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Academia de Studii Economice din 

Moldova (ASEM) are un bloc modern de 

studii. Acesta are o suprafaţă totală de 

8 500 m2, 32 de aule dotate cu tehnică 

modernă și va găzdui una dintre cele 

mai solicitate facultăţi - Finanţe, pre-

cum și Școala Masterală de Excelenţă în 

Business și Economie, Biblioteca Știinţi-

fi că a Academiei, cu trei săli de lectură, 

Catedra Militară a instituţiei și altele. 

Noul bloc de studii a fos inaugurat 
pe 1 septembrie, iar pe 26 august clădi-
rea și celelalte blocuri au fost sfi nţite de 
un sobor de preoţi.

Panglica tricoloră de deschidere 
a noului bloc a fost tăiată în prezenţa 
premierului Vlad Filat, rectorului ASEM, 
Grigore Belostecinic, studenţilor, profe-
sorilor, conducerii Academiei, precum și 
a altor oaspeţi prezenţi.

Rectorul Academiei de Studii Econo-
mice din Moldova, Grigore Belostecinic 
a menţionat că inaugurarea noului bloc 
de studii coincide cu două evenimente 
importante - 20 de ani de la proclamarea 
independenţei Republicii Moldova, dar 
și 20 de ani de la fondarea ASEM.

“Dubla aniversare ne oferă prilejul să 
vorbim nu doar despre calea parcursă 
de ASEM, dar și despre contribuţia aces-
tei instituţii la edifi carea și consolidarea 
statului Republica Moldova”, a spus Gri-
gore Belostecinic. 

Continuare în pag. 2

În aceeași zi și la Geneva, Forumul 
Economic Mondial (WEF) a lansat Rapor-
tul  Global al Competitivităţi 2011-2012, 
cea mai complexă și mai prestigioasă 
evaluare a economiilor statelor lumii. 

Raportul, realizat de WEF contribuie 
la identifi carea avantajelor și dezavan-
tajelor structurale ale economiilor lumii 
și  ajută la identifi carea modalităţilor de 
depășire a recesiunii economice globa-
le. În esenţă, raportul se bazează pe un 
volum reprezentativ de date statistice 
din anul 2010 si pe sondajele complexe 
efectuate în primăvara anului 2011 în 
cele 142 de ţări participante. 

Potrivit lui Grigore, Belostecinic, rec-
tor ASEM, evaluarea Indicelui Global al 
Competitivităţii  pentru fi ecare din cele 
142 de ţări permite identifi carea factori-
lor cheie care asigură o creștere econo-
mică și explicarea faptului de ce unele 
ţări înregistrează mai multe succese de-
cât altele.

Conform metodologiei WEF poziţia 
unui stat după Indicele Global al Com-
petitivităţii este calculată  în baza a 110 
indicatori, grupaţi în 12 “piloni” ai com-
petitivităţii, patru dintre care constituie 
factori de bază, șase factori de creștere 
a efi cienţei și doi factori inovaţionali. 
Aceștia sunt: instituţiile, infrastructura, 
stabilitatea macroeconomică, sănătatea 
și educaţia primară, educaţia superioa-
ră și trainingul, efi cienţa pieţii muncii, 
pregătirea tehnologică, efi cienţa pieţei 
bunurilor, gradul de sofi sticare a pieţei 
fi nanciare, mărimea pieţii, sofi sticarea 
afacerilor si inovaţiile. 

În clasamentul general al Raportului 
Global al Competitivităţii 2011–2012, 
Elveţia ocupa primul loc, devansând 
Singapore (poziţia 2), Suedia (poziţia 3) 
și Finlanda (poziţia 4). Tradiţionala pre-
miantă la ediţiile precedente, Statele 
Unite ale Americii, a devansat pe locul 

al cincilea. De altfel, economiile cele mai 
dezvoltate s-au clasat și în acest an prin-
tre primele 10 poziţii: Germania (poziţia 
6), Olanda (poziţia 7), Danemarca (pozi-
ţia 8), Japonia (poziţia 9), Marea Britanie 
(poziţia 10)

De menţionat că clasamentul prime-
lor 10 ţări pe parcursul ultimilor ani a sufe-
rit unele modifi cări, astfel Canada a cobo-
rât de pe poziţia 10 pe poziţia 12, Japonia 
cu 2 poziţii, pe când Finlanda s-a ridicat cu 
3 poziţii, Marea Britanie cu 2 poziţii. 

În clasamentul general pentru 2011 
Republica Moldova ocupă poziţia 93 din 
cele 142 de ţări, în creștere cu o poziţie 

faţă de anul 2010. Îmbunătăţirea la nive-
lul punctajului obţinut este însă nesem-
nifi cativă – 3,89 faţă de 3,86 (pe o scara 
de la 1 -  cel mai slab,  la 7 – cel mai per-
formant). 

Menţionăm că faţă de raportul ante-
rior, în context regional, dintre ţările est-
europene Serbia, Bosnia și Herţegovina 
înregistrează poziţii mai modeste faţă 
de Republica Moldova în clasamentul 
mondial, fi ind în continuare afectate mai 
puternic de consecinţele crizei globale. 
În 2011 și două state membre CSI sunt 
mai puţin competitive ( Tadjikistan. Kîr-
ghizstan) și sunt plasate pe poziţii mai 
inferioare. Faţă de anii precedenţi Arme-
nia pe parcursul anului curent a reușit să 
devanseze Republica Moldova. 

După valoarea înregistrată la cei 12 
“piloni” poziţia Republicii Moldova a fost 
infl uenţată pozitiv de  variabilele care 
determină efi cienţa pieţei muncii – po-
ziţia 75 faţă de poziţia 68 în 2010, pe 
care se afl ă ţara noastră în clasament, o 
apreciere mai bună decât cea a Bosnia și 
Herţegovina (85), Slovenia (102), Malta 
(103), Serbiei (112), Croaţiei (116), Spa-
niei (119), Portugaliei (122), Italiei (123), 
Greciei (126) sau Turciei (133).  

Continuare în pag. 2

Sfinţit și binecuvântat,
la ASEM s-a deschis un nou bloc de studii

Competitivitatea Republicii 

Moldova în creștere modestă 

pentru 2011 - 2012
Academia de Studii Economice a Moldovei,  partenerul ofi cial pentru Republi-

ca Moldova al Forumului Economic Mondial a prezentat miercuri, 7 aprilie, Rapor-

tul Global al Competitivităţii 2011 – 2012. Republica Moldova și-a îmbunătăţit 

poziţia faţă de anul trecut, ocupând în clasament locul 93 din 142. 
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EVENIMENT

Sfi nţit și binecuvântat, la ASEM s-a deschis un nou bloc de studii
dii și pentru a deveni specialiști mai de 
calitate”, a spus rectorul Academiei de 
Studii Economice, Grigore Belostecinic.

Și premierul Vlad Filat, prezent la 
eveniment, s-a arătat mulţumit de noul 
edifi ciu. Potrivit lui, acesta va servi drept 
exemplu nu numai pentru Chișinău, dar 
și pentru toată Moldova.

Prim-ministrul Vlad Filat a menţio-
nat că inaugurarea acestui bloc, dotat 
cu echipament modern necesar pentru 
studii de calitate, este încă o dovadă că 
prin muncă și voinţă pot fi  realizate lu-
cruri importante: 

“Cred că în Republica Moldova nu 
există instituţie, companie de stat sau 
privată, unde să nu găsești un absolvent 
al ASEM, care-și face meseria cum poate 
mai bine sau chiar gestionează lucrurile 
la cel mai înalt nivel. Mulţi muncesc cu 
succes în cadrul marilor companii străine 
și îmi doresc ca numărul lor să crească și 
să demonstrăm că avem specialiști buni”, 
și-a exprimat convingerea premierul. 

În perioada imediat următoare 
ASEM preconizează să mai construiască 

Început de toamnă, început de 
an universitar. Tinerii și-au făcut 
bagajele și s-au îndreptat spre ma-
rile centre universitare, cu bucurie 
și entuziasm pornesc spre un nou 
drum al cunoștinţelor, iar în ochii 
lor li se citesc așteptările.

An de an Academia de Studii 
Economice din Moldova dă șansa 
sutelor de tineri să obţină o carie-
ră de succes. Profesorii încearcă să 
pregătească cât mai mulţi specia-
liști pentru că ei știu: generaţia tâ-
nără reprezintă șansa noastră la o 
ţară mai dezvoltată, mai prosperă, 
șansa ca Moldova să ţină oamenii 
acasă.

Statutul de student este diferit 
de cel al elevului și de aceea nu 
doar orele care trebuie să le frec-
venteze sunt grija lor de zi cu zi. 
Acum ei se afl ă în faţa încercărilor, a 
tentaţiilor. Sunt oarecum indepen-
denţi și trebuie să nu abandoneze 
scopul pentru care se afl ă aici. Tim-
pul pierdut nu se întoarce nicioda-

tă pentru a ne da șansa să ne corec-
tăm și studenţii dispun de o mulţi-
me de oportunităţi ca să lupte pen-
tru viitorul lor. ASEM dispune de 
cadre didactice profesioniste care 
doresc să împartă din experienţa și 
cunoștinţele acumulate ani la rând 
de ei. Educaţia este transmiterea 
civilizaţiei, iar universitatea e locul 
unde profesorii transmit valorile ce 
asigură continuitatea neamului.

La universitate, studenţii învaţă 
cum să se orienteze corect și să ac-
ţioneze efi cient pe câmpul de lup-
tă al vieţii și acesta e meritul profe-
sorilor pe care suntem obligaţi să-i 
respectăm.

Dorim noilor veniţi o experi-
enţă cât mai bogată privitoare la 
interacţiunea cu facultatea, inclu-
zând aici atât aspecte legate de 
pregătirea profesională, cât și cele 
privind o viaţă studenţească plină 
de satisfacţii.

Ana TRIBOI

În această zi, Academia de Studii 
Economice din Moldova a fost invadată 
de studenţi din toţi anii, însă cele mai 
multe emoţii le-au avut studenţii anului 
I. Plini de entuziasm și dornici să des-
copere ce se ascunde de fapt în chipul 
profesorilor, dornici de noi prieteni și 
cunoscuţi, totuși, scopul principal al lor 
rămâne acela de a-și lărgi orizontul cu-
noștinţelor acumulate până în prezent. 
Chipurile lor ce radiază ne conduce și ne 
inspiră să privim cu optimism și demni-
tate în viitorul ţării, pentru că pe toţi cei 
adunaţi aici îi unește un interes comun: 
să lupte pentru o ţară puternică, frumoa-
să și prosperă.

Tradiţional, în ASEM se organizează 
întruniri cu studenţii din anul I, iar noi, 
fi ind curioși să afl ăm ce informaţii li se 
oferă, care le sunt emoţiile și până la 
urmă de ce au făcut alegerea pe care au 
făcut-o, am decis să fi m și noi studenţi în 
anul I pentru o zi, la fel ca și ei. 

La facultatea “Business și admi-
nistrarea afacerilor”, decanul Angela 
Solcan a salutat cu bucurie studenţii 
și le-a mulţumit pentru că au ales să-și 
facă studiile la această facultate. Le-a 
vorbit despre perspectivele acestora, 
despre structura anului universitar, 
cum se realizează evaluarea cunoștin-
ţelor, care sunt formele de instruire, 
despre tipurile de burse și de ce e ne-
voie din partea studenţilor pentru a le 
obţine. La sfârșit studenţii au mai pus 
întrebări referitor la subiectele care-i 

interesează. Desigur am cerut și opinia 
câtorva studenţi.

Cristina Șargu, studentă la faculta-
tea de „Business și administrarea Aface-
rilor”, specialitatea „Turism și servicii ho-
teliere”, spune că a făcut această alegere, 
fi indcă, spre deosebire de alte universi-
tăţi blocurile sunt aproape. I-ar plăcea 
să lucreze într-un hotel și aici îi sunt pri-
etenii care au îndrumat-o, totuși, încă nu 
a reușit să realizeze bine că a început o 
nouă etapă în viaţa ei.

Igor Mutruc și-a ales specialitatea 
“Marketing și logistică” pentru că a acu-
mulat ceva cunoștinţe în acest domeniu 
încă în anii de colegiu care și i-a petrecut 
la fel la ASEM. Ziua de 1 septembrie pen-
tru el nu reprezintă nimic nou, deoarece 
a mai trăit o asemenea experienţă.

 Și la facultatea „Economie Generală 
și Drept” s-a desfășurat o atare întrunire. 
Această facultatea are 3 specialităţi, mai 
există și a patra specialitate „asistenţă 
socială”, însă este o specialitate relativ 
tânără. Decanul, Dorin Vaculovschi, a 
vorbit despre conducere, a explicat cum 
funcţionează procesul de la Bologna, 
tot aici decanul a spus că 1 punct credit 
constituie 30 de ore petrecute în audi-
toriu sau laborator, la fel a vorbit despre 
infrastructura universităţii. A mai făcut 
și unele recomandări, ca de exemplu să 
nu neglijeze biblioteca, ci dimpotrivă 
să petreacă cât mai mult timp liber aici, 
pentru că conţine o gamă largă de cărţi 
utile și informaţii, a vorbit despre proce-

un complex sportiv cu bază de înot, o 
parcare supraetajată, să continue lucră-
rile de reparaţie capitală a căminelor stu-
denţești și speră că toate începuturile cu 
siguranţă vor reuși.  

Amintim că pe 25 septembrie cu-
rent, Academia de Studii Economice va 
sărbători 20 de ani de existenţă. Aceas-
ta întrunește șase facultăţi, 27 catedre, 
o bibliotecă, un departament de infor-
matizare, câteva centre postuniversitare 
de instruire și consultanţă, un Incubator 

de Afaceri, unde studenţii pot iniţia un 
business încă de pe bancile instituţiei și 
alte subdiviziuni. 

În prezent, la ASEM activează 29 de 
doctori habilitaţi și peste 200 de doctori 
în știinţe. Aici își fac studiile peste 16 mii 
de studenţi, masteranzi și doctoranzi. La 
moment, aceasta este unica instituţie de 
studii superioare cu profi l economic din 
Republica Moldova. 

Liuba LUPAȘCO

Sfârșit. Început în pag. 1

Blocul cu șapte etaje a fost constru-
it timp de cinci ani de zile, începând cu 
2006. Costul lucrărilor a fost estimat la 

peste o sută de milioane de lei, surse alo-
cate din bugetul instituţiei. „Sunt bani 
proveniţi din sursele speciale ale ASEM 
și pe care le vor folosi la fel studenţii, 
pentru a avea condiţii mai bune de stu-

Competitivitatea Republicii Moldova în creștere modestă pentru 2011 - 2012
Sfârșit. Început în pag 1

În comparaţie cu poziţia generală 
de 93 din clasament, Republica Mol-
dova a înregistrat punctaje mai bune 
la următorii indicatorii:  învăţământul 
superior și trainingul - poziţia 83, dar 
o scădere faţă de poziţia 78 din 2010, 
sănătate și educaţie primară – poziţia 
86, dar o scădere faţă de poziţia 84 în 
2010, pregătirea tehnologică - poziţia 

78, ce prezintă o ameliorare faţă de 
poziţia 89 în 2010. 

În contrariu, cel mai slab punctaj 
(2,44) a fost obţinut la capitolul ino-
vaţiilor, Republica Moldova ocupând 
la acest capitol poziţia 128 (compa-
rativ cu poziţia 129 din anul 2010) și 
situându-se pe ultimul loc in Europa 
Centrală și de Est. Poziţia ţării noastre 
a fost influenţată negativ de următo-
rii „piloni” ai competitivităţii: stabili-

tatea macroeconomică (poziţia 102 
faţă de poziţia 90 în anul 2010), in-
frastructura (poziţia 106 faţă de po-
ziţia 97 din 2010), instituţiile (poziţia 
106 faţă de poziţia 102 din 2010),  
eficienţa pieţei bunurilor (poziţia 98 
faţă de poziţia 104 din 2010),  gra-
dul de sofisticare a pieţei financiare 
(poziţia 105 faţă de poziţia 103 din 
2010), sofisticarea afacerilor (poziţia 
117 faţă de poziţia 113 din 2010) și 

inovaţiile (poziţia 128 faţă de poziţia 
129 din 2010). Din motive obiective 
un loc inferior in clasament (poziţia 
122 faţă de poziţia 121 din 2010) 
este obţinut și la indicatorul  “mări-
mea pieţei”. 

Potrivit raportorilor pentru Moldo-
va, în prezent Indicele Global al Com-
petitivităţii este considerat drept unul 
din indicatori extrem de importanţi de 
investitorii internaţionali și servește 

drept ghid, care infl uenţează decizi-
ile referitor la investiţiile preconizate 
atât pe plan mondial, cât și cel regio-
nal. In acest context ţările care doresc 
să atragă mai multe investiţii străine 
directe trebuie să facă eforturi supli-
mentare în vederea creării unui mediu 
concurenţial, care sa stimuleze investi-
ţiile străine și inovaţiile.

Alina CODREANU

Și iar e toamnă în calendar... Ziua Cunoștinţelor la ASEM
“Cunoașterea este frumuseţea infi nitului”.

 Sorin CERIN

1 septembrie – ziua în care pentru fi ecare dintre noi se 
deschid noi căi spre cunoaștere, alţii deschid ușa licee-
lor, alţii a universităţilor.

sul de studii și cel mai important - cum 
să-ţi creezi o carieră strălucitoare.

Alexandru Șpac, student al acestei 
facultăţi, afi rmă că alegerea a fost una 
spontană, iar ziua de 1 septembrie pen-
tru el e o zi interesantă.

Natalia Ermicioi, studentă la Eco-
nomie Generală, a știut cu mult timp 
înainte ce facultate dorește să urmeze, 
a fost încadrată într-un proiect de jumă-
tate de an de orientare profesionistă, a 
lucrat cu obiectele exacte și important 
pentru ea este faptul că a reușit la buget. 
Nu-și permite să dea frîu emoţiilor, este 
concentrată doar asupra carierei și repu-
taţiei sale.

Irina Plotnic spune că s-a decis încă 
din liceu să urmeze această facultate, 
îi place sfera juridică, iar 1 septembrie 
pentru ea este mai mult o zi confuză.

Studenţii de la facultatea „Finanţe 
și Bănci” au fost și ei informaţi, de către 
conducerea facultăţii în frunte cu deca-
nul Ludmila Cobzari, despre facultate și 
oportunităţile de care dispun.

Tatiana Saratean de la “Finanţe și 
Bănci” a vrut iniţial să studieze contabili-
tatea, dar crede că această facultate e mai 
prestigioasă. Prima zi de universitate a în-
tâlnit-o și pe ea puţin dezorientată.

Alexandru Grebenicov nu vede 
perspectivă decât la această universita-
te. Pentru el ASEM a fost unica alegere 
iar „Finanţele” îi sunt mai aproape de 
sufl et. 

Victoria Bălan are o impresie bună 
în prima zi de universitate și alegerea se 
datorează profesorilor buni și faptului că 
este o universitate prestigioasă.

Întâi septembrie e o zi fericită, e ziua 
cunoștinţelor, ziua în care studenţii au 
plecat acasă cu noi impresii și cu baga-
jele pline de noi forţe pentru începutul 
unui an de studiu prosper.

Ana TRIBOI
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La
multi 
ani!

Academia de Studii Economice din Moldova, 
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM şi ziarul 
„Curierul Economic” adresează un sincer La 
mulţi ani! şi multă sănătate, fericire şi noi 
realizări colaboratorilor ASEM şi CNC care îşi 
sărbătoresc ziua de naştere.

d ia de Studii Economice din Moldova

FELICITĂRIFELICITĂRI

9 SEPTEMBRIE
Svetlana GHETMANCENCO, lector superior universitar, Catedra Ciberneti-
că și Informatică Economică,
Victor VODOLAJSCHI, colaborator ASEM.

10 SEPTEMBRIE
Lilia CHIRIAC, lector universitar, Catedra „Marketing și Logistică”
Marcela CREŢU, laborant, Catedra Management, 
Zinaida BODROS, colaborator ASEM,
Irina GOTCA, colaborator ASEM,
Petru ZUZA, colaborator ASEM.

12 SEPTEMBRIE
Ion USTIAN, conferenţiar universitar, Catedra Gândire Economică, Demo-
grafi e și Geoeconomie,
Sergiu CREŢU, conferenţiar universitar, Catedra Bazele Informaticii Eco-
nomice,
Larisa DODU-GUGEA, conferenţiar universitar, Catedra Relaţii Economice 
Internaţionale,
Valentina BODRUG, colaborator ASEM,
Ecaterina MUNTEANU, colaborator ASEM.

13 SEPTEMBRIE
Aliona CHIMACOVSCHI-LEAHU, lector superior universitar, Catedra Limbi 
Moderne de Afaceri,
Liliana ŢURCANU, lector universitar, Catedra Contabilitate,
Constantin MUNTEANU, colaborator ASEM,
Mariana ŢÂBULEAC, profesor de matematică CNC.

14 SEPTEMBRIE
Corina BULGAC, lector universitar, Catedra Finanţe și Asigurări,
Semion FALCA, colaborator ASEM,
Ecaterina CERNEI, colaborator ASEM.

15 SEPTEMBRIE
Arminia RACU, lector superior universitar, Catedra Comunicarea Economi-
că și Didactică,
Larisa GONŢA, inginer programator.

16 SEPTEMBRIE
Marcel BRADU, conferenţiar universitar, Catedra Statistică și Previziune 
Economică,
Ecaterina BONDARENCO, laborant superior, Catedra Contabilitate și Audit,
Ana TURCOV, asistent universitar, Catedra „Turism și Servicii Hoteliere”,
Liliana ARLET, colaborator ASEM,
Tatiana ANDREEV, colaborator ASEM.

17 SEPTEMBRIE
Marina BAIEȘU, conferenţiar universitar, Catedra Management Social,
Mariana TACU, lector superior universitar, Catedra Matematică,
Elena PANCRATOVA, șef ofi ciu, Serviciul Bibliografi e.

18 SEPTEMBRIE
Adrian TĂTARU, lector superior universitar, Catedra Statistică și Previziune 
Economică,
Teodor BERLIBA, director, Personalul de conducere.

19 SEPTEMBRIE
Igor MELNIC, conferenţiar universitar, Catedra Marketing și Logistică,
Nina DRĂGUŢAN, contabil cat. 1,
Lidia GORCEA, colaborator ASEM,
Ana POSTOLACHI, colaborator ASEM,
Galina VARTIC, profesor de merceologie, CNC.

20 SEPTEMBRIE
Maria RATCOV, lector superior universitar, Catedra Contabilitate și Audit,
Marina AMBROSI, asistent universitar, Catedra Limbi Moderne de Afaceri.

21 SEPTEMBRIE
Maria MORARU, lector superior universitar, Catedra Bazele Informaticii 
Economice,
Raisa LUPAN, colaborator ASEM.

22 SEPTEMBRIE
Tatiana TÂLTU, lector universitar, Catedra Management

23 SEPTEMBRIE
Vladlen COJOCARU, lector universitar, Catedra Drept Public.

Banală sau nu, dar zicala cu ”toamna se 
numără bobocii” este valabilă și astăzi, or, 
pășind într-un nou an de studii, facem unele 
totaluri în rezultatul campaniei de admitere, la 
Academia de Studii Economice din Moldova, 
pentru anul de învăţământ 2011-2012.

Astfel, din totalul celor peste 3300 de ce-
reri depuse de către candidaţii la studii superi-
oare, la ciclul I, licenţă, învăţământ cu frecven-
ţă la zi, la ASEM au fost înmatriculaţi 1700 de 
studenţi, atât cât a prevăzut planul de admi-
tere. Facultatea cea mai râvnită a fost, ca și în 
ultimii trei ani, cea de Business și Administrarea 
Afacerilor cu 650 de studenţi, reprezentând 
39% din totalul celor înmatriculaţi. Următoa-
rea doleanţă a abiturienţilor este facultatea de 
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică 
– 310 persoane sau 18 %.

Pentru prima dată, în acest an, prin Ho-
tărîrea Ministerului Educaţiei din R. Moldova, 
s-a decis ca partea cotă de participare la con-
cursul de admitere 2011, pentru deţinătorii 
dipomelor de Bacalaureat să fi e de 90 % și 

de doar 10 % pentru deţinătorii diplomelor 
de studii medii de specialitate, or accentul, se 
pune deja pe reușita examenelor de BAC și în-
matricularea studenţilor după liceu și nu după 
școala medie de specialitate. O excepţie, în 
acest sens, li s-a făcut candidaţilor din raioane-
le de est ale republicii, celor cu document de 
absolvire a școlilor medii – 26 locuri bugetare.

Candidaţii care au ales să-și continue stu-
diile la ciclul II, masterat, care au optat pentru 
un loc cu fi nanţare bugetară, au avut de trecut 
un examen compus din trei probe – proba de 
specialitate, informatica și limba străină. În re-
zultatul notelor obţinute, au fost înmatriculaţi 
160 de absolvenţi cu studii superioare con-
form programelor de la Bologna și 18 - pre-
Bologna, toţi cu fi nanţare la bugetul de stat.

S-a observat o ușoară creștere a persoa-

nelor care au decis să urmeze studiile la mas-
ter (Bologna). Astfel, 227 de persoane, cele 

mai multe, au optat pentru specializările din 
domeniul Finanţe și Bănci, 157 de persoane 
au ales domeniul de specializare Business și 
Administrare, Marketing și Logistică – 144, 
132 de persoane – Contabilitate, Economie 
Mondială și Relaţii Economice Internaţionale  
- 63, Finanţele și contabilitatea întreprinderii  - 
63, Drept – 52, Turism – 44, Informatică – 19, 
Cibernetică și Informatică Economică – 17, 
Economie Generală – 14, Demografi e – 13, Ad-
ministraţie Publică – 12, Statistică și Previziune 
Economică – 10.

Igor MELNIC, secretar responsabil al cam-
paniei de admitere la ASEM, 2011, a menţio-
nat: ”Este îmbucurător faptul că absolvenţii 
de liceu au decis, și în acest an, să își continue 
studiile la Academia de Înalte Studii Econo-
mice, fi ind cea mai competitivă instituţie de 
învăţământ superior de calitate în domeniul 
economiei. Venind la ASEM, absolvenţii au op-
tat pentru studii de care are nevoie piaţa forţei 
de muncă din R.Moldova”. 

”În baza rezultatelor raportului de admi-
tere 2011, putem concluziona că rata de parti-
cipare a candidaţilor este aceeași ca în ultimii 
doi ani de studii, ASEM-ul păstrându-și con-
stant numărul de studenţi, or buna imagine își 
spune cuvântul”, a conchis Igor Melnic.

Se știe că Academia de Studii Economice 
din Moldova oferă nu doar posibilitatea de for-
mare profesională de înalte standarde, dar și 
dezvoltare multilaterală precum ar fi  oportuni-
tatea studenţilor de a se implica în diverse ac-
tivităţi extraacademice, obţinând diverse burse 
de studii, alegerea schimburilor de experienţă 
între studenţi, stagii internaţionale etc.

Alina CODREANU

ADMITEREA 2011 – 
rezultate și așteptări
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Încă din primul an de facultate, 
Iulian era obsedat de ideea proprie 
afaceri. A încercat mai întâi să im-
porte din Italia haine pentru băr-
baţi și să le vândă prin intermediul 
magazinului electronic.  Atunci nu 
activa ca persoană juridică, impor-
tul mărfurilor nu era constant și nici 
bărbaţii din Moldova nu s-au lăsat 
ademeniţi de shopping-ul virtual.

Apoi, împreună cu prietena sa, 
au convenit că în Moldova, unde 
nunţile și alte petreceri sunt la 
mare respect, ar merge bine să se 
ocupe cu invitaţii și alte accesorii 
pentru petreceri. Zis și făcut. Au 
devenit persoane juridice și asta e 
ceea ce continuă să facă. Doar că în 
timpul celor patru posturi de peste 
an, deseori nota de plată pentru 
chiria oficiului întrecea balanţa ve-
nitului.  

Mai trebuia ceva! 
Reacţia unei fete…

Adunaţi cu prietenii la o cafea, 
lângă ofi ciul lor unde clienţii nu fă-
ceau rând la invitaţii,  ideea livrării 
de fl ori a apărut absolut spontan:

 „La masa de alături stătea o 
domnișoară un pic supărată. Într-

un final pe ușă a intrat un băiat, 
cu un buchet superb de trandafiri. 
Pentru ea. Faţa fetei s-a schimbat 
radical. Băi, ne-am zis atunci, ce fac 
florile cu lumea! Și a început dis-
cuţia: despre flori. Cineva insistă 
că piaţa de flori de pe Bănulescu-
Bodoni e cea mai mare din Europa. 
Altcineva că este o piaţă mai mică, 
unde seara se vând flori angro la 
un preţ bun. Altcineva veni cu po-
vești de prin filme unde poţi liber 
comanda flori pe internet și tot 
așa. Ultima, am admis eu, nu e o 
idee rea de loc. Ajuns acasă m-am 
informat, am mai schiţat niște cal-
cule, iar a doua zi m-am apucat de 
lucru.” – spune Iulian.

Primul client – 
de la mii de kilometri 
depărtare

- Chiar în ziua în care am lansat 
site-ul www.livraredefl ori.md, unde 
ne-am afi șat buchetele de fl ori și 
cadourile care pot fi  de asemenea 
comandate (jucării de pluș și cio-
colate), am primit primul sunet. Un 
moldovean afl at în America vroia să-
și felicite iubita. Eram noi pregătiţi 
pentru livrare, dar oricum, mi-a în-

Pe banii bărbaţilor, Iulian Filip 
aprinde fericirea în ochii femeilor

O fl oare, dar mite un buchet dăruit pe neprins de veste topește inima oricărei femei. Și băr-

baţii nu privesc cu răceală fl orile înmânate de curier, cu remarca: „Avem o surpriză pentru 

dumneavoastră!”. Timp de un an, Iulian Filip a cunoscut o nouă dimensiune a romantismului 

stil moldovenesc.

gheţat receptorul în mână. Merge!!!!, 
zic. Îmi veni s-o pup pe fata care și-a 
schimbat atunci, în bar, tristeţea în 
fericire, chiar în prezenţa mea, inspi-
rându-mă.  

Surprizele afacerii: 
dragostea vine 
la bibliotecă

- Într-o afacere frumoasă, orice zi 
aduce surprize. Dar sunt și surprize 
de top, recunoaște Iulian: „E una să 
livrezi fl ori cu ocazii diferite, aniver-
sare, zile însemnate, când fl orile sunt 
o normă, și alta e spontanietatea pe 
care mizează tinerii, de cele mai dese 
ori. Am avut un caz când un băiat ne-a 
telefonat de la … bibliotecă. A cerut o 
librare urgentă. Flori și ciocolată. Am 
avut un pic de discuţii cu doamna de 
la recepţie, că nu aveam permis!!!, într-
un fi nal am intrat cu buchetul pentru 
fata care stătea la doar două bănci dis-
tanţă de acel băiat. 

...sau e diversifi cată
Am avut un client care a efectu-

at câte o comandă 3 zile la rând, în 
toate 3 zile a comandat trandafiri, 
de diferite culori, câte un  ursuleţ 
de pluș cu inimioară și niște mesa-
je romantice anexă  la livrare. Doar 
că în fiecare zi livrearea era la adre-
se diferite și pentru domnișoare 
diferite… 

Au fost cazuri cînd unele persoa-
ne cereau scuze prin intermediul 
nostru de la cei pe care i-au supărat.”

Şi Ele dăruiesc

„Sunt comenzi și de partea feme-
ilor pentru bărbaţilor. La începutul 
activităţii noastre nici nu am presu-
pus că vor fi  atât de multe. Chiar ulti-
ma comandă efectuată a fost de un 
buchet de crizanteme, un set de ba-
loane cu heliu și un felinar zburător 
din partea soţiei pentru soţ. Femei-
le, de obicei nu anexează mesaje, iar 
după livrare ne sună ca să “povestim 
emoţia”, ce-a zis, cum a reacţionat, 
dar s-a priceput de la cine e? Dacă 
comanditarul insistă, noi nu avem 
dreptul să dezvăluim acest secret”.

Business-ul 
e business, dar cel 
cu fl ori e şi tratament

Iulian și prietena sa, Nicoleta, 
spun că această afacere le aduce 
fericire, mult mai mult decât bani. 
Livrarea de fl ori este probabil una 
dintre puţinele afaceri, emoţia de 
la care nu ti-e frică să o aduci acasă: 
“E frumos să intermediezi iubirea!”, 
conchid tinerii.

Cât despre alte aspecte ale afa-
cerilor în R.M., Iulian recunoaște: 

„E defi cil,  dar nu imposibil. Cel 
mai complicat este începutul, deci-
zia. Actele pentru iniţierea afacerii, 
de fapt, sunt ușor de obţinut, și nici 
nu pot spune că este costisitor, mai 
difi cilă este pătrunderea pe piaţă (pe-
netrarea pieţii), fi delizarea clienţilor și 
convingerea acestora că ceea ce faci 

tu e ceea de ce au nevoie ei. Iar atunci 
când constată că au nevoie, să găseas-
ca în geantă cartea ta de vizită, mai 
nou – site-ul și adresa ta electronică.

Ideea sau banii?
- Poţi să ai mulţi bani, dar dacă 

ideea nu e unică prin realizare, nu 
e ceva inovativ, atunci puţine șan-
se pentru reușită. Și viceversa, chiar 
dacă te-a vizitat muza și ai o idée 
care-ţi pare de milioane, unică pe 
piaţă, ești sigur că serviciul care-l 
vei presta sau produsul pe care-l vei 
vinde va fi  bun și util - ai nevoie de 
investiţii mari pentru a introduce 
acel nou produs sau servicii pe piaţă, 
pentru a cîștiga atenţia și încrederea 
consumatorilor. Reţeta succesului 
este o combinaţie dintre o idee ino-
vativă și bani sufi cienţi pentru ea. Ar 
mai fi  ceva – un pic de noroc, poate.

 

Despre relaţia lui 
Iulian Filip cu … 
Iulian Filip

Tânărul nostru absolvent spu-
ne că nu-l cunoaște pe Iulian Filip 
(scriitorul), decât de la TV, nu știe ce 
scrie, dar zice ca dacă o fi , i-ar solicita 
acestuia consultanţă pentru tinerii 
care vor să surprindă prin mesaje de 
dragoste personalizate.

Deși, se pare,  în afacerea sa, gestul 
valorează cât toate cuvintele lumii. 

Consemnare: Nadejda BORTĂ

Irina IGNAT:

“Ia-mă pe mine!!!”

Pe piaţa muncii e mereu forfotă 
mare.

Cei ce-și caută de lucru își lustru-
iesc CV-urile și scriu fraze pompoase 
în scrisorile de prezentare.

Cei ce oferă au cerinţe exagerate, 
de parcă ar vrea cu o persoană să înlo-
cuiască un întreg departament la pre-
ţul cel mai mic posibil. Până la urmă 
se întâlnesc și se-nţeleg între ei…sau 
nu se-nţeleg... 

În viaţa fi ecăruia sunt perioade de 
dezamăgiri și surprize - perioade când 

își caută de lucru. Nu-i atât de ușor să ac-
cepţi ideea că “coști” doar atât și nimeni 
nu are de gând să-ţi ofere mai mult.

Nu știu care ar fi  fost situaţia dacă 
rămâneam în ţară, dar aici, în Italia am 
avut mai mult curaj dat fi ind faptul că 
“tineri” sunt consideraţi toţi cei ce n-au 
apucat încă să primească pensia.

Având deja 7 ani trecuţi de la absol-
virea ASEM-ului și doi copii în poală am 
chibzuit în fel și chip cum să fac să intru 
iarăși în cursă…să încep a lucra. Unica 
posibilitate reală de a-mi găsi un servi-
ciu bun era ,”așa bătrână” cum sunt să 
fac un masterat la o universitate locală, 
să mă mai dau cu lumea de aici, să-mi 
împrospătez cunostintele (să mai scutur 
colbul de pe ele), să mai afl u lucruri noi.

Oferte sunt multe, inclusiv mas-
terate de seară sau de vineri/sâmbă-
tă la preţuri care variază de la 4000 
euro la 25000 euro pe an (masteratul 
durează 1 an). 

Mare mi-a fost mirarea când am vă-
zut o jumătate de grupă de vârsta mea 

(28-30 ani), desigur necăsătoriţi, de-
sigur fără copii. Așteaptă să facă copii 
când sunt “copţi”, dar dat fi ind faptul că 
Italia este o ţară destul de călduroasă, 
mai curând se “usucă” decât se “coc”.

Am avut o clasă prietenoasă cu 
studenţi care mai sârguincioși, care 
mai puţin. Cel mai interesant e la 
sfârșit, când CV-urile sunt trimise de 
către universitate la o sumedenie de 
întreprinderi și tu stai cu sufl etul la 
gură și aștepţi să vezi cine te va lua - 
chiar ca legumele la Piaţa Centrală.
Optimismul și buna noastră dispoziţie 
au început a se evapora spre sfârșitul 
primei luni când am văzut că nu se 
rupe nimeni cu spumă la gură să vină 
să ne angajeze. Aici cum ţi-e norocul: 
unul e ales de o mare companie in-
ternaţională, altul de o întreprindere 
mică de familie, chiar dacă au avut 
aceleași note.

Cunoștinţele mele de limbă româ-
nă și rusă nu i-au impresionat pe ni-
meni. Nici franceza nu e limba cea mai 
căutată. În schimb engleza, germana și 
chineza creează o aură fosforescentă în 
jurul CV-ului studentului.

În sfârsit sunt chemată la primul in-
terviu - zis aici “colloquio di lavoro”.

Doamne, ce emoţii!!!

Cum să te îmbraci?
- Elegant, dar nu prea “sever”, nici 

într-un caz tocuri înalte, decolteu sau 
machiaj expresiv.

Ce și cum să vorbești?
- Cât se poate de sincer în cazul 

când ai fost bravo și ai scris un CV bazat 
pe fapte reale.

Îmi tremura vocea și evitam să mă 
uit în ochii interlocutorului. Mă strădu-
iam să formulez gândurile simplu și clar 
ca să nu mă “înglod” prea tare în italia-
nă. Șeful a fost foarte binevoitor, atent, 
spunea că găsește multe tangenţe între 
ceea ce cunosc și ceea ce le trebuie. Am 
dat mâna prietenos și mi-a spus că mă 
sună timp de o săptămână să-mi dea 
un răspuns defi nitiv.

Peste câteva zile al doilea interviu 
– O doamnă foarte drăguţă mi-a făcut 
excursie prin toată întreprinderea și 
mi-a vorbit binevoitor. Unica problemă 
era că întreprinderea se afl a departe și 
trebuia să schimb mai multe mijloace 
de transport în fi ecare zi.

Altă zi, alt interviu - Un domn se-
ver cu faţa de gheaţă, ochii bunghiţi la 
mine și mâinile încrucișate mă tortura 
cu întrebări. Mă dădea-n călduri și–mi 
curgeau sudorile pe frunte când mă 
sfredelea cu privirea. La sfârșit când 

m-a întrebat dacă sunt sau nu rezisten-
tă la stres simţeam că lunec încetișor 
de pe scaun fi indcă mi s-au înmuiat ge-
nunchii. Nu mai ţin minte ce i-am răs-
puns… La cât de sensibilă sunt la stres, 
ar trebui să lucrez în bibliotecă la șters 
colbul de pe cărţi.

După o săptămână infi nită de aș-
teptări au venit răspunsurile:

Prima fi rmă – nu mă ia căci nu co-
respund cu profi lul căutat de ei. (ce 
straniu!)

A doua fi rmă – mă ia, dar cu con-
diţia sa am mașină și să nu depind de 
transportul public care are năravul să-și 
ia zile de relax total numite - grevă.

A treia fi rmă – a trimis deja actele la 
universitate să mă angajeze!!!

Curaj găină că te tai!
Mai târziu am afl at că era de fapt 

o tactică a responsabilului pe resurse 
umane să creeze un ambient de comu-
nicare difi cil ca să vadă cum mă descurc 
să plutesc prin el, se pare că alţii s-au în-
necat mai devreme.

Niciodată nu știm cu siguranţă 
unde este postul nostru ideal de lucru, 
dar se merită să încercăm. Important e 
să fi m mereu în creștere!

www.poftitilamasa.com
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Pe 8 iulie curent  absolvenţii Acade-
miei de Studii Economici din Moldova și-
au primit diplomele de licenţă a ciclului I 
de învăţământ, conform procesului de la 
Bologna. Sala a fost plină de tineri, care 
erau emoţionaţi pe măsură, iar, culoarea 
predominantă fi ind cea a accesoriilor 
purtate de ei. Rectorul Academiei, Gri-
gore Belostecinic, a felicitat proaspeţii 
absolvenţi pentru reușitele lor, expri-
mându-și convingerea că deprinderile 
practice și cunoștinţele asimilate pe par-
cursul studiilor, le vor fi  de real folos în 
activitatea profesională.

„Sunt convins că noii absolvenţi vor 
deveni ambasadorii Moldovei în lume”, a 
remarcat în cadrul ceremoniei rectorul 
ASEM, Grigore Belostecinic.

La rândul lor, proaspeţii absolvenţi 
susţin că sunt fericiţi că și-au luat diplo-
ma, și mizează pe propriile forţe pentru 
a-și găsi un serviciu bine plătit. ”Aici ne-a 
fost creat mediul în care putem să ne 
dezvoltăm, să devenim mai buni. În via-

ţa care urmează, va fi  mai greu să facem 
acest lucru, căci va trebuie să găsim acest 
mediu de sine stătător”, a spus tânărul ab-
solvent de onoare, Mihai Porcescu.

Ștefan Florescu, proaspăt absolvent, 
spune că, în cazul în care Moldova nu este 
gata să angajeze noile cadre în econo-
mie, străinătatea este o bună alternativă.

În același timp, absolventa facultăţii 
„Business și Administrarea Afacerilor”, 
Irina Samonii susţine că deși a obţinut 
diploma abia acum, a îmbinat munca cu 
studiile, din cel de-al doilea an al facul-
tăţii. ”Când faci lucrurile cu plăcere, cred 
că este posibil să te realizezi, deoarece 
avem oportunităţi, însă sunt puţine și 
trebuie căutate bine”, a spus Irina. 

Prezent la eveniment Ministrul Edu-
caţiei Mihai Șleahtiţchi s-a arătat opti-
mist vizavi de soarta absolvenţilor de a 
se angaja în câmpul de muncii. Ministrul 
a specifi cat că în Republica Moldova 
sunt companii, autohtone și multinaţio-
nale care sunt disponibile să ofere locuri 

de muncă tinerilor absolvenţi. 
La rândul său deputatul Veceslav 

Ioniţă, conferenţiar universitar la ASEM 
crede că majoritatea absolvenţilor de 
astăzi își vor găsi locuri bune de muncă, 
pentru că 70 % din ei sunt foarte bine 
pregătiţi. „Companiile serioase nu-și 
anunţă locurile vacante la Agenţia pen-
tru Ocuparea Forţei de muncă. Angaja-
torii îi „pescuiesc” pe studenţii buni încă 
de pe băncile facultăţii”, spune deputa-
tul Ioniţă în replică ziariștilor nedumeriţi 
de utilitatea unui număr atât de mare de 
specialiști în economie. 

Din totalul absolvenţilor ASEM, 408 
persoane au media generală cuprinsă 
între 9 și 10. Celor mai buni 10 absol-
venţi le-au fost oferite diplome de onoa-
re, numele lor este înscris în Cartea de 
Aur a Absolvenţilor ASEM, iar datele lor 
de contact pot fi  găsite de către angaja-
tori pe www.ase.md. 

Nadejda BORTĂ

PRIETENI NOI
Indiferent ca i-ai jurat prietenie 

veșnică acelui coleg cu care ai împărţit 
banca în ultimii 4 ani, este foarte posibil 
ca legătura sa nu mai fi e atât de strânsă 
după câteva luni. La facultate vei întâl-
ni oameni noi și-ţi vei face prieteni noi. 
Pentru că asa trebuie, pentru că este o 
modalitate de integrare și socializare 
și pentru că si tu îţi dorești acest lucru. 
Prietenii noi inseamna lucruri noi, poate 
pasiuni noi, dar și foarte multe tentaţii, 
asa că ai grijă totuși cu cine te împriete-
nești. 

PRIMUL LOC DE MUNCĂ 
Dacă părinţii nu au venituri sufi cient 

de mari încât să își permită să îţi trimită 
lunar sume mari de bani, cel mai pro-
babil vei fi  nevoit să îţi găsești un loc 
de muncă ( unul part-time, nocturn sau 
colaborare). De aici iti vor veni banii pen-
tru discotecă, haine, cărţi, xerox. Hey, ni-
meni nu a spus că va fi  ușor, dar privește 
partea bună a lucrurilor – orice job, con-
stituie o experienţă în plus în CV-ul tău. 
Cele mai convenabile statutului ar fi  să 
fi i curier, promouter, agent de vânzări, 
Moș Craciun sau un personaj de poveste 
de vegheat la Bradul de Revelion… E o 
găselniţă să fi i un paznic de grădiniţă: ţi 
se dă o cămeruţă, niște provizii dacă bu-
cătăreasa e mămoasă. Dacă te roagă să 
mai mături frunzele de toamnă prin jur, 
acceptă. E și aceasta plătit. 

BANI “NUMĂRAŢI” 
Chiar dacă te angajezi, o muncă 

part-time nu o să îţi aducă sufi cienţi bani 
cât să îţi permiţi chiar tot ce ţi-ai dori. Un 
buget limitat, înseamnă multă cumpăta-
re, liste cu obiecte prioritare (mâncare, 
manuale etc) și abţinerea de la achiziţi-
onarea unor lucruri total inutile (un tele-
fon mai scump ș.a). 

DISTRACŢIE MULTĂ
Sigur, ti-ai propus să nu ai restanţe, 

să înveţi din prima zi, să fi i prezent la 
toate cursurile! Dar să fi m serioși, viaţa 
de student înseamnă să te și distrezi, ca 
să ai ce-ţi aminti. Desigur, distracţia nu 

trebuie să se rezume la nopţile petrecu-
te în club, ci și la ieșiri cu prietenii în parc, 
la bowling sau făcând sport. Cele mai 
memorabile sunt excursiile, totuși, dar și 
zilele de naștere petrecute în cămin. 

NOPŢI ALBE  
Că tot vorbeam despre restanţe...

cu siguranţă vei avea cel puţin una. Ori-
cât de mult ai învăţa pe ultima sută de 
metri, oricâte nopţi nedormite și oricâtă 
cafea ai consuma... nu vei scăpa de o re-
stanţă. Oricum ar fi , bucură-te de aceste 
nopţi nedormite și de cearcanele care te 
vor trăda a doua zi de dimineaţă. Măcar 
așa profesorii vor vedea că... ai încercat.

INFORMAŢIE DE RĂTĂCIT
Informaţia costă. Fii ca un burete 

în ceea ce privește absorbţia ei. Sunt o 
groază de organizaţii de tineret, concur-
suri, inclusiv de burse, cluburi de discu-
ţii, conferinţe și câte și mai câte, afi șate 
și neafi șate. Detectează-le, implică-te, fi i 
în temă! Și nu uita să notezi succesele și 
participările pentru CV.

LIBERTATE 
ŞI RESPONSABILITATE

Dacă ești singur și ai impresia că lu-
mea este a ta, ar fi  bine să te gândești de 
două ori: libertatea nu implica doar o 
viaţă frumosă și lipsită de griji ci și foarte 
multă responsabilitate. Chiar dacă parin-
ţii nu mai sunt langă tine să te îndrume și 
să îţi ţină morala, încearcă să faci singur 
acest lucru pentru tine și să faci alegeri 
înţelepte, care să nu îţi afecteze viitorul.

MULTE ISPITE
Tot în categoria responsabilitate in-

tră și puterea de a spune “NU” unor lu-
cruri foarte tentante, despre care știi ca 
nu îţi vor face bine. Aici intră consumul 
de alcool, tutun, droguri și alte substan-
te care pot da dependenţă. Nu uita ca 
există o multitudine de opţiuni dacă 
vrei să te distrezi, fără să fi e nevoie de 
“stimulente”.

Veaceslav STURZA

Fiind student în anul II, deja știu cu ce se mănâncă pâinea de la ASEM. 
Tocmai din acest motiv, vă îndemn, dragi boboci, să nu fi ţi nepăsători, ci 
dimpotrivă, să savuraţi orice clipă din anii voștri de studenţie. Anul I…
doamne, câte impresii!!! Începând cu căţăratul celor 10 etaje din blocul A, 
or, pe ușa list ului stă faimoasa inscripţie – ”Dragi studenţi, pentru binele 
și sănătatea profesorilor d-stră, dar și a list ului, vă rugăm să utilizaţi cât 
mai des scările”. Iar noi, studenţi conștiincioși fi ind, am respectat și res-
pectăm regulile din ASEM, iar probozitul din cauza întârzierilor nu ne-au 
redus nicidecum din stima și respectul pentru ASEM. 

Daaa, exact la ASEM, am văzut cum arată o bibliotecă așa cum scrie 
legea – cu o imensă colecţie de cărţi din toate domeniile care îţi fac din 
ochi și îţi zic – ”Vino, studenţelule, vino și învaţă!” Mdaaa…multe vise se 
înaripează între acești pereţi plini de cunoștinţe! Deseori îmi aduc aminte 
de seminarele de pace (de fapt sper că și în acest an nu se va pierde tradi-
ţia!), când profi i noștri ne ”iartă” și ne răspund calm și înţelept la furtuna 
noastră de întrebări. Ce să mai, vrem și noi să știm ce și cum se respiră, 
când se nasc atâtea teorii și probleme, care mai sunt relaţiile Moldovei pe 

plan internaţional și cât de responsabilă este profesia de economist. De 
fapt, stimatul nostru rector, ne amintește de atâtea ori, la deschiderile de 
tot felul de simpozioane și manifestări, că economist nu este simplu să fi i, 
or, dacă în rezultatul greșelii unui medic, are de suferit câteva persoane, 
atunci eroare unui economist afectează întreaga societate. O fi  așa sau 
nu, ne convingem, probabil noi înșine, zilnic, martori fi ind la tot felul de 
hotărâri și decizii ale organelor și instituţiilor de resort care ţin echilibrul 
economiei mondiale sau măcar încearcă să o facă. 

Multe fi ind spuse, dar și mai multe nespuse, vă îndemn, dragi 
proaspeţi înscriși în rândurile studenţilor, veniţi și puneţi mâna pe car-
te, luaţi tot ce-i mai bun de la profesorii voștri, roadeţi papucii prin să-
lile de bibliotecă, dar nu uitaţi – studiile sunt studii, iar viaţa de student 
trebuie trăită din plin! Nu uitaţi, înainte e Balul Bobocilor, e sărbătoarea 
voastră de botez, felurite concursuri și manifestaţii dedicate studen-
ţimei, implicaţi-vă, arătaţi că sunteţi cei mai buni BOBOCI, studenţi ai 
ASEM! Multe succese!

Gheorghii Ciolac

Diplome pentru absolvenţii 
promoţiei 2011 ai Academiei 
de Studii Economice

Începutul lui iulie curent a fost marcat la ASEM de tineri îmbrăcaţi în mantii albastre cu 

chipiuri de aceeași culoare, semn că familia absolvenţilor Academiei de Studii Economice s-a 

mărit cu încă 3.041 de membri. În cadrul festivităţii de înmânare a diplomelor de studii, 10 

dintre cei mai buni proaspeţi absolvenţi s-au învrednicit și de titlul onorifi c „Absolvent de 

onoare”, numele lor fi ind înscris în „Cartea de aur a absolvenţilor ASEM”.

De la Slavic (anul III) către Sergiu (anul I)

Ai intrat la facultate? 
Ce te așteaptă mai departe?!

Ai fost admis la facultate? Felicitări! Un pas nou pentru tine unul neân-

semnat pentru omenire. Sper că te-ai gândit ce urmează să se întâmple 

în viitorul apropiat? La schimbările prin care urmează să treci, mai ales 

dacă studiezi într-un oraș nou? Ei bine, exista anumite modifi cari clasice 

pe care le întâmpină un boboc de facultate. 

Hai, studenți, la carte!
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A fost tema unei emisiuni 

realizate în plină campanie de 

admitere de către Radio Europa 

Liberă. Unul dintre invitaţi 

jurnalistei Valentina Ursu a 

fost rectorul ASEM, dl Grigore 

Belostecinic. Iată răspunsul la 

câteva întrebări, provocatoare 

pe alocuri, dar care cu 

siguranţă vă interesează.

– Domnule Belostecinic, cu ce medie se 

intră la ASEM?

– Sunt absolut diferite. La ASEM de regulă 
vin studenţi bine pregătiţi, cu reușită foarte 
bună, meritată conform cunoștinţelor din licee.

Ei adeveresc reușita la sesiunile care ur-
mează. Dar avem și aici unele specialităţi la 
care concursul este mai mic, pentru care noi, 
a propos, stabilim și taxe foarte mici pentru a 
stimula venirea în aceste domenii, necesare 
pentru economia naţională. De exemplu, asis-
tentul social, administraţie publică, domenii 
absolut necesare pentru societate, dar și une-
le care nu prea sunt conștientizate de preten-
denţii la studii că sunt de perspectivă și foarte 
importante.

În cazul nostru specialităţile care ţin de 
informatică, informatică aplicată, cibernetică 
și informatică economică, statistică și previzi-
une economică, pentru care de regulă avem 
un concurs mai mic. Nu înţeleg de ce tinerii 
nu conștientizează că viitorul ţine anume de 
aceste domenii de formare profesională și ar 
putea să fi e un concurs mai mare și în instituţia 
noastră.

– Cine trebuie să-i convingă de utilitatea 

acestor profesii?

– Trebuie să-i convingă viaţa, în primul 
rând. Când o persoană decide în favoare unei 
universități sau a unei specialităţi, își asumă 
anumite riscuri și ar trebui să fi e foarte bine 
informată atunci când merge la facultate. Să 
studieze posibilitățile de angajare în câmpul 
muncii, nivelul de salarizare în cazul în care 
pleacă într-un domeniu sau altul și să-și asu-
me anumite riscuri. Iar în același timp univer-
sităţile trebuie să-și asume o responsabilitate 
publică în faţa societăţii să nu promoveze une-
le valori, ca să fi e real implementate cu totul 
altele.

– Învăţământul superior, fi e privat sau 

public, se cere conectat la piaţă.

– Noi ne ocupăm cu concilierea profesio-
nală pe parcursul întregului an prin faptul că 
lansăm materiale despre ASEM, despre spe-
cialităţile economice, despre posibilităţile de 
angajare în câmpul muncii.

Noi lucrăm în învăţământul preuniversitar 
cu liceenii, care studiază economia, profesorii 
care predau cursurile de economie. Organi-
zăm olimpiadele republicane la economie, 
prin care încercăm să explicăm care sunt posi-
bilităţile, ce oferim noi. Dar cred eu că cel mai 
important mijloc de orientare profesională în 
cazul nostru este imaginea favorabilă și bună 
a specialităţilor economice în societatea noas-
tră la moment. Or, știm că sunt posibile salarii 
mai ridicate pentru cei care absolvesc o facul-
tate cu profi l economic, să zicem în sistemul 
bancar, fi nanciar-bancar, de alt gen care ofe-
ră și locuri de muncă bine remunerate și mai 

Învăţământul superior moldovenesc – 
PROVOCĂRI ȘI PERFORMANŢE 

confortabile pentru studenţii la studii.
– Putem spune că instituţia pe care o re-

prezentaţi e tot așa de prestigioasă ca cea 

de la Cambridge, de la Oxford?

– Da, suntem Oxford-ul și Cambridge-ul 
Republicii Moldova. Totul în lume este rela-
tiv. Dar dacă la modul serios, în ratingul uni-
versităţilor din toată lumea avem doar două 
universităţi europene. Sunt cele la care v-aţi 
referit Dumneavoastră.

Dar ne regăsim în ultimii ani și pe noi, cei 
din Republica Moldova în aceste ratinguri. Și 
noi am discutat despre un rating al celor mai 
bune 12 mii de universităţi, din cele 17 mii 
din toată lumea, unde am găsit universităţile 
noastre, nu în primele o mie, dar pe poziţia a 
trei mii și ceva, ceea ce este o poziţie foarte 
bună. Or, putem găsi în aceste ratinguri și uni-
versităţi bine cunoscute în lume din Federaţia 
Rusă, Ucraina sau chiar din România, care sunt 
mai jos în acest ratinguri decât universităţile 
pe care le reprezentăm noi.

Vreau să vă zic că  în genere învăţământul 
din Republica Moldova a progresat considera-
bil din toate punctele de vedere. Noi în primul 
rând nu am avut un sistem naţional de învăţă-
mânt superior. L-am moștenit pe cel sovietic, 
care era ca fi liale, care era dirijat foarte bine de 
la Moscova. Și în această perioadă de 20 de ani 
de independenţă a Republicii Moldova, abor-

dăm și această problemă, noi am reușit să ne 
afi rmăm ca sistem de învăţământ și vreau să 
vă zic în comparaţie cu alte domenii sociale și 
economice ale ţării, învăţământul a progresat 
mult mai bine.

Or, noi ne-am racordat mult mai ușor la 
exigenţele învăţământului superior din alte 
state mai dezvoltate ale lumii, am elaborat 
planuri noi de învăţământ, curriculumul uni-
versitar în întregime, am oferit noi specialităţi, 
am dezvoltat baza tehnică materială, avem re-
laţii foarte bune de colaborare cu universităţi 
din toată lumea. Și aceasta ne face să credem 
că facem ceea ce trebuie să facem și diplome-
le noastre sunt recunoscute în toate statele lu-
mii. Mie mi se pare că noi uneori credem mai 
rău despre universităţile noastre, decât ceea 
ce cred despre noi cei care ne vizitează. Doar 
avem foarte mulţi oameni din Europa, de pes-
te ocean, din alte state ale lumii, care fi ind în 
vizită la noi ne apreciază foarte înalt, progresul 
pe care l-am înregistrat.

– Și totuși, ziceam că este o mare pro-

blemă pentru tineri, sau poate mai degrabă 

pentru părinţii lor, atunci când e vorba să 

achite taxele de studii. Cum afectează criza 

instituţia Dumneavoastră?

– Cea mai mică taxă în ASEM este de 5 500 
de lei, iar cea mai mare taxă, la ciclul unu de 
licenţă este de 7 500 de lei. La masterat sunt 

un pic mai mari. Puteţi să comparaţi cu unele 
grădiniţe private de copii, cu școli, licee preu-
niversitare private, unde taxele sunt de 10 de 
ori mai mari decât taxa la o universitate din 
Republica Moldova.

Astăzi ASEM-ul nu mai este în topul univer-
sităţilor cu cele mai mari taxe. În momentul în 
care Guvernul a decis cu câţiva ani în urmă să 
facă acest lobby pentru a salva unele universităţi 
private, care și-au majorat considerabil taxele 
pentru studii și sunt garantaţi în ultimul timp cu 
studenţi în măsura în care s-au stabilit bariere 
pentru înmatricularea în universităţile publice.

Învăţământul contra taxă a fost unul sal-
vator pentru universităţile din Republica Mol-
dova și bine că am făcut acest lucru. În caz 
contrar, noi n-am fi  putut să dezvoltăm baza 
tehnică și materială a universităţilor noastre. 
Vin cu o propunere acum, nu știu dacă este în 
premieră, probabil da. Se vorbește foarte mult 
despre reglementarea taxelor de către stat

Ar fi  foarte bine ca Ministerul Educaţiei, sau 
comisii la nivel guvernamental să stabilească 
cam care ar fi  taxa pentru studii, astfel încât o 
universitate să poată să garanteze studii de cali-
tate și să reglementeze nu partea de sus a taxei, 
ci nivelul de jos. Taxa pentru studii la o speciali-
tate tehnică trebuie să fi e nu mai mică de... La o 
specialitate – trebuie să fi e nu mai mică de... În 
rest, senatul universităţii trebuie să decidă.

– Acum  vă chem la un moment de sin-

ceritate – se mai dă mită ca să intri la facul-

tate?

– Eu mă simt foarte confortabil pe parcur-
sul ultimilor cinci-șase ani în perioada campa-
niei de admitere, deoarece nu există nici un 
motiv pentru a fi  învinuiţi de prezenţa acestui 
fenomen, chiar dacă ar putea să fi e persoane, 
care cred în cineva că ar putea să-i ajute, apar 
tot felul de intermediari, care uneori nu au ni-
mic absolut cu universitatea, care se învârtesc 
în jurul universităţii, promit relaţii, dar eu vă 
zic cu deplină certitudine și deplină respon-
sabilitate – nu este posibil de infl uenţat astăzi 
admiterea la o facultate, în situaţia în care noi 
doar contabilizăm datele din documentul de 
admitere, urmând ca în baza unui soft destul 
de reușit să ierarhizăm pretendenţii la studii. 
Mai mult nimic nu este posibil să faci.

– Dar pe parcursul anului? La examene, 

în timpul sesiunilor se mai mituiesc unii 

profesori?

– Cred eu că acest fenomen trebuie abor-
dat în contextul integrităţii academice la gene-
ral, ca o componentă a acesteia. Or, nu putem 
vorbi doar de mită, putem vorbi de infl uenţă, 
copiere, relaţii de rudenie și de alt gen, care fac 
studenţii noștri să nu înveţe. Va dispărea acest 
fenomen atunci când vor conștientiza tinerii 
că fără a avea cunoștințe, fără a face carte nu 
poţi pretinde la un loc bine plătit.

– ASEM dispune de sufi ciente locuri în 

cămine?

– Dispunem de cămine pentru cazarea stu-
denţilor. Desigur, căminele noastre sunt depar-
te de a corespunde unor exigenţe. Lasă de do-
rit condiţiile în măsura în care căminele au fost 
construite în anii 60 și până acum nu au fost 
efectuate reparaţii capitale niciodată în toată 
această perioadă, e învechit mobilierul. Dar am 
depus eforturi foarte mari, au apărut cămine noi 
studenţești. Pentru a avea locuri mai bune de 
cazare trebuie să găsim o sursă suplimentară de 
fi nanţare, care poate să vină sau de la bugetul 
statului, sau prin majorarea taxei pentru cazare. 

Adaptat de Liuba LUPAȘCO
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20 de ani
ISTORIE

ASEM a fost creată pe baza a două 
facultăţi ale Universităţii de Stat din 
Moldova – de Economie şi de Econo-
mie a Comerţului şi Merceologie, a trei 
colegii – bancar, de comerţ şi informa-
tică, precum şi a Institutului de cerce-
tări ştiinţifi ce al economiei naţionale.

Predecesoarea ASEM-ului, Facul-
tatea de Economie, şi-a început ac-
tivitatea în 1953, având înmatriculaţi 
52 de studenţi. În septembrie 1991, 
numărul lor a atins deja cifra 3.813. 
Facultatea de Economie şi cea de 
Economie a Comerţului şi Merceolo-
gie timp de 38 de ani au pregătit circa 
16.000 de specialişti cu studii superi-
oare pentru toate ramurile economiei 
naţionale. Pe parcursul anilor, mulţi 
dintre absolvenţii acestor facultăţii au 
devenit personalităţi remarcabile atât 
în domeniul practicii economice, cât şi 
în cel al învăţământului, cercetării şi 
administraţiei. Unii dintre aceştia s-au 
învrednicit de înalte titluri ştiinţifi ce de 
academicieni şi membri corespondenţi 
ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi ai 
academiilor de peste hotare.

O înaltă contribuţie la dezvoltarea 
învăţământului economic universitar 
din Moldova, de la a cărui fondare se 
împlinesc 58 de ani, au avut-o rectorii 
Universităţii de Stat din Moldova – Vic-
tor Cepurnov, Alexei Medvedev, Boris 
Melnic, rectorii Institutului Politehnic 
– Sergiu Rădăuţan şi Vladimir Anto-
seac, decanii Facultăţilor de Economie 
şi de Economie a Comerţului şi Mer-
ceologie: Ivan Rosleakov, Marlen Ma-
keenko, Ion Mocan, Viorel Ţurcanu, 
Mihail Carauş, Petru Secrieru, Vasi-
le Reşetnic, Tudor Tuhari. 

Un rol incontestabil în obţinerea 
realizărilor instituţiei le-a revenit celor 
trei rectori ai ASEM – Paul Bran, Eu-
geniu Hrişcev şi Grigore Belostecinc, 
precum şi întregului colectiv de pro-
fesori, personalului administrativ şi 
auxiliar. 

Până în prezent, istoria învăţă-
mântului economic din Republica 
Moldova şi istoria Academiei de Stu-
dii Economice din Moldova încă n-au 

Învăţământul economic din Basarabia
La 25 septembrie Academia de Studii Economice din Moldova şi-a sărbători 
aniversarea de 20 de ani de la înfi inţare. ASEM s-a impus pe parcursul celor 
două decenii de existenţă ca fi ind cea mai reprezentativă şi prestigioasă insti-
tuţie din domeniul învăţământului economic superior din Republica Moldova.

Clădirea Şcolii Superioare de Comerţ din Chişinău

S. Vitte, ministru al Finanţelor 
în Rusia Ţaristă

A. Ebervain, directorul Şcolii 
Superioare de Comerţ din Chi-
şinău în perioada 1929-1940 şi 
1941-1944

Promoţia de elevi ai Şcolii Superioare de Comerţ din Chişinău (1932)

constituit obiect de cercetare al sa-
vanţilor. Şi totuşi, unele date privind 
Facultatea de Economie şi-au găsit 
oglindire în lucrările profesorilor Ion 
Mocan, Vasile Novac, Mihail Carauş, 
care au elucidat activitatea catedre-
lor Contabilitate şi Audit, Finanţe şi 
Credit, analizând condiţiile înfi inţării 
facultăţii, activitatea ei în cadrul Uni-
versităţii de Stat din Chişinău şi In-
stitutului Politehnic, difi cultăţile con-
stituirii corpului profesoral-didactic, 
organizarea studiului fără frecvenţă 
şi seral, majorarea contingentului de 
studenţi etc.

Ulterior, după 1991, unele aspecte 
din activitatea ASEM au fost elucidate 
de către primii rectori, decani şi şefi  de 
catedre, acestea reprezentând un nou 
mod de concepere şi înţelegere a locu-
lui şi rolului Academiei de Studii Eco-
nomice din Moldova în sistemul învă-
ţământului superior contemporan.

Primele schiţe istorice despre 
ASEM, scrise la 5, 10 şi 15 ani de la 
fondarea ei, abordează anumite as-
pecte ale activităţii celor şase facultăţi 
şi a Colegiului Naţional de Comerţ, a 
procesului de învăţământ, a activităţii 
ştiinţifi ce şi relaţiilor internaţionale, 

precum şi a funcţionării departamen-
telor şi serviciilor ASEM.

Începând cu acest număr al „Curi-
erului Economic” vă propunem o serie 
de articole care vor prezenta istoria  
învăţământul economic din Basara-
bia, a Facultăţii de Economie, a celei 
de Economie a Comerţului şi Merce-
ologie şi a ASEM în ansamblu. Vor 
fi  reconstituite şi analizate, pe baza 
documentelor de arhivă şi a unor pu-
blicaţii, etapele principale din istoria 
Facultăţii de Economie şi de Economie 
a Comerţului şi Merceologie. Vor fi  re-
levate premisele şi condiţiile istorice, 
în care a fost înfi inţată facultatea, con-
fruntările în jurul problemei privind 
necesitatea pregătirii economiştilor 
în cadrul Universităţii. Vor fi  descrise 
momentele cele mai importante ale 
îndelungatei sale istorii, cu o trecere 
în revistă a principalelor evenimente 
care au punctat dezvoltarea ei.

Începuturile
Învăţământul economic în spaţiul 

actual al R. Moldova are rădăcini adân-
ci. Încă în anul 1894, ministrul rus al 
Finanţelor, Serghei Vitte, care şi-a fă-
cut studiile gimnaziale la Chişinău, re-
comanda cu insistenţă “să fi e antrenaţi 
în serviciu la bănci, precum şi în con-
tabilitate şi comerţ persoane care au 
absolvit un curs la şcolile comerciale”. 
În acest context, în anul 1900, prin 
strădaniile omului de afaceri şi profe-
sorului de matematică Alexandr Sko-
rodinski, la Chişinău a fost întemeiată 
prima instituţie de învăţământ cu pro-
fi l economic din ţinutul nostru (care pe 
atunci intra în componenţa Imperiului 
Rus) – „Şcoala comercială privată 
de 7 clase „A.I. Skorodinski”. Stu-
diile în această şcoală erau cu plată 
– 200-250 ruble pe an (pentru compa-
raţie: cu 100 ruble pe atunci puteau fi  
cumpărate 30 de vaci sau să fi e insta-
lat un aparat telefonic). Mulţi din ab-
solvenţii şcolii lui Skorodinski, capabili 
să cumpere sau să vândă orice marfă 
sau hârtie de valoare cu numerar, cu 
cec, cu cambie sau pe credit la orice 
bursă din Rusia, Amsterdam, Berlin 
sau Paris, deveneau ulterior studenţi 
la universităţile din Petersburg, Kiev 
sau chiar la Sorbona.

În perioada interbelică, când Ba-
sarabia făcea parte deja din România 
Regală, şi anume în anul 1924, la Chi-
şinău a fost deschisă Şcoala Superi-
oară de Comerţ, cu statut de studii 
preuniversitare, absolvenţii acesteia 
având dreptul să-şi continue învăţă-
tura la Academia de Studii Economice 
din Bucureşti, la universităţile din Iaşi 
sau Galaţi. Şcoala era condusă de emi-
nentul pedagog Alexandru Ebervain, 
profesor de limbă română. Sediul in-
stituţiei se afl a pe strada Principele Ni-
colae, 10 (până în 1918 această stradă 
a purtat denumirea Moghilevskaia, iar 
în prezent se numeşte Petru Movilă). 

Iată şi numele unor profesori care 
au predat la această şcoală: I. Anto-
ceanu, S. Bogos, A. Cilcov, Al. Ciulciu, 
P. Gherla, I. Parno, A. Perlov, R. Salber, 
N. Samsonov, A. Scvoznicov, V. Sema-
co, B. Troţchi, I. Urlescu, V. Zubcu. 

Dintre absolvenţi îi menţionăm 
pe: V. Cristea, G. Nichitin, N. Bânzari, 
S. Benderschi, G. Puşcaş, P. Rubin-
ştein, B. Clenşvag, B. Goldenberg, 
M. Putină, D. Pascar, M. Sirota, V. Le-
arschi, I. Moraru, V. Costin, V. Zgur-
schi, C. Ştefanesco, I. Pancu, V. Matei, 
A. Crihan, S. Braţlavschi, T. Gladcov, 
A. Jireghe, G. Comănceanu, I. Popa, 
I. Sprânceanu, N. Semcov, I. Pet-
cu, V. Sevastianov, I. Bronştein, V. 
Nanu, D. Ilie, I. Trahtendroit, T. Turea, 
V. Jalob, P. Diaconu, M. Cerneavschi, 
S. Işcenco, V. Spânu, D. Sfi nţescu, 
A. Luţă, V. Gherşcovici, L. Mac. 

După cel de-Al Doilea Război Mon-
dial, în clădirea Şcolii Superioare de 
Comerţ a funcţionat Şcoala medie nr. 
2 „Alexandr Puşkin”, însă acest edifi -
ciu a fost distrus de cutremurul din 4 
martie 1977. 

Tot în perioada dintre cele două 
confl agraţii mondiale, la Chişinău 
funcţiona şi Liceul Comercial de fete 
„Regina Maria” (înfi inţat în 1864, el 
era iniţial liceu particular (condus de 
L. Beliugova), iar din 1871 aparţinea 
Zemstvei), cu sediul pe strada Regele 

Carol I, 24 (până în 1918 şi în prezent 
– strada Puşkin). 

Directoare era Ana Negrescu, iar 
corpul profesoral-didactic îl constitu-
iau: E. Apostol, D. Bocunovschi, V. Bu-
gaeva, O. Cecan, M. Ciobanu, A. Cor-
nea, E. Cosminschi, E. Crachel, A. Cul-
niev, L. Delinschi, M. Gobjilă, N. Gobji-
lă, E. Halippa, E. Matei, M. Mihăilescu, 
O. Motelica, E. Mureş, L. Muscinschi, 
V. Negrei, O. Pereteatchin, E. Rădules-
cu, M. Sălceanu, T. Stănescu, V. Sto-
icescu, N. Stopnevici, L. Ştefănescu, 
N. Ştirbu, V. Ţepordei, D. Vasiliu, E. Vo-
melo-Gordienco, L. Vieru, V. Vicol, 
A. Zaborovschi etc. 

După război, liceul s-a numit Şcoa-
la medie nr. 1 „Grigori Kotovski”, iar în 
prezent poartă denumirea Liceul ro-
mân-francez „Gheorghe Asachi”. 

În anii ’30 ai secolului trecut, în 
Basarabia mai funcţionau licee comer-
ciale de băieţi la Bălţi, Hotin şi Suliţa, 
liceul comercial mixt la Tighina şi gim-
naziul comercial la Briceni. 

Ştiinţele economice ale Basara-
biei din perioada interbelică au fost re-
prezentate prin T. Ioncu care, după ab-
solvirea Institutului superior de comerţ 
din Moscova, face studii în Germania. 
În afară de vasta activitate economică, 
el alcătuieşte un studiu (1928) asupra 
evoluţiei economice a Basarabiei sub 
stăpânirea rusă (1812-1917). Printre 
economiştii acelei perioade s-au mai 
remarcat V. Melega, A. Ştirbu ş.a. 

În anul 1925, în Basarabia existau 
trei Camere de Comerţ şi Industrie: 
la Chişinău, Cetatea Albă (în prezent 
– Belgorod Dnestrovskii) şi Ismail (de 
menţionat că Camera de Comerţ în 
acest oraş a funcţionat şi în 1868, când 
partea de sud a Basarabiei a revenit 
României după încheierea războiului 
din Crimeea). În 1936, deja şase loca-
lităţi din regiune dispuneau de Camere 
de Comerţ şi Industrie: Chişinău, Ceta-
tea Albă, Ismail, Tighina, Bălţi şi Hotin. 

În acea perioadă, la Chişinău se 
editau ziarele „Buletinul Camerei 
de Comerţ şi Industrie din Chişinău” 
(săptămânal) şi „Buletinul Basarabiei 
Economice”. Tot în capitala provinciei, 
exista Asociaţia corpului didactic se-
cundar, iar la Tighina – Asociaţia cor-
pului didactic. 

Nicolae BRÂNZILĂ, 
Andrei PRODAN
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O mare de fl ori, râuri de lacrimi, 
cuvinte de disperare, strigate și sugru-
mate de plâns… Este ceea ce a urmat 
la afl area veștii despre moartea cumpli-
tă a doamnei Valentina Ciaicovschi, șef 
Serviciu Studii și Evidenţa Studenţilor, 
ASEM.

10 iunie 2011 va fi  pentru totdeau-
na cea mai tristă zi din viaţa familiei Ci-
aicovschi, dar și din istoria de 20 de ani 
a Academiei de Studii Economice din 
Moldova.  Un nemernic, afl at la volanul 
unui microbuz, grăbit peste măsură în 
“maratonul” după strângerea a cât mai 
mulţi lei și nicidecum după asigurarea 
securităţii pasagerilor care i-au încre-
dinţat viaţa, pentru cele câteva minute 
de deplasare prin Chișinău, a curmat 
viaţa doamnei Valentina. A fost o moar-
te cumplită. Despre tragicul accident 
s-a scris, s-a vorbit, s-a arătat la TV … 
Când am vizionat un reportaj de la locul 
accidentului, din spusele șoferului vino-
vat de producerea tragediei a reieșit că 
doamna Valentina a fost cea vinovată 
de întâmplare. ”Doar” din  cauza că a 
”îndrăznit” să meargă pe trotuar…

Ce să fac fără tine, mamă? De ce mi-
ai luat-o, Doamne? Au fost întrebări dis-
perate ale fi icei doamnei Valentina, care 
au răsunat în biserică și care au trecut 
ca o săgeată prin inimile celor care au 
venit să îi aducă un ultim omagiu…

Nimeni nu vrea să înţeleagă, să se 
împace cu gândul că doamna Valentina 
Ciaicovschi nu mai este printre noi. Nu 
va mai putea fi  șefă a Serviciului Studii 
și Evidenţa Studenţilor la ASEM. Nu va 
mai putea fi  alături de fi ică și soţ – per-
soanele care au adorat-o și care nu vor 
găsi niciodată răspuns la întrebarea: de 
ce a trebuit să aibă tocmai un aseme-
nea sfârșit… Nu va mai putea fi  alături 
de prietenii pe care i-a iubit atât de 
mult și care au considerat-o dintotdea-
una o doamnă deosebită…

Am admirat-o întotdeauna. Și 
acum regret foarte mult că nu mi-a 

ajuns curaj să îi mărturisesc că îi ad-
mir calmul, bunăvoinţa, simplitatea, 
cumsecădenia, sinceritatea, corectitu-
dinea, colegialitatea. Nu am reușit nici 
măcar o dată să îi recunosc că o admir 
pentru eleganţă, stil…

A fost una dintre puţinele doamne 
pe care le-am cunoscut, care a știut în-
totdeauna să își păstreze calmul chiar și 
atunci când ar fi  trebuit să își exteriori-
zeze supărarea, să găsească cuvinte de 
încurajare pentru cei care aveau nevoie 
de susţinere…

Când se întâmplă să pierzi o persoa-
nă dragă, începi să îţi dai seama, cât de 
puţin ai cunoscut-o, cât de rar ai vorbit 
cu ea, cât de multe cuvinte nu ai reușit 
să i le adresezi… Colegii și prietenii sunt 
cei care îi vor simţi lipsa doamnei Valen-
tina. În cele câteva minute de ultim po-
pas la ASEM, colegii doamnei Valentina 
au evidenţiat cele mai frumoase calităţi 
pe care le-a demonstrat dumneaei în 
toţi anii de activitate la Academie. Toţi 
au recunoscut că a fost unul dintre pu-
ţinii oameni cărora chiar nu ai ce să le 
reproșezi. A fost foarte răbdătoare cu 
toată lumea. A fost zâmbitoare, sinceră, 
punctuală, o profesionistă desăvârșită. 
Doamna Valentina va rămâne pentru 
totdeauna în memoria noastră ca un 
model al unei mame, soţii, colege… 
Despre oamenii ca doamna Valentina 
Ciaicovschi nu se poate vorbi la timpul 
trecut…

Nu mă interesează, care e semni-
fi caţia (din punct de vedere juridic) a 
termenului ”crimă odioasă”, dar cred cu 
încăpăţânare că, ceea ce s-a întâmplat 
în ziua de vineri, 10 iunie, la intersecţia 
străzilor M. Kogălniceanu și M. Emi-
nescu din Chișinău, este o adevărată 
crimă odioasă. Pentru că anume așa 
poate fi  califi cată situaţia de pe străzile 
din Chișinău: numeroasele accidente 
rutiere provocate de șoferii de micro-
buze – transformate în adevărate ma-
șini ale morţii… Pentru că am ajuns să 

trăim zile în care viaţa unui om nu mai 
este atât de sacumpă. Pentru că cei care 
consideră că s-au născut să fi e primari 
știu doar să se “bată” la tribune impro-
vizate și nu deschid ochii, să vadă, ce se 
întâmplă, în realitate, pe străzile capita-
lei noastre…

Nu știu ce va fi  cu șoferul care a stins 
lumânarea vieţii doamnei Valentina Ci-
aicovschi. Dar cred că orice pedeapsă ar 
primi, ar fi  insufi cient pentru a cicatriza 
rana sângerândă rămasă în sufl etul fi i-
cei și soţului dumneaei… Și mai cred 
că, orice pedeapsă ar primi, va trăi până 
la sfârșitul vieţii sale cu sentimentul de 
vinovăţie, va avea coșmaruri din cauza 
că nu a știut să respecte niște tâmpite 
reguli de circulaţie, va auzi geamătul pe 
care numai doamna Valentina l-a auzit, 
în ultimele clipe pe care le-a trăit…

Toate dicţionarele luate la un loc 
sunt insufi ciente pentru a găsi cuvinte-
le potrivite pentru a încuraja-o pe Feli-
cia, fi ica doamnei Valentina, care, atunci 
când va trăi cele mai frumoase momen-
te din viaţa sa, nu se va putea bucura 
din plin. Pentru că nu va fi  alături și 
mama… Soţul Vladimir, despre care am 
auzit că și-a iubit foarte mult soţia, nu 
va putea accepta gândul că nu mai este 
alături de persoana iubită și că îi va pu-
tea dărui fl ori doar acolo, la mormânt…

Nu mi-a ajuns curaj și nici puteri să 
mă apropii de Felicia, să o încurajez, să îi 
zic că trebuie să fi e puternică… Ceea ce 
îndrăznesc să zic, în aceste momente, e 
că viaţa continuă și fi ica doamnei Valen-
tina va trebui să meargă mai departe. Și 
să aibă speranţa că, de acum încolo, va 
mai avea un înger care îi va călăuzi pașii, 
care o va feri de cele rele, îi va lumina 
calea vieţii…

Suntem cu toţii îndureraţi de tre-
cerea în nefi inţă a doamnei Valentina 
Ciaicovschi și suntem alături de familia 
dumneaei. Domnul să o primească în 
Împărăţia Sa.

Tatiana ROȘCA

Academia de Studii Economice din Moldova
ANUNŢĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA

 POSTURILOR VACANTE

Facultatea

 „Business și Administrarea Afacerilor”

Catedra „Management”

Lector superior universitar  .................................................... - 1

Catedra “Merceologie și Comerţ”

Lector superior universitar  .................................................... - 1

Catedra “Educaţie Fizică și Sport”

Lector superior universitar  .................................................... - 2

Facultatea 

„Economie Generală și Drept”

Catedra „Teorii și Politici Economice”

Conferenţiar universitar  ......................................................... - 1

 Catedra “Management  Social”

Șef catedră 
Conferenţiar universitar  ......................................................... - 1

Catedra “Drept Public”

Șef catedră 
Conferenţiar universitar  ......................................................... - 1
Lector superior universitar  .................................................... - 1

Facultatea 

„Contabilitate”

Catedra „Contabilitate și Audit”

Conferenţiar universitar  ......................................................... - 5
Lector superior universitar  .................................................... - 1
Lector universitar ...................................................................... - 1

Facultatea 

„Finanţe”

Catedra „Bănci și Activitate Bancară”

Conferenţiar universitar  ......................................................... - 1

Catedra “Finanţe și Asigurări”

Conferenţiar universitar  ......................................................... - 1
Lector superior universitar  .................................................... - 2

Catedra “Investiţii și Pieţe de Capital”

Lector superior universitar  .................................................... - 1

Facultatea 

„Relaţii Economice Internaţionale”

Catedra „Relaţii Economice Internaţionale”

Conferenţiar universitar  ......................................................... - 2
Lector superior universitar  .................................................... - 2

Catedra “Limbi Moderne de Afaceri”

Lector superior universitar  .................................................... - 3

Termenul de înscriere la concurs – o lună din ziua publi-

cării anunţului.

Se primesc actele cu condiţia cunoașterii și predării în 

limba de stat.

Adresa noastră: 2005, or. Chișinău

str. Bănulescu-Bodoni, 61

  Relaţii la tel: 402-846

In memoriam: 
Valentina Ciaicovschi

“Accident fatal în centrul capitalei o femeie a fost strivită de un 

microbus”: astfel și-au început buletinele de știri majoritatea canalelor 
TV într-o zi de iunie.

Un microbuz de pe ruta 110, dorind să evite ciocnirea cu un alt auto-
mobil, a lovit o femeie, luând-o pe sus și strivind-o de perete.

Pentru angajaţii ASEM, la auzul faptului că femeia lovită este șefa 
secției de studii a Academiei de Studii Economice, Valentina Ciaicovski, 
în vârstă de 52 de ani,  sensul multor altor lucruri și probleme a îngheţat.

Or, evenimentele au evoluat în cel mai tragic mod: transportată de 
urgenţă la spital, Valentina Ciaicovski s-a zbătut câteva ore între viață și 
moarte, dar medicii nu au reușit să-i salveze viața.

Femeia a lăsat în urmă un soţ și o fi ică sfâșiaţi de durere. 

E unu septembrie .... E început de an școlar. Un început 
fără doamna Valentina Ciaicovschi. De multe ori mâna mi 
se îndrepta spre telefon să-i culeg numărul... Vroiam s-o 
salut, să îi cer sfatul sau pur și simplu, să-i aud glasul. Ea, 
fi re liniștită, tacticoasă, modestă, doamnă elegantă era ca 
un exemplu pentru noi, femeile.

Clipa, care ne-a răpit-o atât de dureros dintre noi...  Ne 
punem întrebarea fără de răspuns : de ce? de ce ea?

„Moartea-o gară care ne permite trecerea doar sin-

guri: Un tren fără nici un fel de destinaţie, doar plecarea.”
Durerea imensă  în sufl etul celor apropiaţi și a colegi-

lor de serviciu va fi  mereu.
O pomenim cu un cuvânt bun și cu „Dumnezeu să te 

ierte, doamna Valentina și să te aibă în paza sa”.

Larisa ȘTIRBU, 

director al  Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM, 

colegă de serviciu

“Hai să trăim așa frumos încât, 
la moartea noastră, 

să ne regrete până și groparul”

Doi trandafi ri pentru Valentina Ciaicovschi
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