemele industriei farma-
ceutice”, „Violenţa în familie”, „Impactul migraţiei asupra copiilor în 
R.Moldova”, „Problemele orfelinatelor din Moldova”, „Drepturile consu-
matorilor în Moldova”, „Infl uenţa mass-media asupra tinerilor”, „Pro sau 
Contra Uniunii Europene” etc.

Juriul, format din studenţii-premianţi ai ediţiilor precedente ale 
conferinţei, a apreciat la nivel obiectiv rapoartele prezentate, fi ind 
interesat de temele expuse, de sondajele efectuate de participanţi și 
de metodele interesante de prezentare a subiectelor.

Astfel, premianţii ediţiei jubiliare a Conferinţei știinţifi ce în limba 
engleză, au fost:

Premiul I –  Ana Ganenco, Con 294 (Education in Moldova)
Premiul II –  Anastasia Cușnir, SPE 292 (Family problems 
  in Moldova)
  Serghei Savcin, FB 28K (Drugs, Alcohol 
  and other hazardous habits)
Premiul III –  Vadim Negru, D 293 (Laws and Justice in the RM)
  Anna Liușenco, Con 29E (Youth. Something More
  than Ordinary)
  Dina Chilari, Con 296 (Unemployment Problems).

Toţi participanţii au primit diplome de merit și de participare, cărţi 
din partea profesorilor catedrei.

„Conferinţa știinţifi că a fost una productivă. Subiectele puse în 
dezbatere au demonstrat profunzimea ideilor expuse, problemele 
tinerilor având un caracter actual și strigent. Tematica a fost diversă, 
dar interesantă, captivând atenţia celor prezenţi, punându-i în faţa 
multiplelor concepte și păreri. Participanţii au abordat temele cu o pa-
siune deosebită, cu un spectru larg de ideologii”, a spus câștigătoarea 
conferinţei din acest an, Ana Ganenco.

Olga Șenșeuţchi, o altă participantă, a adăugat: ”Am asistat la 
conferinţă pentru a-mi susţine colega de grupă, dar și pentru a asimila 
noi informaţii utile cu privire la diverse probleme expuse. Informaţia 
prezentată a fost bine structurată, în concordanţă cu slide-show-urile 
pregătite, ceea ce a permis o atenţie mai sporită din partea ascultători-
lor. Mulţumesc organizatorilor și participanţilor pentru munca inves-
tită, deoarece conferinţa a reușit. Sunt studentă în anul I și deja m-am 
motivat să mă încadrez și eu în asemenea activităţi”.

”Această activitate este binevenită și din considerentul că, pe lângă 
acumulare și manifestare de cunoștinţe, noi, studenţii, avem posibilita-
tea să ne cunoaștem semenii, alţi studenţi, de la alte facultăţi, la fel de 
interesaţi de soluţionarea diverselor probleme și dileme ale societăţii 
de astăzi”, a menţionat Anastasia Cușnir (premiul II).

”Les problemes economiques, politiques, soci-
aux et les solutions dans la vue des jeunes” – 
sub acest generic s-a desfășurat și Conferinţa știinţifi că studenţeas-
că în limba franceză, organizată de aceeași Catedră Limbi Moderne 
Aplicate.

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ: ”PROBLEME SOCIALE, POLITICE 
ŞI ECONOMICE ÎN VIZIUNEA TINERILOR ECONOMIŞTI”

La data de 24.03.10, au avut loc Conferinţa ştiinţifi că în limba engleză şi cea în limba 
franceză, organizate de Catedra Limbi Moderne Aplicate, cu participarea studenţilor 
anului I de la Facultăţile Finanţe, Contabilitate, Economie Generală şi Drept, Ciberne-
tică, Statistică şi Informatică Economică. Ajunsă la cea de-a X-a ediţie, conferinţa s-a 
desfăşurat sub genericul: „Probleme sociale, politice şi economice în viziunea tinerilor 
economişti”.

 Dumitru Revenco, Con 29B: 
”Limbile străine au un mare rol în 
formarea tinerilor de astăzi. Activi-
tăţile organizate de această catedră 
sunt binevenite tuturor studenţilor. 
Masa rotundă ”Le role du facteur lin-
guistique dans la formation des je-
unes economistes” a servit drept un 
imbold de participare a studenţilor 
în activităţile Catedrei Limbi Moder-
ne Aplicate, schimbul de experienţă 
profesor-student fi ind unul benefi c. 
Creaţiile proprii ale studenţilor au 
dovedit că limba străină are o impor-
tanţă colosală în viaţa de zi cu zi”.

 Maria Parfenii, Con 29B: ”Asis-
tând la conferinţa știinţifi că, am 
simţit o plăcere sufl etească pentru 
toate cele 13 rapoarte prezentate de 
colegii mei, concluzionând că tine-
rii sunt foarte capabili și receptivi la 
ceea ce se întâmplă în jur. La fel, am 
rămas plăcut surprinsă de concertul 
de la fi nele conferinţei. Îndeosebi 
mi-a plăcut interpretarea dnei Maria 
Maleavschi, șefa secţiei limbă fran-
ceză, sub egida căreia au loc aceste 
activităţi”.

 Mihaela Suveica, Con 29B: ”Par-
ticiparea în cadrul decadei limbilor 
străine, atât la masa rotundă, cât și 
la conferinţa știinţifi că, mi-a lăsat o 
multitudine de impresii, cunoștinţe, 
emoţii ce mi s-au întipărit în memo-
ria anului I de facultate. O deosebi-
tă plăcere am obţinut în rezultatul 
discuţiilor susţinute la masa rotun-
dă, unde, împreună cu colegii, am 

constatat rolul semnifi cativ al cu-
noașterii limbilor străine atât pentru 
viitoarea noastră specialitate, cât și 
pentru dezvoltarea unei culturi mul-
tiaspectuale. Conferinţa știinţifi că, 
pe lângă caracterul didactic, a căpă-
tat și unul festiv, datorită cântecelor 
franceze interpretate de studenţi și 
de profesori. Am avut impresia că 
suntem pe tărâmul dragostei și ro-
mantismului francez, mai cu seamă 
la audierea melodiilor lui Edith Piaf, 
readusă printre noi de lect. superior, 
Maria Maleavschi”.

 Tatiana Leahu, Con 299: ”Într-
adevăr, pentru unii studenţi ai ASEM, 
decada limbilor străine a reprezentat 
una dintre cele mai interesante săp-
tămâni. Am avut șansa să colaborăm 
mai strâns cu profesoarele noastre 
de limbă franceză și cu alţi studenţi 
de vârsta noastră cu care am pus în 
discuţie diverse aspecte problemati-
ce la ora actuală”.

 Victor Vasluian, Con 29C: ”Stu-
denţii anului I ai ASEM nu sunt doar 
foarte buni la carte, dând dovadă de 
cunoștinţe vaste în diferite domenii, 
dar sunt și foarte creativi, lăsând frâu 
liber imaginaţiei – pot recita frumos 
într-o limbă străină, alcătuiesc ver-
suri, cântă deosebit etc.”

 
 Alexei Șova, Con 298: ”Temele 

au fost prezentate la un nivel înalt, 
în ceea ce privește ordinea ideilor, 
prezentarea imaginilor, exprimarea 
clară în limba franceză. Ar fi  fost bi-

nevenită și includerea în discuţii a 
studenţilor din auditoriu, aducerea 
la cunoștinţă a mai multor curiozi-
tăţi și istorii inedite, privind subiec-
tele abordate, prezentarea unor jo-
curi distractiv-educative”.

 Parascovia Marga, Con 298: 
”Cred că cel mai mare merit îl au pro-
fesorii noștri de limbă străină care au 
depus sufl et în organizarea acestor 
activităţi interesante pentru noi, stu-
denţii anului I”.

 Elena Lungu, Con 298: ”Sunt 
bucuroasă că am reușit să mă implic 
în desfășurarea acestei conferinţe, 
participând cu o lucrare sugestivă  – 
”Comptabilite pas a pas” care am fi -
nalizat-o cu o poezie, scrisă de mine, 
despre rolul contabilităţii. De ase-
menea, împreună cu colegele mele, 
am participat și la partea festivă, in-
terpretând, melodia ”A Paris”. Mulţu-
mim profesorilor care ne-au ghidat 
și ne-au ajutat să ne manifestăm”.

 Alina Moraru, SPE 292: ”Juriul a 
dat dovadă de obiectivitate și vădit 
interes faţă de lucrările prezentate, 
dar ar trebui să fi e premiaţi mai mult 
decât 3 studenţi. Toţi au fost bravo, 
eforturile au meritat laudă”.

 Dorina Diaconu, EG 291: ”Fie-
care student partcipant a reușit să-și 
expună părerea în esenţa problemei 
tratate. Descrierea, cauza apariţiei, 
persoanele implicate și metodele de 
soluţionare – toate au fost însumate 

IMPRESII DE LA STUDENŢII PARTICIPANŢI:
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-Irina,  cum ai ajuns la ASEM?
Am ales Academia de Studii Eco-

nomice deoarece consider că este cea 
mai prestigioasă instituţie de învăţă-
mânt superior din Moldova și singura 
care oferă studii de calitate și cunoș-
tinţe solide în domeniul economic. 
Pentru mine ASEM-ul reprezintă con-
tinuarea fi rească a studiilor pe care le-
am urmat la Colegiul Financiar-Bancar 
din Chișinău și pe care simţeam nevo-
ia să le aprofundez. Imaginea bună a 
ASEM-ului, rezultatele absolvenţilor 
care s-au integrat cu succes pe pia-
ţa muncii, infrastructura modernă, 
corpul profesoral de califi care foarte 
înaltă, precum și gama largă de opor-
tunităţi oferite - m-au făcut să optez 
pentru ASEM fără a ezita. 

- De ce anume BAA? 
Am luat această decizie fi ind deja 

iniţiată în domeniul economic și sunt 
sigură că BAA este alegerea ideală 
pentru mine, este opţiunea care co-
respunde personalităţii mele. La fa-
cultatea BAA sunt cei mai mulţi tineri 
activi, ingenioși, energici, cu iniţiativă 
și spirit de întreprinzător, cu care îmi 
place să colaborez la diverse proiecte. 
Aici se îmbină cu succes asigurarea 
cunoștinţelor economice și de specia-
litate cu o serie de activităţi ce vizează 
dezvoltarea personală și intelectuală 
a viitorilor specialiști. Se oferă o mul-
titudine de oportunităţi și ești liber să 
le valorifi ci, ai posibilitatea de a-ţi de-
monstra aptitudinile și de a te afi rma. 
Benefi ciezi de condiţii excelente de 
studiu, o bază informaţională solidă 
reprezentată de biblioteca știinţifi că și 
Centrul Multimedia, precum și de ca-
dre didactice califi cate, care îndrumă 
studenţii și le stimulează dorinţa de a 
învăţa. 

Sunt sigură că după absolvire, stu-
denţii care au demonstrat interes pen-
tru studii, vor obţine succese pe plan 
profesional.

 - Ești una dintre cele mai bune 
studente. Cum e sa înveţi doar pe 
nota 10?

Deși pentru colegii mei este un 
lucru extraordinar, mie mi se pare 
ceva fi resc. Ţinând cont de eforturile 
depuse, acesta este rezultatul vizat. Și 
nu mă refer doar la prezenţa la ore și 
pregătirea temelor, ci la studierea bi-
bliografi ei suplimentare și a ultimelor 
noutăţi din domeniu, interacţiunea 
cu agenţi economici, participarea la 
cercuri știinţifi ce de profi l, la cursuri și 
training-uri de dezvoltare profesiona-
lă, cultivarea abilităţilor de analiză și 
sinteză, care îmi permit formarea unei 
viziuni proprii. Toate acestea m-au aju-
tat să-mi creez o anumită autoritate în 
faţa colegilor și chiar a profesorilor, 
dar implică și responsabilitatea de a 
mă menţine la nivelul așteptărilor lor. 

- Descrie o zi din viaţa unei emi-
nente.... 

Ziua mea de lucru începe diminea-
ţa devreme și se termină seara târziu...
chiar și în weekend. Pentru a reuși cât 
mai multe trebuie să-mi gestionez 
timpul efi cient, astfel încerc să-mi îm-
part raţional programul între studii, 
timp liber și activităţi extracurriculare: 
ședinţe, training-uri, concursuri, activi-
tăţi de voluntariat. Acord o deosebită 
importanţă participării la conferinţe, 
publicării articolelor și elaborării pro-
iectelor. 

Uneori nu pot evita suprapune-
rea mai multor activităţi, din această 
cauză sunt nevoită să-mi stabilesc 
priorităţile, pentru a-mi menţine per-
formanţele academice.

Cu certitudine, fiecare zi e de-
osebită, mereu învăţ ceva nou , iar 
cea mai mare satisfacţie a mea este 
să reușesc cu brio tot ce îmi propun 
spre realizare.

- Mai știu că ai și câteva burse se-
rioase la activ. Cum e să le obţii? Este 
acesta un scop în sine?

Unele burse le-am câștigat prin 
simpla expediere a dosarului, pe când 
altele au necesitat o pregătire mai în-
delungată, dar și satisfacţia în urma 
obţinerii lor a fost mult mai mare. 

Bursele de merit și premiile acor-
date pentru performanţe academice 
sunt mai mult o recompensă supli-
mentară a efortului depus și a rezul-
tatelor atinse. Pentru mine aspectul fi -
nanciar nu este atât de important, am 
o motivaţie internă foarte puternică 
bazată pe voinţă, dorinţa de perfecţi-
onare și de a mă autodepăși.

Însă bursele oferite de agenţii 
economici reprezintă un scop în sine 
datorită avantajelor și perspectivelor 
tentante pe care le oferă – ocazia de 
a învăţa și a lucra alături de specialiști 
califi caţi din cadrul acestor companii, 
încadrarea în activităţile organizaţiei 
și șansa de angajare după absolvire. 
Este o posibilitate de a obţine experi-
enţă practică încă din perioada studii-
lor. Mă bucură faptul că și în Republica 
Moldova mediul de afaceri este inte-
resat în susţinerea tinerilor capabili, 
astfel contribuind la dezvoltarea po-
tenţialului lor.

- Vorbește-ne un pic despre culi-
sele vieţii extracurriculare a unui stu-
dent bun (concursuri, competiţii inte-
lectuale, dezbateri, burse, stagii).

Viaţa de student oferă o multitudi-
ne de oportunităţi și ar fi  păcat să nu 
profi tăm de ele. Este perioada în care 
investim în noi, pentru a spori valoarea 
noastră ca viitori specialiști. Nu-i pot 
înţelege pe tinerii care irosesc timpul 
nefăcând nimic pentru viitorul lor sau 
pe cei care se concentrează exclusiv 
asupra studiilor, evitând să se implice 

și în alte activităţi. După părerea mea, 
cunoștinţele teoretice sunt necesa-
re, dar nu sufi ciente pentru a avea o 
carieră de succes. Deși necesită mult 
timp și energie, anume activităţile ex-
tracurriculare sunt cele care te ajută să 
te dezvolţi multilateral, să manifești 
iniţiativă și să fi i capabil să-ţi asumi 
responsabilităţi.

Pentru mine, să fi u activă a deve-
nit un mod de viaţă. Încerc să fi u bună 
în tot ceea ce fac și mereu caut să mă 
implic în activităţi din care învăţ ceva 
nou și pe care le realizez cu plăcere. 
Așa am ocazia să cresc și să mă formez 
ca personalitate, am posibilitatea să 
interacţionez cu persoane care s-au 
afi rmat în diferite domenii și de la care 
am multe de învăţat.

În anul 2006, am fondat împreună 
cu câţiva colegi o organizaţie non-gu-
vernamentală ce are drept scop facili-
tarea integrării absolvenţilor colegiilor 
în mediul profesional, în activitatea 
căreia mă implic până în prezent, în 
special în calitate de trainer.

Pe parcursul studiilor universitare 
am fost șef de grupă, ceea ce presu-
pune anumite responsabilităţi supli-
mentare; în plus, am încercat să fi u 
un exemplu demn de urmat pentru 
colegii mei.

- Probabil ai și un scop bine deter-
minat privind cariera. Unde ai vrea să 
ajungi, să te vedem peste 5, 10 ani?

Pentru început, urmează să obţin 
licenţa dublă în economie în cadrul 
ASEM și IUP “Management et Gestion 
des Entreprises” (Clermont-Ferrand, 
Franţa). Ulterior, vreau să fac masterul 
în Franţa în domeniul “Management 
și Administrarea Afacerilor”. Concomi-
tent doresc să activez în cadrul grupu-
lui fi nanciar francez care își desfășoară 
activitatea și pe teritoriul Republicii 
Moldova, unde actualmente sunt sta-
giar. 

Dorinţa mea este de a reveni în 
ţară și de a-mi lansa propria afacere, 
deoarece sunt sigură că și în Moldova 
există posibilităţi de afi rmare. Consi-
der că studiile realizate și experienţa 
acumulată, atât în ţară cât și peste 
hotare, vor facilita atingerea acestui 
obiectiv. În egală măsură, intenţionez 
să-mi continuu activitatea știinţifi că 
prin intermediul studiilor de doctorat.

Dar cred că cel mai important este 
găsirea unui echilibru între timpul 
acordat studiilor, vieţii profesionale și 
familiei. 

- Care este ideea de care te con-
duci în viaţă?

Consider că nimic nu este imposi-
bil dacă crezi și ai curaj să lupţi pentru 
ceea ce-ţi dorești.

-Mersi mult!
Consemnare:

Liuba LUPAŞCO

în raportul fi ecărui participant. Con-
certul a fost unul deosebit, deoarece 
a fost bine combinat știinţifi cul cu 
distractivul”.

 Ion Suhaci, D 295: ”Conferinţa 
știinţifi că studenţească, desfășurată 
la 24 martie current, a trezit în noi 
pofta de a studia aprofundat limba 
franceză și de a ne implica activ în 
viaţa studenţească de la ASEM. Bra-
vo profesoarelor, participanţilor și 
juriului!”

 Alina Perjovscaia, D 295: ”O săr-
bătoare pentru sufl etele noastre – 
aceasta pot să spun despre întreaga 
imagine a conferinţei știinţifi ce. Par-
ticipanţii au demostrat curaj, ingeni-
ozitate, talent, isteţime, cunoștinţe 
destoinice”.

 Elena Șabatico, Con 298: ”Au 
avut loc niște activităţi foarte utile 
care au permis mobilizarea studen-
ţilor și cultivarea interesului faţă de 
problemele strigente din viaţa eco-
nomică, socială și politică, precum și 
a abilităţilor de comunicare și expu-
nere în faţa publicului. Datorită ac-
tivităţilor, se incită latura cognitivă 
a studenţilor, lor li se propune să se 
informeze, să analizeze, să gândeas-
că, pentru a deveni cetăţeni activi ai 
societăţii. Aș propune, pentru edi-
ţiile viitoare, să se pună accent mai 
mare pe latura tehnică a organizării 
– standuri, panouri, laptop, proiec-
tor etc.”

 Liudmila Racu, Con 291: ”Obiec-
tivele dezbaterilor și conferinţei: de 
a dezvolta abilităţile de comunicare 
a participanţilor și logica prin men-

ţinerea acelui fi r roșu, de a depăși 
bariera de a vorbi în faţa audienţei, 
de a consolida  propria putere de 
convingere, au fost totalmente atin-
se în cadrul dezbaterii și conferinţei 
știinţifi ce organizate de către Cercul 
știinţifi c francofon”.

 Eugen Zosim, Con 298: ”Pregă-
tirea studenţilor participanţi se da-
torează în mare măsură profesorilor 
care au depus un efort considerabil 
pentru o bună prestaţie a discipo-
lilor lor. Am fost plăcut surprins de 
alegerea temelor de către studenţi. 
De exemplu, colega mea, Natalia Ur-
sachi, care a fost învingătoarea con-
ferinţei în acest an, sub îndrumarea 
prof. Irina Corduneanu, ne-a redat o 
descriere amănunţită a gripei de tip 
nou A(H1N1) - o problemă actuală 
în societatea noastră. Această con-
ferinţă a prezentat la justa valoare 
punctele forte ale culturii franceze”.

 ”Conferinţa a fost una reușită. 
Pornind de la amabilitatea gazdelor, 
Casa Cunoștinţelor, totul a fost bine 
pus la punct, astfel că interacţiunea              
studenţi-studenţi, studenţi-profe-
sori a fost una deschisă, constructi-
vă”, a spus Djulieta Rusu, șef-catedră 
Limbi Moderne Aplicate.

Galina Kostiucik, lect. sup., șefa 
secţiei limbă engleză și Maria Ma-
leavschi, lect. sup., șefa secţiei lim-
bă franceză, au mulţumit tinerilor 
pentru activism, implicare activă în 
toate activităţile propuse de către 
catedră și le-au urat baftă și curaj în 
continuare.

Alina CODREANU

IRINA PALADI: “PENTRU MINE, 
SĂ FIU ACTIVĂ A DEVENIT 
UN MOD DE VIAŢĂ”

Irina e tipul de studentă pe care şi-l doreşte orice părinte atunci când îşi trimite copilul la studii, 
pe care pot conta profesorii şi colegii şi care nu face mare spectacol din faptul că e printre cei mai 
buni. Doar note de 10, Bursa de Merit, Bursa Moldcell, Premiu de gradul II la „Cel mai bun student al 
ASEM” ş. a.  Aşa înţelege ea studenţia, sinonimă cu multă muncă extracurriculară  şi doar astfel „…
imposibilul devine posibil, dacă crezi şi ai curaj să lupţi pentru ceea ce-ţi doreşti”.
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EXCURSIE LA COMPLEXUL VINICOL 

O dată cu începerea unui nou se-
mestru de studii, Consiliul Facultăţii 
Business şi Administrarea Afacerilor 
a  intrat din nou în drepturi şi a orga-
nizat o activitate deosebită, zicem 
noi, pentru studenţi. Ne-am gândit 
că, după o vacanţă îndelungată şi 
o serie de examene, ar fi  binevenit 
un eveniment care ne-ar da energie 
acum, în prag de primavară.

Compania “Chateau Vartely” 
a demarat  un proiect întitulat “O 
lecţie practică la Chateau Vartely”, la 
desfăşurarea căruia s-a alaturat Con-
siliul Studenţesc BAA. Scopul acestei 
activităţi este de a vizita Complexul 
vinicol, de a vedea tehnologiile 
moderne de fabricare a vinurilor, de 
a ne informa şi familiariza cu prac-
ticile companiei.

În lexicul vinifi catorilor moderni, 
“Chateau” este un teritoriu pe care 
un singur proprietar infăptuieşte 
întregul ciclu de producere a vinu-

lui: de la cultivarea strugurilor până 
la îmbuteliere. Compania “Chateau 
Vartely” ne-a oferit posibilitatea de 
a mai vedea, pe lângă asta, şi un 
complex turistic foarte frumos. Am 
rămas plăcut surprinşi de adevăratul 
“chateau”, situat în zona Orheiului, 
cu tradiţii de cultivare a viţei-de-vie 
şi de producere a “băuturii zeilor” 
şi totodată un complex modern, la 
nivelul standardelor europene.

Angajaţii companiei au fost 
foarte ospitalieri, ne-au arătat în-
treaga gospodărie vinicolă, sălile de 
degustare (una cu colecţia Chateau 
Vartely, iar a doua “World Collec-
tion”, care reprezintă cea mai vastă 
colecţie de vinuri din renumitele 
zone vinicole ale lumii), casele de 
tip hotelier, sălile de restaurant, be-
ciurile unde se pastrează vinurile şi 
chiar încăperile dotate cu utilaje per-
formante de fabricare a vinului. De 
asemenea, am urmărit o prezentare 

“CHATEAU VARTELY”

despre istoricul, activitatea  si speci-
fi cul companiei “Chateau Vartely”, 
realizată de Veronica Raeţchi, man-
ager al companiei.         

Restaurantul complexului, spe-
cializat în bucătărie tradiţională 
îmbinată cu cea franceză, ne-a 
surprins prin ambianţa plăcută şi 
atmosfera caldă ce domneşte în 
sălile acestuia, potrivite atât pentru 
întruniri în familie, cine romantice, 
cât şi pentru întâlniri de afaceri şi 
banchete.

 Am afl at, de asemenea, că 
în 2008 a fost creată şi o agenţie 
turistică “Chateau Vartely”. Prin-
cipalul scop al apariţiei acestei 
agenţii este promovarea turismului 
în Republica Moldova şi facilitarea 

explorării calitative a acestor me-
leaguri pitoreşti. Într-adevar, este 
de apreciat ceea ce încearcă să re-

alizeze compania în acest domeniu, 
pentru ca să se exploreze locuri şi 
destinaţii inedite din Moldova.  

În fi nal, am avut posibilitatea 
de a ne imprima pe monede 
inscripţia “Chateau Vartely”, pen-
tru a ne rămâne în sufl et mereu 
vie experienţa trăită la minunatul 
complex şi, de asemenea, am putut 
procura vinuri din magazinul spe-
cializat al companiei. 

Ne-am bucurat de faptul că 
studenţii nu au fost indiferenţi, 
ci dimpotrivă, foarte receptivi la 
iniţiativa Consiliului Facultaţii Busi-
ness si Administrarea Afacerilor, 
organizând deja câteva vizite con-
secutive în fi ecare săptămână. 

 
Alina DONICĂ

Doritorii de a vizita “Chateau Vartely” o pot contacta 
pe Veronica Pâslaraş, membru al Consiliului BAA, la numărul 

de telefon 069694988, pentru a rezerva locuri şi, eventual, 
pentru a afl a mai multe detalii.

Pentru orice sugestii și propuneri scrie la: consiliu.baa@gmail.com

K   C
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