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Cine ar fi  spus acum aproape treisprezece ani, când se năștea 
primul număr al “Curierului Economic”, că acest ziar (primul de pro-
fi l economic în limba română din Republica Moldova) va ajunge 
să sărbătorească numărul 200, o cifră rotunjoară, de care credem 
că se bucură atât prietenii, cât și ceilalţi. Nu are rost acum să ne 
aducem aminte prin câte greutăţi am trecut pentru ca “Curierul 
Economic” șă-și continue existenţa și drumul propriu în contextul 
unei informaţii destul de restrânse în domeniul economic din acea 
vreme. Este destul să amintim că din cauza difi cultăţilor de ordin 
fi nanciar ziarul nu a văzut lumina tiparului de la sfârșitul lui 1999 
până în 2003. Să spunem un lucru, cu cât este mai greu, cu atât este 
mai frumos – cel puţin din punctul nostru de vedere. Că alţii au o 
cu totul altă optică – treaba lor. Cititorul de la noi (sau de aiurea) 
are dreptul la o informaţie diversifi cată, care să-i satisfacă gusturile 
tot mai exigente. Nimeni nu fură nimic nimănui – dacă am accep-
tat libera concurenţă, în condiţiile economiei de piaţă, atunci s-o 
facem cu bărbăţie, să acceptăm cu fi lozofi e înfrângerile, pentru ca a 
doua zi să putem trece la contraofensivă. Este sufi cientă o doză de 
pasiune, combinată cu puţină fantezie și ceva materie cenușie. Este 
adevărat, dacă lipsește tocmai pasiunea, atunci șansele de a deţine 
întâietatea scad precum spuma de bere. Promitem că vom menţi-
ne în continuare ștacheta calităţii la un nivel cât se poate de ridicat 
și nu ne vom supăra niciodată, dacă după noi o vor “sări” și alţii. 

Colectivul redacţiei 

“Curierul Economic”

Strategia «Dunărea», un pro-

iect în valoare de 100 mlrd. euro 

urmează să fi e aprobată de Uni-

unea Europeană în luna iunie. 
De acești bani va putea bene-

fi cia și Moldova ca ţară parti-

cipantă. Ambasadorul român, 

Marius Lazurcă, le-a vorbit stu-

denţilor ASEM despre avantaje-

le acestui program.

Din proiectul «Dunărea» vor 
face parte 8 ţări-membre ale UE 
și 6 state din afara comunităţii. 
Scopul noii strategii este dez-
voltarea colaborării între aceste 
state și protecţia mediului am-
biant.

Ambasadorul român a insistat 
pe latura fi nanciară a proiectului.

El a spus că „în aprilie Strate-
gia a fost aprobată de Consiliul 
Uniunii Europene, iar în iunie va 
fi  adoptată de Consiliul Europei”.

„După intrarea în vigoare a 
Strategiei, Moldova va putea 
utiliza mijloacele Fondului Euro-
pean”, a spus el. Potrivit Amba-
sadorului, „scopul Strategiei este 
ameliorarea comunicaţiilor în 

regiunea dunăreană, protecţia 
mediului, consolidarea posibili-
tăţilor instituţionale ale regiunii 
și îmbunătăţirea cooperării în 
combaterea crimei organizate”.

Diplomatul a menţionat că 
„o atenţie sporită va fi  acordată 
dezvoltării transportului fl uvial”. 
În acest scop în Moldova va fi  
utilizat la maximum potenţialul 

Portului Internaţional Liber Giur-
giulești.

„De asemenea, se prevede 
diversifi carea resurselor de ener-
gie electrică. Planifi căm să fi na-
lizăm construcţia conductei de 
gaze Iași-Ungheni în anul 2012, 
fapt ce va permite Moldovei să 
aibă acces la proiectul de livrare 
a gazelor din regiunea caspică pe 

coridorul AGRI (Azerbaijan-Geor-
gia-România Interconnector), iar 
mai târziu și la proiectul Nabuc-
co”, a spus Lazurcă.

Amintim că la elaborarea Stra-
tegiei Dunărene participă 14 ţări, 
inclusiv membrii UE Austria, Ger-
mania, Cehia, Slovacia, Ungaria, 
Slovenia, Bulgaria, România. Stra-
tegia este orientată spre consoli-
darea securităţii regiunii, protecţia 
mediului, asigurarea unei dezvol-
tări economice de termen lung, 
promovarea valorilor europene.

 În bazinul Dunării, locuiesc 
circa 115 mil. de persoane din UE, 
iar calitatea vieţii a circa 20 mil. 
de oameni depinde în mare mă-
sură de acest fl uviu. 

Deși Marius Lazurcă era dispus 
să răspundă la mai multe între-
bări, studenţii de la Academia de 
Studii Economice nu s-au dovedit 
a fi  prea curioși, însă diplomatul 
spune că s-a obișnuit cu asta.

De ziua Europei, studenţilor li 
s-au organizat mai multe întâlniri 
cu ambasadorii ţărilor UE.

Ana TRIBOI

Studenta ASEM, 

Corina Evtodieva 

e Miss Universitate

2011

La 3 iunie a fost desemnată învin-

gătoarea concursului Miss Universi-

tate, competiţie la care au participat 

cele mai frumoase fete din 16 univer-

sităţi. Organizatorii au hotărât să 

introducă și proba inteligenţei, lucru 

care a bucurat publicul și pe unele 

fete aspirante la titlul respectiv. 

Ce putem să remarcăm este că 
Miss Universitate 2011 a numit cele 
șase continente de pe glob,  n-au re-
ușit însă să o facă concurentele sale, 
de la care am mai auzit că apa fi erbe 
la 180-200 grade și la -20 grade în-
gheaţă. Dar și mai grav a pătat ima-
ginea universităţii participanta UPS 
Creangă. Da nu-i pe asta, oameni să 
fi m, să arătam bine, să purtăm fuste 
scurte și foarte important, să zâmbim!
Să nu generalizăm însă, căci printre 
concurente, reprezentanta ASEM, 
Corina Evtodieva a demonstrat că o 
domnișoară poate fi  și frumoasă,  de-
șteaptă și Miss Universitate!

Corina Evtodieva, studentă în anul 
I la Finanţe, ASEM, după ce se va asi-
gura că e deja anul II la capitolul se-
siune, va merge într-o vacanţă de vis, 
și își va lua și laptop-ul, un alt cadou 
binemeritat.

Amintim că prima studentă a 
ASEM care a câștigat titlul Miss Uni-
versitate este Natalia Bejan, actual-
mente o blogheriţă isteaţă, masteran-
dă la o universitate prestigioasă de 
peste hotare.

Liuba LUPAȘCO

“CURIERUL ECONOMIC” 
A AJUNS LA BORNA “200”

Aceasta este actuala echipă a “Curierului Economic”

MOLDOVA VA PARTICIPA LA PROIECTUL EUROPEAN 
AL ŢĂRILOR DUNĂRENE
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EVENIMENT

La prezentarea lucrării, care a avut 
loc la sfârșit de mai, Sergiu Chircă a de-
clarat: ”Tot timpul mi-am dorit să scriu 
pentru un public mai larg, nu doar 
pentru cei care cunosc economie. Iată 
de ce am ales să fac și publicistică. S-a 
realizat un vis, însă mai am o dorinţă – 
să-mi traduc cărţile în limba engleză, 
dar și rusă. Cred că mi-am îndeplinit 
misiunea mea de iluminare a neamu-
lui”.

DIN CUVÂNTULÎNAINTE 

AL AUTORULUI LUCRĂRII:

Deranjaţi de redobândirea

cetăţeniei
În jumătatea a doua a lui 2010, 

mass-media din Germania, Franţa și 
unii politicieni din aceste ţări au acu-
zat România că facilitează obţinerea 
cetăţeniei române de către cetăţenii R. 
Moldova. Ulterior această avalanșă de 
învinuiri a fost susţinută și de alte cer-
curi de interese din alte ţări , mai ales 
de către Rusia.

S-ar putea ca toţi aceștia să nu cu-
noască istoria sau să o ignore în mod 
conștient. Istoria însă ne amintește că, 

într-un timp, nemţii ne-au cedat (deci-
zia lui Hitler din august 1939), iar rușii 
ne-au ocupat (decizia lui Stalin din iu-
nie 1940). 

Germania și Rusia 

din nou într-un gând
O crimă uitată ar putea să se mai 

repete și să ne anihileze ca neam. 
Cu atât mai mult, că rușii și nemţii se 
apropie oarecum iarăși între ei ca în 
1939-1940 și nimeni nu poate spune 
și nici garanta cu ce ar putea culmina 
aceasta. Germania, susţinută de Fran-
ţa se simte leader și ţară a cuvântului 
primordial în UE, iar Rusia, atrăgând 
de partea sa Germania se simte o su-
perputere ca pe timpul lui Stalin.

George Friedman(SUA), constată 
în acest sens: „După criza economi-
co-fi nanciară din 2008-2009, lucrurile 
în Europa s-au schimbat și Rusia e în 
situaţia de a face anumite conexiuni 
cu Europa, pentru că a obţinut ce voia. 
Germanii, care se simt inconfortabil în 
NATO și UE au apelat la partenerul lor 
natural – rușii, iar aceștia au fost cât se 
poate de receptivi. Rușii le dau resur-

Întrucât doar elevii de la AȘM 
sunt dur supravegheaţi tehnic, pen-
tru restul liceenilor Ministerul Edu-
caţiei a selectat peste 1200 profesori 
încadraţi în procedura de examina-
re și alte 4000 care supraveghează 
buna desfășurare a examenului de 
maturitate intelectuală.

„În premieră, ca să spulberăm 
multe speculaţii, Ministerul Educa-
ţiei dispune de o bază de date elec-
tronică, care permite accesul ad-hoc 
la  lucrarea candidatului, cu datele 
lui  personale, cu datele personale 
și semnătura profesorului evaluator,  

cu punctajul în baza căruia a fost sta-
bilită nota etc.”, declară Adrian Ghi-
cov, președintele Agenţiei Naţionale 
de Evaluare și Examinare.

Totodată, conform vechilor re-
guli,  elevii vor avea parte de locaţii, 
supraveghetori și evaluatori noi, dar 
cu președinţi ai comisiilor de evalu-
are aleși în dimineaţa zilei de exa-
minare prin tragere la sorţi de către 
elevi, o dată cu tragerea la sorţi a 
variantei de test, în prezenţa presei. 

Întreaga secretomanie a ministe-
rului are de ani buni un scop nobil: 
să descurajeze mita și copiatul. Se 

SERGIU CHIRCĂ: BASARABIE, LIBERTATEA ŞI PROGRESUL VIN DE PESTE PRUT!
Este titlul unei cărţi cu specifi caţia «pentru toţi», semnată de către 

economistul Sergiu Chircă. În 1965 autorul este catalogat de conducerea 

comunistă ca fi ind persoană «antisovietică cu tendinţe naţionaliste». În 

1992 a iniţiat propunerea ca Moldova să părăsească zona rublei sovietice 

și să adere la zona leului românesc. În timpul agresiunii Rusiei la Nistru a 

creat, iniţial cu mijloace fi nanciare proprii, un fond special de susţinere 

a poliţiei și trupelor de carabinieri.  În 2010 a făcut parte din «  Comisia 

Cojocaru », care a studiat și apreciat genocidul fi zic și spiritual declanșat 

în RSSM de către comuniști. 

se, gaze naturale, germanii la rândul 
lor le oferă capital și tehnologii. Ger-
manii trăiesc un declin demografi c, ei 
nu mai vor turci, mută fabricile în…
Rusia. După criza greacă, Germanii 
s-au întrebat ce primesc ei de la UE?

România întotdeauna revine la Ba-
sarabia și pentru Basarabia ea repre-
zintă un fel de spaţiu de separare între 
Germania și Rusia”.

Cât privește iniţiativa germană de 
a aborda problema transnistreană, e 
greu de presupus că Rusia se va retra-
ge din stânga Nistrului. Această encla-
vă prezintă pentru ea o bază la frontie-
ra cu NATO și UE.

Rușii în nici un caz nu vor ceda 
Transnistria. Înţeleg acest lucru mai 
marii din SUA, UE și NATO.

Speranţe, inclusiv economice
Oare Germania e de acord ca Ru-

sia să decidă soarta basarabenilor ca 
și în 1939? Nu-mi vine a crede. Cred 
că nemţii își dau seama ce reprezintă 
Basarabia pentru o Europă unită și ne 
vor accepta în Uniunea Europeană ca 
români basarabeni cu pașapoarte ale 
UE (românești), așteptate de 71 de ani 
și meritate în baza dreptului istoric și 
natural al tuturor basarabenilor.

Fiecare basarabean în parte, de la 
vlădică până la  opincă trebuie să-și 
dea seama că sunt așa cum i-a creat 
Domnul, români moldoveni și nici-
decum doar niște moldoveni aparte, 
cum sorește Rusia: un moldovean într-
o Moldovă aparte, dezmembrată, cro-
nic săracă și instabilă.

Amintim că autorul a donat 3000 exemplare de carte Ministerului 

Culturii pentru bibliotecile din ţară și 4000 – Ministerului Educaţiei pen-

tru școlile și liceele din Moldova.

Alina CODREANU

OPINII : 
Petru Soltan, academician:

”Este o carte necesară pentru cei care nu mai știu cine sunt ei. Sergiu 
Chircă e un veritabil om, și economist, om de știinţă, publicist”.

Nicolae Dabija, scriitor:

”Cărţile lui Chircă sunt cărţi necesare prin care descoperim conștiinţa de 
sine, conștiinţa de basarabean, or am fost prea mult cotropiţi de propriile 
orgolii și rătăciri. Chircă este un promotor al valorilor și demnităţii naţionale”.

Alexandru Moșanu, ex-președinte al primului Parlamentul al RM:

”Chircă nu este doar un bun economist, este și un bun istoric. Dumnealui 
a făcut un act patriotic. A editat din cont personal peste 10.000 de exemplare 
de cărţi pentru a face donaţii bibliotecilor din ţară, școlilor și liceelor.”

Regula BAC –ului
sau Din 2011, BAC-ul spulberă stabilitatea

Aproape 32 000 de liceeni se pregătesc de examenele de bacalaureat 
care au loc pe 2 și 13 iunie. Noutatea acestui an este “a treia comisie de 
evaluare” creată de Ministerul Educaţiei din experţi independenţi, care va 
verifi ca suplimentar lucrările notate maximal și cele sub nota 5. Cu titlul 
de experiment, la  liceul Academiei de Știinţe elevii vor fi  supravegheaţi 
de camere video, iar  sala de examinare  va fi  izolată electronic ca să se 
prevină copierea cu telefonul mobil. 

pare, însă,  fără mare succes, așa cum 
spun părinţii, copiii, dar și managerii 
de instituţii. 

Fiecare al treilea 
părinte, predispus 
să dea mită

Rezultatele unui sondaj făcut 
public în cadrul ultimei conferinţe 
de presă referitoare la sesiunea de 
BAC 2011de către Gheorghe RUSU, 
vice-directorul Centrului Anticorup-
ţie, arată că fi ecare al treilea părinte 
intervievat a fost implicat în acte de 
corupţie și este predispus să rezolve 
astfel problema. Totodată aproape 
37 % din părinţi, 54% studenţi, 55% 
profesori și 63% din managerii insti-
tuţiilor de învăţământ se arată neân-

crezători în efortul de diminuare a 
corupţiei din învăţământ.

“În baza unui acord între CCCEC 
și Ministerul Educaţiei, colaboratorii 
Centrului au permisiunea mea de 
a descinde în sala de examinare în 
cazul în care dispun de probe palpa-
bile în acest sens.  Dacă actul ilegal 
va fi  unul de anvergură, în funcţie 
de numărul celor implicaţi, exame-
nul ar putea fi  stopat”, declară Mi-
hail Șleahtiţchi, Ministrul Educaţiei, 
specifi când că anterior au fost cazuri 
când a fost schimbată comisia de 
examinare și evaluare.

Anul acesta deja au parvenit 10 
sesizări, documentate de CCCEC re-
feritoare la acte de corupţie în școli, 
dar în procesul verifi cării 5 s-au do-
vedit a fi  nefondate:

“La verifi care, pe loc constatăm 
lipsa de dorinţă a petiţionarilor de a 
merge până la capăt, cu nume și date 
concrete”, explică Adrian Ghicov.

BAC-ul 2011 – 
test de inteligenţă 
şi creativitate

“Testele au fost elaborate 
în baza curriculei vechi, adică a 
materialului învăţat. Accentul 
s-a pus pe punerea în valoare 
a  inteligenţei și creativităţii 
elevului”, spune Ghicov, speci-
fi când că așa cum nu sunt bani 
pentru fi lmat sălile de exame-
ne și tehnici de bruiat semna-
lul GSM, se va urmări foarte 
atent ca elevii să nu intre în 
sala de examen cu telefoane 
mobile. Președintele Comisiei 
Naţionale pentru Examinare și 
Evaluare mai spune că cei care 

vor fi  prinși cu fi ţuici sau orice alte 
metode de copiat, vor primi suspen-
dare pentru această sesiune a Baca-
laureatului. Practic, ei nu vor mai fi  
primiţi la examen decât în sesiunea 
de la anul viitor.

Lucrările care au luat note 

maxime (9, 10) sau minime 

(de la 1 la 5) vor fi  evaluate 

repetat de către o comisie 

aparte, cu un alt președinte și 

alţi membri, care nu participă 

la evaluarea de bază și nici la 

examinarea contestaţiilor. In-

formaţia privind datele elevu-

lui testat va fi  personalizată, 

sigilată și deconspirată abia la 

trecerea notei în borderou.

După BAC – 
o nouă competiţie

„Punctajul luat la BAC e determi-
nant la ocuparea locurilor bugetare 
în Universităţi, dar acesta nu va mai 
oferi un sentiment de stabilitate 
pentru toţi anii de studii, declară Mi-
hai Șleahtiţchi, or,  începînd cu 2011, 
după fi ecare sesiune în universităţi 
vor avea loc concursuri de redistri-
buire a locurilor bugetare și burselor 
de stat.”

Respectiv, investiţia în bacalau-
reat, se pare că pică din preţ. Studen-
ţii care timp de jumătate de an vor 
demonstra că nu au meritat notele 
de la BAC, vor fi  nevoiţi să cedeze 
bursele celor cu performanţe. 

Pentru învăţământul universitar 
în anul următor de studii sunt plani-
fi cate 5 400 locuri cu fi nanţare buge-
tară și  9 800 locuri prin contract. 

Liuba LUPAȘCO

LANSARE DE CARTE
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Ziarul “Curerul Economic” a fost înfi inţat la începutul 
anului 1999 (înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii 
Moldova la data de 26 ianuarie 1999 cu numărul 64) și este 
publicaţie a Academiei de Studii Economice din Moldova și 
a Asociaţiei Economiștilor din Moldova. Este prima publicaţie 
periodică de profi l economic în limba română din Republica 
Moldova. 

Primul număr al ziarului a apărut pe 28 ianuarie 1999. După 
apariţia a cinci numere difi cultăţile de ordin fi nanciar au sistat 
activitatea lui. “Curierul Economic” și-a reînceput activitatea în 
martie 2003. Până în anul 2008 apărea săptămânal și se difuza 
atât în cadrul ASEM, cât și la abonaţi și în chioșcuri, prin inter-
mediul întreprinderilor „Poșta Moldovei”, „Moldpresa” și „Ediţii 
periodice”. În prezent ziarul apare de două ori pe lună, în 8, 12 
sau 16 pagini, format A3. 

Pe parcursul anilor funcţia de redactor-șef au exercitat-o: 
Didina Ţăruș, Eduard Robu, Liuba Lupașco, Tatiana Roșca. Din 
martie 2006 această funcţie o îndeplinește Andrei Prodan. 

Scopul principal al ziarului este promovarea imaginii ASEM 
și CNC. “Curierul Economic” este “ziar al economiștilor de toate 
vârstele”. Nu întâmplător în paginile ziarului sunt publicate ar-
ticole atât a ziariștilor profesioniști, cât și a profesorilor și stu-
denţilor ASEM și CNC. 

Ziarul “Curierul Economic” a servit drept o punte de lansare 
pentru o serie de studenţi, cum ar fi : Igor Garabajiv, Veronica 
Vragaleva, Ion Ilovan, Adrian Lupușor, Alina Codreanu. 

Principalele rubrici ale ziarului, devenite tradiţionale, sunt: 
„Galeria absolvenţilor ASEM”, „Cariere”, „Economie mondială”, 
„Studii”, „Analize”, „Dialog deschis”, „Vedete ASEM” etc.

PUBLICAŢIA A.E.M. SE NAŞTE 
SUB SEMNUL... NOROCULUI

D O S A R

Despre o posibilă publicaţie de specialitate a 
Asociaţiei Economiștilor din Moldova, mai 

ales de una periodică în limbă română, se vorbește 
de multă vreme. Și iată că după nouă... ani de chi-
nuri (vorbe, discuţii, încercări, risipă de eforturi fi zice, 
mintale, fi nanciare etc), se naște primul copil al A.E.M. 
- publicaţia CURIERUL ECONOMIC. E ca o primă rându-
nică - nu “mioritică”, nici politică! - în domeniul presei, 
informării, documentării, comunicării economice. Și 
născutu-s-a acest prunc, această rândunică, la înce-
putul lui 1999. 

Acest an este, credem, destul de semnifi cativ: 
nu numai că el conţine tocmai trei cifre de 9 (este, cu 
certitudine, o magie în ele), nu numai că e penultimul 
an al mileniului al doilea de la nașterea lui Isus Cristos, 
ci, mai ales pentru că, potrivit horoscopului oriental, 
anul 1999 este al Motanului. Iar Motanul/Pisica (adică, 

anii lor), conform aceleiași zodii, simbolizează norocul, 
bafta, șansa, poate chiar fericirea. Acești ani, de obicei, 
decurg pașnic, iar confl ictele în acest răstimp se apla-
nează. În anii Pisicii se creează punţi de legătură între 
semeni. Nu în zadar se zice, că cei mai norocoși sunt 
oamenii născuţi în anul Motanului (...1903, 1915, 1927, 
1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999...). 

Felinele sunt fi inţe iubite, se bucură de încrede-
rea celor din jur, au un gust impecabil, arată mult tact 
în comportament și sunt ușoare la mână în afaceri, 
în relaţii de tot soiul, inclusiv - de ce nu? - amoroa-
se. Despre “calitatea” născuţilor în anul Motanului ne 
vorbește chiar și această scurtă enumerare a unor 
renumite “Pisici”: Albert Einstein, Marie Sklodowska-
Curie, Garry Kasparov, laureaţii Premiului Nobel în 
domeniul economiei Jan Tinbergen (Olanda), Paul 
Anthony Samuelson (S.U.A.), Arthur Lewis (Marea 

Britanie)... Ca să nu mai zicem aici și, atît primul, cît 
și cel de-al doilea Președinte al Republicii Moldova 
- dl Mircea Snegur, și, respectiv, dl Petru Lucinschi -, 
sunt născuţi, conform horoscopului oriental, tot în 
anul Motanului (anul Motanului 1939 s-a terminat la 
7 februarie 1940). 

În treacăt fi e spus, celor de la CURIERUL ECONO-
MIC le-ar fi  de un real folos și sprijinul acestor doi „Mo-
tani”. Însă poate cel mai important e că (întîmplător 
oare?) și la conducerea redacţiei CURIERUL-ui ECONO-
MIC stau o Pisică și un Motan: dna redactor-șef, dr Di-
dina Ţăruș și dl secretar de redacţie, literatul Dumitru 
Maxim. Dar parcă e posibil să ne scape că și consoarta 
subsemnatului - tot „șoricei” prinde!... Această simpa-
tică “adunare pisico-motănească” ne insufl ă toată în-
crederea că publicaţia noastră va merge bine, că va fi  
utilă și necesară cititorilor, lăsîndu-le o impresie bună, 
s-ar putea, de la chiar acest prim număr al ei.

Dante Alighieri pretinde, în Divina Comedie, ca 
“Iubirea mișcă Soarele și celelalte stele...”. Conform 
horoscopului oriental, Cerul, Soarele și celelalte ste-
le sunt cu cei de la CURIERUL ECONOMIC. Și atunci, 
nouă, celor din Asociaţia Economiștilor, ce ne mai 
rămîne decât să sprijinim moral, material, fi nanciar, 
fi zic, uman... aceste bune porniri ale aștrilor, punînd 
la contribuţie cele mai efi ciente și mai benefi ce idei, 
sugestii, opinii, scrieri, documente... în fi ne - inspi-
raţia noastră. Toate astea, focalizate și spre editarea 
unei publicaţii de profi l, ar înlesni și ar accelera și ele 
ieșirea din colapsul economic în care se afl ă Repu-
blica Moldova.

Așa să ne ajute Dumnezeu, stimaţi colegi! Para-
frazînd - știm noi pe cine - vă îndemnăm: economiști din 
toate sferele, uniţi-vă pentru a duce onorabil mai depar-
te acest timid, dar și temerar început! Căci, mai recurgînd 
la o parafrazare - de această dată a gîndului unui mare 
poet de al nostru, “Orice-început se vrea fecund...”

“Curierul Economic”, 

nr. 1, 28 ianuarie 1999

Aşa arata primul număr al “Curierului Economic” (serie nouă), 

apărut în martie 2003

Cuvânt către cititor
Stimaţi cititori,
Aveţi în faţă primul număr al ziarului de infor-

maţie, opinie și analiză economică “Curierul econo-

mic”, serie nouă. Cunoașteţi, probabil, că această 

publicaţie a apărut în anul 1999 la iniţiativa unor 

entuziaști de a aduce la cunoștinţă tot ce se întâm-

plă în lungul și anevoiosul proces al tranziţiei.

Deși au apărut doar câteva numere, ziarul și-a 

făcut un nume. Difi cultăţile de ordin fi nanciar, piatră 

de încercare pentru majoritatea publicaţiilor, n-au 

permis continuarea editării lui. Condiţiile fi nanciare 

nu se deosebesc prea mult nici în prezent, dar Asoci-

aţia Economiștilor și Academia de Studii Economice 

din Moldova își asumă efortul pentru a-i da “Curieru-

lui economic” o nouă viaţă, mai durabilă.

Desigur, viaţa unei publicaţii depinde în mare 

măsură și de oamenii care o fac. Să sperăm că s-a 

găsit formula cea mai bună în această privinţă. În 

baza unor planuri redacţionale pe paginile ziarului 

se vor produce analiști economici și practicieni, sa-

vanţi în domeniu și oameni de stat, studenţi și alţi 

doritori de a contribui cu “cuvântul potrivit la lo-

cul potrivit” la afi rmarea ziarului. Editorii speră că 

spre redacţia “Curierului...” își vor îndrepta atenţia 

și organismele internaţionale de profi l, cu sediul la 

Chișinău. Oricum, vârful de lance al atenţiei noastre 

va fi  cititorul, cu care intenţionăm să menţinem un 

dialog continuu.
Veţi fi  și Dumneavoastră de acord că în tânăra 

economie a ţării noastre predomină un accent mai 

mult străin decât naţional. La fel se întâmplă și în 

procesul publicistico-analitic ce o însoţește - publi-

caţiile de limbă rusă prevalează numeric faţă de 

cele naţionale. Relansarea “Curierului...” se produce 

și în vederea atingerii unui echilibru în acest sens. 

Totodată, se intenţionează ca ziarul să nu facă par-

tizanatul cuiva, ci să se manifeste ca un subiect clar 

al presei libere, demonstrînd obiectivitate, compe-

tenţă și profunzime.
Deși ziarul este conceput ca o publicaţie de pro-

fi l economic, pe paginile lui își vor găsi loc și subiec-

te din alte sfere ale vieţii societăţii.

Așa dar, dorindu-ne “Într-un ceas bun!”, Vă urâm 

“Lectură plăcută!”, dragi cititori.

Prof. univ. dr. hab. Grigore BELOSTECINIC, 

Rector ASEM, președinte AEM

“Curierul Economic”, nr. 1 (6), martie 2003

Dragule nostru ziar, 

”Curierul Economic” !

La Mulţi Ani și la mai multe ediţii ! De-a lungul 

celor 200 de numere, ne-am delectat, din paginile 

tale, cu informaţii valoroase și interesante. Ne-

am informat despre tot ce se întâmplă în ASEM, 

despre relaţiile de colaborare cu alte instituţii din 

ţară, dar și despre hotarele ei, am afl at mai multe 

despre profi i noștri, despre cei mai buni studenţi 

ASEM și despre cei mai de succes absolvenţi. Am 

răsfoit, cu sufl etul la gură, de fi ecare dată, să ve-

dem ce se mai scrie, ce mai este nou, ce s-a mai or-

ganizat, cine este eroul sau vedeta unui număr de 

ziar sau altul etc.

Vă dorim să nu vă părăsească niciodată 

MUZA, îndrăzneală și obiectivitate!

Cu mult drag, Consiliul studenţesc 

al facultăţii ”Economie Generală şi Drept”

Mesaj de Felicitare

O instituţie de învăţământ economic su-

perior de talia ASEM-lui nu putea să nu aibă 

propriul său ziar.

Un ziar, care reușește atât de iscusit să 

combine noutăţile economice cu mondeni-

tăţile academice, prezintă mereu informaţia 

într-un format nou și interesant. Meseria de 

ziarist este una, care se confruntă cu un șir 

semnifi cativ de obstacole și doar o echipă 

bine pregătită - cum este cea a Curierului, 

poate face faţă concurenţilor și răspunde 

necesităţilor cititorilor săi.

Curierul Economic este mai mult decât 

un simplu ziar, este șansa studenţilor talen-

taţi de a se face auziţi și văzuţi pe paginile 

publicaţiei. Este un ziar făcut cu multă dă-

ruire, care, prin fi ecare număr a reușit să-și 

sporească profesionalismul.

Numărul 200 al ziarului ,,Curierul Eco-

nomic” – este o realizare frumoasă la care 

Vă doresc să nu Vă opriţi și  Să mergeţi doar 

înainte. 

Urez întregii echipe a ,,Curierului Econo-

mic” un sincer și călduros LA MULŢI ANI!!!

Cu profund respect,

decanul facultăţii ,,Contabilitate”,  

conf. univ. dr. Valentina PALADI 

200 de apariții reușite

Îmi amintesc că „Curierul econo-

mic” a fost printre primele ziare  de 

limbă română din Republica Moldo-

va care și-a propus să valorifi ce te-

matica economico-fi nanciară. Aceas-

ta m-a bucurat nespus. Mai mult ca 

atât, Curierul economic a fost ziarul 

cu care am început colaborarea în 

arie de ziaristică. Îi sunt recunoscă-

toare redacției pentru sprijinul pe 

care mi la acordat. Apariția număru-

lui 200 este evenimentul pentru care 

toți cei care au contribuit și cei care 

astăzi muncesc și sprijină ziarul me-

rită felicitări.

În perspectivă, obiectivul pus la 

baza fondării ziarului, în opinia mea, 

rămâne a fi  în actualitate.

Ana BERDILĂ, conf. .univ. dr. ,

Catedra Bănci şi Activitatea Bancară

Felicit ”Curierul Econo-
mic”, ajuns la al 200-lea număr, 

o aniversare frumoasă și motiv 
de retrospectivă. Au fost articole 
bune, chiar foarte bune, pe alocuri 
cu critică, dar o critică constructi-
vă, or sunteţi mass-media internă 
a ASEM care trebuie să ”trâmbiţe-
ze” atunci când este nevoie…Feli-
cit echipa de redacţie care depune 
efort zilnic pentru a ne informa 
atât pe studenţi, cât și pe profe-
sori, cu știri și reportaje de ultimă 
oră și veridică importanţă. La mai 
mult și la mai mare! Să ne auzim și 
la al 400-lea număr la fel de tineri, 
entuziasmaţi și inspiraţi. Mult cu-
raj, inspiraţie, abordare critică, 
dar și pozitivă! La Mulţi Ani!

Din numele facultăţii 
”Economie Generală şi Drept”,

Dorin VACULOVSCHI, decan,
prof. univ., dr.

EDITORIAL
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La 11 mai, în incinta Academi-
ei de Studii Economice, a fost dat 
startul primei ediții a concursului 
economic “Azi student, mâine antre-
prenor”, realizat în cadrul disciplinei 
„Bazele Antreprenoriatului”. Orga-
nizator al acestui eveniment a fost 
Facultatea Business și Administra-
rea Afacerilor, în frunte cu decanul 
acesteia, dna Angela Solcan, care a 
fost și moderator pe întreg concurs. 
Studenții anului I și II, din cadrul 
acestei facultăți, înscriși în concurs, 
au fost jurizați de întreprinzători și 
profesioniști avizaţi în domeniul an-
treprenoriatului precum: Eugeniu 
Hristev – director general IM “Tri-
metrica” SRL, Iulia Iabanji – director 
general al Organizației de Dezvol-
tare a întreprinderii Mici și Mijlocii 
(ODIMM), Ludmila Stihi – directorul 
Centrului de Instruire și Consultanță 
în Afaceri (MACIP), dr. conf., catedra 
Management, Natalia Donțu – Bu-
siness Consulting Institute ( BCI) și 
Alexei Ciobanu – “Lazarius Group” 
SRL, Incubatorul de Afaceri ASEM. 

Partenerii ofi ciali ai concursului 
au fost: ODIMM, Business Consul-
ting Institute, Compania de Asi-
gurări SIGUR - ASIGUR , precum și 

Centrul de Instruire și Consultanță 
în Afacere.  

 “Este pentru prima dată când 
organizăm acest gen de consurs. 
Dorința acerbă de a deveni antre-
prenori v-a determinat să alegeți 
Facultatea Business și Administra-
rea Afacerilor. Vreau să vă asigur 
că cunoștințele nu valorează ni-
mic dacă nu pot fi  puse în practi-
că. Trebuie să aveți capacitate de 
a lucra, de a fi  inovativi, de a sesiza 
oportunitățile pentru a deveni niște 
antreprenori de succes. Aspectul so-
cial e important, dar e important și 
succesul în afaceri. Întreprinzătorul 
trebuie să aibă capacitatea de a con-
vinge că ideea lui e cea mai bună, 
cea mai reușită și, astfel, succesul vă 
este garantat”, a menționat decanul 
Facultății BA,  Angela Solcan.

La baza acestui concurs eco-
nomic, a stat mini-jocul antrepre-
norial “Întreprinzătorul de Fier”. 
În concurs, s-au înscris 14 echipe 
a câte 4-5 persoane: Evrica, Lux A, 
Profi t, Ten Group, Ultimatum, Bu-
siness Angel, Nr.1, Nerd, B.E.S.T., 
New Trend, Vegas, Pandora, The 
Indistructible, Гермес. Acestora li 
s-a propus o situație cu tematica: 

“Cum să faci bani din…gunoi?”, pe 
care trebuiau să o dezvolte și să o 
transforme într-o idee de afaceri. 
Timp de o oră, generând mai mul-
te idei de afaceri, care mai de care 
mai ingenioase, echipele au evalu-
at oportunitatea acesteia și au ales 
ideea cu cel mai înalt potențial, care 
va prospera după criză. Au dezvol-
tat modelul de afaceri, segmentul 
țintă, metodele de promovare a 
noului produs, planul operațional, 
resursele disponibile, canalele de 
distribuție, partenerii cheie, struc-
tura costurilor, fl uxurile de venituri, 
cât și factorii de succes. Ideea de 
afaceri a fost prezentată în Power 
Point pentru membrii juriului timp 
de 3 minute, iar acesta a avut drep-
tul să le acorde, suplimentar, încă 
câte 2 întrebări pentru fi ecare echi-
pă. Criteriile de evaluare a ideilor 
de afaceri au fost: inovația, origi-
nalitatea, ideea realizabilă, pre-
zentarea, răspunsul la întrebări, iar 
punctajul maxim a fost de 5 puncte. 
Toți participanții au dat dovadă de 
ingeniozitate, inteligență, lucru în 
echipă, dinamism, inovație, lucru 
apreciat de juriu. 

Dar, ca și la orice concurs, există 

În perioada 16-21 mai, în incin-

ta Teatrului de Operă și Balet din 

Chișinău s-a desfășurat expoziţia 

„Alma-Mater – învăţământ, carieră 

și societate”, ASEM fi ind una dintre 

cele peste 25 de instituţii partici-

pante. 

Deschiderea ofi cială a expoziţiei, 
pentru toţi cei interesaţi de ofertele 
educaţionale,  a  avut loc marţi, 17 
mai, într-o ambianţă cu sufl u tine-
resc. Cuvânt de salut l-au avut orga-
nizatorii, în frunte cu Olga Goncea-
rova, directoarea „Olexpo”, gazda și 
organizatoarea expoziţiei, aducând 
cuvinte de mulţumire instituţiilor ce 
au decis să participe.

”Scopul expoziţiei este să pro-
movăm și să prezentăm învăţă-
mântul continuu pe care îl avem în 
Republica Moldova, de la grădiniţe 
până la instituţiile post-universitare 
din ţară, dar și de peste hotarele ei”, 
a menţionat dumneaei.

Invitaţii de onoare  - Tatiana 
Tverdohleb, șef Direcţie Generală, 
Educaţie, Tineret și Sport, Andrei 
Munteanu, consilierul ministrului 
Educaţiei R. Moldova, reprezentanţi 
ai Ambasadelor din Israel și Bulga-
ria, înalţi reprezentanţi din România, 
Estonia, Rusia și Ucraina – i-au feli-
citat pe cei prezenţi la inaugurarea 
expoziţiei educaţionale. Dânșii au 
subliniat faptul că astfel de expo-
ziţii sunt absolut necesare mai ales 

Aceștia și-au demonstrat cunoștinţe-
le și creativitatea, în cadrul unei victorine 
tematice la disciplina drept civil, partea 
generală, sub genericul ”Drept civil – fun-
damentul dreptului privat”.

Prezentarea echipelor, adică proba I, a 
constat din mici scenete hazlii, unde, vii-
torii licenţiaţi în drept și-au pus în func-
ţiune imaginaţia și logica lucrurilor. Atât 
”Cavalerii dreptăţii”, cât și membrii echi-
pei ”Legis” s-au dovedit a fi  la fel de buni 
la această etapă.

Proba a II-a a constituit proba inte-
lectuală, fi ecare echipă a având drept 
sarcină de a oferi un  răspuns corect și 
complet la un set de câte șapte întrebări, 
propuse de organizatori. Ultima etapă a 
victorinei, tema de acasă, a întrunit atât 
momente haioase, cât și jucarea în scenă 
a unui proces civil, asemănător ședinţe-
lor de judecată. Studenţii au pus în vizor 
unele aspecte privind exercitarea drep-
turilor și obligaţiilor civile, în cadrul ra-
porturilor juridice civile de zi cu zi.

Membrii juriului, Mihail Rotaru, pro-
fesor universitar, catedra Drept Public, 
Alexandra Tighineanu, catedra Drept Pri-
vat și Alina Codreanu, masterandă ASEM, 
au apreciat obiectiv evoluarea partici-
panţilor. 

Așadar, cei mai buni s-au dovedit a 
fi  cei din echipa ”Legis”, depășindu-i cu 
doar 6 puncte pe adversarii lor.

Toţi participanţii au primit câte un 
certifi cat de participare, cărţi și apreciere 
pentru implicare în activităţile extracurri-
culare.

Aliona Ciocîrlan, conf. univ., dr. în 
drept, prodecan EGD, a declarat: “I-am 
provocat pe studenţi să-și aplice cunoș-
tinţele în cadrul unui duel, astfel că dânșii 
au acceptat și s-au prezentat destul de 
bine, or activităţile extracurriculare sunt 
binevenite, chiar studenţilor din primul 
an de studii – ei se mobilizează și depun 
efort comun”.

”Sunt bravo pentru că au avut curaj 
să vină pe scenă, să se prezinte la nivel, 
manifestîndu-și bagajul de cunoștinţe 
acumulat pe parcursul primului an de 
studii, la ASEM”, a subliniat Alexandra Ti-
ghineanu, lect. superior, drd.

”Mi-a făcut mare plăcere să asist la 
victorină, să le văd feţele zâmbitoare, 
dornici să se manifeste cât mai bine. Feli-
citări pentru iniţiativă și cât mai multă im-
plicare și în alte activităţi!”, a concluzionat 
Alina Codreanu, masterandă.

Este deja o tradiţie frumoasă ca, la 
disciplina drept civil, să fie organizate 
diferite activităţi, studenţii demon-
strând nu doar bune cunoștinţe în do-
meniu, dar și iniţiativă, receptivitate, 
creativitate.

Veaceslav STURZA

AZI STUDENT, 
MÂINE ANTREPRENOR

învinși și învingători. Pe primele 3 
poziții s-au clasat echipele: Гермес 
- locul III, Lux A – locul III, Business 
Angel – locul II, iar câștigătoarea 
acestei ediții a fost echipa Nr.1. Toți 
participanții au primit diplome de 
participare, cât și un set de carte din 
partea Organizației pentru Dezvol-
tarea Sectorului ÎMM, Business Con-
sulting Institute și a Companiei de 
Asigurări SIGUR-ASIGUR.

“Am avut o deosebită plăcere să 
mă afl u printre așa studenți ingenioși 
și inteligenți. Sunt foarte încrezută 
că Moldova are viitori antreprenori 
de succes, însă în business trebuie 
să prevezi cu trei pași înainte ce se 
va întâmpla, fi indcă business-ul este 
un risc. Îndemn tinerii să se inițieze 
în business, însă, pentru început, ar 

fi  bine să lucreze într-o companie ca 
să capete cât mai multe cunoștințe 
și experiență în acest domeniu, iar 
apoi să decidă dacă vor să deschidă 
un business sau nu. Tema de azi este 
o problemă actuală, cum să scăpăm 
de gunoi și, în același timp, să facem 
bani, iar participanții au dat dovadă 
de apte calități și cunoștințe în do-
meniu”, a concluzionat directorul 
general al Organizației de Dezvol-
tare a Întreprinderii Mici și Mijlocii 
(ODIMM), Iulia Iabanji.

Mulțumiri și succese tuturor 
participanților care au avut curaj și 
puteri de a participa la acest con-
curs și sperăm, noi, să nu fi e ultimul 
de acest gen!

Nadejda BORTA 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA 
PARTICIPANTĂ LA EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ 

ALMA-MATER

proaspeţilor absolvenţi care doresc 
să-și continue studiile universitare. 
”Este o posibilitate de alegere a unei 
oportunităţi de studii, o promovare 
a sistemului educaţional naţional 
și nu numai”, a spus Tatiana Tver-
dohleb.

Din numele Ministerului Educa-
ţiei, consilierul ministrului și-a expri-
mat speranţa că astfel de expoziţii 
se vor petrece anual și vor întruni un 
număr și mai mare de instituţii par-
ticipante, or educaţia trebuie să fi e 
un factor catalizator de dezvoltare 
socială și economică.

La expoziţie, au mai participat 
două universităţi din România - Si-

biu și Suceava, alte universităţi din 
Federaţia Rusă și Ucraina, centrele 
culturale din Israel, Estonia și Bul-
garia. De asemenea a fost invitată 
ca participant, pentru prima dată, 
Compania „Rakus”, care propune 
servicii pentru admitere la 25 de uni-
versităţi din Rusia. 

De menţionat este faptul că la 
expoziţie, dintre cele peste 30 de 
universităţi din RM,  au participat 
doar 3 – ASEM, USM și USMF, fapt 
neîmbucurător pentru viitorii absol-
venţi-liceeni care au vizitat expoziţia 
Alma-Mater.

Alina CODREANU

DREPT CIVIL  FUNDAMENTUL 
DREPTULUI PRIVAT

”Act juridic civil…”, ”condiţii de valabilitate…”, ”reprezentarea în 

dreptul civil..”, ”condiţie suspensivă și rezolutorie…” – pe baza la ast-

fel de noţiuni s-au ”duelat” studenţii anului I, facultatea Economie Ge-

nerală și Drept, specialitatea Drept, pe ultima sută de metri de an de 

studii, în prag de sesiune.
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Prezenţi la eveniment, studenţii și pro-
fesori ai ASEM au fost informaţi despre 

crearea acestui Centru de informare și docu-
mentare la care vor avea acces direct la infor-
maţiile, publicaţiile și documentele Uniunii Eu-
ropene, adunate în reviste, cărţi și monografi i. 
Publicaţiile sunt destinate tuturor categoriilor 
de benefi ciari care se vor face cunoscuţi cu 
procesul de integrare europeană, instruire și 
cercetare. Acestea vor fi  și în format electronic, 
astfel că accesul va fi  mult mai larg. De ase-
menea, se preconizează, în cadrul Centrului, 
organizarea de expoziţii tematice, concursuri 
și cluburi de discuţii.

”Cea mai mare bibliotecă știinţifi co-econo-
mică din R. Moldova este acum mai aproape 
de Uniunea Europeană, datorită creării acestui 
Centru de Informare. În societatea cunoașterii, 
cea mai mare putere o are informaţia, iar acce-
sul la sursele veridice de informare reprezintă 
o oportunitate în acest sens”, a spus Ala Cotel-
nic, prim-prorector cu activitate didactică, pre-
zentă la deschiderea Centrului.

Dl. Ambasador a apreciat participarea la 

un astfel de eveniment, mai ales în cadrul Zi-
lelor Europei în R.Moldova. ”Sperăm că acest 
Centru să vă fi e de bun folos, literatura (legis-
lativă, economică etc.) va fi  adusă direct de la 
Bruxelles. Accesul la ele va fi  mare, deoarece 
informaţia se va găsi în patru limbi – romănă, 
rusă, engleză și franceză”, a subliniat dl. Dirk 
Schuebel.

A urmat o sesiune de întrebări adresate 
dl. Schuebel, cu privire la relaţiile RM-UE, 
obstacolele privind integrarea europeană 
a statului nostru, perspectivele aderării la 
Uniunea Europeană, schimbul de experien-
ţă dintre studenţii ASEM și cei din universi-
tăţile de profil economic din UE.

”Organizarea Centrului European de Do-
cumentare i-a conferit Bibliotecii ASEM o 
componentă nouă, a extins accesul la infor-
maţia europeană și i-a oferit posibilitatea de a 
se implica mai activ în satisfacerea cerinţelor 
utilizatorilor”, a concluzionat Silvia Ghinculov, 
coordonatorului Centrului.

Alina CODREANU

CENTRUL EUROPEAN DE INFORMARE 
AL UNIUNII EUROPENE LA ASEM

La 12 mai, în incinta Sălii de lectură ”PAUL BRAN”, a fost inaugurat Centrul European de 

Informare al Uniunii Europene în Republica Moldova. Panglica de inaugurare a fost tăiată de 

către Dirk Schuebel, Ambasador, șef al Delegaţiei UE în R. Moldova și Silvia Ghinculov, gazdă 

și coordonator al Centrului.

La 18 mai, la punctul de trecere a fronti-

erei de stat Tudora - Starokozacie a fost des-

făsurată ziua Ușilor deschise EUBAM pentru 

studenţi. Conform acordului de colaborare 

încheiat între ASEM și Misiunea EUBAM, la 

data de 25-01-2011, la acest eveniment au 

fost invitaţi studenţii ASEM.

La manifestare, organizată în comun cu 
Misiunea EUBAM, a participat un grup de 
studenţi de la ASEM, în număr de 11 per-
soane și un grup de studenţi de la ULIM, 
care au efectuat o vizită-studiu, ce ţine de 
activitatea structurilor de frontieră moldo-
ucraineană. 

La fi nalul prezentării, a urmat o sesiune 
de întrebări și răspunsuri între studenţii par-
ticipanţi și personalul Misiunii, în care au fost 
abordate principalele provocări și avantaje 
oferite de Misiunea EUBAM.

Cu acest prilej, după efectuarea excursiei 
prin postul vamal al frontierei de stat Tudo-
ra-Starokazacie, studenţii au fost invitaţi la 
Odessa pentru a benefi cia de un program or-
ganizat de Misiune. Acest program a inclus o 
excursie la sediul Central al acestuia și o tură 
prin Odessa.

 
Tatiana TROFIMOV,

Serviciul Relaţii Externe , 

ASEM

Ziua ușilor deschise EUBAM pentru  studenți

 INFLAŢIA - 
TENDINŢE ȘI INFLUENŢE 

CU MIHAI BOLOGAN
Peste tot se vorbește despre creșteri și că-

deri, fi e că e vorba de cursul valutar, de salarii 

și pensii, fi e de Produsul Intern Brut, dar, mai 

ales, de preţuri. Unii specialiști fac prognoze, 

alţii fac estimări și nimeni nu poate spune cu 

siguranţă care este adevărul adevărat. Clu-

bul de Discuţii Economice ASEM l-a avut, săp-

tămâna trecută, în calitate de invitat, pe dr. 

în economie, Mihai Bologan, care a punctat 

cele mai importante aspecte ce ţin de infl a-

ţie. Vedeţi în continuare despre ce este vorba.

Cine este Mihai Bologan?

Mihai Bologan este președintele Asociaţiei 
Obștești “Institutul IDEA” și doctor în econo-
mie (specialitatea Statistică Economică). M.B. 
este singurul doctor în economie de acest pro-
fi l din ultimii 5 ani. În prezent, este consultant 
PNUD și activează la Agenţia Achiziţii Publice.

Mihai Bologan a ţinut să amintească, în 
mod special, despre proiectul “Academia Idei-
lor”, un proiect implementat de Institutul IDEA, 
care s-a fi nisat deja. În acest proiect, au fost 
implicaţi 35 de studenţi care au făcut o treabă 
bună, în opinia lui Mihai Bologan. Acesta din 
urmă a menţionat că Institutul IDEA urmează 
să vină cu alte proiecte în viitorul apropiat.

Ce este cu infl aţia?

“Infl aţia este un concept teoretic, nimeni 
nu ar putea estima cu exactitate cu cât vor 
crește preţurile și nimeni nu ar putea confi rma 
că estimările făcute de specialiști sunt chiar 
reale”, este de părere Mihai Bologan. Pentru 
că suntem o ţară dependetă de consum și im-
port, preţurile din afară cu siguranţă se regă-
sesc ca tendinţă și pe piaţa internă. Altfel spus, 
o dată cu produsele și serviciile importate, im-
portăm și infl aţia.

M.B. a explicat pe scurt procesul prin care 
se face prognozarea infl aţiei. M.B. susţine că în 
RM există 8 centru urbane de colectare a date-
lor în acest scop și niciun centru rural. Aceasta, 
în condiţiile în care 60% din coșul mediu de 
consum îl deţin satele și restul de 40% - orașe-
le. Aceste centre colecteată trimestrial datele 
privind produsele și serviciile incluse în coșul 
mediu de consum trimestrial, în acest coș fi ind 
incluse peste 1000 de produse și servicii. 

La calcularea infl aţiei, pe lângă utilizarea 
datelor privind coșul mediu de consum, se au 
în vedere și preţurile lunare. În RM, în acest 
sens, se ia în calcul un număr de 86 mii de 
preţuri. În acest context, M.B. a ţinut să men-
ţioneze că, în România, în scopul determinării 
infl aţiei, se iau în calcul 88 mii de preţuri, deși 
ca număr de populaţie și suprafaţă, România 
depășește RM de până la 7 ori.

La determinarea infl aţiei, nu se face media 
aritmetică a preţurilor, ci media geometrică. 
Explicaţia oferită de M.B. ar fi  că preţurile, în 
anumite regiuni, sunt exagerate, iar, făcând 
media geometrică, aceste exagerări se tempe-
rează.

Infl aţia se determină ca infl aţie anuală, in-
fl aţie lunară și infl aţie de la începutul anului.

Există un astfel de concept ca infl aţia de 

bază, care este calculată de Banca Naţională 
a Moldovei. Infl aţia de bază se determină prin 
excluderea preţurilor la produsele alimentare 
și băuturi, combustibili, produsele și serviciile 
cu preţuri reglementate.

Altfel spus, infl aţia de bază se referă la pre-
ţurile care nu sunt sub controlul Băncii Naţio-
nale și nu pot fi  infl uenţate prin manevrarea 
instrumentelor de politică monetară.

Estimări și prognoze 

ale infl aţiei

Potrivit prognozelor revizuite ale Ministe-
rului Economiei, în anul 2011, rata infl aţiei va 
constitui circa 8%, comparativ cu 7,5% cum se 
prognozase anterior. De asemenea, a fost revi-
zuită și rata infl aţiei pentru anul 2012 de la 5% 
la 5,7%. Pentru anii 2013 și 2014 se prevede o 
rată a infl aţiei de câte 5%.

Pe de altă parte, FMI prognozează că, la 
fi nele anului curent, vom avea preţuri mai 
mari cu 8%. BNM anticipează o infl aţie anuală 
de 8,4% în 2011, iar Ministerul Finanţelor - de 
7,5%. Fondul Monetar Internaţional estimea-
ză că la fi nele anului 2012 infl aţia va constitui 
5,8%. Aceasta, în timp ce prognoza Băncii Na-
ţionale coincide cu cea a Ministerului Econo-
miei - de 5,7%.

M.B. susţine că există un astfel de concept 
ca infl aţia optimă. O parte din experţi consi-
deră că pentru o ţară ce are o economie ase-
mănătoare celei din RM infl aţia optimă este de 
până la 10% anual. În timp ce alţi experţi sunt 
de părere că conceptul de infl aţie optimă nu 
poate fi  stabilit și determinat cu siguranţă.

În alt context,

la același subiect

Potrivit cercetătorilor Insitutului de Econo-
mie, Finanţe și Statistică al Academiei de Știin-
ţă, Alexandru Stratan și Alexandru Fala, efectul 
social al majorări preţurilor este unul mult mai 
simţitor decât impactul asupra economicului, 
consideră cercetătorii. Luând în considerare 
nivelul scăzut al veniturilor, precum și ponde-
rea înaltă a cheltuielilor pentru serviciile co-
munale operate de gospodăriile casnice, ma-
jorările de preţuri la aceste produse afectează 
negativ nivelul de trai al populaţiei. 

Centrul Analitic Independent Expert-Grup 
prognozează că preţurile vor crește în 2011 cu 
7-7,5%. Potrivit experţilor, principala presiune 
infl aţionistă va fi  generată de seria de efecte 
secundare ale creșterilor actuale ale preţurilor 
la serviciile comunale, ale preţurilor de pe pie-
ţele externe la combustibili și la produse ali-
mentare și ale restabilirii consumului. 

„O infl aţie atât de înaltă a preţurilor la pro-
dusele social importante este factorul princi-
pal care pune în pericol bunăstarea gospodă-
riilor care trăiesc sub sau aproape de pragul 
sărăciei”, sunt de părere analiștii Expert-Grup.

Totodată, potrivit Comitetului Statistic CSI, 
nivelul infl aţiei atestat în ţara noastră este mai 
mic decât nivelul mediu pe statele CSI.

Daniela DERMENGI
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La eveniment, au partici-
pat profesori și studenţi din 
cadrul ASEM, dornici să afl e 
cât mai multe despre siste-
mul de învăţământ din ca-
drul acestei școli, metodele 
de predare, cât și despre 
inovaţiile școlii de business 
care, de-a lungul anilor, le-
au adus rezultate deosebite. 

Înainte de a fi  profesor la 
Richard Ivey School of Busi-
ness, Sharp a predat la Uni-
versitatea din Boston. A lu-
crat pentru o companie de 
inginerie electrică și în do-
meniul cercetării vânzărilor 
la o companie de afaceri din 
Anglia, ţara sa natală, înain-
te de predarea studiilor de 
afaceri, timp de cinci ani, în 
Orientul Mijlociu. A studi-
at Inginerie și Economie la 
Universitatea din Oxford, iar 
masteratul în management 
la obţinut în cadrul Institutului Uni-
versitar de Știinţă și Tehnologie din 
Manchester. Titlul de doctor în Ma-
nagementul Internaţional la obţinut 
în MIT Sloan School în 1987.

Cu o experienţă vastă în dome-
niul managementului internaţional 
și contabilitate, David J. Sharp, a 
scos în evidenţă punctele forte ale 
universităţii, strategiile, metodele 
de predare ale profesorilor, materia-
lele didactice folosite de aceștia, cât 
și prin ce se deosebesc ei de restul 
instituţiilor de învăţământ superior.

Pentru membrii acestei univer-
sităţi, fi ecare clasă contează în mod 
deosebit. Prin încurajarea și evalua-
rea, în mod constant, a studenţilor, 
ei le alimentează focul minţii, provo-
cându-i și direcţionându-i continuu 
la un fl ux de discuţii, astfel scoţând 
din ei ce e mai bun. Poate că aceasta 
explică de ce o clasă tipică Ivey are 
mai mult de 95% prezenţa la ore. 

Ivey este total diferită de tradiţio-
nalele școli de afaceri. Distincţia Ivey 
constă   într-o combinaţie puternică 
de cinci elemente interdependente:

 Studenţii lor;
 Structura programului;

Senatul studențesc al 
ASEM, împreună cu Dr. 
Doom, au implementat, în 
premieră, un proiect inedit 
- ”IQ Test” – primul proiect 
de acest gen din Moldova. 
Acesta are scopul de a des-
coperi cei mai inteligenți 
studenți și de a dinamiza 
educația non-formală în 
contextul academic -  mult 
prea teoretizat și banal, 
promovând astfel, alte 
calități și valori ale tânăru-
lui student.

La prima ediție, s-au în-
scris 30 de studenți, iar tes-
tele au avut loc la 16 mai 
2011, în Sala Multimedia a 
ASEM.

Conform rezultatelor, s-a 
reușit să fi e „depistat” cel mai 
deștept student al ASEM - Victor 
GROZA, student în anul II, gr. BA-
28H, care a înregistrat un IQ im-
presionant de 136!

Drept cadou, Victor va gus-
ta din celebritate, astfel că poza 
lui va fi  plasată pe site-ul ASEM 
www.ase.md, timp de 2 luni, în-
cepând cu septembrie 2011. Nu 
este tot, cel mai deștept student 
ASEM va avea ocazia să petreacă 
o zi în cabinetul dlui rector, Grigo-
re Belostecinic.

- Victor, cum e să fi i cel mai 

inteligent student al ASEM?

- Să fi i cel mai inteligent stu-
dent al ASEM, în primul rând este 
un succes, mă simt foarte mândru 
de această performanţă pe care 
am reușit-o și pe care nu m-aș fi  
gândit niciodată că voi avea oca-
zia să o realizez. Pe de altă parte, 
desigur că mă simt extraordinar 
când știu că nivelul meu de inte-
ligenţă este cel mai înalt. Cu toate 
acestea, eu nu mă simt într-un fel 
sau altul diferit după acest con-
curs, atitudinea mea faţă de sine 
a rămas aceeași.

- Te-ai așteptat să câștigi?

- Sincer, nu m-am așteptat 

să câștig. Intuiam că 
voi lua un loc de frun-
te, însă că acesta va fi  
primul, nu credeam. 
Cu toate acestea, îmi 
doream foarte tare să 
înving și, până la urmă, 
dorinţa s-a împlinit.

- Ce vei face în 

cabinetul dlui rector, 

timp de o zi, ţi-ai fă-

cut careva planuri?

- Idei sunt o su-
medenie, însă planuri 
încă nu mi-am făcut 
nici unul. Sunt de pă-
rerea că planurile vor 
veni de la sine până 
atunci, iar, în acea zi, 
cred că voi lăsa eve-
nimentele să se de-

ruleze de la sine. Sunt aproape 
convins că va fi o zi de neuitat și 
timpul va trece foarte repede în 
compania d-lui rector.

- A infl uenţat cumva succe-

sul tău faptul că ești student la 

business și administrare?

- Consider că aceasta nu a in-
fl uenţat deloc. Inteligenţa nu de-
pinde de cunoștinţele pe care le 
ai într-un domeniu, ci de cunoș-
tinţele tale în genere. Ceea ce eu 
cred că m-a infl uenţat într-ade-
văr este faptul că sunt student al 
ASEM, instituţie unde am reușit să 
capăt o mare parte din cunoștin-
ţele și inteligenţa care m-au aju-
tat să câștig.

- Cât de interesant ţi se par 

astfel de teste de inteligenţă 

și ce demonstrează rezultate-

le lor?

- Pentru mine, testele de in-
teligenţă sunt un hobby, deseori, 
când nu am ce face, mă așez în 
faţa computerului și rezolv teste 
de inteligenţă online. Consider că 
rezultatele testelor arată mai întâi 
gradul de atenţie al respondentu-
lui și numai după aceasta gradul 
lui de inteligenţă. 

Veaceslav STURZA, 

Gheorghii CIOLAC

PROIECTUL INTERVISION
La 23 mai, în premieră, pentru Academia de Studii Economice, timp de 

2 zile, a fost prezentat un curs de prelegeri de către David J. Sharp, profe-

sor de Contabilitate Managerială și Control la Richard Ivey School of Bu-

siness, din Ontario, Canada.

Mediul din sălile de clasă;
Metodele de învăţare;
 Serviciile de management ale 

carierei.
Integrarea acestor elemente face 

ca Richard Ivey School of Business să 
aibă un program unic de predare, iar 
cunoștinţele tehnice de afaceri sunt 
mult mai puternice decât la absol-
venţii școlilor de afaceri tradiţionale.

«Să mergi la universitate este o 
experienţă de viaţă deosebită. Este 
timpul în care explorezi, înveţi și te 
dezvolţi. Posibilităţile pentru viitorul 
tău nu au limite. Nici un alt program 
nu vă oferă atâtea posibilităţi de a 
explora cât mai multe și mai diversi-
fi cate căi de a face carieră ca Richard 
Ivey School of Business», a menţio-
nat dl Sharp.

HBA Ivey este un program inte-
grat, angajat în totalitate la dezvol-
tarea calităţilor esenţiale, necesare 
unui om de afaceri. Tradiţionalele 
școli de afaceri oferă o serie de cur-
suri, fi ecare cu propriul său obiectiv 
de învăţare. La Ivey, însă, domeniile 
cu conţinut diversifi cat sunt pro-
gramate dinamic în trei perechi a 
câte 80 de minute fi ecare, în fi ece zi. 

Acest lucru le permite să înveţe atât 
cât este necesar, conţinutul temei fi -
ind unul integrat.

Clasele de studii cuprind în jur 
de 75 de studenţi cu care se lucrează 
timp de un an, sala rămânând ace-
eași, profesorii fi ind cei care merg 
în auditorii. Clasele, extrem de in-
teractive îţi oferă posibilitatea să îţi 
cunoști colegii, profesorii. Grupaţi în 
mai multe echipe, studenţii lucrează 
împreună, zi de zi, căpătând experi-
enţă în domeniu, iar experienţa fi e-
cărui student este atît o provocare, 
cât și o recompensă.

Confruntându-se cu peste 400 
de cazuri de afaceri din lumea reală, 
studenţii capătă cunoștinţe, abilităţi, 
aptitudini de judecată la un nivel 
cu totul diferit, necesar la angajare. 
Ivey este singurul program de licen-
ţă din lume, axat pe studiile de caz 
ca metodă de predare. În loc să as-
culţi niște prelegeri plictisitoare, pur 
și simplu te confunzi în problemele 
reale, făcând și apărând decizii reale, 
o adevărată simulare de realităţi de 
afaceri.

Republica Moldova are ce învăţa 
de la această universitate de presti-
giu, iar pentru a atinge standardele 
ei necesită atât o muncă colosală în 
comun, cât și resurse fi nanciare.

“Moldova are foarte mult poten-
ţial în ceea ce privește învăţământul 
superior. Există foarte multe oportu-
nităţi de deschidere a unui business, 
deoarece sunt lucruri și servicii care 
nu au fost explotate deloc aici, dar 
care ar putea satisface necesităţile 
oamenilor. 

“În Moldova, sunt pentru a doua 
oară, însă am ajuns să cunosc despre 
această ţară venind aici la invitaţia 
unui om de afaceri la o companie 
de consultanţă. Îmi place mînca-
rea moldovenească, oamenii sunt 
foarte ospitalieri și prietenoși, arhi-
tectura clădirilor vechi din Chișinău 
este extraordinară. Când am ajuns 
în aeroport, cineva mi-a dat o hartă 
a Moldovei, iar faptul că aeroportul 
nu este departe de capitală este un 
atuu foarte mare, lucru care mi-a 
plăcut enorm”, a mărturisit profeso-
rul Sharp.

Noi îi urăm mult succes în cariera 
dumnealui și sperăm la o nouă întâl-
nire în viitorul apropiat.

Nadejda BORTA

VICTOR GROZA – 
CEL MAI DEȘTEPT 

STUDENT AL ASEM
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A devenit deja o frumoasă tradiţie pentru 
Academia de Studii Economice din Moldova 
(ASEM) de a sărbători în fi ecare an Ziua spor-
tului. În data de 27 mai la superbul Complex 
Sportiv al ASEM cei mai buni sportivi ai Acade-
miei s-au întrunit la festivitatea de premiere, fi -
ind felicitaţi de membri ai administraţiei ASEM 
și de conducători ai federaţiilor de profi l. La 
festivitate au fost prezenţi oaspeţi de onoare, 
precum: Nicolae Piatac, prim-vicepreședinte al 
Comitetului Naţional Olimpic, Vasile Revenco, 
președintele Federaţiei de rugby, Ion Gorbu-
leac, vice-președintele Federaţiei de baschet, 
Nona Bondarenco, vice-președintele Federaţiei 
de baschet, Nicolae Coștei, secretarul general 
al Federaţiei de volei, Svetalana Șevcenco, ma-
estru al sportului din URSS la gimnastică spor-
tivă, de 18 ori campioană a Moldovei.

Ala Cotelnic, prim-prorector cu activitate 
didactică al ASEM, doctor habilitat, profesor 
universitar, în cuvîntul său de salut a menţionat 
că succesele studenţilor ASEM pe arena naţio-
nală și internaţională au fost obţinute datorită 
lucrului perseverent al sportivilor și antrenori-
lor instituţiei. Ea le-a mulţumit pentru munca 
depusă și a asigurat asistenţa că pe viitor spor-
tivii și profesorii lor se vor bucura de aceeași 
susţinere din partea conducerii ASEM. 

Un rol benefi c pentru obţinerea rezulta-
telor pe arena naţională și internaţională a 
sportivilor Academiei au avut competiţiile des-
fășurate în cadrul Spartachiadei ASEM, la care 
au participat studenţii tuturor facultăţilor, care 
au concurat la cinci probe de sport. Conform 
totalurilor, campionii ediţiei 2010 au devenit 
studenţii de la facultatea de Finanţe (decan – 
Ludmila Cobzari, responsabil de lucrul sportiv 
– Daria Leviţchi), care au acumulat 57 de punc-
te. Pe locul doi s-au situat sportivii de la facul-
tatea de Business și Administrarea Afacerilor 
(decan – Angela Solcan, responsabil de lucrul 
sportiv – Nicolae Gorea) cu 56 de puncte, iar 

pe treapta a treia s-au clasat cei de la facultatea 
de Economie Generală și Drept (decan – Dorin 
Vaculovschi, responsabil de lucrul sportiv – Va-
lentina Feraru) cu 54 de puncte la activ.

Ala Cotelnic și Vasile Scutelnic, șeful ca-
tedrei de Educaţie Fizică și Sport, au decorat 
echipele instituţiei premiante în cadrul Sparta-
chiadei Universitare 2010-2011: selecţionatele 
de volei feminin (antrenor – Taisia Catrenco), 
baschet masculin (antrenor – Vasile Scutelnic), 
lupta trânta (antrenor – Stanislav Armanov), 
care au câștigat medaliile de argint; selecţi-
onatele de cros și atletism feminin (antrenor 
– Daria Leviţchi), lupte libere și judo (antrenor 
– Stanislav Armanov), care s-au învrednicit de 
medaliile de bronz.

Merită nominalizate componentele echipei 
de volei feminin în frunte cu antrenoarea Taisia 
Catrenco: Olga Lupașco, Natalia Dudnic, Viori-
ca Bâtcă, Elena Gosteva, Anastasia Burdeinaia, 
Ariana Sorocean, Elena Caravanscaia, Veronica 
Moroșan, Xenia Copâlova, Tatiana Diaconiţă, 
Maria Cevdari, Elena Gonţa; precum și lotul 
echipei de baschet feminin care în acest sezon 
a câștigat toate competiţiile la care a participat 
– Universiada, Cupa și campionatul Republicii 
Moldova: Nadejda Gribanova, Liuba Nedran-
co, Adriana Paladi, Diana Ropot, Cătălina Jurat, 
Tatiana Dem, Diana Socolova, Cristina Gantari, 
Olga Târziman, Anastasia Ghiţu, Margarita 
Schiţco, Olga Șacunova. 

De premii individuale s-au învrednicit ur-
mătorii sportivi: Denis Dudco (campion naţi-
onal la joc de dame în 2011), Anatol Buruian 
(campion al Republicii Moldova la lupta liberă 
în 2010), Veaceslav Torciu și Vladimir Evdochi-
mov (ambii – campioni naţionali la triatlon for-
ţă în 2011), Igor Soroca (campion universitar la 
judo), Andrei Frai și Ivan Colpac (ambii – campi-
oni universitari la triatlon forţă în 2011). 

În cadrul manifestaţiei Vasile Revenco, pre-
ședintele Federaţiei de rugby din Republica 

Moldova, i-a decorat pe cei mai buni sportivi ai 
Academiei care practică acest gen de sport, iar 
Vladimir Gostev, maestru al sportului din URSS, 
multiplu campion al Moldovei la gimnastică 
sportivă, i-a înmânat insigna de maestru al 
sportului discipolului său, Stanislav Reaboi.

Punctul culminant al sărbătorii l-a constitu-
it decorarea de către dna Ala Cotelnic a celor 
mai buni sportivi ai ASEM: Xenia Copâlova (în 
componenţa echipei de volei câștigătoarea 
medaliei de aur la Universiada, campionatul și 
Cupa Moldovei-2010, în componenţa echipei 
de atletism medaliată cu bronz la Universia-
da-2011, participantă la competiţia de nataţiei 
a Universiadei-2011) și Denis Dudco (maestru 
al sportului de categorie internaţională, cam-
pionul Republicii Moldova la joc de dame în 
2011, medaliat la diverse competiţii internaţi-
onale).

Pe parcursul festivităţii participanţii și oas-
peţii au avut plăcerea să urmărească evoluţia 
echipelor ASEM de dans sportiv (antrenor – 
Ludmila Istrati), a dansatorilor formaţiei “Tete-
a-Tete” (conducător – Tatiana Medvedev).

În cuvântul de încheiere Vasile Scutelnic, 
șeful catedrei Educaţie Fizică și Sport, a spus: 
“Din numele tuturor antrenorilor-profesori și a 
studenţilor-sportivi, care luptă pentru onoarea 
și prestigiul ASEM, vin cu cuvinte calde de mul-
ţumire administraţiei ASEM, tuturor decanilor 
facultăţilor din cadrul Academiei, fără susţine-
rea cărora performanţele obţinute n-ar fi  fost 
posibile. Vreau să le mulţumesc și colegilor mei 
de la catedra Educaţie Fizică și Sport, toţi acei 
care stau la temelia performanţelor noastre co-
mune”.

Succesele sportivilor și antrenorilor sunt și 
succesele ASEM-ului, instituţie care, potrivit re-
prezentanţilor diverselor federaţii care au par-
ticipat la festivitate, acordă o atenţie deosebită 
sportului și știe să-și aprecieze campionii. 

Andrei PRODAN

Despre Ministrul Culturii, 

cel al Educaţiei și numărul 

continentelor: adică, 

Miss Universitate 2011

Experienţa mea în organizarea concursurilor de fru-
museţe nu e chiar neglijabilă. Cu mai mult sau mai pu-
ţin succes am fost coordonator (împreună cu o echipă) 
a concursului Miss ASEM (2009 și 2010). Îmi aduc amin-
te câte comentarii înghiţeam la adresa mea. Lumea nu 
vede care e rostul organizării unui asemenea concurs, 
deși niciodată nu am avut problemă cu vânzarea bile-
telor sau număr prea mic de doritoare de a participa 
sau lipsa sponsorilor. Mai mult, oamenii nu înţelegeau 
cum unei studente (adică mie) la economie, poate să-i 
placă așa gen de activităţi, de organizare. Păi iată mi-a 
plăcut și am învăţat multe: de la cum se scrie o cerere 
de sponsorizare, cum se fac demersuri la rector, cum se 
negociază cu sponsorii, până la verifi carea discursuri-
lor fi ecărei participante. Lucru de culise, dar o muncă 
enormă și o experienţă frumoasă.

Am văzut recent un reportaj despre fi nala concur-
sului Miss Universitate. Reporteriţa le-a luat la rost pe 
fete cu întrebări stil PRO TV, gen cine sunt anumiţi mi-
niștri, la ce temperatură îngheaţă sau fi erbe apa, care 
sunt continentele lumii etc. Nu mi s-a părut prea inspi-
rit și iată de ce: 

1. Am văzut multe comentarii gen: „omg, ce-s de 
tormozite participantele”. Eu „tormoz” nu mă consider, 
dar nu am idee cine e Ministrul Culturii sau Ministrul 
Educaţiei. Poate dacă le-aș auzi numele mi-aș aminti, 
dar by default nu îi cunosc. Știu cine e Ministrul Econo-
miei, cel al Finanţelor, cel al Justiţiei – pentru că asta e 
domeniul meu de studii și activitate într-un fel. Să mă 
simt eu mai puţin inteligentă din cauza că nu-i cunosc? 
Deloc. Să se simtă ei incomod că nu s-au făcut cunos-
cuţi prin fapte și acţiuni meritorii și memorabile.

 2. Întrebarea cu numărul de continente, de acord, 
poate chiar ţine de cunoștinţele generale ale fetelor. 
Dar hai să nu dramatizăm răspunsul domnișoarei care 
a spus de Polul Nord! Am văzut zeci de comentarii la 
acest subiect! Să recunoaștem că domnișoara a repe-
tat de câteva ori că știe că nu e corect răspunsul și că 
respectivul are o altă denumire. Nimeni nu trebuie îm-
pușcat pentru asta!

3. Emoţiile fetelor care urcă pe scenă sunt incompa-
rabile cu cele ale jurnaliștilor care se ascund după ca-
merele de luat vederi. Pun pariu că au fost fete care au 
răspuns corect și coerent la întrebările jurnalistei, dar 
sunt sigură de faptul că aceste întrebări nu au apărut 
pentru că nu le e interesant jurnaliștilor să arate răs-
punsuri satisfăcătoare.

În fi ne, nu sunt avocatul nimănui, dar cred că s-a 
exagerat un pic cu reportajul. Așa cum mulţi nu văd 
sens în organizarea unui astfel de concurs, așa nu văd 
poate și unele participante răspuns la întrebarea: de ce 
nu? Eu zic că fi ecare trebuie să-și știe meseria și să res-
pecte preferinţele altora. Și le mai zic bravo organiza-
torilor care la sigur au depus MULT efort în organizare.

Natalia BEJAN

ZIUA SPORTULUI LA ACADEMIA 
DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

 Ala Cotelnic,  Xenia Copâlova, Denis Dudco, Vasile Scutelnic  Echipa feminină de volei a ASEM

 Echipei feminină de baschet a ASEM în acest sezon a câștigat toate competi-

ţiile la care a participat – Universiada, Cupa și campionatul Republicii Moldova

 Campionii mondiali la dansuri sportive

Corina Evtodieva Miss Universitate 2011
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La 19 martie curent, a avut loc cea 
de-a VIII-a ediţie a Festivalului cântecu-
lui francofon, la care au participat 49 de 
concurenţi, la trei categorii de vârstă, din 
Chișinău și din 14 raioane ale ţării. La cele 
două etape de preselecţie, s-au prezen-
tat mai bine de 70 de interpreţi, fi ind ju-
rizaţi de către compozitorul Vlad Mircos, 
Angela Rudenco, redactor-prezentator 
al Companiei Teleradio – Moldova, Ana-
tol Dicusar, conducător artistic al CNC, 
Svetlana Manuil, fondatorul și organiza-
torul Festivalului „Chantons, Amis!”.

Concurenţii au reprezentat o serie de 
instituţii de învăţământ gimnazial, liceal, 
colegial și universitar din republică, prin-
tre care, Colegiul Naţional de Comerţ al 
ASEM, Universitatea de Stat din Moldo-
va, Universitatea Pedagogică din Tiras-
pol, Academia de Muzică,Teatru și Arte 
Plastice și Academia de Studii Economi-
ce din Moldova. 

Grand Prix și Premiul I n-a fost acor-
dat la secţiunea de vârstă 11-14 ani, din 
cauza nivelului nesatisfăcător al majori-
tăţii concurenţilor. La secţiunea de vâr-
stă 15-17 ani, Grand Prix a fost cucerit 
de duetul Alexandrina și Ana-Maria Bivol, 
din Chișinău. La secţiunea de vârstă 18-
22 ani au fost acordate două Grand Prix 
interpreţilor Radu Zgardan din Soroca 
și Cristian Papanaga din Chișinău. Radu 
Zgardan a primit o călătorie gratuită în 
Franţa, oferită de către Alianţa Franceză 
din Republica Moldova. La cele trei secţi-
uni au fost acordate trei premii I interpre-
ţilor: Lucia Damaschin, Alina Rău, Nicolae 
Paladi din orașele Strășeni, Călărași și 
Ungheni. Alexandrinei  Roman, din orașul 
Ungheni i-a fost acordat premiul special 
„UNESCO” – pentru cea mai tânără con-
curentă. Laureaţii au primit diplome din 
partea Ministerului Educaţiei din Repu-
blica Moldova, au fost distribuite 23 de 
menţiuni și numeroase cadouri, oferite 
de către organizatori și sponsori. 

Talentul participanţilor a fost evaluat 
de către membrii juriului: Ana Bonda-
renco, Aurelian Dănilă, Marian Stîrcea, 
Vlad Mircos, Filip Rudenco, Daniela Coto-
viţchi, Olivier Prado, Florence Trouillet și 
Constantin Rusnac, președintele juriului. 

Anul 2002, a fost anul nașterii Festi-
valului „Chantons, Amis!”, la care au par-
ticipat, spre deosebire de acest an, un 
număr mai mic de tineri, dar foarte talen-
taţi. Organizatorul și întemeietorul Festi-
valului, dna Svetlana Manuil ne-a relatat 
despre istoria apariţiei acestui concurs, 
difi cultăţile existente și momentele de 
neuitat. 

– Festivalul cântecului francez 

„Chantons, Amis!” reprezintă o posibi-

litate pentru tinerii din întreaga ţară, 

să-și demonstreze talentul interpretă-

rii pieselor de sufl et. Care este istoria 

apariţiei acestui concurs? 

– Istoria fondării Festivalului Naţio-
nal al cântecului francez este una speci-
ală, ea confi gurându-se în timp, atât din 
marea dragoste pentru cântec, cât și din 
imensa dragoste și a interesului aparte 
pentru limba și cultura franceză. Totul 
a început din copilărie, când în familia 
noastră numerosă (19 copii), adesea se 
cânta în clipele libere. Participarea la 
concursurile de activitate artistică zona-
le, raionale, ieșirile pe scena casei de cul-
tură din sat, din satele vecine, concertele 
difuzate prin radioul local, participarea 
mea, la Festivalul de Limbi Străine din 
1969, m-a determinat în alegerea voca-
ţiei. Încadrându-mă în colectivul Cole-
giului Naţional de Comerţ, am organizat 
cercul de activitate artistică la limba fran-
ceză cu genericul „Apprenons le français 
en chantant, en recitant ...”. Am descope-
rit foarte mulţi copii talentaţi, m-am gân-
dit să organizez un festival al cântecului 
– drept rezultat al lucrului cercului. – De 

ce aţi ales, anume limba franceză pen-

tru interpretarea cântecelor? 

– La primele ediţii s-au interpretat 
cântece în limbile care se studiau în cole-
giu. Limba dominantă era limba france-
ză. Cu timpul, diversitatea lingvistică s-a 
lărgit, copiii au cântat în ebraică, hindi, 
ucraineană, ţigănească, turcă, bulga-
ră, belarusă, engleză, italiană, spaniolă. 
Franceza a fost dominantă vreo 7 ani, 
dar începând cu anul 2000 limba france-
ză a început să cedeze simţitor, la studii 
veneau tot mai mulţi tineri vorbitori de 
limba engleză. Când festivalul cântecului 
în diferite limbi ajunsese la a opta ediţie, 
în 2002 am decis să organizez aparte 
„Festivalul cântecului francez” în cadrul 

FESTIVALUL-CONCURS NAŢIONAL AL CÂNTECULUI 
FRANCOFON „CHANTONS, AMIS!”, EDIŢIA A VIII-A 

Timp de opt ani, devine o tra-

diţie pentru tinerii interpreţi din 

republică și pentru dna Svetlana 

Manuil, împreună cu elevii CNC,  

de a desfășura unul dintre cele mai 

importante concursuri naţionale, 

Festivalul Naţional al cântecului 

francofon. Primăvara aceasta nu 

face excepţie, zeci de interpreţi și-

au manifestat talentul în faţa juriu-

lui și publicului receptiv. 

colegiului. 16 elevi, cei mai talentaţi din 
colegiu, au interpretat cântece numai în 
limba franceză, ce au fost înalt apreciaţi 
de membrii juriului: Dl. Olivier Boudés, 
director adjunct la Alianţa Franceză, 
Gheorghe Reabţov, admirator al limbii 
franceze, profesor de limbă franceză la 
ASEM, poet, doamnele Victoria Cazacu și 
Galina Mîrza, profesoare de limba france-
ză în cadrul colegiului. 

– Cine va oferit ajutor, pentru a lăr-

gi dimensiunile Festivalului, până la 

nivel de republică? 

– La una din ședinţele comitetului 
administrativ al Asociaţiei Profesorilor de 
Limbă Franceză, am vorbit despre realiza-
rea Festivalului cântecului francez, unde 
colegii mei, în special d-na Anna Bonda-
renco, președinte al APFM, mi-a sugerat 
ideea de a invita la acest eveniment și 
alţi elevi, din alte instituţii. Peste 1 an, în 
2003, am lărgit dimensiunile Festivalului, 
care devenise municipal, unde au parti-
cipat 26 tineri- reprezentanţi ai 13 insti-

tuţii de învăţămînt din orașul Chișinău: 
Liceele „Gheorghe Asachi”, „Gaudeamus”, 
„Petru Zadnipru”, „Prometeu”, „Socrate”, 
Colegiile „de Comerţ”, „de Ecologie,” „Fi-
nanciar-Bancar”, „de Informatică”, „Școala 
de Elită”, ASEM, ULIM, ș.a. După cîteva 
luni, în timpul altei ședinţe, discutând 
Proiectul de activitate al APFM, colegii 
de comitet mi-au propus să lărgesc ge-
ografi a festivalului la nivel de republică. 
Pentru aceasta a fost nevoie de elabora-
rea unui regulament, pe care l-am reali-
zat, susţinută de d-na Zinaida Ciobanu. 
Am coordonat cu d-na Eugenia Brînza, 
responsabilă de predarea limbilor străi-

ne la Ministerul Educaţiei și Tineretului, 
care m-a invitat la seminarele organiza-
te cu responsabilii de predarea limbilor 
străine din raioane, pentru a-i informa cu 
regulamentul despre Festivalul Naţional 
al cântecului francez. 

– Care sunt principalele obiective 

ale Festivalului propuse de organiza-

tori? 
– Când am ales un generic potrivit 

pentru Festival, „Chantons, amis!”, am fi -
xat primele obiective, lista cărora nu s-a 
schimbat până în prezent, dar care nece-
sită muncă pentru a fi  îndeplinite. Obiec-
tivele propuse de organizatori au fost : 
promovarea limbii franceze și a culturilor 
ţărilor francofone; descoperirea și încu-
rajarea tinerelor talente muzicale din 
școli, licee, colegii, universităţi; trezirea și 
menţinerea interesului faţă de studierea 
limbii franceze; susţinerea și valorizarea 
ideii francofone. 

– Care au fost cele mai  mari pro-

blemele apărute la fondare Concursu-

lui și cum aţi reușit să  le soluţionaţi? 
– Teoretic, eram pregătiţi. Dar partea 

cea mai difi cilă era organizarea la  un ni-
vel înalt a  acestui Festival. Am început 
să caut susţinători, sponsori, parteneri 
care să mă înţeleagă, să mă ajute. Primii 
parteneri au fost directorul Colegiului 
Naţional de Comerţ al ASEM, d-na Larisa 
Știrbu, conducătorul artistic dl. Anatol 
Dicusar și rectorul ASEM, dl. Grigore Be-
lostecinic, care mi-au dat undă verde. Am 
obţinut susţinere din partea  Centrului 
de Informare și Documentare a Consiliu-
lui Europei în Moldova, dna Lilia Snegu-
reac, Alianţa Franceză, în frunte cu direc-
torul Olivier Jaqcuot, partenerii econo-
mici „Vitanta”, „Franzeluţa”, „McDonalds”.  
La ediţiile următoare am fost susţinută 
fi nanciar și moral de asociaţiile „Amis 
sans frontières”- președinte Maryse De-
galeaix, „Les Moldaviens”- președinte 
Jean-Jaques Combarel, GPG Consulting- 
director Liliana Cazac, „Orange”, „Pro Noi”, 
„Mart”, ș.a, fapt pentru care le sunt foarte 
recunoscătoare. 

– Care sunt cei mai fi deli amici ai 

Festivalului, contribuţia carora are 

amprente pozitive la fi ecare ediţie? 
– Cei mai fi deli amici ai Festivalului, 

prieteni devotaţi, a fost Comisia Naţiona-
lă Unesco în Moldova, în persoana d-lui 
Constantin Rusnac și d-na Larisa Vîrtos. 

Mare mi-a fost bucuria când dl. Rusnac, 
patriarhul muzicii moldave, personali-
tate eminentă a acceptat la I ediţie să 
fi e președintele juriului. La cea de-a II-a 
ediţie C. Rusnac mi-a propus în calitate 
de președinte pe Laureatul diverselor 
premii Naţionale și Internaţionale, com-
pozitorul Oleg Baraliuc. La alte ediţii, 
chiar dacă nu a putut fi  prezent, mi-a re-
comandat întotdeauna personalităţi no-
torii, competente, binecunoscute în ţară 
și peste hoaterele ei: dl. Leonid Gorceac 
și dl Anatol Chiriac. Vreau să menţionez 
că la toate  ediţiile am avut susţinere din 
partea Secretarului General al Comisiei 
Naţionale pentru Unesco în Moldova, dl. 
Constantin Rusnac. Regulamentul Festi-
valului prevede desfășurarea acestuia la 
nivel local, raional și apoi naţional, deci 
dl. C. Rusnac a fost invitat și la ediţiile ra-
ionale, regionale, unde a fost întâmpinat 
cu căldură de spectatori, organizatori și 
participanţi. 

– Care sunt rezultatele Festivalului 

de la prima sa ediţie, până în prezent? 

– Până în prezent, la Festivalul cân-
tecului francofon  au participat 221 de 
tineri, cu vârsta cuprinsă între 11 și 22 de 
ani. 15 elevi-câștigători ai Marelor Premii 
și a Premiului I au reprezentat ţara la 3 
ediţii internaţionale a cântecului fran-
cofon, care  s-a desfășurat la Baia Mare, 
în România. La Festivalul Internaţional 
elevele Maria Dragan și Ana Cernicova 
au câștigat Marele Premiu, benefi ciind 
de un sejur în Franţa. Printre câștigătorii 
Premiului Mare se numără tinerii inter-
preţi: Natalia Tanasiiciuc, Dorina Vasilaș-
co, Mihaela Ojog, Tatiana Heghea , Vic-
toria Roșca , Victoria Mura , Diana Staver, 
Radu Gulica, Ana Cernicova , Maria Dra-
gan. Lista aceasta poate fi  continuată cu 
un număr mare de tineri, precum Lidia 
Isaac, Odri Bîrcă, Mariana Puţuntică, Ana 
Balmuș, Daniela Manole, Maria Galaţchi, 
Ana Grebenciucova, Ludmila Munteanu, 
care primii lauri în palmaresul lor le-au 
primit la Festivalul Naţional al cântecului 
francez „Chantons, amis!”. Sper și în viitor 
să mă bucur de susţinerea partenerilor, 
să am noi prieteni, care să mă ajute la 
realizarea ediţiilor următoare. Mi-aș dori 
ca această tradiţie să fi e de lungă durată. 

– Vă mulţumesc!

Liuba CHIRILOV

EVENIMENTUL ANULUI

Svetlana Manuil
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Concursul Miss CNC se organi-
zează, în fi ecare an, pentru cele mai 
talentate domnisoare, a căror pre-
staţie scenică devine un exemplu 
pentru ceilalţi, creativitatea și dorin-
ţa de a câștiga le conferă putere și 
sârguinţă. 

La 12 mai curent, 7 domnișoare 
talentate, eleve ale anului I, au avut 
toate șansele de a cîștiga – titlul 
onorifi c de Miss CNC 2011. Pentru 
acordarea titlurilor de  Miss CNC – 
2011, ViceMiss CNC – 2011 și Miss 
“Simpatie”, juriul a apreciat artistiz-
mul, ţinuta scenică și creativitatea 
participantelor, de asemenea into-
naţia, tehnica vocală, vestimentaţia, 
corectitudinea mișcărilor și  inge-
niozitatea. Membrii juriului au fost: 
Vlad Mircos, compositor, muzicolog, 
laureat al cântecului naţional și in-
ternaţional, Ion Borș, reprezentant 
al Companiei publice Teleradio – 
Moldova, Departamentul “Relaţii cu 
publicul” , Elena Marian, conducător 
artistic al corului ASEM “Cantabile”, 
Victoria Gogu, conducător artistic a 

La multi ani !
La 11 iunie current, dna 

Maria Bulgac, şefa catedrei 
“Comerţ, Merceologie, Tehno-
logii”, CNC, îşi va celebra fru-
moasa aniversare. Cu această 
ocazie, membrii catedrei vă 
adresează cele mai calde şi 
sincere cuvinte de admiraţie şi 
laudă pentru devotament, com-
petenţă şi dăruire de sine.

Suntem cu tot sufl etul 
alături de Dumneavoastră şi ne bucurăm împreună de 
toate realizările obţinute şi de activităţile frumoase ale 
catedrei, devenite tradiţionale pentru Colegiul Naţional 
de Comerţ, în care vă faceţi datoria de aproximativ patru 
decenii. Prin muncă rodnică aţi demonstrat că sunteţi  
un bun manager şi  iscusit pedagog. Aveţi o menire pe 
care nu multe persoane o au, şi anume, de a trăi într-un 
univers al permanentelor cercetări şi a depune efort ma-
xim la  pregătirea cadrelor în domeniul economiei şi co-
merţului. Sunteţi o doamnă specială, o soţie bună, mamă 
şi bunică iubitoare, motiv pentru care sunteţi de invidiat.

Să aveţi parte doar de elevi respectuoşi, inteligenţi şi 
dornici de cunoştinţe! 

Fie ca în această zi şi mereu, în sufl etul DVS, să se 
trezească o dorinţă arzătoare de a trăi frumos, de a crea 
lucruri deosebite şi de a realiza cele mai tăinuite visuri. 
Fie ca Soarele să vă ofere căldură şi lumină, Ploaia cura-
tă - linişte sufl etească, zâmbetul colegilor - încredere în 
sine,  visele de azi să devină realitate, speranţele de mâine 
- împliniri, orice cădere un pas înainte, iar fericirea să vă 
însoţească mereu.

La multi ani şi multe împliniri!

Cu mult respect 

și gratitudine,

membrii catedrei 

“Comerţ, 

Merceologie, 

Tehnologii”

Sportul presupune integrare, impli-
care în viaţa întregii societăţi. Practica 
sportivă servește ca element de pro-
movare a cetăţeniei active, stimulează 
tinerii să participe la viaţa asociativă. 
Sportul a devenit unul dintre cele mai 
semnifi cative fenomene sociale, în 
condiţiile în care numărul de manifes-
tări sportive și de practicanţi ai sportu-
lui este tot mai mare. El afectează toate 
clasele sociale și grupele de vârsta, de 
aceea el reprezintă un instrument pri-
vilegiat al politicii privind educaţia și al 
oricărui demers educativ. 

Profesorul este acel care sădește 
în sufl etele copiilor seminţele cele mai 
de preţ ale binelui, frumosului și dreptăţii. 
Direcţia principală a activităţii profesorului 
de azi este educarea noii generaţii, o sarci-
nă difi cilă în condiţiile actuale. În misiunea 
mea de pedagog al Colegiului Naţional de 
Comerţ, consider că este important de a 
cultiva elevilor valorile morale și spirituale 
ale neamului. Anume profesorii sunt acei, 
care au menirea de a găsi cheiţa fermecată 
pentru a deschide ușa spre inima fi ecărui 
copil, de al proteja, de al învăţa să se des-
curce în viaţă. Cea mai mare mulţumire 
sunt aprecierile respectuoase ale discipo-
lilor. Programul de studiu nu este sufi cient 
pentru a transmite mesajul cuvenit unui 
elev, de aceea încercăm să diversifi căm 
viaţa de colegiu prin organizarea concur-
surilor sportive. Acestea au rolul de a mo-
tiva tinerii să îndrăgească practicarea unui 
mod de viaţă sănătos.

Există un mecanism subtil, dar perfi d 
al speciei umane prin care aceasta își re-
glează evoluţia. Trebuie să recunoaștem 
totuși, ca o bună parte din toate aceste 
neajunsuri ni le datorăm nouă, personal. 
Stresul, supraalimentaţia și sedentarismul 
sunt doar câteva din dezavantajele traiului 

MISS CNC ÎNTRUCHIPAREA FRUMUSEŢII, ELEGANŢEI, TANDREŢEI
Anastasia Chihai este Miss CNC 2011 – frumoasă, deșteaptă, tandră, 

enigmatică…

Frumuseţea este ceea ce a rămas permanent din toate frământările 

istorice ale simţirii. Gingășia și farmecul sunt componentele principale 

ale acesteia. Un concurs de frumuseţe presupune prezentarea acestor ca-

lităţi, în mod deosebit și la cel mai înalt nivel. 

formaţiei de dans al CNC “Divertis” , 
Cristina Bujag, Miss CNC al ASEM – 
2010. 

Participantele concursului Miss 
Colegiu – 2011 au fost 7 domnișoare 
talentate: Alexandra Trocinel,gr. TAP 
– 102, Alina Bulbaș, gr. TAP – 102, 
Victoria Popa, gr. CON – 105, Nina 
Raţa, gr. CON – 101, Anastasia Chi-
hai, gr.  Con – 104, Valeria Tacu, gr. 
CON – 104, Olga Cazacu, gr. CON – 
103. Participantele au primit diplo-
me de merit și cadouri din partea 
sponsorului general al concursului, 
“RA Group International”, reprezen-
tantul căreia a fost Victoria Gogu. 

Câștigătoarea premiului mare a 
devenit  Anastasia Chihai, gr.  Con 
– 104, pentru care, dorinţa de a par-
ticipa la concurs apăruse la începu-
tul anului de studiu, iar pe parcurs 
devenise deja un scop care se cerea 
atins. 

“Cel mai  mult contează partici-
parea, dar nu mă puteam limita la 
standart. M-am axat pe imaginea 
care mă infectase: coroniţa pe frun-
te și titlul de Miss CNC. Pregătirile 
au durat săptămâni în șir, pline de 
muncă, zeci de idei neprelucrate și 
avalanșe de griji bântuiau în gândul 
meu. Cel mai greu moment depă-
șit a fost prima probă, emoţiile mă 
stapâneau pe deplin. A doua probă, 

însă a conferit o nuanţă de roz încre-
derii mele.” , ne-a relatat A. Chihai. 

Emoţiile și frica de eșec stăpâ-
neau vocea și cugetul oricărei parti-
cipante. Anastasia a avut curajul de 
a-și stăpâni emoţiile și de a merge 
ferm înainte.     

“Aveam încredere în mine, însă 
fi ecare număr bun imi insulfa un 
fel de teamă. Eram în  largul meu la 
defi larea rochiei de seară, susţine-
rea întregului public mi-a dăruit o 
simbioză de împlinire și euforie, era 
imposibil de a-mi ascunde bucuria și 
emoţiile pozitive pe care le trăisem 
atunci. Așteptarea rezultatelor con-
cursului a durat o veșnicie, pentru 
mine și pentru Vicemiss CNC.”, a spus 
Anastasia Chihai. 

Pentru victoria obţinută, câști-
gătoarea premiului mare aduce sin-
cere mulţumiri părinţilor, prietenei 
care au încurajat-o pe tot parcursul 
concursului. De asemenea mulţu-
mește tuturor prietenilor, colegilor, 
publicului receptiv, juriului pentru 
aprecierile obiective, Cristinei Bujag 
și concurentelor care au motivat-o 
să posede o atitudine serioasă faţă 
de pregătiri, pentru a-și indeplini 
scopul propus. 

De menţionat că moderatorii 
concursului au fost Luminiţa Capbă-
tut și Radu  Lupan, elevii anului III, 

al CNC al ASEM. Timp de 3 ore, ei 
au încurajat participantele pline de 
emoţii și le-au făcut cunoștinţă cu 
noi și noi probe difi cile. Organizato-
rul concursului Miss Colegiu a fost 
Svetlana Manuil  împreună cu echi-
pa Senatului elevilor, care au depus 
o muncă colosală pentru o organiza-
re reușită. Ordinea în sală a fost diri-
jată de elevii grupei TAP – 102. 

Liuba CHIRILOV

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS. 
NOI RECORDURI DE ZIUA SPORTULUI ÎN CNC 

cotidian modern. Cu timpul ele au devenit 
probleme de educaţie, sau în inerţia vieţii 
nu au fost percepute ca pericole majore. 

Sportul facilitează dobândirea unor va-
lori cum ar fi  : respectul faţă de parteneri și 
adversari, respectul faţă de reguli, solidati-
rite și toleranţă, acceptarea efortului, al dis-
ciplinei individuale și colective.  Activităţile 
sportive fi ind potrivite pentru atingerea 
obiectivelor de combatere a oricărei forme 
de discriminare, sportul bazându-se pe va-
lori fundamentale  sociale, educaţionale și 
culturale. 

Sportul este un mijloc de a indentifi ca 
limitele, abilităţile, punctele tari și puncte-
le slabe. Sportivii petrec mult timp antre-
nându-se, astfel cei care îl practica sunt fe-
riţi de pericolele societăţii moderne cum ar 
fi  alcoolul, tutunul și drogurile. Există însă 
și aspecte negative ale sportului de care 
educatorii trebuie sa ţina seama și să gă-
sească metode și mijloace pentru a le com-
bate : violenţă, intoleranţă, traume fi zice. 

Sportul aduce mari benefi cii stării de 
sănătate începând de la ameliorarea indi-
cilor sistemelor fi ziologice și terminând cu 
elemetele de ordin fi zic și estetic. 

“ÎNVAŢĂ COPIII SĂ APRECIEZE 

TIMPUL LIBER, CĂCI NUMAI AȘA 

VOR DEVENI PERSONALITĂŢI. „ 

Pentru susţinerea și promova-
rea generaţiilor,  la 11 mai curent, în 
CNC s-au organizat competiţii spor-
tive, consacrate Zilei Sportului. Or-
ganizatorii concursului au fost pro-
fesorii de educaţie fi zică din CNC: 
Sergiu Moţoc, Marcel Rișitca, Vale-
riu Mutilică și Lucia Fidișin. Au fost 
depășite patru recorduri ale anului 
precedent la săritura în lungime, 
la sărituri peste coardă, la ridicarea 
greutăţilor și la tracţiuni în braţe. 

„RESPECTUL FAŢĂ DE SINE SE ÎMBU-

NĂTĂŢEȘTE PRIN EXERCIŢII FIZICE” 

Distanţa de 60 de metri a fost parcursă 
cel mai rapid, din băieţi, de Igor Beșleaga, 
gr. Com 281, iar  Cristina Bujag, gr. S 292 
a devenit cîștigătoarea locului I în rîndurile 
fetelor. Ei de asemenea au fost câștigătorii 
la sărituri în lungime de pe loc, înaintând 
adversarii săi: Daniil Lazarenco, gr. Com 
294 și Ana Abașina gr. Mer 102, care s-au 
ales cu locul II. Numărul maxim de fl otări 
a fost atins de Olga Cebotaru, gr. Con 291 
și Ana Sochircă, gr. Con 284. Câștigătorul 
în rândurile băieţilor, la tracţiuni în braţe a 
fost elevul gr. Mer 272, Nicolai Nistreanu. 
Roman Belostecinic și Corina Malii, gr. Com 
281, au înregistrat cel mai mare număr la 
sărituri peste coardă, respectiv în clasa-
mentul băieţilor și fetelor. Numărul maxim 
de ridicări a greutăţii de 24 kg., a dost înre-
gistrată de Igor Orghian, gr. Com 274. 

Aducem mari mulţumiri elevilor care 
s-au manifestat și s-au dovedit a fi  responsa-
bili, corecţi, disciplinaţi și dotaţi cu anumite 
calităţi fi zice de: Ziua Sportului 2011 în CNC. 

Sergiu MOŢOC, 

pedagog, grad didactic I
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- Alina, reușești foarte multe la 

anii tăi: ești membru al senatului 

studenţesc, deputat cu experienţă în 

Parlamentul Tinerilor, moderatoare a 

diferitor evenimente studenţești, par-

ticipi în activităţi știinţifi ce și distracti-

ve. Când reușești să mai și înveţi?  

- Eu am fost întotdeauna activă, 
din liceu. Nu pot sta locului, mă implic 
în orice activităţi, fi indcă mi-e intere-
sant, sunt în temă, obţin cunoștinţe 
noi și îmi exersez calităţile retorice. 

- Îţi stă bine în fotoliul de Pre-

ședinte al Parlamentului. Ţi-a mai 

spus cineva?

- Păi nu e neapărat să-mi spună. 
M-am așezat în el de bună voie și 
nesilită de nimeni. Mi-am încercat 
visul, să spunem așa. Nu  știu dacă 
a prezis cineva egalitatea de gen 
pe listele electorale din Moldova, 
dar sunt hotărâtă să fiu prima fe-
meie președintă a R.M. Voi exersa, 

probabil la cârma Primăriei de Chi-
șinău.

- Dar cum e să fi i Președintă a 

Parlamentului?

- Scaunul de Președinte al Parla-
mentului l-am ocupat în timpul in-
vestirii celei de a III-a Legislatur i a Par-
lamentului Tinerilor, la prima ședinţă 
plenară, la care au  participat cei 101 
deputaţi aleși în frunte cu Președinte-
le Insitutului Tineretului Guvernator.

Am trăit clipe frumoase,  și atunci 
am înţeles că în viitor, pe parcursul ca-
rierei mele trebuie să ajung neapărat și 
speaker al Parlamentului RM. Aspiraţiile 
sunt mari, vise sunt multe, rămâne doar 
să muncesc mult pentru a le realiza.De 
aceea, orice posibilitate care îmi  oferă  
mijloace de afi rmare și dezvoltare o  fo-
losesc la maximum.  În felul acesta pot 
căpăta noi abilităţi și deprinderi și o do-
rinţă mai mare de afi rmare și dezvolta-
re. Aici, acasă, în Moldova! 

Alina Pâslaru: 

„În scaunul de președinte mi-am încercat un vis!”
Este studentă în anul anul II, Facultatea “Economie Generală și Drept” 

la ASEM și  mai nou speaker în ultima legislatură a Parlamentului, fi e și  

al tinerilor. „Tinereţea e unicul „handicap” care trece, nu și experienţa” 

îi place să spună, deși se pare că tinereţea îi priește. Are multe alte fraze 

ingenioase  la activ, căci e și moderatoare de evenimente. 

- Îţi plac provocările?

- Orice concurs e o provocare pen-
tru mine. Mereu am vrut să fi u prima 
în toate. Cred că nimic nu e imposibil, 
trebuie doar să încerci și să crezi că 
vei  învinge!

Alina nu are multe prietene, în 
schimb cele rugate să o descrie în 3 
propoziţii au scris, în mare parte urmă-
toarele:

„E o persoană de încredere, pe care 
cei din jur se pot baza întotdeauna. 
Onestă, curajoasă, perseverentă și cu 
un simț profund al datoriei, cu o ca-
pacitate de organizare și conducere. Îi  
plac lucrurile bine făcute și nu suportă 
superfi cialitatea și lipsa de seriozitate. 
Hărnicia și pasiunea pentru muncă o 
fac redutabilă în încercările de escala-
dare a treptelor sociale și profesionale. 
Mereu veselă, zîmbitoare, și binevoi-
toare. Să nu te miri dacă o vei vedea 
dansând popular, cu aparatul foto în-
cercând să surprindă o secvenţă deose-

bită, sau în faţa unui pian. Se va isprăvi 
de minune căci au avuu părinţii grijă 
să-ii cultve gustul faţă de frumos.”

- La ce le-ar trebui tinerilor să fi e 

parlamentari? 

- Este o simulare. Orice proiect 
ca să fie dus la bun sfîrșit, calculat, 
serios, cu mai puţine pierderi, tre-
buie încercat în practică. De ce tine-
rii nu ar simţi politicul de pe băncile 
facultăţii? Cred că implicarea activă 
a tinerilor este vitală pentru dezvol-
tarea durabilă a societăţii noastre. 
Tinerii trebuie să fie activi și să par-
ticipe atît la viaţa socială, adminis-
trativă, cît și politică, trebuie să nu 
fie indiferenţi de prezentul și viito-
rul lor. Tinerii sunt cei care vor și pot 
modela viitorul.

- Cu ce se ocupă o tânără depu-

tată?

- Parlamentul Tinerilor îmi oferă 
multe posibilităţi de afi rmare. Am 
ocazia de a asista la ședinţele Parla-

CU 20 DE ANI ÎN URMĂ

Erau 5 în familie, doi frăţiori mai 
mici și Jana. Nimic nu prevestea ne-
norocirea. Doar mirosul de gaz, cu 
care ei deja se deprinseseră. Mama 
Janei a scris nenumărate rânduri de 
scrisori la primărie, dar nu venise ni-
meni să verifi ce ţevile.

În seara când s-a produs dezas-
trul, în ospeţie a venit și bunica Janei. 
Acum, tânăra își amintește că a dor-
mit pe un pat cu bunica și cu unul din 
fraţi, iar părinţii dormeau pe patul 
alăturat. „Ne-am culcat ca de obicei. 
Ce-mi amintesc este că atunci când 
m-am trezit, era deja totul în fl ăcări. 
Nu știu cine m-a scos, versiuni au fost 
foarte multe, că taticul ne-a scos sau 
că ar fi  fost cineva din vecini”.

Explozia din garsoniera de la 

primul etaj a fost într-atât de mare, 
încât a căzut peretele comun în 
apartamentul vecin. Mai târziu, s-a 
confi rmat că defl agraţia s-a produs 
în urma unei scurgeri de gaze.

„Toţi îmi ziceau: de ce n-ai aler-
gat, trebuia să sari pe fereastră. Dar 
ei nu înţelegeau că eu nici nu ve-
deam în care parte e fereastra, erau 
fl ăcări peste tot. Când m-am trezit, 
picioarele îmi erau cuprinse de foc”, 
își amintește femeia. Jana spune că 
mama ei ar fi  decedat pe loc, de spai-
mă. Ea ar fi  fost aceea care a aprins 
lumina, după care a urmat explozia.

SINGURĂ ÎN FAŢA 
DESTINULUI, 
LA DOAR 9 ANI

Bunica, mama și ceilalţi membri 
ai familiei au decedat. Jana însă a 

mentului RM,ședinţele comisiilor, de 
a consulta unele grupuri de deputaţi 
pe diferite subiecte, de a dezbate 
proiecte de legi, de a scrie proiecte 
mici pentru a atrage fonduri, de a 
lua atitudine în cadrul  conferinţelor 
de presă pe marginea problemelor 
stringente apărute în societate, de a 
organiza dezbateri, mese rotunde, 
întâlniri cu personalităţi notorii, de a 
efectua vizite de studiu în cadrul mi-
nisterelor etc. E foarte serios. 

- Și timpul liber cum îl petreci?

- Este cel mai mare lux al meu. Îl 
văd ca pe o necesitate, pentru că rar 
am parte de el și nu mă zgârcesc de 
a-l consuma alături de cei dragi mie. 
Ne lăsăm purtaţi de soarele de afară 
în parc sau la un picnic în afara ora-
șului , dăm o raită prin magazine sau 
ieșim la un fi lm, la un concert sau la 
teatru sa vedem o piesă bună, care să 
ne dea prilejul de a schimba opinii, a 
face comentarii. 

Cel care mă impune să găsesc 
timp indiferent de gradul de ocupaţie 
e Puff y, paznicul și remediul anti-stres 
al familiei. 

  - O studentă atât de ocupată are 

prieteni?

- Deși sunt o persoană deschisă la 
dialog, căreia îi place să fi e în centrul 
atenţiei, pot afi rma că prieteni am pu-
ţini, însă buni. 

Totuși, pentru mine, cei mai buni 
prieteni rămân a fi  părinţii, care mă  
încurajează mereu și-mi doresc doar  
binele. Sunt un exemplu demn de 
urmat pentru mine, am toată încre-
derea în ei și îi iubesc enorm. Acasă 
mă simt cel mai comod, mai  bine și 
mai cald.

Consemnare: 

Liuba LUPAȘCO

Dizabilitatea fi zică nu este un handicap...
...iar norocul, dacă este orb, nu te poate ocoli la nesfârșit. Deși, uitân-

du-te la parcursul profesional al Janei, n-ai spune că s-a datorat norocu-

lui, ci mai curând eforturilor depuse, curajului și puterii cu care a trecut 

peste obstacole.

continuat să lupte pentru viaţă. Me-
dicii erau sceptici în privinţa șanse-
lor ei de supravieţuire: arsurile, chiar 
dacă nu toate erau grave, îi acope-
reau 80 de procente din corp. Cel 
mai mult au avut de suferit mâinile, 

picioarele și o parte din faţă.
Toată vara s-a afl at într-o stare 

aproape de comă. După ce a deschis 
prima dată ochii, a urmat un înde-
lungat tratament. Au trecut luni în-
tregi până când s-a putut ridica din 

pat. A stat aproape un an în spital, 
iar cînd a venit timpul să se externe-
ze, s-au găsit și niște rude.

Ceea ce a urmat a semănat mai 
mult a coșmar, povestește Jana: „Fra-
tele mamei traia într-un sat în apro-
piere de Drochia. Din spital am mers 
la el. Condiţiile de trai erau mizera-
bile, abia dacă se puteau descurca, 
plus că mai aveau și mulţi copii. 
Uneori, mai trăgeau și la măsea. Eu 
aveam nevoie de îngrijire, pielea îmi 
era încă foarte fi nă, dar ei nu aveau 
timp pentru mine. în fi ecare zi rănile 
se măreau, iar după o lună de stat în 
aceeași poziţie, m-au dus înapoi la 
spital într-o stare deplorabilă.”

DE ISTORIA EI ȘTIA 
TOATĂ DROCHIA

Așa că, în scurt timp, s-a găsit o 
familie care n-a rămas indiferentă 
faţă de soarta fetiţei și a decis să o ia 
la ei acasă. Norocul i-a surâs, pentru 
că la câteva luni de la cea de-a doua 
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Dragostea  Victoriei faţă de natură  
moștenită  de la tatăl său s-a transformat 
câţiva ani în urmă într-o afacere profi ta-
bilă și anume creșterea albinelor.  Absol-
ventei  facultăţii contabilitate și audit, la 
ASEM i-a venit ideea de a deschide o afa-
cere mult timp în urmă dar existau mulţi 
factori care o împiedicau.

“Ideea a venit de foarte mult timp, 
dar nu aveam posibilitatea deoarece nu 
aveam studii, nu aveam un început de 
la care să pornesc. Pentru orice început 
este nevoie de surse fi nanciare. La înce-
put a fost o afacere de familie, lucram în 
familie și pe urmă mi-a venit ideea de ce 
să nu fac un business, să arat că această 
îndeletnicire poate fi  o afacere care să  
aducă un profi t. Am dorit să arăt că și 
tinerii pot deschide o afacere în mediul 
rural”, a spus tânara. 

În pofi da faptului că apicultura, 
lemnăritul se socot a fi  îndeletniciri tă-
rănești, ea decis să-și deschidă această 
afacere dulce.  Numele  întreprinderii, 
“Albinuţa Fermecată”, nu a fost ales la în-
tâmplare. Victoria menţionează că “ într-
o zi posomorâtă te rogi să iasă soarele. În 
viaţa noastră cu difi cultăţi fi nanciare, toţi 
își doresc o minune, ceva frumos și am 
hotărât să fi e astfel. Numele întreprin-

derii ușor se memorizează și stârnește 
interesul altora  faţă de ea”.

GRANTURI PENTRU 
TINERI ANTREPRENORI

Datorită cunoștinţelor pe care le-a 
acumulat pe parcursul anilor de studii, 
i-a fost ușor să deschidă acest business, 
nu a fost nevoită să meargă la cursuri, la 
diferite organizaţii pentru scrierea pla-
nului de afaceri. 

“ Am participat la Programul Naţi-
onal de Abilitare Economică a Tinerilor 
(PNAET) prin care am obţinut un credit 
cu parte de grant pentru utilaje de tâm-
plărie. În sezonul cald al anului produ-
cem miere și regine de prăsilă, iar în se-
zonul rece – facem stupi pentru cei care 
vor să crească albine la ei acasă. Astfel, 
în fi ecare sezon sunt angajaţi câte trei-
patru persoane, în total oferim circa opt 
locuri de muncă. 

“Albinuta fermecată” s-a evidenţiat 
faţă de celelate întreprinderi nu numai 
prin  tâmplarit dar și prin creșterea regi-
nelor de prăsilă. “Suntem printre puţinii 
din Republica Moldova care creștem 
regine de prăsilă, am fost înregistraţi în 
2010 și suntem o întreprindere comerci-

internare în spital, Jana a benefi ciat 
de un tratament gratuit în Germa-
nia, de unde s-a întors pe picioarele 
ei, la propriu.

Fobia de a rămâne imobilizată 
la pat era depășită, dar apăruse altă 
problemă. Lipsind de la școală, fata 
rămăsese cu mult în urma semenilor 
săi la capitolul învăţătură. „Pe atunci, 
nu îndrăzneam să visez la un viitor. 
Chiar și discutând cu prietenii, ve-
deam că ei sunt mult mai deștepţi ca 
mine. Profesorii veneau la mine aca-
să, dar mai mult din milă și nici eu nu 
aveam un stimul pentru a învăţa.”

NAȘA DESTINULUI EI

Nașa de cununie a părinţilor ei o 
vizita deseori când era la spital. Tot 
ea i-a propus Janei să vină să înveţe 
la școală profesională din Ialoveni. 
Când a început a învăţa acolo, tână-
ra avea 17 ani, dar era doar în clasa 
a noua. După absolvirea școlii, tot la 
insistenţa nașei, Jana a hotărât să-și 
încerce forţele la Colegiul Financiar-
Bancar din capitală.

„Dintotdeauna mi-am dorit să 
devin contabilă. Dar în primii ani 
la colegiu mi-a fost foarte greu. De 

fapt, nu aveam baza de cunoștinţe 
pe care o aveau colegii mei, dacă 
am ajuns în clasa a 11-a știam a face 
simplifi carea fracţiilor, a ecuaţiilor”. 
S-ar părea că startul difi cil ar fi  tre-
buit s-o descurajeze pe tânără, dar 
de fapt a întărit-o. Notele pe care 
le-a obţinut la absolvirea colegiu-
lui vorbesc de la sine: media 9,75. 
A fost chiar mai bună decât mulţi 
semeni de-ai ei.

O DIZABILITATE NU ESTE
UN HANDICAP 
ÎN CALEA FERICIRII

Jana a continuat sa-și împlineas-
că visul. A depus dosarul la ASEM, la 
secţia frecvenţă redusă. Și-a găsit un 
loc de muncă, dar mai era ceva care 
îi lipsea...

Răbdarea i-a fost într-un târziu 
răsplătită. Povestea ei de dragoste 
adevărată a început unde se aștepta 
mai puţin -- la un sanatoriu. Nu i-a 
venit a crede că ăsta este viitorul ei, 
fi indcă mai avusese relaţii de priete-
nie înainte, dar care niciodată n-au 
mers atât de departe.

„Am făcut cunoștinţă pe 10 au-
gust. Am comunicat 3 săptămâni, 

după ce am revenit de la sanatoriu. 
A trecut un timp până să am încre-
dere că relaţia noastră este de dura-
tă. Exact peste un an, tot pe 10 au-
gust, ne-am căsătorit,” își amintește 
Jana cu un zâmbet.

Totuși, n-a fost deloc simplu să 
facă acest pas. Cel mai greu le-a 
fost părinţilor să accepte că viitoa-

rea noră nu este ca toţi ceilalţi. Asta, 
până când soacra mare s-a convins 
că, în pofi da dizabilităţilor sale, ea îl 
iubește pe Mihai poate mai mult de-
cât l-ar iubi cineva așa-zis „normal”.

Jana l-a îndrăgit anume pe el, 
fi indcă a acceptat-o așa cum este 
și niciodată nu i-a pus întrebări în 
plus: „îmi amintesc când m-a invitat 

prima dată la părinţii lui acasă. El cu-
noștea câte ceva din istoria mea, dar 
nu știam cum să-i explic că eu nu voi 
putea să ma descalţ. (Din cauza ar-
surilor, i-a fost afectată forma picioa-
relor.) Știi, el m-a înţeles, iar mie mi 
s-a făcut deodată mai ușor pe sufl et.”

Jana a absolvit cu brio Academia 
de Studii Economie. Între timp, năs-
cuse și creștea un băieţel, rodul dra-
gostei lor. Nu s-a plâns niciodată că îi 
este greu să se deplaseze, nici chiar 
atunci când mergea însărcinată la 
lucru, iar în microbuz nimeni nu-i 
oferea locul, nici atunci când nopţile 
îl legăna pe picioare pe Gabi și învă-
ţa pentru a ajunge contabil cu acte 
în regulă.

Îl legăna cum putea, deși mâinile 
și picioarele i-au fost aproape „mis-
tuite” de foc. Și, cel mai important, 
nu a vrut să creadă nici un minut că 
dizabilităţile fi zice pot sta în calea 
unei vieţi împlinite, alături de un soţ 
iubitor, un copilaș dulce și o profesie 
la care a visat. în cazul Janei, dizabi-
litatea și handicapul nu sunt sinoni-
me, nici pe departe.

Stella JEMNA

www.pentruea.md

Mierea - o afacere dulce

Reușita unei afaceri depinde de cunoștinţele, perseverenţa și răbda-

rea celui care a iniţiat-o consideră Victoria Braniște, o tânără originară 

din Hârtopul Mare, care după absolvirea Academiei de Studii Economice, 

și-a făcut o afacere din albinărit. Optimistă, veselă și cu aspiraţii mari, ea 

încearcă în satul natal să înfrunte toate stereotipurile că în mediul rural 

tinerii nu au multe șanse.

ală care  le fabricăm. Ca să te lansezi, să 
ai succes trebuie să combini ceia ce știi 
cu ceia ce nu pot face alţii” spune Victo-
ria despre succesul în apicultură.

Directorul SRL “Albinuţa Fermecată” 
afi rmă că mâna cea dreaptă în afacere 
și sprijinul în tot ceia ce face,este tatăl ei 
dar mai conlucrează și cu alţi parteneri  
în fabricarea stupilor, a mierii și a regine-
lor de prăsilă. Plus la aceasta ea spune că 
colaborează și cu Asociaţia Naţională de 
Apicultură din Republica Moldova care  
face legătura cu alţi apicultori. 

În gospodăria din Hârtopul Mare, 
tânăra crește 220 familii de albini. In-
vestiţia a început de la  50 de stupi care 
pe parcursul câtorva  ani s-au extins dar 
care necesită resurse fi naciare. 

Ea menţionează că în apicultură sunt 
necesare investiţii  foarte mari și scopul 
pe moment al familiei Braniște este de a 
reînnoi prisaca, deoarece doar 25 pro-
cente de stupi  sunt noi. 

EXPORTUL MIERII - 
PROBLEMĂ IMPORTANTĂ

Ca orice  business, ei se confruntă cu 
diferite probleme. Apicultura nu se afl ă 
la etapa care să aducă mari profi turi ca 
să se întreţină ea însuși. Victoria afi rmă 
că această ramură a agriculturii în Re-
publica Moldova se afl ă la etapa în care 
are nevoie de ajutoare din afara ţării, 
de granturi. Este necesar de vreo 5 ani. 
O problemă cu care se confruntă ei dar 
și alţi apicultori din Republica Moldova 
este exportul de miere peste hotare.

“ Nu exportăm miere peste hotare 
deoarece trebuie să fi m atestaţi ca pro-
dus ecologic pur. Un produs ecologic 
pur înseamnă fără nitraţi, elemente chi-
mice sau medicamente. Noi nu folosim 
aceste preparate din 2009, am găsit alte 
remedii naturale. Trebuie să fi u sinceră 
cu cumpărătorii ca la anul să fi u sigură 
de realizarea mierii. Un alt factor este 
faptul că trebuie să exportăm o cantitate 

mare de miere. O soluţie ar fi  să ne unim 
toţi apicultorii pentru a exporta peste 
hotare o cantitate mai mare. Astfel, noi o 
realizăm la prieteni, la prietenii prieteni-
lor noștri, mai mult conlucrăn cu persoa-
ne fi zice”, spune tânăra antreprenoare. 

ALBINA NICIODATĂ
NU TE VA ÎNŢEPA 
DACĂ NU VEI FI 
VINOVAT DE ACEASTA

Problema cea mai principală în bu-
siness-ul din mediul rural nu sunt banii 
cât lipsa personalului califi cat. În opinia 
ei, nu este nevoie de studii superioare, 
este nevoie de o școală profesională. Ea 
a mai adăugat că în domeniul apicultu-
rii, oamenilor le este frică de albini. “Sunt 
persoane care vor să lucreze, sunt con-
vinși că vor putea lucra cu albinile, dar 
în realitate ea îi sperie cu toate că este 
un animal binevoitor. Albina nicioadată 
nu te va înţepa dacă nu vei fi  vinovat de 
aceasta.

Preţul unui kilogram de miere a fost 
vândut în 2010 la preţul producătorului 
cu 50 de lei per kilogram, cea de salcâm 
curat costă puţin mai scump, 60 de lei. În 
realitate preţurile sunt mai mari.

Întrebată de  ce a rămas în satul na-
tal și nu a plecat peste hotare ca majori-

tatea tinerilor din republică, ea a  făcut 
trimitere la povestea lui Ion Creangă cu 
drobul de sare, a spus că cine nu des-
chide o afacere, nu riscă și  nu va avea 
nimic.Eu personal nu m-am gîndit că nu 
voi reuși și uite am reușit.  

“TOT CE SE FACE, 
SE FACE SPRE BINE”

Sfatul tinerei antreprenoare celor 
care vor să-și deschidă o afacere în me-
diul rural, în special tinerilor, a fost cel: să 
aibă curaj,să nu le fi e frică de probleme, 
să gâdească pozitiv, când le va fi  greu să 
vadă partea bună a lucrurilor. Mama ei 
are o zicală: “Tot ce se face, se face spre 
bine” și în întuneric se afl ă o raza de lu-
mină. Contează să nu lase mâinele în jos, 
ci să muncească. “Dacă nu o vom  face 
noi, atunci nimeni nu o va face”, mai 
adaugă ea. 

Dacă înainte de a-și deschide aface-
rea proprie frecventa cursurile de dans, 
mergea la bazin , avea un loc de muncă, 
astazi aceste sunt înlocuite: înotul cu so-
ţul, serviciul cu întreprinderea și lecţiile 
de dans cu un nou hobby de al Victoriei, 
design-ul vestimentar “ un hobby vechi 
cu aspiraţii noi”.

 Anastasia STAJILA, 

SSAJ



Curierul Economic12 nr. 8 (200), 10 iunie 2011FELICITĂRI

Ana SUHOVICI,

conferenţiar universitar

Catedra „Investiţii și Pieţe de Capital”

Doctor în economie din 1992. Este unul din specialiștii de excelenţă ai 
catedrei ”Investiţii și Pieţe de Capital” din cadrul ASEM. Discipline predate: 
”Bazele activităţii investiţionale”, ”Activitatea investiţională a societăţilor 
pe acţiuni” (ciclul I), ”Politici și strategii investiţionale”, ”Proiectarea inves-
tiţională”, ”Evaluarea activelor fi nanciare” (ciclul II), tematica cărora stă la 
baza intereselor de cercetare. Elaborează teza de doctor de habilitat. 

Este un participant activ la certările știinţifi ce în cadrul catedrei și a Aca-
demiei de Știinţe a Moldovei, efectuează conducerea știinţifi că a tezelor de 
doctor, este membru al Seminarului Știinţifi c de profi l privind susţinerea 
tezelor de doctor la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit.

Posedă limbi străine. A efectuat stagieri la Banca Mondială, în banca 
UE – ”Commerţbank” (Germania), ”Banca agricolă” (România), în centrul 
fi nanciar-bancar din cadrul asociaţiei băncilor comerciale din Republica 
Moldova, în cadrul Organizaţiei de atragere a investiţiilor și promovare a 
exportului din Republica Moldova, la Bursa de Valori a Moldovei, la ASE 
(București), La academia de fi nanţe de pe lângă guvernul Federaţiei Ruse 
etc. Are experienţă în activitatea practică a sistemului bancar al Republicii 
Moldova, precum și în cadrul proiectului Băncii Mondiale.

 Autor a peste 40 de publicaţii știinţifi ce și metodice, inclusiv a manua-
lului și problemarului la disciplina ”Bazele activităţii investiţionale”. 

FELICITARE
La acest moment aniversar, la acest remarcabil eveniment când unul 

din cadrele didactice de Excelenţă - Ana SUHOVICI întregește vârsta de 

60 de ani, venim cu cele mai alese gânduri de recunoștinţă pentru activi-

tatea sa profesională de peste zeci de ani – timp în care a altoit cunoștin-

ţele discipolilor săi – pentru calităţile sale de profesor și, în special, pentru 

calitatea sa de Om, de „Dascăl” și de Colegă, calităţi care au impus-o prin 

delicateţea și nobleţea sa sufl etească, prin curajul și demnitatea sa de a 

înfrunta greutăţile vieţii, prin sfaturile și ajutorul pe care le-a dăruit cu 

timp și fără timp oricărui semen de-al său.

Anii rămași în urma Domniei Sale compun o legendă în care la ace-

iași masă stau politeţea, tactul, simţul omenesc și o mare înţelepciune în 

înţelegerea naturii umane.
Mult stimată Doamnă, din cele mai sincere sentimente de gratitudine, 

izvorăște elogiul nostru pentru talentul pedagogic și perseverenţa Dum-

neavoastră în opera eternă de dăscălire a viitorilor economiști, pentru 

omenescul ce Vă caracterizează. Fie-Vă anii un buchet de imensă bucurie, 

mulţumire, împliniri, sănătate și confort sufl etesc. LA MULŢI ANI!

Cu aleasă consideraţiune,
Prof.R.HÎNCU, șef catedră

 și membrii catedrei 
„Investiţii și Pieţe de Capital”

a 
l 

a 
a 
E 
e 
i 

-

Mult stimată
izvorăște elogiu
neavoastră în o
omenescul ce Vă
mulţumire, împ

- De ce aţi ales profesia de avo-

cat?

- Dacă un om dorește să ajungă 
la un nivel înalt spiritual, urmează 
să cunoască bine legile sacre pen-
tru a atinge culmele spiritualităţii, 
atunci, pentru a avea succes în so-
cietate, este nevoie de cunoașterea 
legilor ce o guvernează. Legea este 
ideea ce mișcă societatea spre bu-
năstare. Astfel, am dorit să cunosc 
legile și să contribui la asigurarea 
respectării acesteia pentru realiza-
rea binelui comun. Într-o societate 
prosperă, legea este respectată. Ac-
tivitatea onestă a avocatului contri-
buie foarte mult la ridicarea nivelu-
lui de cunoaștere și respectare al le-
gilor de către societate. Am înţeles 
acest adevăr și am dorit să-l aplic.

- Trebuie juristul de azi să cu-

noască și economie?

- Relaţiile reglementate de nor-
mele juridice pot avea o interferen-
ţă cu mai multe domenii ale știinţei. 
La acordarea asistenţei juridice, în 

cazurile civile sau penale, este ne-
cesar ca un jurist să aibă cunoștinţe 
din mai multe domenii. De exemplu: 
investigarea infracţiunilor econo-
mice implică și cunoașterea teoriei 
știinţei economice. Prin urmare, este 
indubitabil faptul că este necesar 
cunoașterea de către un jurist, într-
o anumită măsură, și a economiei. 
Multe dintre relaţiile juridice au un 
conţinut patrimonial, iar patrimoniul 
poate fi  analizat din punct de vede-
re juridic și economic. Respectiv, 
înţelesul deplin al anumitor noţiuni 
depinde și de cunoașterea accepţi-
unilor economice. În practică, o nor-
mă juridică poate fi  aplicată corect, 
dacă se cunoaște bine sfera aplicării 
ei. Sfera economică cuprinde multe 
aspecte sensibile, iar necunoașterea 
acestora împiedică realizarea corec-
tă a dreptului în sensul neafectării 
dezvoltării economice a statului.

- Ce înseamnă să fi i un avocat 

bun și ce calităţi trebuie să aibă 

acesta?

Alexandru Prisac: “Avocatul bun este cel care 
urmărește aplicarea corectă a legii”

Născut undeva în sud-estul Moldovei, într-o familie de gospodari 

cu valori creștine, absolvent al Facultăţii de Drept, magistru în drept, 

licențiat în avocatură, Alexandru Prisac este exemplul viu al avocatu-

lui de succes pe care noi, absolvenții Facultății de Drept, trebuie să-l 

urmăm. Este genul de om care mereu tinde spre atingerea apogeuri-

lor, întruchipând trăsăturile personalității mereu în căutare: devota-

mentul, responsabilitatea, cutezanța, răbdarea, sinceritatea. Expert în 

domeniul asigurărilor, fondatorul Asociației Avocaților Independenți, 

Alexandru este un tânăr de factură nouă. Studiile de calitate și munca 

asiduă l-au ajutat să ajungă foarte aproape de visurile sale. La nici 27 

de ani și-a fondat propriul lui cabinet de avocatură și a reușit să-și facă 

o listă impresionantă de clienți. Și-a orientat serviciile după cerințele 

pieței și lucrează alături de cei mai profesioniști avocați. Ghidat de mot-

to-ul: „Pentru orice problemă există o soluție, fi e chiar juridică”, consi-

deră că nu este atât de complicat să obții rezultate performante dacă 

zilnic ești în căutare, ești interesat de a afl a mai multe decât ieri și mai 

puțin decât mâine. 

Dornici să ne avântam într-o nouă etapă a vieții de după facultate 

și de ce nu, să devenim niște avocați cu renume, am dorit să afl ăm care 

este cheia succesului lui și, astfel, am cutezat să-i acordăm dnlui Prisac 

câteva întrebări:
- Un avocat bun se crește. Nu 

cred că pentru a fi  un avocat bun, 
este necesar de a avea anumite abi-
lităţi înnăscute, dar este nevoie de 
perseverenţă și de o activitate labo-
rioasă pentru a înţelege spiritul le-
gilor. De asemenea, sunt indispen-
sabile deprinderile privind arta de a 
vorbi frumos și convingător 

Avocatul bun este cel care ur-
mărește aplicarea corectă a legii, 
pentru apărarea drepturilor și liber-
tăţilor persoanelor. Eludarea legilor 
sau interpretarea lor intenţionat 
eronată, consider că nu caracteri-
zează un avocat de succes. Poate 
constitui doar un succes temporar, 
dar nu durabil.  

Integritatea este calitatea ce ca-
racterizează cel mai mult un avocat 
bun, calitate ce este greu de realizat 
atunci cînd se urmărește apărarea 
intereselor unui criminal sau în alte 
situaţii asemănătoare. Totuși aceas-
ta poate fi  păstrată.  

- Ce părere aveți de fraza că în 

Moldova sunt prea mulți juriști și 

că viitorii absolvenți nu au nici o 

șansă să își găsească 

un post de muncă în 

domeniul juridic?

- În perioada ani-
lor 1992, absolveau 
facultatea de drept 
aproximativ o sută de 
studenţi anual, însă 
nivelul de pregătire a 
acestora nu era pusă 
la dubii. Acum aceas-
tă cifră a absolvenţi-
lor facultăţii de drept 
este de mii. Totuși, 
dacă apreciem nivelul 
de pregătire a acestor 
absolvenţi, la moment, 
poate doar o zecime 
din ei au o pregătire 
înaltă juridică, ceilalţi 
doresc doar să fie în 

categoria celor cu studii juridi-
ce superioare. Astfel, juriști bine 
pregătiţi teoretic sunt puţini, însă 
suficienţi pentru a fi angajaţi la lo-
curile de muncă vacante. Toţi au 
succes în activitatea lor. La facul-
tatea de drept se circulă sloganul 
„nu am văzut niciodată un jurist 
bun ca să moară de foame”. Astăzi 
juriștii bine pregătiţi sunt căutaţi, 
dar cei care au absolvit facultatea 
având cunoștinţe superficiale în 
domeniul dreptului, chiar fiind 
angajaţi, nu au o durabilitate. 

- Cum aţi caracteriza clientul 

din Republica Moldova?

- Comparativ altor state cum ar 
fi  SUA, Germania sau alte state înalt 
dezvoltate, avocaţii din Republica 
Moldova, în majoritatea cazurilor, 
nu activează având o specializare 
îngustă, dar acordă asistenţă juri-
dică în toate sferele relaţiilor juri-
dice. Aceasta se datorează faptului 
că clientul din Republica Moldova 
este mult mai atras de avocatul care 
poate să-i acorde asistenţă juridică 
în mai multe domenii juridice. Ast-

fel, putem aprecia clientul din Re-
publica Moldova mai puţin orientat 
în identifi carea avocaţilor cu speci-
alizare corespunzătoare problemei 
sale juridice, în pofi da faptului dacă 
acest avocat este cu renume sau nu. 
Însă, ne bucură faptul că, în ultimul 
timp s-a constatat o creștere a cul-
turii juridice al cetăţenilor, „clien-
tului” Republicii Moldova, ceea ce 
ne permite și nouă, avocaţilor, de 
a fi  mai încrezuţi în alegerea speci-
alizării înguste în domeniul în care 
activăm. 

- În calitate de avocat și coordo-

nator de practică a unor studenți 

de la drept, ASEM, cum ați carac-

teriza sistemul de învățământ su-

perior juridic și dacă studenții de 

azi au destul potențial și pregătire 

pentru a deveni viitori juriști?

- Scopul studierii la facultate 
este de a da imbold studiului con-
tinuu al cunoștinţelor profesiei ale-
se. Pentru realizarea acestei con-
tinuităţi este necesar ca însușirea 
teoriei să fi e îmbinată cu aplicarea 
ei în practică. În această ordine de 
idei, menţionăm că învăţămîntul 
superior juridic comportă lacune 
la capitolul aplicarea cunoștinţelor 
teoretice în practică. Practica în ca-
drul procuraturii sau judecătoriilor 
pentru studenţii facultăţii de drept 
nu este una sufi cientă și fezabilă 
pentru realizarea sarcinii propuse. 
Această activitate practică trebuie 
să fi e una paralelă studiului teo-
retic. În acest sens, este apreciată 
activitatea clinicilor juridice. Viito-
rii juriști pot să se realizeze pe plan 
profesional numai dacă vor con-
tinua să lucreze continuu asupra 
ridicării nivelului de cunoaștere, 
atât la nivel teoretic, cât și la nivel 
practic.

- Mulţumesc!

Nadejda BORTA

INTERVIU
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Născută de ziua internaţională a 
turismului, într-un orășel din sud- estul 
Moldovei, Olga Cegorean a fi nisat lice-
ul teoretic Mihai Eminescu, profi l uma-
nist, însă straniu e ca a venit la ASEM, 
la profi l real. Olga e genul de studentă 
pe care și-l dorește orice părinte atunci 
când își trimite copilul la studii, pe care 
pot conta profesorii și colegii. Spiritul 
ei de activism «s-a trezit» încă de când 
era în clasa a VI-a implicându-se în tot 
ce era posibil: broderie, desen, dan-
suri, jurnalim, diverse training-uri, ra-
dio, însă sportul rămânea a fi  punctul 
ei forte în tot ceea ce făcea. Timp de 6 
ani, până a veni la facultate, a practi-
cat Kiukushin (un fel de Arte Marţiale) 
, sport, care a făcut-o pe Olea să fi e nu 
numai puternică din punct de vedere 
fi zic, dar și intelectual, trezindui instinc-
tul de a munci mult pentru a obţine re-
zultate măreţe. Orele de antrenament 
în toţi acești ani au răsplătit-o mereu cu 
locuri de frunte la campionate.

«Profesorul meu de Kiukushin me-
reu îmi spunea că acest gen de sport 
nu atacă, el doar se apară. Sub acest 
principiu merg și eu. Sunt o persoană 
pașnică, îmi place când lumea nu mă 
«forţează» la neânţelegeri, dar dacă mă 
atacă cineva merg după alt principiu, 
tot din sport, «până la ultima răsufl a-
re!», ne-a relatat Olga.

În vara anului 2007, Olga a de-
cis să se iniţieze într-un alt domeniu 
de studiu, unul nou pentru ea și total 
opus profi lului pe care îl studiase până 
atunci. A decis să facă economie și 
desigur, unde în altă parte să meargă, 
decât la ASEM, la facultatea Business 
și Administrarea Afacerilor. ASEM-ul 
a fost pentru ea o nouă etapă, o nouă 
viaţă, noi oportunităţi.

«Dacă m-aș întoarce în timp și aș fi  
pusă în situaţia să aleg la ce universi-
tate și ce facultate să merg, tot ASEM 
și BA aș alege», ne-a mărturisit eroina 
noastră.

Întrebată dacă are vreun idol în via-
ţă, Olga ne-a mărturisit cu toată since-
ritatea că nu are nici un idol, ci învaţă 
de la toţi oamenii, învaţă ce să facă ca 
ei și ce nu. Cel mai mare impact asupra 
ei îl are mama, care a vrut mereu să fi e 
cea mai bună, nu atât la note cât în 
ceea ce privesc activităţile extrașcolare 
sau mai bine zis în viaţă. Sfatul cald și 
dulce al mamei a fost mereu o rază că-
lăuzitoare pentru ea. «Nu toţi cei care 
au terminat cu note excelente au ajuns 
să fi e mulţumiţi de viaţa pe care o au 
acum», era vorba de căpătâi a mamei 
ei dintotdeauna.

Perseverenţa și caracterul puter-
nic cu siguranţă că l-a moștenit de la 
mama sa, însă un rol deosebit în forma-
rea ei ca personalitate l-a avut, desigur, 
și instituţia de învăţământ unde Olga 
și-a făcut studiile.

ASEM-ul pentru ea este a doua casă 
și îi este foarte recunoscătoare pentru 
faptul că aici a descoperit AIESEC-ul. Nu 
a fost unica oportunitate de bun augur 
pentru ea fi indcă în cadrul ASEM-ului se 
organizează numeroase activităţi extra-
curriculare începând de la simpozioane, 
cluburi de discuţii, senate, sindicate, 
concursuri, training-uri și terminând cu 
schimburi de experienţă peste hotarele 
ţării, însă în AIESEC s-a regăsit cel mai 
bine și a fost anume locul în care a găsit 

tot de ce avea nevoie.
«Nu înţeleg tinerii care zic că la fa-

cultate e plictiseală totală, că nu faci 
nimic altceva decât ore, că tânărul din 
ziua de azi nu are cu ce se ocupa. Sunt 
doar niște scuze pentru a rămâne în 
zona ta de confort și a continua ceea ce 
ai făcut și ieri, și azi, adică nimic. Pe așa 
tineri eu îi numesc paraziţi, ne-a răs-
puns indignată Olga. 

Am rugat-o pe Olga să ne împăr-
tășească câte ceva din activitatea ei în 
cadrul AIESEC. Totul a început în toam-
na lui 2007 când a fost membru, team 
leader și coordonator al comitetului de 

organizare a conferinţei de pregătire 
apoi și vice-președinte al departamen-
tului Stagii de Practică pentru manda-
tul 2009-2010. În această perioadă a 
participat la peste 15  conferinţe locale, 
naţionale și internaţionale trăind ex-
perienţa de a fi  alături de 500 de tineri 
lideri din întreaga lume la Congresul 
Internaţional din Kuala Lumpur, Ma-
laysia. Mandatul de vice- președinte ia 
oferit ocazia unică de a fi  conectată cu 
reţeaua globală AIESEC, de a recruta cei 
mai buni tineri din Chișinău și de a le 
oferi ocazia să vadă ţări ca India, Belgia, 
Germania, Italia,China, Turcia, etc la fel 
și celor de dincolo de hotarele Mol-
dovei care au avut șansa să cunoască 
poporul moldovenesc, cultura noastră 
prin participarea în cadrul proiectelor 
organizate de AIESEC Chișinău sau lu-
crând într-o companie moldovenească.

La 21 de ani a devenit Președinte al 
organizaţiei AIESEC Chișinău. Această 
experienţă ia oferit șansa să coordone-
ze un grup ce numara 100 de tineri ac-
tivi cu un buget anual de mii de euro. A 
lucrat cu personalităţi importante din 
mediul afacerilor, administraţie, cât și 
cel universitar. În toţi cei 4 ani de ex-
perienţă petrecuţi în AIESEC Chișinău 
a urmat peste 4000 ore de training-uri, 
a vizitat peste 7 ţări, a interacţionat cu 
managerii globali și regionali ai marilor 
companii ca Alcatel Lucent, DHL, PWC, 
P&G și altele. 

«Marele avantaj al AIESEC - ului e 
că are puterea de a educa în tine do-
rinţa de aţi dori imposibilul. Activând 
în AIESEC te înveţi deprinderi de care 
vei avea nevoie mai târziu, la nivel de 
planifi care, de lucru efi cient, de stress 
management și orientare spre rezulta-
te, dar cel mai important la nivel de le-
aderhip și iniţiativă, ne-a relatat Olga».

La moment Olga trăiește experien-
ţa unui stagiu de practică și dezvoltare 
în Istanbul, oraș pe care l-a cunoscut 
acum un an în urmă participând la o 
conferinţă anuală pentru președinţii 
AIESEC. Pentru ea Turcia reprezintă 
combinaţia perfectă între ce e mai 
bun și mai frumos în tradiţiile și cultura 
musulmană, ceea ce înseamnă, astăzi, 
modernism, libertate și dezvoltare eco-
nomică. 

Pentru viitor, adică mai concret din 

iunie 2011, va pleca pentru un an în 
capitala Republicii Dominicane, Santo 
Domingo. De curând a fost alesă vice-
președinte pentru ariile de Marketing și 
Stagii de Practică la nivel naţional pen-
tru anul 2011-2012 acolo. Va lucra într-
o echipă internaţională cu tineri din 
Estonia, Peru , Republica Dominicană 
și Moldova. Întrebată dacă va reveni 
înapoi în ţară după realizarea acestui 
obiectiv, Olga ne-a asigurat că da.

«Știu că sunt locuri unde e mult mai 
ușor să trăiești, să-ţi faci o carieră și o 
familie, însă și aici se poate, mai greu, 
dar este posibil și cu timpul, când tine-
rii care acuma sunt implicaţi în volunta-
riat, în dezvoltare personală vor ieși din 
«această etapă a cultivării personale» 
atunci și schimbarea va fi  mai vizibilă, 
cu toate că eu deja o simt. Există și ceva 
ce nu-mi place în Moldova, și asta e 
mentalitatea oamenilor. 

Nu-mi doresc lucruri imposibile, cel 
puţin pentru mine».

Olga e prototipul omului simplu 
care știe ce vrea de la viaţă, care face 
tot posibilul ca să-și realizeze visurile și 
să ajungă pe culmele cele mai înalte. Își 
dorește o familie cu  persoana iubită, 
copii, să lucrez pentru câţiva ani într-o 
multinaţională pe un post de manager 
sau leader, după care plănuiește să re-
vină în Moldova să deschidă, împreună 
cu prietenul ei, o afacere. Își mai doreș-
te un ONG în localitatea ei. 

«Nu sunt Gandi sau Maica Terez-
za, nici nu-mi doresc așa să fiu. Nu-
mi doresc să răstorn munţi sau să 
schimb coordonatele geografice. Îmi 
doresc o viaţă activă, nu de parazit, 
vreau să am un job bine plătit dupa 
care o afacere care să aducă profit, 
vreau să am mulţi bani, foarte mulţi 
ca să-i pot investi în antreprenoriat 
social, ONG, ecologie etc. Vreau să 
cunosc câţi mai mulţi oameni și cul-
turi, vreau să spun lumii despre Mol-
dova și nu ca «cea mai săracă ţară din 
Europa sau cu cel mai înalt trafic de 
fiinţe umane». Îmi doresc multe, nu 
sunt o persoană modestă care să stea 
și să se mulţumească cu ceea ce are 
chiar dacă simte că nu e fericită. Însă, 
în primul rând, vreau să am familia și 
persoana dragă alături. să le ofer dra-
gostea mea și să-i trezesc dimineaţa 
cu un sărut și o cană de cafea.

Planuri măreţe și visuri inocente are 
eroina noastră, dar merită să i se împli-
nească fi indcă muncește din greu, este 
capabilă și deșteaptă, știe ce vrea, lup-
tă pentru idealurile ei și nu se mulţu-
mește doar cu ceea ce cunoaște până 
acum, ci mereu e într-un continuu stu-
diu. Noi îi urăm succese mari și sperăm 
să o vedem pe cele mai înalte culmi 
ale succesului ducând faima Moldovei 
peste hotarele ei.

Nadejda BORTA

Olga Cegorean, studenta anului III, facultatea Business și Administrarea Afacerilor, Președinte AIESEC:

“În Republica Moldova sunt o mulţime 
de oportunităţi pentru tineri…
eu, însă, am ales AIESEC”



Curierul Economic14 nr. 8 (200), 10 iunie 2011UTIL

O nouă cursă aeriană cu destinaţia 

Chișinău - Soci a fost lansată pe 31 mai. 

Nava aeriană, un Embraer 190 JET, 

poartă numele Domnitorului Ștefan cel 

Mare și a fost botezată la aterizare pe 

aeroportul din orașul rus Soci. Obiceiul 

constă din stropirea cu apă a avionului 

din tunurile a două autospeciale.

Air Moldova își extinde operaţiuni-
le prin lansarea unei curse directe că-
tre Soci, din 31 mai, cu o frecvenţă de 
două zboruri pe săptămână în zilele de 
marţi și sâmbătă.

Astfel, Soci devine a treia destina-
ţie cu zboruri directe spre Rusia, după 
Moscova și Sankt-Petersburg: “Este o 
destinaţie strategică, având în vede-
re faptul că Regiunea Krasnodar este 
vestită prin atracţiile sale turistice, de 
afaceri, dar prin numărul de moldoveni 
implicaţi aici în munci sezoniere. Pen-
tru 2014 Soci se pregătește să fi e gazdă 
Jocurilor Olimpice de Iarnă și aceasta 
face destinaţia și mai atractivă” a men-
ţionat la lansare Iulian Scorpan, direc-
torul Air Moldova. „Rar se întâmplă ca, 
din start, o destinaţie să fi e solicitată în 
proporţie de peste 80% în ambele di-
recţii, ca în cazul dat, când biletele pen-
tru prima cursă, puse în vânzare acum 
două luni, s-au vândut bine ”, declară 

Obiceiuri care te ajută 
să fi i mai productiv

Una dintre sursele majore ale împlinirii noastre ca indivizi o 

constituie munca productivă. Pe lângă asigurarea controlului asu-

pra existenţei, productivitatea ne crește stima de sine și contribuie 

implicit la fericirea noastră.

Dacă vrei ceva cu adevărat și îţi dorești să îţi organizezi timpul și felul 
în care gestionezi activităţile de zi cu zi, astfel încât să ajungi mai ușor 
acolo unde ţi-ai propus, e esenţial să îţi mărești productivitatea.

Îţi prezint mai jos câteva modalităţi simple prin care poţi să înlături 
timpii morţi și să îţi păstrezi concentrarea pe lucrurile cu adevărat im-
portante. Chiar dacă aparent suntem conștienţi de ele, de multe ori le 
neglijăm și cădem în capcana care ne împiedică să obţinem cele mai 
bune rezultate într-un timp cât mai scurt.

ŞTII CE AI DE FĂCUT? STABILEŞTE UNDE VREI SĂ AJUNGI/
CARE ÎŢI SUNT OBIECTIVELE

Fie că vorbim de viaţa personală sau de activitatea desfășurată la 
job, o atitudine productivă se va vedea mereu în rezultatele tale. Nu poţi 
însă cultiva o asemenea atitudine neștiind unde trebuie să ajungi și care 
sunt obiectivele pe care trebuie să le atingi. Înainte de a-ţi sufl eca mâi-
nile în vederea creșterii productivităţii, asigură-te că știi ce ai de făcut.

STABILEŞTEŢI PRIORITĂŢILE ŞI ALOCĂ TERMENE LIMITĂ 
PENTRU FIECARE PRIORITATE

Repartizează-ţi obiectivele pe termen scurt, mediu și lung, unele în 
dependenţă cu altele, pentru a avea o viziune de ansamblu. 

Clasifi ca lucrurile în funcţie de importanţă și urgenţă, însă încear-
că să nu cazi în capcana urgenţelor mărunte sau importante pentru alţii.

Alocă un termen limită, pentru fi ecare prioritate stabilită, pentru a 
avea un plan pe care să îl urmezi. E necesar ca fi ecare obiectiv să fi e defi -
nit clar, realist și măsurabil pentru perioada de timp în care trebuie înde-
plinit. În stabilirea priorităţilor, ţine cont de Legea lui Pareto care spune 
că obţii 80% din rezultate cu doar 20% din efort. Găsește acţiunile 
care îţi aduc aceste rezultate cât mai rapid și concentrează-ţi efortul în 
direcţia respectivă.

APUCĂTE DE TREABĂ
Este primul lucru pe care trebuie să îl faci dacă lucrurile de mai sus 

îţi sunt perfect clare.
Pentru a-ţi crește productivitatea, apucă-te de treabă și fă cel mai 

important lucru din momentul respectiv! Ai o mulţime de lucruri im-
portante și nu știi totuși de care să te apuci? Gândește-te că cel mai im-
portant lucru e cel care ţi-ar schimba cel mai mult viaţa dacă l-ai face 
imediat.

FOCALIZEAZĂTE PE URMĂTORUL LUCRU DE FĂCUT 
ŞI PE UN SINGUR LUCRU ODATĂ

Să faci multe lucruri în același timp sau să muncești non-stop la ceva 
nu înseamnă neapărat să fi i productiv.

După ce ai identifi cat cel mai important lucru de făcut, înlătură fac-

torii care te distrag (mailuri, colegi de birou care vor ceva de la tine, 
telefon…), pentru a avea o perioadă cât mai mare de timp în care să 
te concentrezi la activitatea în curs. Nu te opri până poţi să bifezi lucrul 
respectiv ca fi ind făcut.

NU PIERDE VREMEA
Evită să tai frunză la câini chiar și când te ia valul în direcţia respec-

tivă. Ia o pauză dacă te simţi neproductiv și rezolvă taskurile care nu 
necesită la fel de multă concentrare.

Ai calculat vreodată cât timp pierzi stând la semafor sau pe drumul 
spre job și spre casă? Gândește-te ce ai putea face, dacă ai avea atât 
timp la dispoziţie? Câtă informaţie ai putea acumula și cum ar contribui 
la dezvoltarea profesională sau personală o oră de lectură pe zi. Poate 
nu ar strica să faci ceva în acest sens, dacă încă nu valorifi ci timpii morţi 
din viaţa ta.

PROPUNEŢI SCHIMBĂRI CARE SĂ ÎŢI ÎMBUNĂTĂŢEASCĂ 
PUNCTELE SLABE PENTRU O PERIOADĂ BINE DEFINITĂ DE TIMP
Nu e ușor să îţi creţti productivitatea peste noapte și munca de îmbună-
tăţire a acestui factor necesită o conștientizare deplină a implicaţiilor și 
un efort continuu și treptat în direcţia dorită.

Pentru a înlătura tentaţia renunţării la schimbările propuse, alege 
câteva acţiuni de care ai nevoie pentru a le pune în practică și propune-
ţi o perioadă de timp în care să nu te abaţi de la ele. După terminarea 
perioadei, vei putea realiza benefi ciile aduse de adoptarea noilor mă-
suri și îţi va fi  mult mai greu să renunţi la acestea, odată ce și-au demon-
strat deja efectul.

Europa și italienii în mod special 

sunt îngrijoraţi de efectele negative ale 

migraţiei asupra minorilor și familiilor 

rămase în Republica Moldova. Pentru 

abordarea problemelor lor, astăzi la 

Chișinău a fost lansat un Proiect în va-

loare de 2 milioane de euro ( aproape 

34 milioane lei). 

Proiectul prevede o amplă campa-

nie de informare asupra efectelor mi-

graţiei, recensământul copiilor rămași 

acasă fără îngrijire părintească și asis-

tenţă socială individuală  atât pentru 

copiii și familiile de aici, cît și pentru 

migranţii afl aţi în Italia.

Prezent la lansarea proectului,E.S.  
Stefano de Leo, ambasadorul Italiei în 
RM a declarat că ţara sa este gazdă pen-
tru cca 600 000 cetăţeni moldoveni și că 
zilnic, Ambasada Italiei în RM, eliberează 
250 vize pentru moldoveni: 

“Pentru mulţi plecarea a fost un sa-

crifi ciu și acest proiect vine să atenuie-

ze cumva impactul negative ale migra-

ţiei de ambele părţi.”

Tatiana Nogailâc, președintă a Aso-
ciaţiei Diasporei Moldovenești în Italia 
“Assomoldave” spune că pentru a sen-
sibiliza migranţii moldoveni și cetăţenii 
italieni privind impactul fenomenului 
asupra legăturilor familiale  nu e nevo-
ie de fi lme, care să le prezinte acolo re-
alitatea despre copiii lor rămași acasă și 
despre criza moldovenească de care au 
fugit:

“Am organizat la Roma prezenta-
rea fi lmului Arrivederci, despre doi copii 
rămași acasă singuri, după ce mama 
a plecat în Italia. Au venit vreo 300 de 
moldoveni, dar și ofi cialităţi municipale 
italiene. Într-un fi nal moldovenii s-au îm-
părţit în două tabere, s-au certat între ei 

și au plecat înapoi pe căi răzleţe. Cineva 
a zis că este adevărat ceea ce au văzut, 
altcineva – că  i-am făcut de râs în faţa 
italienilor. Dar asta e realitatea: Moldo-
va nu înseamnă doar Chișinău. Moldova 
mai  înseamnă sate cu case acoperite cu 
ardezie, cu cimitire în mijlocul satului, 
fântâni lângă viceuri și rezistenţă doar 
dacă cineva din familie e plecat de acasă. 
Coletul de peste hotare e simbolul satului 
moldovenesc”

Sursa spune că mai utile ar fi  materi-
ale tipărite, broșurile, care să-i îndrume 
pe migranţi unde se pot adresa pentru 
consiliere juridică și psihologică: 

“Proiectul prevede să atenuăm im-

pactul pe care l-a avut exodul acolo, 

pe loc. Să acordăm asistenţă juridi-

că, fi indcă avocaţii costă scump; să-i 

susţinem psihologic, pentru că foarte 

multe femei nu își văd copiii ani de zile, 

dar în Italia ele lucrează cu bolnavi de 

alzgheimer, parchinson, alienaţi men-

tal… ele pur și simplu înnebunesc.”

Între timp Tatiana Nogailâc e convin-

să că efectele acestui exod se vor simţi 
pe deplin mult mai târziu, fi indcă se pi-
erd valorile, se întrerupe dialogul: 

“Când te întorci de acolo, rudele de 

cele mai dese ori te privesc ca pe o even-

tuală sursă materială. Ei nu te întreabă 

cum te simţi, ce mai faci… se uită la ce 

cadouri ai adus. Dar cei mai răniţi sunt 

copiii…Eu mi-am lăsat copilul pentru 2 

ani doar, dar el îmi reproșează și până 

în prezent: “De ce m-ai lepădat?” și nu 

vrea nici să audă acum de Moldova”

Potrivit statisticilor neofi ciale, în RM 
peste 170 000 copii minori ai migranţilor 
cresc în grija doar a unui părinte, a rude-
lor sau chiar a persoanelor terţe. 

Șefa Direcţiei protecţie a familiei și 
Drepturilor Copilului de la ministerul 
de rosort din RM, Viorica Dumbrăveanu, 
spune că, în sfârșit, graţie acestui proiect 
vor fi  identifi caţi toţi acești copii, se vor 
crea 7 centre socio-educaţionale pentru 
copiii rămași fără îngrijire, cu asistenţă 
și protecţie individualizată pentru ei și 
familiile lor.

ŞTEFAN CEL MARE BOTEZAT LA SOCI

Serghei Liharev, director Basel Aero la 
conferinţa de presă organizată pe aero-
portul din Soci.

Svetlana Romanciuc, una dintre pa-
sagerele primei curse se declară încân-
tată de zborul direct spre Soci: “Acum 10 
ani, când încă nu aveam cetăţenia rusă, 
trebuia să parcurg acești aproape1500 
kilometri cu autocarul într-o singură di-
recţie, o dată la 3 luni. Aceasta însemna 
34 ore în drum. Vara e și mai difi cil, mai 

ales dacă alegi să mergi cu mașina. În 
portul Crimeia-Caucaz, peste strâmtoa-
rea din Kerci, în lipsa unui pod de acces, 
cozile la pluta de trecere sunt infernale. 
Acum cu avionul ajungi în doar o oră și 
20 de minute , aproape cu același preţ 
ca și la autobus. E comod.”

Preţul unui bilet într-o direcţie la 
cursa Chișinău-Soci este de 57 Euro. 
Biletul Soci-Chișinău e cu 11 euro 
mai ieftin. 

MILIOANE PENTRU ABORDAREA EFECTELOR  
NEGATIVE ALE MIGRAŢIEI ASUPRA MINORILOR 

Pagină realizată de Gheorghii CIOLAC și Veaceslav STURZA
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OMUL 
ȘI ACTIVITATEA

Economistul american Simon Kuz-
nets s-a născut pe 30 aprilie 1901, în 
orașul Harkov, Ucraina, în familia lui 
Abram și Polina Kuznets. Pe când Simon 
avea doar 6 ani (1907), tatăl lui, negustor 
de blănuri, a plecat în Statele Unite ale 
Americii în căutarea unei vieţi mai bune, 
ca mai apoi să cheme în SUA întreaga fa-
milie. Dar Primul Război Mondial și Răz-
boiul civil din Rusia i-au împiedicat fa-
miliei să plece în SUA. Abia în anul 1922, 
Simon, împreună cu fratele său mai mic 
Solomon, au sosit la New York. În timpul 
verii, ambii fraţi au studiat limba engle-
ză de sine stătător. Iar în toamna acelu-
iași an, Simon Kuznets a intrat la studii 
la Universitatea “Columb” din New York. 
Succesele lui Kuznets au fost aici, pur și 
simplu, uluitoare (nu se știe însă unde și 
când a primit la Harkov o pregătire atât 
de înaltă, încât a susţinut bacalaureatul 
numai peste un an de studii la Universi-
tatea newyorkeză).

După bacalaureatul din 1923, în 
anul 1924, lui Kuznets i s-a conferit ti-
tlul de magistru în economie. Profeso-
rul de bază în universitate i-a fost eco-
nomistul-matematician Wislly Mitcell. 
Anume acesta i-a cultivat lui Kuznets 
dragostea faţă de economia matemati-
zată, criticând, totodată, vechea metodă 
deductivă a economiștilor de altădată. 
Exemplul profesorului Mitcell i-a fost 
de mare folos tânărului Kuznets. În anul 
1926, Kuznets a susţinut teza de doctor 
în economie cu denumirea: “Fluctuaţiile 
ciclice: comerţul cu ridicata și comer-
ţul cu amănuntul în Statele Unite, anii 
1919-1925”. În această teză, Kuznets a 
manifestat tendinţa de a înţelege com-
portamentul economic al agenţilor eco-
nomici pe axa “producător-consumator”, 
prin intermediul calculelor matematice, 
bazate pe informaţia statistică, precum 
și de a depista pe cale empirică legităţile 
dezvoltării economice.

După ce a început să “stea bine pe 
picioare” din punct de vedere material, 
în anul 1929, Kuznets s-a căsătorit cu 
Edith Handler, colaboratoare la Biroul 
Naţional de Investigaţii Economice. În 
familia lor s-au născut un băiat și o fată. 
Membrii familiei Kuznets se deosebeau 
prin modestie fi rească și inteligenţă, pe 
care o iradiau în jurul lor. Întreaga familie 
prefera muzica clasică. Kuznets a plecat 
în lumea celor drepţi la Cambridge, pe 
10 iulie 1985. Pentru merite deosebite, 
Kuznets s-a învrednicit de titlul onorifi c 
“Doctor honoris causa” al universităţilor 
din Harvard, Prinston, New York ș.a.

ESTIMAREA 
VENITULUI NAŢIONAL

După susţinerea cu succes a tezei de 
doctor în economie, în faţa tânărului și 
energicului economist s-a deschis o vas-
tă perspectivă știinţifi că. Kuznets lucra 
atât de repede și bine, încât celor din jur 
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pe anul 1971pe anul 1971

li se părea că acest tânăr face 
totul jucându-se, fără nici un fel 
de efort. Rezultatele fenomena-
le știinţifi ce ale lui Kuznets sunt 
rodul unei munci disciplinate, 
pline de abnegaţie, acordată la 
claviatura unei memorii analiti-
ce și operative de mare frecven-
ţă. Căsătoria i-a dat un impuls 
nou în cercetările economice.

în anul 1930, el publică lu-
crarea sa de mare valoare știin-
ţifi co-analitică cu tema “Dina-
mica seculară a producţiei și a 
preţurilor” - “Secular Movement 
ments in Production and Prices”. 
Această lucrare a fost efectuată 
în cadrul Biroului Naţional de 
Investigaţii Economice, unde 
a fost încadrat în anul 1927, la 
recomandarea profesorului său 
W. Mitcell. Graţie capacităţilor 
sale extraordinare, lui Kuznets 
i s-a încredinţat programul de 
estimare a venitului naţional.

Activitatea lui Kuznets la 
acest capitol nu numai că s-a 
încununat de succes, dar a in-
fl uenţat considerabil întreaga 
știinţă economică mondială. 
Deși Kuznets nu era unicul sa-
vant preocupat de estimarea 
venitului naţional, el totuși a 
devenit primul savant econo-
mist-econometrist, care a reușit 
să studieze relaţiile reciproce 
dintre fl uctuaţiile economice și 
creșterea economică de lungă 
durată.

În anii 1921-1922, au fost 
date publicităţii rezultatele 
calculelor venitului naţional al 
SUA pe anii 1909-1918, efectu-
ate de U. Ching și O. Cnaut. Dar 
în anul 1934, au fost publicate 
calculele venitului naţional 
al SUA, estimat de către Kuz-
nets. După aceasta au urmat 
publicaţii referitoare la venitul 
naţional. De exemplu: “Venitul 
naţional și formarea capita-
lului, 1919-1935”, apărută în 
anul 1937; “Fluxul comercial și 
formarea capitalului” – 1938; 
“Venitul naţional și structura 
lui pe anii 1919-1938” – 1941 
și, în fi ne, “Venitul naţional: 
concluzii succinte” – 1946. 
Toate aceste publicaţii au fost 
elaborate de Biroul Naţional 
de Investigaţii Economice sub 
egida lui Kuznets.

Kuznets nu a întrerupt re-
laţiile sale cu Biroul Naţional 
de Statistică nici în anul 1931, 
când a devenit profesor de 
economie și statistică la Univer-
sitatea din Pennsylvania, nici 
când a fost avansat la postul de 
locţiitor al Directorului Biroului 
de Planifi care și Statistică de pe 
lingă Ministerul Industriei Mi-
litare (a.a. 1944-1946). Chiar și 
în anii de restriște ai celui de-Al 
Doilea Război Mondial, el con-
tinua investigaţiile sale în do-
meniul venitului naţional, com-
pletând cu noi date calculele 
sale mai vechi. Această muncă 
istovitoare s-a soldat cu publi-
carea, în anul 1946, a lucrării 
cu titlul “Produsul naţional din 
anul 1869 până în anul 1940”. 

Această lucrare conţine mate-
rial analitico-istoric pe o durată 
de 70 de ani, savantul ajungând 
la concluzia că venitul naţional 
al SUA, în acest răstimp, a avut 
tendinţa de creștere atât în vo-
lum global, cât și pe cap de lo-
cuitor.

Inovaţiile lui Kuznets, în 
ceea ce privește estimarea ve-
nitului naţional, au intrat în pa-
trimoniul economiei analitice 
mondiale. El a descoperit două 
particularităţi ale metodei de 
calcul a venitului naţional la 
etapa economiei moderne. 
Prima particularitate constă în 
faptul că Kuznets a calculat vo-
lumul venitului naţional în con-
cordanţă cu concepţia teoreti-
că, ce vizează interdependenţa 
dintre volumul produsului naţi-
onal global într-o perioadă con-
cretă (timp de un an) și nivelul 
de bunăstare a populaţiei, ra-
portat la acest volum. Kuznets 
a analizat minuţios corelaţia 
dintre bunăstare și venit prin 
prisma veniturilor suplimenta-
re, afl ate dincolo de hotarele 
pieţei, precum și oscilările vo-
lumului producţiei, care încă nu 
a primit aprecierea valorică a 
pieţei. În legătură cu aceasta, el 
a studiat și volumul intermediar 
de mărfuri.

Dar cel mai mult impresio-
nează claritatea matematică cu 
care Kuznets a calculat volumul 
produsului global și al produ-
sului net al SUA, creând, pe 
parcursul analizei, noi metode 
matematice de calcul și noi me-
tode de analiză a evenimente-
lor și fenomenelor economice 
ca atare.

A doua particularitate a 
metodei de calcul a venitului 
naţional a lui Kuznets constă 
în aceea că el a pus bazele de-
scriptive ale dezvoltării em-
pirice economice, care a fost 
califi cată de domnia sa în felul 
următor: “de la simpla estimare, 
prin intermediul aprecierii, spre 
clasifi care, apoi spre lămurire și 
de acolo la teorie”. Prin aceasta, 
Kuznets a devenit pionierul es-
timării venitului naţional pen-
tru multe ţări ale lumii.

KUZNETS 
ȘI KEYNES

Kuznets este econometris-
tul care a contribuit, cu ajutorul 
metodelor statistico-matemati-
ce, la asigurarea cu material em-
piric a teoriei microeconomice, 
elaborată de Keynes. Acest lu-
cru a fost posibil graţie propriei 
sale metode de “calcul dublu” 
al venitului naţional. “Calculul 
dublu” avea două ramuri. Prima 
presupunea calcularea cererii 
efective după Keynes, care in-
clude suma cheltuielilor la pro-
ducerea mărfurilor și serviciilor, 
investiţiile și cheltuielile statale. 
Și a doua presupunea calcula-
rea venitului general de pe po-
ziţiile ofertei, mărimii salariului, 
profi tului și rentei funciare.

Așadar, metoda de calcul 
al venitului naţional, elabora-
tă de Kuznets, a completat cu 
date analitice concrete teoria 
lui Keynes, ultima având doar 
de câștigat.

CICLURILE 
ECONOMICE

Fiind ajutat de colegi și 
aspiranţi-doctoranzi, Kuznets 
a extins calculele analitice de 
estimare a venitului naţional 
nu numai pentru SUA, dar și 
pentru alte ţări din lume; a cre-
at metoda comparativă de es-
timare a venitului naţional. Ro-
dul acestei activităţi de valoare 
l-au constituit 10 articole fun-
damentale, înmănuncheate cu 
titlul general “Aspectele canti-
tative de creștere economică a 
naţiunilor” (aici se au în vedere 
statele – n.a.), publicate în-
tre anii 1956 și 1967 în revista 
“Dezvoltarea economică și re-
laţiile culturale”. Multe date din 
aceste articole au fost utilizate 
la scrierea a două monografi i: 

“Creșterea economică contem-
porană” (1966) și “Creșterea 
economică a naţiunilor” (aici 
– a popoarelor, adică a statelor 
n.a.) (1971). Aceste monografi i 
conţin unele legităţi ale dez-
voltării economice a SUA și a 
altor ţări. Și anume: Kuznets a 
confi rmat teoria lui Kondratiev 
privind ciclurile lungi econo-
mice și, în interiorul acestora, 
a descoperit “unde lungi” ale 
dezvoltării economice – așa-
numitele cicluri ale lui Kuznets 
-, cu o lungime de 20 de ani, în 
cadrul cărora are loc o schim-
bare a fl uxului creșterii spon-
tane cu fl uxul creșterii lente a 
progresului tehnic, a populaţi-
ei și a venitului naţional.

Ciclurile economice au fost 
supuse unei analize surprin-
zătoare în cartea de vârf a lui 
Kuznets “Creșterea (economică 
– n.a.) și schimbările structu-
rale”, publicată în anul 1979. 
În această lucrare, elaborată în 
baza datelor statistice, Kuznets 
a demonstrat că și o creștere 
spontană de 10 procente pe an 
poate deveni cauza unui proces 
destructiv lent, care va duce 
inevitabil la strămutări structu-
rale în economie și, respectiv, în 
toate instituţiile sociale, mai în-
tâi în cele legate de economie, 

precum și schimbări în condi-
ţiile de muncă, de viaţă și chiar 
demografi ce. Așa s-a întâmplat 
în Taiwan. În perioada de creș-
tere economică, s-au îmbună-
tăţit condiţiile de trai; tinerii 
căsătoriţi se scăldau în belșug 
și confort, dar nu preferau să 
nască și să educe copii. Datele 
empirice prezentate de Kuznets 
i-au șocat pe economiștii din 
lume, dar concluziile lui s-au 
adeverit.

ACUMULAREA, 
INVESTIŢIILE 
ȘI REPARTIŢIA
PROFITULUI

Problemele acumulării, 
investiţiilor și profi tului și-au 
găsit oglindire în mai multe 
lucrări ale lui Kuznets. El a stu-
diat cu atenţie rolul capitalului 
și cel al inovaţiilor tehnologice 
în derularea procesului econo-
mic, privit ca un torent conti-
nuu. În lucrarea sa “Capitalul în 
economia americană” (1961), 
în baza datelor statistice, a 
calculat și a ajuns la concluzia 
că numai stabilitatea procesu-
lui de acumulare a capitalului 
determină volumul investiţii-
lor în economia unei ţări. El a 
dovedit un fapt inedit: volumul 
relativ al capitalului acţionar, 
de obicei, crește pe parcursul 
creșterii economice, pe când 
cota-parte a lui (a capitalului 
acţionar) în profi t scade o dată 
cu dezvoltarea economică. În 
baza acestor rezultate, Kuznets 
a concluzionat că rolul capi-
talului în creșterea producţiei 
globale este atât de mare cum 
se credea mai înainte.

Kuznets a ajuns la conclu-
zia că nu poate fi  de acord cu 
Karl Marx, care afi rma că pro-
ductivitatea muncii e condiţio-
nată mai mult de forţa de mun-
că. Calculele lui Kuznets au do-
vedit un lucru surprinzător: nu 
capitalul ca atare, ci „capitalul 
uman” de o califi care mai avan-
sată și mutaţiile progresive din 
sistemele tehnologice, săvâr-
șite de intelectul „capitalului 
uman”, determină, în cele din 
urmă, creșterea productivită-
ţii muncii. Aceste concluzii ale 
lui Kuznets au fost precizate și 
susţinute de un alt laureat al 
Premiului Nobel – economistul 
american de origine rusă, ca și 
Kuznets, - V.V. Leontiev.

Logica investigaţiilor ști-
inţifi ce l-a adus pe Kuznets la 
problema repartiţiei profi tului, 
pentru a verifi ca concluziile 
pesimiste, la acest capi tol, ale 
lui Ricardo și Marx. Kuznets a 
pornit de la corelaţia dintre 
creșterea economică și repar-
tiţia profi tului. În lucrarea sa 
din anul 1953 „Participarea 
grupurilor cu venit mai mare 
în acumularea profi tului”, el a 
dovedit că creșterea nivelului 
capitalului acţionar în volumul 
global al producţiei duce la 

creșterea cantităţii de muncă 
în venitul naţional. Pe baza cal-
culelor și analizei datelor sta-
tistice, el a ajuns la concluzia că 
cota-parte a grupurilor hiper-
bogate se diminuează în veni-
tul naţional, pe când, în același 
timp, crește cota-parte a gru-
purilor ce trăiesc numai din 
salariu. Formal, totul pare just, 
însă adevărul e că cota-parte 
în venitul naţional a grupurilor 
mai puţin bogate nu vorbește 
despre ponderea valorică în 
cifre absolute a cotei-părţi a 
grupurilor mai bogate. Aici e 
punctul nevralgic al concluzi-
ilor sociologice, trase în baza 
calculelor matematice precise: 
egalarea eronată a cotei-părţi 
a venitului naţional, însușit de 
toate grupurile de populaţie 
a SUA. Și aceste concluzii ale 
lui Kuznets au fost criticate de 
alţi economiști americani, tot 
econometriști (de exemplu V. 
Perlo), învinuindu-l de conclu-
zii greșite, trase în baza unor 
calcule corecte.

În rest, activitatea știinţifi -
că a lui Kuznets inspiră o mare 
stimă și uimire, deoarece meto-
dele lui empirice au intrat în uzul 
zilnic al organelor de statistică 
și planifi care din mai multe ţări 
ale lumii.

APRECIEREA 
OPEREI 
ECONOMICE 
A LUI KUZNETS

Opera economică a lui Si-
mon Kuznets a fost apreciată la 
justa sa valoare de către Fondul 
Nobel și Comitetul Nobel, de-
cernându-i-se Premiul Nobel în 
domeniul economiei pe anul 
1971, pentru interpretarea 
fundamentală empirică a creș-
terii economice, care oferă o 
înţelegere inedită și profundă a 
structurii economico-sociale și 
a proceselor de dezvoltare.

În cuvântarea rostită în tim-
pul prezentării, academicianul 
Academiei Regale de Știinţe 
a Suediei Bertil Ohlin a spus 
următoarele: „Kuznets și-a ori-
entat în permanenţă eforturile 
asupra analizei mărimilor eco-
nomice cantitative, care se re-
fereau, mai degrabă, la clarifi-
carea proceselor schimbărilor 
sociale. El a operat cu un noian 
de date statistice, pe care le-a 
studiat și analizat atât de mi-
nuţios și profund, încât ele au 
emanat sclipiri de cuget și au 
aruncat o cu totul nouă lumină 
asupra problemei creșterii eco-
nomice”.

Aceste cuvinte ale lui Ohlin 
constituie o adevărată apreciere 
a operei știinţifi ce esenţiale, pe 
care a pus-o la dispoziţia eco-
nomiștilor din lume „băiatul din 
Harkov”, cum era numit tânărul 
emigrant Kuznets, în primele 
sale zile de trai la New York.

Ion USTIAN
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