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Oaspeţi de cea mai înaltă speţă academică, multe 

fl ori, cadouri simbolice, cuvinte și mesaje sincere, liber 

pentru studenţi, onoruri pentru angajaţi fi deli și un 

concert de zile mari pentru toţi cei a căror viaţă și acti-

vitate este sinonimă cu Academia de Studii Economice 

din Moldova.  Printr-o coincidenţă foarte sugestivă, 

anul acesta Ziua ASEM, 25 septembrie, a fost sărbăto-

rită concomitent cu Ziua Economistului (stabilită pen-

tru ultima duminică de septembrie din an).

Pentru că s-au adunat prea multe de spus, ASEM a fi -
xat cele mai importante evenimente dedicate aniversă-
rii sale pentru vineri, 23 septembrie, zi precedată de un 
șir de evenimente și manifestări gen expoziţii și lansări 
de carte, mese rotunde, tournamente,  întâniri cu absol-
venţii ASEM – oameni de success, un festival al vedetelor 
și inaugurarea unei școli hoteliere. 

Vineri  manifestările au culminat cu evenimente pe 
măsura invitaţilor de onoare ai sărbătorii. În prezenţa 
elitei politice și economice din ţară, precum  și a dela-
gaţiilor din România, Italia, Bulgaria, Ucraina și Rusia a 
fost inaugurat basorelieful  “Paul Bran – primul rector al 
ASEM 1991 - 1994”, apoi a avut loc deschiderea Simpozi-
onului Știinţifi c: “Republica Moldova: 20 de ani de refor-
me economice” și lansari importante de carte.

 Șirul evenimentelor dedicate aniversării a XX-a de la 
fondarea ASEM a culminat cu o manifestare cultural-

artistică la  Palatul Naţional. Spectacolul a fost regizat de 
Lidia Panfi l, iar printre cei care au venit să încânte publi-
cul adunat au fost Nely Ciobanu, Geta Voinovan, Doiniţa 
Sulac, formaţia Catharsis și vedetele ASEM, acompaniate 
live de Alex Calancea Band. A urmat formaţia Lăutarii și 
Nicolae Glib, Lidia Bejenaru, Ion Paladi, Lidia Istrati ș.a

L.L.

ASEM a împlinit 20 de ani.

La mulţi ani, ACADEMIE! 
”Este o deosebită onoare  de 

a păstra amintirea primului rector 
al ASEM în întruchiparea unui fru-
mos basorelief, realizat cu spriji-
nul colectivului academiei, dar și 
din generozitatea unor sponsori”, 
a menționat Grigore Belostecinic, 
actualul rector al ASEM.

Sculptorul Veaceslav Jiglițchi 
a adăugat  : ”Din realizarea baso-
reliefului, ne-am convins cu toții 
că Paul Bran a fost un bărbat cu 
adevărat frumos, inteligent, iar 
munca la această operă de artă 
mi-a adus o plăcere enormă”.

Florina Bran, soția profesoru-
lui Bran, a spus: ”Basorelieful este 
unul deosebit ce simbolizează ve-
gherea, de sus, a lui Bran, asupra 
Academiei, pentru care dânsul 
și-a dedicat și sufl etul, și energia”.

Cuvinte de omagiu au fost 
aduse, în amintirea primului 
rector al ASEM, de către Vale-
riu Muravschi, ex-prim-minis-
trul R.Moldova, rectorul ASE 
București, Ion Roșca, profesorii 
Vasile Șoimaru, Oleg Stratulat, 
discipolii Ghenadie Ciobanu ș.a.

Alina CODREANU

Paul Bran e cu ochii 
pe ASEM

Senatul ASEM a 

decis instalarea 

unui basorelief, 

la Academia de 

Studii Economice 

din Moldova, în 

cinstea primului 

rector al ASEM, 

profesorul Paul 

BRAN. Placa 

comemorativă 

a fost dezvelită 

de ziua ASEM, în 

prezenţa soţiei 

regretatului Paul 

Bran, Florina Bran 

şi a înalţilor oas-

peţi din România, 

Bulgaria, Belarus, 

Italia.  

Are aceeași vârstă ca ASEM! Este vorba des-

pre studenta anului doi la “Business și Adminis-

trare”, Olga Podoleanu. S-a născut pe 25 sep-

tembrie 1991, împreună cu alţi 10 colegi de la 

alte facultăţi, exact atunci când învăţământul 

superior din RM s-a îmbogăţit cu o instituţie în 

domeniul economiei. Ambiţioasă, puternică, de 

curând și domnișoară de afaceri, Olga spune că 

SOARTA e de vină că a ajuns la ASEM.

“A FOST ÎN TOTALITATE 
ALEGEREA PROPRIE”

De ce ai ales anume ASEM, cum ai ajuns aici?

- “Eu din clasa a 9-a am visat să ajung la ASEM. Pro-
babil din cauza imaginii și a reputaţiei pe care o are 
ASEM-ul. De la început nu eram sigură că am să fi u 

admisă, din cauza concurenţei mari, dar am reușit. Am 
ales economia în loc de medicină. Nu știam ce universi-
tate să aleg și am ales ASEM. A fost în totaliate alegerea 
proprie”. 

Este ASEM-ul pe măsura așteptărilor tale, te-ai 

dezamăgit de instituţie de când ești aici?

- “Deloc. Deopotrivă, cunoștinţele pe care le-am 
acumulat în primul an m-au ajutat enorm. De curând 
mi-am deschis propria afacere, iar fără studiile de aici 
nu aș fi  reușit. Eu mi-am îndeplinit dorinţa venind să 
studiez la ASEM”.

Data de 25 septembrie nu este singura care i-a mar-
cat oarecum viaţa. Pe 16 septembrie, Olga și-a deschis 
propria afacere. Este vorba derspre o cafenea în locul de 
baștină, Cărpineni, raionul Hâncești. Data înregistrării 
afacerii este o dată semnifi cativă, deoarece în această zi 
părinţii ei au sărbătorit 21 de ani de căsnicie. Spune că 

toate evenimentele importante din viaţa ei sunt legate 
de anumite date, care, iată, îi poartă noroc.

“MULŢUMESC MĂMICII 
CĂ M-A NĂSCUT ÎN ACEASTĂ ZI”

Cum te-ai simţit când ai afl at că ești de aceeași 

vârstă cu instituţia unde îţi faci studiile?

- “De această coincidenţă am afl at accesând site-ul 
ASEM. Când am văzut am rămas plăcut surpinsă. Am 
simţit că trebuia să fi u aici și că am făcut alegerea po-
trivită. Soarte e de vină probabil. Eu nu pot să fi u în altă 
parte decât la ASEM. Anul acesta e plin de 20-uri și mă 
simt onorată să fi m de aceeși vârstă. Mulţumesc mămi-
cii că m-a născut în această zi.”

Olga Podoleanu:  “Nu pot fi  în altă parte, decât la ASEM!”
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Au dat curs invitaţiei la eveniment 
personalităţi distincte ale vieţii acade-
mice, politice și economice a ţării, repre-
zentanţi ai universităţilor din ţară, pre-
cum și a instituţiilor de învăţământ su-
perior cu profi l economic din România, 
Ucraina, Belarus, Rusia, Bulgaria și Italia, 
cu care ASEM întreţine strânse relaţii de 
colaborare. 

În context, s-a dat citire mesajului de 
felicitare din partea președintelui interi-
mar al ţării, Marian Lupu, care a fi nalizat 
cu un Ordin de Onoare oferit Academiei. 

În alocuţiunea sa, prim-ministrul Re-
publicii Moldova, dl Vlad Filat a subliniat 
importanţa, contribuţia și valoarea pe 
care o are corpul profesoral-didactic al 
ASEM în edifi carea unei societăţi libere, 

democratice și prospere.
În acest context, Vlad Filat a spus că 

nu există în Republica Moldova, vreo in-
stituţie cu profi l economic în care să nu 
activeze absolvenţi ai ASEM-ului.

„Astăzi întreaga societate este con-
vinsă de faptul că doar printr-un învăţă-
mânt modern și performant, prin studii 
economice profunde, Moldova se poate 
alătura familiei ţărilor democratice eu-
ropene. Pentru atingerea acestor dezi-
derate, stimaţi profesori care activaţi la 
ASEM, vă îndemn să pregătiţi în continu-
are economiști buni care vor contribui la 
dezvoltarea ţării noastre”, a menţionat 
Vlad Filat.

Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic 
a menţionat că înfi inţarea instituţiei la 

ASEM a împlinit 20 de ani de la fondare. 

 Conform tradiţiei, de ziua ASEM are loc Simpozionul Știinţifi c Internaţional. Tema ediţiei curente: “Republica Moldova: 20 

de ani de reforme economice”

Accentul festivităţilor prilejuite aniversării a 20 –a de la fondarea 
Academiei de Studii Economice din Moldova a picat vineri, 23 sep-
tembrie, pe o manifestare cu nuanţe artistice la Palatul Naţional.

Nu înainte însă de deschiderea ediţiei de rând a simpozionului şti-
inţifi c internaţional “Moldova: 20 de ani de reforme economice”.

 Dr. Honoris Causa al ASEM, Velicico Adamov, rector al Academiei “D.I. Tzenov” 

din Bulgaria a venit la ASEM cu o sculptură în lemn, imagine a celor 2 universităţi 

înrudite, semn de colaborare pe veci.

 Oaspeţii de la Institutul Economic al Academiei Române 

au fost în egală măsură originali în alegerea darurilor sim-

bolice.

 Cca 80 din cei mai buni angajaţi ai ASEM și prieteni ai insti-

tuţiei din exterior au primit onoruri deosebite de ziua jubiliară 

a ASEM: însemnele simbolice ale instituţiei. 

25 septembrie 1991 a împlinit aspiraţii-
le multor generaţii care practicau știinţa 
și învăţământul economic în Republica 
Moldova.

„De la bun început, scopul instituţiei 
s-a axat nu doar pe pregătirea propriu-
zisă de specialitate a studenţilor, dar 
și pe educarea unei noi mentalităţi, în 
spiritul libertăţii de gândire și acţiune, 
al pragmatismului și al efi cienţei vieţii”, a 
spus Grigore Belostecinic.

În cadrul ceremoniei, Prim-ministrul 
Vlad Filat a înmânat din numele Guver-
nului diplome de merit mai multor pro-
fesori care activează la ASEM.

Pentru merite deosebite în dezvol-
tarea știinţifi că și învăţământul econo-
mic, cu diplome de gr. I: au fost menţi-
onaţi: Dorin Vaculovschi, decanul facul-
tăţii „Economie Generală și Drept”; Eu-
genia Feuraș, director Școala Doctorală; 
Rodica Hâncu, șef catedra „Investiţii și 
Pieţe de Capital”; Marina Belostecinic, 
șef catedra „Management”; Ilie Costaș, 
șef catedra „Cibernetică și Informatică 
Economică”;

Cu diplome de gr. II au fost menţi-
onaţi Pavel Tostogan, catedra „Conta-
bilitate și Audit”; Lidia Pleșca, director 
pentru instruire al Colegiului Naţional 
de Comerţ; Elena Sârghi, profesor CNC și 
Tudor Dorodaico, inginer-șef ASEM.

MULT SUCCESS 

ȘI SUSŢINEREA 

MINISTERULUI DE PROFIL!

Prezenţ la eveniment, Ministrul Edu-
caţiei, Mihail Șleahtiţchi a îndemnat 
ASEM-ul să stea de veghe învăţămân-
tului economic așa cum poate mai bine, 
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La mulţi ani, ACADEMIE!

 Elita politică și economică a ţării și-a dat întâlnire vineri, 23 septembrie, în cadrul unei manifestări cultural-artistice dedi-

cată aniversării a XX- ea a ASEM. Gazdă a fost Palatul Naţional.

înnobilându-l cu tot ce e mai nou și per-
formant în domeniu.

Ministerul Educaţiei, de asemenea 
a ţinut să menţioneze unii angajaţi ai 
ASEM. În legătură cu aniversarea a 20 
ani de la fondarea Academiei de Stu-
dii Economice din Moldova, diplome 
pentru merite deosebite în dezvoltarea 
știinţifi că și învăţământul economic au 
primit: Aurelia Tomșa, Alic Bîrcă, Ludmila 
Bilaș, Ion Panfi l, Vasile Scutelnic, Nadejda 
Botnari, Tudor Dumitraș, Angela Casian, 
Ion Pârţachi, Anatol Godonoagă, Natalia 

Zlatina, Natalia Prodan, Natalia Lobanov, 
Elina Benea-Popușoi, Violeta Moloșag, 
Ludmila Spinei, Galina Mîrza, Djulieta 
Rusu, Svetlana Sanduţa, Ion Suhaiţchi.

VOI ȘTIŢI 

UNDE VĂ AFLAŢI?

Întrebarea retorică a fost adresată 
publicului de către rectorul ASE Bucu-
rești, dl Ion Roșca. În timp ce publicul 
se gândi la răspus gen “În Palatal Na-

ţional, care a adunat, deopotrivă pre-
ședinţi de ţară și menajere, pe care îi 
leagă o invitaţie legată de sărbătoarea 
ASEM ”, Ion Roșca găsi cel mai original 
răspuns: “Vă aflaţi într-o mină de dia-
mante, strălucirea cărora emană scli-
piri aparte. Un luciu specific doar cu-
noștinţelor! Vreţi să fiţi bogaţi? Atunci 
investiţi în minele de diamante. Și vă 
rog să-mi promiteţi un singur lucru: să 
fiţi sănătoși!”

Liuba LUPAȘCO

 Un număr select de profesori au primit diploma de recu-

noștinţă din partea Guvernului și a Ministerului Educaţiei în 

cadrul ceremoniei festive, seara, la Palatul Naţional.

 Prietenii și de sărbători se cunosc. Rectorii universităţilor 

din Moldova, membrii Consiliului Rectorilor au ţinut să adu-

că personal omagii ASEM-ului. 

 Pentru că economia nu suportă falsul, Alex Calancea Band 

a acompaniat live partea “ușoară” a concertului.

 Corul “Cantabile”. E ceea ce face instituţia noastră absolut 

incomparabilă. O duzină de “îngeri”- ţe economiste cu voce 

divină.

 Festivitatea a continuat cu o recepţie în aer liber pentru 

invitaţi și oaspeţi aleși și a culminat cu un fenomenal foc de 

artifi cii. 

 O dată în viaţă, la 20 de ani, a meritat să ne permitem Lă-

utarii. 
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Sfârșit. Început în pag. 1

Ce înseamnă ASEM pentru tine ?

- “La ASEM eu mă simt liberă, ca la 20 de ani. Suntem de-o 
seamă, atunci ne înţelegem foarte bine. Este locul unde pot să 
mă afi rm. Este un loc unde te simţi independentă și ai posibili-
tatea să-ţi exprimi opinia”. 

Cum ţi-ai petrecut ziua de naștere, dar cea a ASEM-

ului?

- “Am ieșit în oraș cu familia și prietenii. Am avut două mo-
tive de sărbătoare. Mulţi colegi de la ASEM nici nu știu că sunt 
născută pe 25 septembrie.”

‘’ACUM, LA 20 DE ANI... MĂ SIMT LIBERĂ”…

Cum este viaţa la 20 de ani din perspectiva studentei și 

a domnișoarei de afaceri?

- “Este o vârstă foarte frumoasă. Important este că am tre-

cut de majorat, cum spune tatăl meu – “18 ani e vârsta majo-
ratului, 20 de ani – vârsta măritatului”. Mă simt mai încrezută 
în mine. Am încredere că pot face multe lucruri, că pot obţine 
tot ce-mi doresc. Pot să iau propriile decizii și mă bucură acest 
lucru. Acum la 20 de ani, mă simt liberă”.

Ce aspiraţii ai, scopuri, unde vrei să ajungi?

- „ Îmi doresc să călătoresc foarte mult. Îmi place să văd 
lucruri noi. Mi-aș dori să vizitez Elveţia, să lucrez acolo. Dar cel 
mai mult îmi doresc să mă perfecţionez în domeniul econo-
miei. Elveţia e locul potrivit, cu atât mai mult că îmi place și 
ciocolata lor. ”

Unde te vezi peste încă 20 de ani?

- „ Peste 20 de ani mă văd exact așa cum este tatăl meu. 
Având o poziţie bună în societate, afacerea proprie și mult suc-
ces, iar când voi fi  mamă și copii vor crește, îi voi îndemna și pe 
ei să studieze la ASEM”.

Corina MOROZAN

BURSĂ PENTRU STUDENŢII ASEM 

DE LA AMBASADA 

AZERBAIDJAN-ULUI ÎN RM

La 9 septembrie 2011 Ambasadorul Republicii 

Azerbaidjan în Republica Moldova, excelenţa sa 

Namig Aliyev a vizitat Academia de Studii Economi-

ce din RM. Vizita a purtat caracter de informare și 

identifi care a posibilităţilor de colaborare.

În cadrul discuţiei rectorul ASEM prof. Grigore Be-
lostecinic l-a informat pe Ambasador despre istoria, 
structura și activitatea Academiei de Studii Economice.

Excelenţa sa Namig Aliyev, ghidat de rectorul 
ASEM a ţinut să  viziteze blocurile Academiei, audito-
riile, biblioteca știinţifi că, Incubatorul de Afaceri, Sala 
Multimedia ș.a.

Părţile au discutat posibilităţile stabilirii și dezvol-
tării unui dialog știinţifi c și didactic între instituţiile 
superioare cu profi l economic din ambele ţări, refe-
rindu-se în mod special la programe de schimb între 
studenţi  și profesori

Ambasadorul Republicii Azerbaidjan a exprimat 
dorinţa de a organiza la sfârșitul anului 2011 în ASEM 
o expoziţie consacrată împlinirii a 20 de ani de inde-
pendenţă al Republicii Azerbaidjan.

La sfârșitul întrevederii Ambasadorul a dăruit o se-
rie de cărţi Bibliotecii ASEM și a propus ASEM-ului să 
lanseze un concurs între studenţi, premiul mare fi ind 
o bursă anuală pentru învingător, oferită de statul azer.

În vizita sa la ASEM, Ambasadorul Republicii Azer-
baidjan în Republica Moldova a fost însoţit de către 
Vugar Novruzov, Președintele Congresului Azer din 
Moldova.

L.L.

La ASEM s-a da startul 

dezbaterilor publice. 

Studenţii de la faculatea 

„Finanţe” împreună cu 

profesorii de la catedra 

„Investiţii și Pieţe de 

Capital” au organizat câteva 

întruniri despre integrarea 

europeană a RM și atragerea 

investiţiilor străine. În 

cadrul dezbaterilor, 

studenţii au încercat să 

exprime realitatea cu care 

se confruntă în prezent 

economia Republicii 

Moldova, propunând și 

soluţii.

Dezbaterile s-au desfășurat 
sub genericul, “Moldova și in-
tegrarea europeană” și “Clima-
tul investițional în Republica 
Moldova, evoluție în timp și 
perspective”. La dezbateri au 
fost invitați, directorul MIEPO, 
profesor la catedra “Investiții 
și piețe de capital”, Denis Jeli-
malai, specialist al Ministerului 
Economiei, absolvent al școlii 
masterale ASEM, Alexandru Vla-
senco, reprezentant MIEPO Irina 
Beziazâcinaia și alţi invitaţi. 

Studenţii nu s-au limitat 

Olga Podoleanu: “Nu pot fi  în altă parte, decât la ASEM!”

Ce poţi face tu pentru ţară?
 Studenţii ASEM 

înţeleg să petrea-

că timpul liber 

inclusiv partici-

pând la tourna-

mente. „Climatul 

investiţional în 

RM: evoluţii în 

timp și perspec-

tive” este ceea ce 

dezbat aici.

 Moldova 

și Integrarea 

Europeană 

poate pro-

voca interes, 

dacă tema 

e accesibil 

abordată

doar la neajunsurile economiei 
naţionale ci au propus multi-
ple practici de îmbunătăţire a 
acesteia. Prezentările ilustrate 
de studenţi s-au axat pe date 
statistice, grafi ce, cifre relevan-
te care au captat atenţia celor 
prezenţi. De asemenea, un 
student a  vorbit despre nece-
sitatea creării unei idei naţio-

nale comune ce ar putea să ne 
motiveze să facem ceva pentru 
ţară, și nu doar să cerem ceva 
de la ea.

În cadrul dezbaterii studen-
ţii și-au arătat nemulţumirea 
faţa de condiţiile în care trăim, 
la care reprezentantul MIEPO, 
Irina Beziazîcinaia l-a citat pe 
Kennedy, „nu întrebaţi ce poate 

să facă ţara pentru voi, întrebaţi-
vă ce puteţi face voi pentru ţară”.

La fi nal, pentru implicarea 
activă în desfășurarea dez-
baterilor publice, studenţii și 
coordonatorii acestora li s-au 
oferit diplome de gratitudine 
de către doctorul în economie, 
Angela Baurciulu, catedra “Fi-
nanţe și Asigurări”. Totodată, 
studenţii au solicitat organi-
zarea altor dezbateri, întruniri, 
unde vor pune în discuţie și 
alte probleme ce infl uenţează 
direct sau indirect soarta fi ecă-
ruia din noi.

Cu prilejul aniversării a 20 
de ani de activitate, în cadrul 
ASEM au fost organizate pe 
parcursul lunii septembrie un 
șir de dezbateri universita-
re. Acestea au fost organiza-
te de Consiliul Studenţesc al 
Facultății “ Finanțe”,  în cola-
borare cu catedrele, „Investiţii 
și pieţe de capital”, „Filosofi e și 
politologie” și cu participarea 
studenţilor/ masteranzilor anu-
lui II și III. 

Mihaela GROZA

Studenta an II, Contabilitate

Foto de autor
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Formula Succesului: „Profesiona-

lism,  Pasiune, Perseverență” a fost 

tema unei întâlniri a studenţilor fa-

cultăţii “Contabilitate” cu absolven-

ţii acestei facultăţi, astăzi oameni de 

success. Au acceptat să împartă din se-

cretul succesului, viceministrul Finan-

ţelor, Victor Barbăneagră și Ecaterina 

Cechina, Director fi nanciar al fabricii 

“Bucuria”. Discuţia s-a înscris în șirul 

de evenimente dedicate aniversării a 

20-ea de la fondarea ASEM.

Chiar dacă au toate șansele să se 
molipsească de success în timpul orelor, 
avându-I ca profesori pe cei doi invitaţi, 
studenţii au folosit ocazia să petreacă 
timp discutând doar despre asta, fără 
frica de a rămâne cu tema neclară pen-
tru acasă.  

Cei doi invitaţi au avut multe de 
spus, întrucât sunt oameni cu o experi-
enţă în domeniu, care au ceva de trans-
mis, profesioniști de la care găsesc ce să 
ia cei ce n-au trecut încă prin anumite 
momentele, oameni care pot sugera 
cum și ce trebuie să știi ca să treci mo-
dest, nu și neobservat în carieră.

Victor Barbăneagră: “Nu e stilul 
meu să mă laud. Sunt contabil, iar con-
tabilii învaţă să comunice prin cifre, mai 
iscusit decât verbal. La început am vrut 
să fi u sportiv, dar am picat probele la 
admitere. 

Apoi, tocmai când era să fi u, fără o zi, 
la ușa Comisiei de Admitere de la UTM, 
eram decis să mă fac inginer în vinifi -
caţie, sora unui prieten ne-a lansat un 
gând de meditat pentru o noapte: “Bă-
ieţi, zice, eu în locul vostru aș merge să 

”Schimbarea” și ”Romanii contemporani” sunt cele 

două echipe care s-au duelat în cadrul victorinei la discipli-

na dreptul muncii și securității sociale, dedicată aniversării 

a XX-a a ASEM.

La concurs au participat studenţii anului III ai facultăţii 
“Economie Generală și Drept” (EGD), specialitatea DREPT, ju-
rizaţi de: Galina Pogoneţ, conf. univ., Natalia Ciobanu, lector 
superior, Irina Maxim, magistru în drept – Catedra Drept Privat, 
Mihaela Melnic, studentă - D283 și Valentin Rotaru, masterand 
ASEM. Invitaţi de onoare au fost Evlampie Donos, șef-catedră 
Drept Privat și Dorin Vaculovschi, decanul facultăţii EGD.

 Participanţii au avut de înfruntat trei etape de concurs, 
devenite tradiţionale, or, victorine de acest gen, la EGD, sunt 
organizate mai mult de cinci ani la rând. Așadar, prima etapă – 
“Prezentarea echipelor”, a constat din prezentarea unor fi lmu-
leţe, unde studenţii au arătat, în imagini, cum a evoluat viaţa 
de student de la fondarea academiei până în prezent.

“Proba intelectuală”  a inclus din întrebări referitoare la no-
ţiunile ce refl ectă dreptul muncii și securităţii sociale, la care 
participanţii și-au demonstrat aptitudinile de inteligenţă.

 Și, nu în utimul rând, “Tema pentru acasă”, unde echipele 

au realizat câte o scenetă și câte un fi lmuleţ. Echipa ”Schimba-
rea” (D 293) a încercat să afl e care este cea mai mare schimbare 
produsă în cei 20 de ani de independenţă în Republica Moldo-
va, iar echipa “Romanii contemporani” (D 295) au refl ectat cum 
arată viaţa de student în realitate.

Juriul a rămas destul de mulţumit și a apreciat eforturile 
echipelor, convingându-se încă odată că ”ASEM-ul dispune de 
studenţi inteligenţi, umoriști și plini de frumuseţe”, a menţio-
nat președintele juriului, Galina Pogoneţ.

 „Cei mai buni” au fost ambele echipe care au fi nalizat eta-
pele cu același număr de puncte – câte 69. Pentru prestaţia 
manifestată, participanţii s-au ales cu o tortă și mici premii 
din partea Consiliului Sindical al Studenților și Masteranzilor 
al ASEM. 

 Dorin Vaculovschi, decanul facultăţii EGD, încântat și el de 
evoluarea concursului, a menţionat: „Bravo că sunteţi cuteză-
tori, curajoși, sunteţi parte componentă a ASEM-ului. Mândriţi-
vă de această apartenenţă!”, a concluzionat dânsul.

De menţionat că victorina a fost organizată la iniţiativa lect. 
superior, Alexandra Tighineanu, Catedra Drept Privat, fi ind o fru-
moasă tradiţie la facultatea ”Economie Generală și Drept”.

Ana TRIBOI

Formula succesului în dimensiuni contabile

învăţ contabilitate! E mare perspectivă”. 
La cât de ocupată era doamna atunci, 
nu era nevoie de alte argumente. Și am 
venit la ASEM. În lista de admitere eram 
79 pe listă. A fost una din cifrele mele no-
rocoase, cred eu acum. Bine, pe parcurs, 
am fost tentat să mă transfer la Relaţii 
Economice Internaţionale. Dar decanul 
de atunci, om înţelept, mi-a zis așa: “Măi 
băiete, întreprinderi în ţara asta sunt 
puţine. Manager la ele poate fi  unul, iar 
contabili vor trebui mai mulţi. Apoi, fi i 
sigur, un contabil, cu priceperile pe care 
le deprinde poate ajunge manager, iar 
un manager –contabi, mai rar. Asta m-a 
liniștit, într-un fi nal” 

După absolvire, din mai multe oferte 
de angajare Victor a ales-o pe cea de la 
ASITO, apoi s-a implicat în unul din cele 
mai serioase proiecte de restructurare a 
întreprinderilor din Moldova: ARIA. 

Invitatul spune că “pentru o carieră 

de succes și pentru a reuși pe plan pro-
fessional trebuie să fi i foarte sîrguincios, 
să te apropii de profesor și să insiști asu-
pra neclarităţilor”. 

La rândul ei, Ecaterina Cechina, ac-
tualmente director fi nanciar la “Bucuria” 
spune că în anii ei de studenție  majo-
ritatea cărților au fost în rusă, iar timpul 
liber pe care îl avea, îl petrecea în biblio-
tecă citind cărți și conspecte.

Doamna Cechina a îndeamnă stu-
denţii să aprecieze posibilitățile și 
oportunitățile existente:  “Trebuie doar 

să aveţi dorinţă,  restul se face!” 

Perioada în care au fost studenți 
Ecaterina și Victor a fost una mai grea 
dar în cadrul unei ore ei au demonstrat 
că se poate de învățat, că putem fi  buni 
profesioniști și că de fapt timpul trebuie 
exploatat la maxim.

Veaceslav STURZA   

Victorină aniversară la dreptul muncii
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“20 de ani de formare a mecanisme-

lor pieţei libere: provocări și așteptări pe 

viitor”. Aceasta a fost tema unei dezbateri 

publice, organizate de facultatea Busine-

ss și Administrarea Afacerilor în contextul 

evenimentelor dedicate aniversării ASEM. 

La întâlnire cu studenţii a venit absol-

ventul primei promoţii a ASEM, Veaceslav 

Ioniţă actualmente profesor aici și  prin 

extensie - deputat, Președintele Comisiei 

Parlamentare “Economie Buget și Finanţe” 

Din start, profesorul Sergiu Chircă, unul 
din întemeietorii ASEM, a menţionat că la 
baza reformelor economice în Republica 
Moldova a stat primul parlament indepen-
dent al ţării, din care făcea parte și domnia sa: 

“A fost un parlament cu adevărat inde-
pendent. Cu deputaţi aleși pe circumscripţii. 
Nici nu mâncam la cantina Parlamentului, 
pentru că era prea scump. Eu mergeam aca-
să, că eram din Chișinău. Ceilalţi mergeau pe 
la cantine în oraș. Așa era. Alte valori aveam și 
altă dragoste faţă de neam. Ceea ce ne lipsea 
erau oameni școliţi să facă politică, așa cum 
se face în toată lumea.”

Dl Chircă a mai spus că regretă faptul că, 
dacă în învăţământul superior astăzi lucrurile 
se mișcă în direcţia cea bună, atunci școala 
generală e sub orice critică.

La rândul său, Veaceslav Ioniţă a spuc 
că încă Aristotel a încercat să dea răspuns la 
întrebarea cum poate ajunge un stat sărac – 
bogat și de ce unele imperii bogate ajung la 
limita sărăciei?

Unde-i cheiţa? – se întreabă retoric de-
putatul.

PLĂTIM PREA SCUMP 

PENTRU SERVICII 

DE PROASTĂ CALITATE

“Actualmente, trebuie să avem o abor-
dare critică asupra preţurilor pe care le plă-
tim. Or, Republica Moldova plătește anual 
un suprapreţ pentru produse și servicii cca 
10 mlrd. lei. În mare parte aceștia sunt bani 
vicioși, care nu ajung să fi e investiţi în dez-
voltare.

Moldova continuă să zboare în ţări stră-
ine din capitalele ţărilor vecine. Ca să plec la 
Toronto din Moldova trebuie să plătesc 1700 
euro. Dacă iau avionul din  Kiev – 700 euro.

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri din raionul Căușeni, 

satul Copanca, primește de la bugetul de stat 413.700 lei anual. 

Până acum doar 1000 de lei au fost cheltuiţi pentru activităţile cen-

trului: s-a sărbătorit Ziua Dragostei. Alţi 58 de mii lei s-au cheltuit 

pentru salarii. Consiliului raional spune că de fapt, centrul nu mai 

are bani necesari pentru activităţi sau reparaţii, chiar dacă 269.200 

lei alocaţi pentru reparaţii nu au fost utilizaţi, iar Centrul activează 

într-o școală închisă unde nu este curent electric, apă și căldură.

Aceste constatări au fost făcute publice în cadrul Clubului de Pre-
să al Societăţii Civile întrunit pe 16 septembrie  în ședinţă pe tema: 
“Cu ce se ocupă tinerii în localităţile rurale?”.

S-a constatat că deși sunt alocaţi bani Centrelor de Resurse pen-

tru Tineri, interesele și culorile politice infl uenţează asupra gestionării 
acestor bani. 

Monitorizarea CNTM a scos la iveală multe alte stări de fapt, deloc 
optimiste pentru viitorul tineretului de la sate:

- 30% din totalul activităţilor pentru tineret desfășurate în RM 
sunt activităţi culturale și 22% sunt activităţi sportive, chiar dacă exis-
tă buget alocat separat pentru sport;

- Majoritatea activităţilor desfășurate sunt lipsite de o abordare 
strategică și nu oferă rezultate pe termen mediu sau lung; Unele ra-
ioane benefi ciază de suport fi nanciar considerabil pentru domeniul 
tineret. Spre exemplu Leova, pentru 2011 are un buget de 1,9 mln 
lei, egal cu bugetul Ministerului Tineretului și Sportului în anul 2010 
la acest capitol;

- În schimb, tinerii din raioanele Glodeni, Ocniţa, Ștefan-Vodă au 
primit 0 lei pentru desfășurarea activităţilor în domeniu. 

- Raioanele  Fălești, Hâncești, Rezina ș.a  nu au buget și nici plan 
de acţiuni pentru tineret, pentru că nu există specialist pentru tineret. 

- Din bugetele alocate pentru activităţi de tineret, acolo unde 
există,  22% prezintă premii bănești, care se oferă în bani lichizi, 14% 
diplome, 10% cadouri și suvenire și 9% fl ori. Datele sunt comparabile 
cu articole de cheltuieli ce sunt strict necesare pentru desfășurarea 
activităţilor de tineret, cum ar fi  9% alocaţi doar pentru birotică, 11% 
pentru transport și 2% pentru produse alimentare. 

- Sunt desfășurate puţine activităţi de instruire pentru tineri. Ni-
ciun plan de acţiuni desfășurate în raioane nu conţine activităţi ce ar 
ţine de promovarea și discutarea cu tinerii a subiectului de integrare 
europeană.

Corina MOROZAN

Veaceslav IONIŢĂ: “Vreau energie electrică 
la pachetul “Student”

Liberalizarea preţurilor și concurenţa  e 
o lecţie pe care nu am învăţat-o bine. Toate 
relele vin de la inspectorii care sunt purtători 
de ștampile. În competiţia pentru o econo-
mie funcţională astăzi câștigă cel cu acces la 
ștampile. În construcţii, e calculat déjà – va-
loarea mitei pentru fel de fel de hârtiuţe se 
ridică la 30 % din costul proiectelor.

Eu nu cred în monopoluri naturale. Stu-
dentul care îmi vorbește despre aceasta la 
examen riscă să pice testul. 

“VREAU SĂ CUMPĂR ENERGIE 

TERMICĂ GHIDAT 

DE PUBLICITATEA LA TV”

Or, cine verifi că azi Termocomul, cel care 
include în facturi pierderi de milioane? Cine se 
pune cu cei care ne livrează energie electrică, 
unde consumatorul e singur în faţa unei echi-
pe de juriști cu un salariu de 20 000 lei pe lună. 
Și ce câștigi, dacă câștigi, paguba morală care 
nu o poate depăși pe cea materială?”

 “Eu vreau energie electrică la pachetul 
“Student”, așa cum în toată lumea există di-
ferite pachete de livrare. Mai vreau să cum-
păr energie termică după publicitatea la TV. 
Vreau o economie inteligentă, în care pre-
statorul să cucerească consumatorul, nu așa 
cum se face astăzi în Moldova.

Studenţii de azi sunt promotorii unei noi 
atitudini economice. Pentru aceasta însă tre-
buie să rupeţi cărţile. Să învăţaţi.”

CUM SĂ TE VINZI MAI SCUMP?

La întrebarea unui student referitor la 
angajarea prin cunoscuţi, mai ușor decât prin 

cunoștinţe, deputatul a răspuns: 
Cunoștinţele, abilităţile și curajul e ceea 

ce garantează succesul în viaţă. Pentru aceas-
ta însă, trebuie să se știe că au cam trecut 
timpurile când fi rmele angajau neamuri. Or, 
până și “la stat” din start trebuie să muncești, 
pentru că s-ar putea să ai ca șef unul anga-
jat nu prin concurs ci așa cum a fost odată. 
Cineva totuși trebuie să muncească: “Atunci 

când intri prima dată în faţa unei noi grupe, 

psihologic îi detectezi din start: vreo 3 rup 

cărţile și vor ajunge sus de tot, alţii sunt mai 

șmecheri și se vor descurca destul de bine. 

Alţi vreo 4 sunt candidaţi la fotolii moi pen-

tru că ţin situaţia sub control și nu accepta 

tot ce li se spune, dar obţin ceea ce le con-

vine. Vreo 10 sunt purtaţi de val, cu gândul 

la străinătate, iar vreo 2 chiar, îmi pare rău 

dar, îi văd candidaţ la pușcărie. Asta e!

Eu mă bucur când întâlnesc foști studenţi 
cu afaceri proprii și mă întristez atunci când îi 
întâlnesc vânzând varză la piaţă. Pentru că 
știu că în ASEM există platforma pe care poţi 
să crești, să te molipsești de performanţă, să 
vrei mai mult” - spune invitatul.

Referitor la motivaţie, Veaceslav Ioniţă a 
spus că în mare parte tinerilor le lipsesc aspi-
raţiile și …soţiile: “Ce n-aș face eu, soţia îmi 
zice că e “așa și așa” pentru că e doar o părti-
cică din ceea ce pot, de fapt.”  

Apoi, ca să te afi rmi, trebuie totuși să 
muncești vreo 3-4 ani pentru CV și experi-
enţă, banii contând mai puţin. Apoi, lucrurile 
se rezolvă de la sine. Oamenii valoroși sunt 
la mare căutare și nu vor fi  lăsaţi să plece la 
concurenţi.

Liuba LUPAȘCO

DOAR 1000 DE LEI ȘI ACEȘTIA 

PENTRU A SĂRBĂTORI DRAGOSTEA
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Patru foști absolvenţi ASEM și-

au împărtășit succesul cu tinerii 

studenţi de la facultatea Business 

și Administrare. Fiecare a încercat 

să-și spună povestea cu bune și cu 

rele. Studenţii la rândul lor au luat 

aminte, au adresat întrebări des-

pre cum să devii un prosper om 

de business și ce calităţi trebuie 

să întrunească în sine un viitor om 

de afaceri. 

Succesul este probabil răsplata 
pentru studii și munca depusă zi de 
zi. Fiecare dintre invitaţi a demon-
strat că, pentru a avea succes sau cel 
puţin să fi i mândru de ceea ce faci 
este important să știi ce vrei, să ai un 
scop pe care tinzi să-l îndeplinești, 
să ai voinţă și să fi i ambiţios. Toţi 
activează în cadrul unor  companii 
cu renume, iar acest lucru îi catalo-
ghează ca fi ind modele de urmat 
pentru începători. 

La eveniment au participat foști 
absolvenţi a diferitor promoţii ca: 
Eugen Hristev, promoţia 1994, di-
rector „I.M. Trimetrica”, președinte 
Rotary Club, Natalia Cogălniceanu, 
promoţia 2004, secţia comunicare și 
marketing la Moldcell, Mihail Popes-
cu, promoţia 2008, departamentul 
resurse umane „Coca-Cola, îmbute-

liere la Chișinău” și Viorel Rusu, pro-
moţia 1995, I.M.”Transterminal - F”.

Fiecare dintre ei au o poveste in-
teresantă în spate care merită auzi-
tă. Viorel Rusu, în pofi da experienţei 
acumulate nu se consideră un om 
de succes sută la sută, „e prematur să 
vorbesc despre succes, chiar după 17 
ani de experienţă”. Succesul se atinge 
prin multă muncă și implicare. Eugen 
Hristev, director I.M. „Trimetrica” spu-
ne că pe vremuri era mai complicat 
să înveţi, internetul nu era atât de 
răspândit, iar munca în echipa nu era 
un „must-have”, „în epoca informaţio-
nală nu există scuză pentru a nu ști, 
iar studenţii ar fi  bine să se implice în 
diferite proiecte și ONG-uri. ”. 

Toţi au pomenit că fără cunoștin-
ţe nu faci nimic, deși în ziua de azi 
puţini sunt cei care acordă atenţie 
diplomei, „nu am angajat o persoană 
în trei ani în baza diplomei. Nu poţi 
turna 5 litri într-un borcan de trei li-
tri”, a menţionat Mihail Popescu. 

Calea spre succes vine din per-
severenţă, ambiţie, dorinţă și conști-
entizarea riscurilor. Nu ai dreptul să 
te aventurezi într-o afacere dacă nu 
știi ce te așteaptă. „Riscul în business 
este că în cazul în care pierzi....vinzi 
apartamentul, iar mulţi nu își dau 
seama ce înseamnă să riști până la 

capăt”, adaugă Eugen Hristev. 
Studenţii erau curioși ce calităţi 

te face să ajungi un om de afacere 
prosper, „oamenii cu care lucrezi 
sunt importanţi, responsabilitatea 
și orientarea spre rezultat”, spune 
Mihail Popescu. Pentru Natalia Co-
gălniceanu cele mai importante ca-
lităţi sunt cunoștinţele, perseveren-
ţa și adaptabilitatea. De asemenea a 
fost menţionat spiritul competitiv și 
combativ, „poţi face un gol fantastic, 
dar dacă îl faci în propria poartă.....”, 
adaugă Eugen Hristev.

Să ajungi sus e ușor, mai greu e să 
te menţii acolo. Calea spre succes nu 
poate fi  fără obstacole și greutăţi, „m-
am confruntat cu obstacole ca lenevia 
oamenilor, lipsa resurselor fi nanciare 
și incapacitatea de a lucra în echipă”, 
spune Viorel Rusu și „lupta lăuntrică, 
cu tine însuţi, care e o luptă continuă”, 
mărturisește Eugen Hristev.

Spre fi nal, invitaţii au primit me-
dalii jubiliare cu ocazia aniversării a 
20 de ani de la fondarea Academiei 
de Studii Economice din Moldova. 
Unul din participanţi, Eugen Hristev 
ne-a spus că intenţionează să elabo-
reze un proiect în cadrul ASEM cu 
implicarea studenţilor.

Corina MOROZAN

Absolvenţi ASEM – 
oameni de succes

  Poză de grup după întâlnirea cu studenţii: Absolvenţi ASEM – oameni de succes. 

Foto: Ana PAVALACHI

 Absolvenţii ASEM: Eugen Hristev, Natalia Cogălniceanu, Mihail Popescu și Viorel Rusu dezvăluie formula succesului. 

Foto: Ana PAVALACHI
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Ziua Academiei a fost o ocazie 

în plus pentru vedetele facultăţii 

Relaţii Economice Internaţionale 

de a-și demonstra alte talente de-

cât cel de a învăţa și a gândi econo-

mic în relaţii internaţionale. 

În plină zi de marţi, 20 septem-
brie, studenţii facultăţii REI au cântat 
și au dansat de răsuna aula blocului 
A. Tinerii și-au luat în serios misiunea 
de a promova piese în diferite limbi, 
astfel încât la doar 10 minute de la 
începerea spectacolului  nu găseai 
un loc liber în sală. 

Festivalul vedetelor REI, devenit 
deja tradiţie, a fost deschis și de astă 
dată cu Imnul REI. Decanul Facultă-
ţii, Dumitru Moldovan a salutat ini-
ţiativa studenţilor de a aduce încă o 
notă de optimism și bucurie în aces-
te zile, de aniversare, trăite frumos 
de ASEM și studenţii săi.  

Organizatorii manifestării, An-
drei Sârbu, Dana Muntean și Mihai 
Ursu au invitat rând pe rând artiștii 
în scenă, iar aceștia, la rândul lor, au 
demonstrat că așa cum vorbesc bine 
în mai multe limbi utile relaţiilor in-

ternaţionale, cântă, dansează, dar și 
glumesc cu o iscusinţă la fel de „po-
liglotă”. S-a cântat în spaniolă, en-
gleză, franceză, rusă și română. S-a 
dansat în ritmuri indiene, ţigănești și 
arăbești. S-a glumit în exclusivitate 
în română, dar cu morală. Renumita 
echipă TVC a Facultăţii, „RecrEaţIe” 
a luat „în căruţă” actele de corupţie 
care ne plasează ţara în vârful clasa-
mentelor de acest gen, a glumit pe 

seama viciilor costisitoare și deloc 
onorabile tinerilor: fumatul, consu-
mul de băuturi alcoolice și …neres-
pectarea regimului la cămin.  

Într-un fi nal, în ritmurile „We are 

the world”, vedetele ASEM și-au în-
demnat colegii să nu uite că lumea e 
frumoasă și poate fi  bună în măsura 
în care fi ecare din noi contribuie la 
aceasta.

Nadejda BORTA

Absolvirea ASEM 
Nu știu dacă am vreun sentiment în legătură cu absolvirea 

ASEM. Pe 8 iulie, are loc Ceremonia de Înmânare a Diplomelor 
pentru Promoţia 2011.  Am scris aceste fraze și am lăsat arti-
colul draft pentru toată ziua. Și mi-am dat seama că nu am 
dreptate. Ultimele 148 de săptămâni (da, da, trei ani) au fost 
trăite foarte din plin. Nu anume datorită Academiei de Studii 
Economice, ci oamenilor speciali pe care i-am cunoscut acolo, 
colegi și profesori. Unii din acești oameni astăzi îmi sunt cei 
mai buni amici.

Sunt trei persoane (nu zic de mami și tati care au contri-
buit la alegerea facultăţii) care în 2008 m-au îndemnat să aleg 
ASEM și REI – Polina C., Diana C. și Elena C.  Rating-ul ASEM în 
vara 2008 l-am luat de pe Torrents.md-ul nostru și Forum-ul de 
acolo. Diana C., Elena C. și Dumitru V. După discuţiile în chat și 
recomandările lor de acolo am înţeles că ASEM-ul are să fi e cea 
mai bună opţiune pentru mine.

„Diplomat, ambasador, în cel mai rău caz… funcţionar al mi-
nisterului de externe sau funcţionar în multitudinea de companii 
cu capital străin care se deschid în Chișinău, succes la alegere” – 
mă încuraja Diana C. când am întrebat despre ASEM.

„Salut, dacă sincer nu chiar înţeleg cum am devenit așa brusc 
un exemplu de urmat. În fi ne nu sunt cea mai bună..dar mă stră-
dui să fi u printre cei mai buni…Prima,  cu banii la sesiune…func-
ţionează perfect doar atunci când : 1. Ţi-e extraordinar de lene să 
înveţi și 2. Când într-adevăr nu știi nici o boabă la obiectul dat.  

Ceea ce, probabil, ar putea să te afecteze, ar fi  colegii care știi 
că nu cunosc nimic însă la sfârșit vor avea note mult mai mari ca 
ale tale. Dar asta e realitatea crudă în ziua de azi. Încearcă să te 
conduci după principiul că înveţi pentru tine și ceilalţi nu contea-
ză. Ei fi ind doar niște exemplare de concurenţă, desigur, încearcă 
să fi i mereu the best!

Cunoscuţi …puţini..însă nici nu am îndrăznit să apelez la ei.
În privinţa la cea mai bună academie - nu pot să judec obiec-

tiv, deoarece e cea la care învăţ și e unica la care mi-am făcut stu-
diile până acum, deci orice caracteristică ar fi  una subiectivă din 
punct de vedere al știinţelor economice. Da, așa, este considerată 
cea mai bună instituţie de învăţământ. Mă mir cât de mult arzi 

de nerăbdare să fi i studentă și mă bucur că generaţia care vine 
deţine și așa gen de pesoane. Sper să ai mult succes și să reușești 
la admitere!”

Admitere. 16 iulie 2008. 
O îmbulzeală grozavă de credeai că se termină universită-

ţile în ţara asta. Am dat un interviu la ProTV - ziceam că sunt 
foarte sigură că voi fi  admisă. Și am fost. Pe 4 august, căţărată 
pe gard, acasă, la bunica (ca să am semnal la telefon), mi s-a 
sunat și mi s-a zis că sunt admisă. Și sigur că eram cea mai fe-
ricită - urma să-mi petrec următorii trei ani de studii la cea mai 
prestigioasă universitate din ţară.

Și am petrecut.
Anul I

Asociaţia Economiștilor din Moldova, Departamentul Ti-
neret. Balul Bobocilor. Senatul Studenţesc. Protestele. Leader 
Project. Ziarul facultăţii REI Action. Simpozionul Internaţional 
al Tinerilor Cercetători. WooW!!! La Munte. Mulţi oameni inte-
resanţi.

Anul II

L-am făcut în state. Aceasta este o istorie mult mai intere-
santă, trăită într-o altă parte a lumii, într-un alt ritm de viaţă. 
Anul II la ASEM pentru mine a însemnat transferarea creditelor 
de la universitatea din state, și o lună - iunie 2011- cu multe, 
multe conspecte și diferenţe. Mulţumiri Danei Munteanu pen-
tru conspecte și Oxanei Turtureanu pentru că m-a ghidat prin 
teancul de învăţat.

Anul III

Cel mai interesant an de facultate pentru mine, anume în 
Moldova. Am scris pentru Curierul Economic. Obiecte intere-
sante, profi  cu experienţă. Și deja proiectele frumoase așa ca 
grupul de pregătire GMAT au completat și mai bine anul.

Am început facultatea Relaţii Economice Internaţionale în 
cea mai interesantă perioadă a economiei din ultimul deceniu: 
criza economică mondială. De prin 2008, am început să citesc 
economie și să învăţ “the inelegant argot of economists.”

Va continua. 

Așa scrie Victoria pe blogul ei: 

www.victoriavlad.com 

Festivalul vedetelor REI

Galeria absolvenţilor ASEM

Fie că vin la întâlnire cu studenţii de azi, pentru a le vorbi direct despre 

formula succesului, fi e că se expun și oferă acestora sfaturi pe diferite reţe-

le de socializare, noi urmărim soarta absolvenţilor ASEM și intrăm nepoftiţi 

pe blogurile lor ca să le publicăm ideile și impresiile NECENZURAT. Victoria 

Vlad, absolventa facultăţii REI, actualmente masterandă la o universitate în 

state, este cea pe care am “vizualizat-o” recent.

Victoria VLAD: 

“Am zis celor de la PRO TV 

că voi fi  admisă. Si am fost” 
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- Dana, ce ne-a scăpat din CV-ul tău de 

invidiat, momente pe care crezi tu că le-ai  

mai reușit în cei trei ani de facultate? 

- În anul I am devenit șefă de grupă, re-
dactor-șef al buletinului informativ “REI Acti-
on”, am fost Bobocica REI. În anul II,  împreună 
cu Natalia Bejan am fondat și coordonat Clu-
bul de Discuții Economice ASEM. Iar în anul 
III,  în loc să absolvesc ASEM-ul cu colegii mei, 
am ales să accept bursa de studii pe care am 
câștigat-o de la Open Society Foundation și 
să plec să învăț un simestru la Bard College, 
iar altul în cadrul a Bard Globalization and In-
ternational Aff airs Program, în NY, SUA. 

“AICI AM PARTE DE DOUĂ 
TIPURI DE CUNOȘTINŢE!”

- Cum este studentia la ASEM?

- ASEM-ul ramâne sa fi e un generator de 
oameni mari. Aici am parte de ambele tipuri 
de cunoștințe, cele ce țin atât de viața acade-
mică, cât și de networking. 

Îmi pare rău pentru risipa de timp pe care 
o fac unii dintre colegii mei, nu aștept un mul-
ţumesc!!!, dar îi provoc să  înceapă de acum,  
din facultate, să stabilească relații, întrucât 
actualii lor colegi, chiar și profesori pot să de-
vină manageri, parteneri, colegi de lucru sau 
chiar angajați în viitorul apropiat.

Eu vreau să iau la maxim din experiența 
pe care o am la ASEM, deoarece mă implic ac-
tiv în activitățile, proiectele pe care mi le oferă 
și dacă identifi c lipsa unora, le creez cu ajuto-
rul altor tineri entuziasmați și activi, așa cum 
am făcut-o când am fondat Clubul de Discuții 
Economice ASEM împreună cu Natalia Bejan.

- Ce îţi amintești cel mai bine, poate 

ceva haios, neobișnuit, succese, regrete 

din studenţia de până acum? 

Filozofi a vieții mele nu-mi permite să re-
gret nimic din ceea ce fac.

Îmi amintesc foarte bine când eram în 
anul I și m-am dus la dnul decan, Dumitru 
Moldovan să-l anunț că vreau să scriu pentru 
ziarul REI Action. Dumnealui m-a anunțat că la 
moment nimeni nu se ocupa de ziar și că mă 
încurajează să mă apuc eu de managemen-
tul acestui buletin informativ. Vă imaginați 
reacția mea, eu care eram doar în anul I, încă 
nu m-am dezmeticit bine ce reprezentă facul-
tatea mea, nu cunoșteam aproape pe nimeni 
și m-am trezit redactor-șef. Îi mulțumesc mult 
decanului pentru această provocare, deoare-

ce datorită ei în scurt timp mi-am dezvoltat 
calitățile de leadership, am cunoscut multă 
lume nouă și interesantă, am format o echipă, 
am gestionat-o, am afl at multe detalii despre 
procesul redacțional și publicistic. A fost o 
experiență neobișnuită, difi cilă și extrem de 
interesantă.

FĂRĂ PLAGIAT ȘI COPY + 
PASTE

- De ce ai ales să mergi pentru un an în 

state? Care au fost primele momente “al-

tfel” acolo. Ce trebuie sa stie cei care au în 

vizor studii în strainatate cu diplome obti-

nute aici?

- Anul pe care l-am petrecut în SUA a fost 
un an de exchange și creditele pe care le-am 
obținut acolo nu au fost considerate aici.

Studenților care vor să învețe peste ho-
tarele țării îi sfătui să fi e gata să citească într-
un simestru petrecut acolo, cât în doi ani aici. 
Să fi e open-minded, fl exibili și dornici de a 
învăța permanent și într-un totalmente alt stil 
decât aici.

Fiți gata pentru o altă țară, cultură, menta-
litate, mod de a învăța, interacționa, alte aștep-
tări și exigențe, dar nu uitați de orginea și țara 
voastră, deoarece anume ele vă fac așa cum 
sunteți, deosebiți și unici. Să uitați de plagiat și 
de alte șiretlicuri, deoarece acolo ele se pedep-
sesc chiar și cu exmatricularea. Copy + Paste la 
scrierea eseurilor nici nu se discută, pentru a 
scrie un eseu calitativ de 10 pagini, eu citeam 
și cercetam un simestru întreg. De aceea nu 
înțeleg cum se așteaptă de la noi să scriem o 
teză de licență de nota 10 și de 80 de pagini într-
un simestru. Calitatea contează, nu cantitatea!

Fiți gata zilnic de expuneri la provocări 
intelectuale!

- La întoarcere, pe lângă studii ce mai  

faci?

Finisez studiile la ASEM. Acum sunt Coor-
donator PR la Academia Ideilor 2. De aseme-
nea, continuu să fi u coordonator de bloguri 
la allmoldova.com, activitate pe care am înce-
put-o atunci când eram în SUA.

DE CE IDEILE MERITĂ 
ACADEMIE?

- Explica-ne puţin ce este Academia 

Ideilor și de ce ar merita să treci prin ea.

Proiectul Academia Ideilor II va aduce 
o valoare adaugată la dezvoltarea unei noi 

generaţii de tineri, cu viziuni progresiste, ce 
ar putea contribui la îmbunătăţirea climatului 
socio-economic în Republica Moldova. Meri-
tă să treci prin ea, deoarece este o platformă 
minunată de interacționare cu alți tineri inova-
tivi, experți interesanți și o școală bună de a te 
învăța cum să-ți aplici ideile.

“ÎN 5 ANI MĂ VĂD ÎNTR-O 
LUME DE 5 ORI MAI BUNĂ!” 

- Unde te vezi peste 5 ani.

În cinci ani mă văd într-o lume mai bună. 
De 5 ori mai bună.

Dar dacă sincer, am mai multe căi pe care 
le-aș putea parcurge, de aceea prefer să-mi las 
opțiunile deschise. Peste 5 ani ați putea să mă 
urmăriți în calitate de businesswoman, sau an-
gajată în cadrul unei organizații internaționale, 
sau în calitate de voluntar într-un colțișor de 
lume mai vulnerabil. Sau… veți vedea.

“ASEM-ULUI ÎI LIPSEȘTE 
DOAR CRITICAL THINKING”

- Ce-i lipsește ASEM-ului, crezi, la cei 

20 de ani? Dar ce are de ajuns și de “apla-

udat”?

- ASEM-ului îi lipsesc accente pe dezvol-
tarea Critical Thinking.

Studenții sunt învățați să scrie conspec-
te și să reproducă materialul pe care i-l dau 
profesorii. 

În SUA, materialul la aceeași temă e foar-
te diversifi cat, oferă diferite perspective asu-
pra acleiași probleme, se oferă studenților 
din timp, este procesat de ei și vin la lecție 
pregătiți cu întrebări, opinii proprii și materi-
al adăugătoare. Lecția ia forma unor discuții/
dezbateri în care profesorul e moderatorul, 
oferă direcția, dar nu-și impune părerea.

În așa fel, studenții sunt învățați “How to 
learn”, dar nu “What to learn”.

ASEM-ul este o instituție care din an în 
an se ridică tot mai mult la nivelul standar-
delor internaționale. Sunt bucuroasă că are 
parteneriate și cu alte universități, întrucât 
schimburile de experiență sunt primordiale 
în crearea celor mai buni specialiști.

INIŢIATIVA NU MAI E DE 
PEDEPSIT, E SALUTABILĂ!

- Și studenţilor ce ai a le spune?

- Să caute opţiuni și să le valorifi ce. Ni-
meni nu îţi dă mură în gură. Personal, când 
am mers la Departamentul de Relații Externe 
pentru a afl a ce alte oportunități există pen-
tru noi, studenții de la ASEM, de a învăța un 
an sau un simestru peste hotarele țării, cei de 
acolo parcă se temeau să le prezinte, nu cum-
va voi “fura” locul altcuiva. Am fost eu cea care 
m-am oferit să prezint  oportunitățile de-a că-
ror existență am auzit de la alții. Îi îndemn pe 
colegii mei să știe că iniţiativa nu mai e, ca pe 
timpuri, contraindicată. E vectorul mișcării.

- Mulţumesc mult!

Consemnare 

Liuba LUPAȘCO

Dana MUNTEAN: 

“Eu vreau să iau 
la maxim din ce-mi 
oferă studenţia”
Este una dintre sursele de energie a ASEM. Fata omnipresentă. În doar 
trei ani de facultate a reușit exact ca Făt-Frumos cel din poveste, să 
crească într-o zi cât alţii timp de un an. Altfel nu ar fi  ea, Dana Muntean, 
studentă la facultatea Relații Economice Internaționale.
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“Facem ceea ce ne place, ne 

regăsim aici și asta ne motivează”, 

astfel susţin tinerii business-men 

care au creat o companie cu renu-

me internaţional în cadrul “Incu-

batorului de afaceri ASEM”. Aici 

au acumulat experienţă, inves-

tesc în oameni, iar cu bani puţini 

au reușit să transforme pasiunea 

pentru calculatoare într-o afacere 

prosperă.

“Hobby-ul 

care aduce bani”...

Totul a început de la o idee bună și 
desigur dorinţa de a obţine succes. La 
monent echipa este formată din aproxi-
mativ zece oameni. Afacerea constă într-
un site unde se efectuează plăţi on line. 
Themefuse.com s-a dovedit a fi  un punct 
de pornire pentru tinerii oameni de afa-
ceri să se dezvolte la nivel internaţional. 
În primul rând investesc în oameni, “ai 
nevoie doar de un calculator, internet 
și creier. Sunt afaceri care se fac cu bani 
și afaceri care se fac cu oameni”, spune 
Alexandru Luncașu, unul dintre iniţiato-
rii afacerii. 

Pentru a benefi cia de condiţiile in-
cubatorului de afaceri ASEM eate nevoie 
de o idee inedita și un business-plan pe 
măsură. De asemnea cel puţin un mem-
bru al echipei trebuie să fi e student la 
Academia de Studii Economice. Sergiu 
Bagrin, Alexandru Luncașu, Andrei Bo-
tezatu, Dragoș Mocrii, Valeriu Zdrobău, 
sunt câţiva tineri din marea familie a afa-
cerilor din cadrul Incubatorului de afa-

 Studenţii: Andrei Botezatu, Valeriu Zdrobău (ASEM), Dragoș Mocrii (UTM) își 

desfășoară propriul business la Incubatorul de Afaceri. 

Foto: Ana PAVALACHI

În Moldova există și oameni care câștigă foarte 

bine. Și nu sunt directori la instituţii sau companii de 

stat. Este vorba de angajaţii din domeniul IT, care sunt 

plătiţi pe măsura muncii și inventivităţii lor. Unul din-

tre ei a reușit să câștige pentru o aplicaţie pe care a 

creat-o nu mai puţin de 30.000 de euro.

“Un programator normal în Moldova primește de la 
1.000 la 4.000 de dolari pe lună. Și în Statele Unite e tot 
așa”, spune Vitalie Eșanu, unul dintre cei mai în vogă 
programator al Moldovei.

Programatorii moldoveni sunt cunoscuţi mai ales 
pentru programele antivirus și antispam create. Dar au 
contribuit și la performanţele I-pad-urilor și I-phone-uri-
lor. Cât despre creatorii de pagini web, multe companii 

străine jinduiesc la produsele co-naţionalilor noștri.
“În Moldova nimeni nu e capabil să facă faţă cerinţe-

lor noastre fi nanciare. Să spunem așa, pe oră, un proiect 
poate fi  de la 150 la 200 de dolari pe oră, pe când în Mol-
dova cineva vrea o pagină web întreagă la acest preţ”, 
susţine Oleg Cibotaru, programator.

Pentru că domeniul IT este unul de bază în econo-
mie, iar fi rmele de aici asigură 10 la sută din produsul 
Intern Brut, statul a asigurat o serie de facilităţi acestui 
tip de bussines. Astfel, fi rmele IT, dar și angajaţii compa-
niilor benefi ciază de scutire la plata impozitului pe venit.

În sectorul tehnologiilor informaţionale lucrează 
aproximativ 30 de mii de moldoveni. 

Veaceslav STURZA

Incubatorul de Afaceri: 

business clocit la călduţ 

 Conform statisticilor, salariile în domeniul IT sunt cele mai mari.

 Foto: Ana PAVALACHI

ceri ASEM. Unii sunt aici de mai bine de 
doi ani, alţii de câteva luni, dar toţi susţin 
că aici au acumulat experienţă, toţi sunt 
egali, un fel de masă rotundă, unde s-au 
adunat doar profesioniști. “Pun în practi-
că cunoștinţele mele în domeniul IT, îmi 
place ceea ce fac și fi nanciar mă avanta-
jează”, spune Valeriu Zdrobău. 

Din moment ce au câștigat proiectul 
în cadrul Incubatorului de afaceri ASEM, 
teoria studiată pe băncile universităţii 
sau hobby-ul din copilărie pentru cal-
culatoare, în sfârșit este pus în practică. 
“Tot ce facem, facem cu pasiune, ceea 
ce ne place și aceasta ne motivează, este 
un hobby din care iese bani”, mărturiseș-
te Alexandru Luncașu. Astfel, au reușit 
să câștige clienţi din Europa, America, 
Canada, iar cifra de afaceri este mai pu-
ţin de un milion. “Un client din Brazilia 
ni-a spus că dacă toţi s-ar comporta așa 
cu clienţii cum o facem noi, atunci ar fi  

Salarii bune pentru programatori. 

Vezi cât se câștigă în IT

foarte fericit, iar un alt client din Franţa 
dorea să ne trimită un borcan cu miere 
să ne mulţumească”, spune Alexandru. 
Avanatajele Incubatorul de Afaceri sunt 
condiţiile bune de lucru și preţuri de în-
chiriere mici.

De la hobby, la afacere 

reală de succes...
Concursului Ideilor de Afaceri este o 

iniţiativă a ASEM și a fost organizat pen-
tru prima dată în anul 2005 pentru stu-
denţi de la Academia de Studii Econo-
mice. Concursul este organizat în fi ecare 
an și se bucură de succes în atingerea 
obiectivului său principal, să susţină stu-
denţii ASEM cu spirit de antreprenor, să 
creeze afaceri și să transforme ideile lor 
inovative în afaceri de succes. Concursul 
constă din două etape. Fiecare etapă 
se fi nalizează cu o selecţie. Selectarea 
participanţilor pentru etapa următoare 
se face conform criteriilor stabilite prin 
Regulamentul Concursului.

Totodată incubatorul oferă servicii 
de recepţie, de secretariat, de asigurare 
a securităţii, de comunicare si de cură-
ţenie. În cadrul Incubatorului de Afaceri 
ASEM activează pe moment nouă com-
panii, în total fi ind create 21. De aseme-
na s-au creat peste 60 locuri de muncă, 
majoritatea întreprinderilor  activând în 
domeniul publicităţii.   

Cel mai recent concurs a fost lansat 
pe 23 septembrie 2011, iar etapa fi nală, 
unde vor fi  desemnaţi câștigătorii va fi  
pe 23 decembrie 2011.

Corina MOROZAN
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La 22 septembrie 2011, în cadrul Co-

legiului Naţional de Comerţ a avut loc o 

întâlnire cu  absolvenţi ai instituţiei.  

Printre cei care au dat curs invitaţi-

ei este  Grigore Sofroni, fost elev, grupa 

TUR 261, actual student al ASEM, facul-

tatea “Marketing”, gr MKL 101.

Folosind ocazia, elevii CNC l-au luat 
la întrebări pe absolvent, fapt ce a creat o 
atmosferă agreabilă în sală.

G. Sofroni a vorbit publicului despre 
activităţile extracurriculare desfășurate 
în cadrul colegiului pe parcursul studiilor 
sale, acesta participând într-un mod activ 
la numeroase victorine, conferinţe știin-
ţifi ce, olimpiade raionale și municipale, 

posibilităţi care l-au format și evidenţiat 
ca personalitate:

- Cum aţi reușit să scăpaţi de emoţii 

în faţa unui torent?

- Am participat la o conferinţă, la Psi-
hologie și Politologie, luînd locul I și pro-
fesorul mi-a spus că îi place lucrarea și că 
ar fi  o idee bună să o relatez în faţa mai 
multor studenţi. Bineînţeles, am acceptat 
fără nici o problemă. Tema ce urma să o 
prezint viza Uniunea Europeană, euro-
scepticismul și căile de mai departe a RM, 
temă ce a creat foarte multe dezbateri, 
deoarece după 30 de minute de relatare, 
am fost asaltat cu zeci de întrebări până la 
sfîrșitul orei.

- Vă era frică de BAC?

- Când am ajuns în anul III, toţi ne spe-

riau de ideea că avem BAC-ul, dar, de fapt 
totul a decurs fără probleme. Deoarece, 
dacă veţi învăţa sistematic totul va fi  bine. 
Trebuie doar să dispui de cunoștinţe vaste 
și să pricepi să le aplici. 

- Ce v-a mobilizat cel mai mult pe 

tot parcusul anilor de studii?

- Sunt foarte multe lucruri care mă 
mobilizează, în anul I, cel mai mult mă 
motiva bursa, care, deși nu foarte mare, 
de doar 500 lei, dar, pe lângă banii de bu-
zunar, se dovedea a fi  destul de utilă, eu 
muncind pentru ea, într-o oarecare mă-
sură. Totodată, mă mobilizează faptul că 
sunt integrat în mediul studenţesc, că am 
parte de aprecierea atât a colegilor, cât și 
de cea a profesorilor. În același timp, mă 

mobilizează speranţa că odată cu fi nisa-
rea studiilor la ASEM, îmi voi găsi un lucru 
pe măsura capacităţilor mele sau chiar îmi 
voi deschide propria afacere.

- Planifi caţi să vă găsiţi ceva de lu-

cru în RM sau peste hotarele ţării?

- Vara aceasta am fost plecat în SUA, 
cu proiectul Work and Travel și, dacă la în-
ceput aveam impresia că voi rămâne aco-
lo mereu, în luna august număram zilele 
când mă voi întoarce acasă. În RM este cu 
mult mai bine, aici fi ind integrat într-un 
anumit grup social, având o mulţime de 
prieteni, cunoscuţi, aceasta făcîndu-mi o 
deosebită plăcere. Este o experienţă pla-
cută să lucrezi peste hotare, să cunoști noi 
oameni, sa le înţelegi mentalitatea, dar 
mai bine ca acasă nu este nimic mai bun.

- De ce aţi ales anume specialitatea 

Turism?

- Sincer, la început nu știam ce speci-
alitate să îmi aleg, însă am ales turismul 
datorită faptului că era o specialiate nouă, 
reușitele mele la disciplinele umanistice 
de asemenea fi ind destul de bune, rea-
lizînd la fi nele I an de studii, că într-adevăr 
am făcut alegerea cea mai potrivită pen-
tru mine.

- Pe viitor vă vedem un ministru al 

economiei?

- Am dorit la început să activez în poli-
tică, dar, în urma mai multor refl ectări am 
decis, ca pentru moment să rămân doar 
cu critica.”

- Dacă v-aţi putea întoarce în timp, 

aţi schimba ceva?

- NU! De ce? Nu aș schimba nimic, nici 
anii de cămin, nici grupa, nimic, deoarece 
toată această experienţă a contribuit la 
formarea mea ca om și personalitate!

Spre fi nalul discuţiilor, G. Sofroni a 
ţinut să acorde sfaturi celor interesaţi să 
urmeze și să avanseze în domeniul eco-
nomiei. “Să începeţi de la ceva minor, să 
participaţi la orice conferinţă, victorină, 
concurs. Totodată, cultura este extrem 
de importantă, deoarece dacă veţi avea 
abilitatea de a vorbi într-un mod politicos 
și coerent, aceasta o spun din propria-mi 
experienţă veţi reuși”. 

Olga DURLEȘTEAN, 

elevă CNC

Un  sistem educaţional economic 
activează efi cient atât timp, cât mo-
tivarea elevilor de a studia și de a-și 
dezvolta abilităţile profesionale capătă 
amploare. Profesorii au drept scop de a 
genera interesul discipolilor săi faţă de 
specialitate și  orele din cadrul unei in-
stituţii de învăţământ.

Cu prilejul aniversării a 20 de ani 
de la fondarea ASEM-ului și cu ocazia 
Zilei Economistului profesorii catedrei 
„Finanțe și Contabilitate” a CNC:  Mari-
na Iovu-Carauș, Nadejda Boșcaneanu 
și Eugenia Ciorbă au organizat la data 
de 21 septembrie 2011 dezbatere în-
tre grupele de contabilitate, anul III. 
Genericul acestei dezbateri a cointe-
resat viitorii specialiști: „Sistemul edu-
caţional economic de astăzi – verigă în 
formarea viitorilor specialiști”. La mani-
festare au participat grupele CON 291, 
CON 292, CON 294 și SER 292 care au 
prezentat comunicate în grup la tema 
propusă. S-a evidenţiat abordarea 
științifi că a elevilor gr. CON 291: Liuba 
Chirilov, Doina Odagiu, Cristina Cernit, 
Galina Cornei,  care utilizând diferite 

metode și procedee de prezentare au 
impresionat atât moderatorii, cât și 
publicul din sală. Totodată, o prezen-
tare mai creativă au realizat grupele 
SER 292. Ei au propus spre rezolvare un 
rebus, de asemenea au realizat un spot 
video referitor la tema propusă. Ele-
vii grupei CON 294: Olaga Durleștean, 
Doina Mihalcean, Ana- Rucsanda Coca 
au prezentat modifi cările sistemului 
educaţional pe parcursul celor 20 de 
ani. Ariadna Botnaru și Andrei Iliev au 
recitat versuri proprii  în legătură cu su-
biectul vizat. 

Ulterior elevii au lucrat în 
workgroup-uri asupra unor probleme 
cheie propuse de către moderatori: 
mobilizarea elevilor în instituţiile de în-
văţământ, legătura dintre stat, econo-
mie și sistemul de învăţământ actual, 
avantajele și dezavantajele instituţiilor 
de învăţământ privat și de stat. 

De-a lungul negocierilor, informaţii-
lor relatate și a multor contraziceri elevii 
au realizat că obiectivele principale ale 
sistemului de educație rămân a fi :  îmbu-
nătăţirea calităţii și efi cienţei sistemului 

de educaţie, îmbunătăţirea educaţiei  
pentru profesori, dezvoltarea califi cări-
lor pentru societatea cunoașterii, crește-
rea ponderii studenţilor din învăţămân-
tul știinţifi c și tehnic, utilizarea cea mai 
bună a resurselor fi nanciare, materiale, 
umane, facilitarea pentru toţi a accesu-
lui la sistemul de educaţie, la un mediu 
deschis învăţării, sprijinirea formării ce-
tăţeniei active, a oportunităţilor egale, 
a coeziunii sociale, teritoriale și locale, 
deschiderea sistemului de educaţie 
către lume, întărirea legăturilor dintre 
educaţie – lumea muncii – cercetare și 
societate, dezvoltarea spiritului antre-
prenorial, îmbunătăţirea învăţării limbi-
lor străine, creșterea mobilităţii elevilor, 
studenţilor, profesorilor, forţei de mun-
că. Totul în ansamblu este posibil, doar 
cu implicarea fi ecărui dintre noi, viitorii 
specialiști, actual elevi care trebuie să 
realizeze că doar prin muncă poţi atinge 
un  impact mult dorit. 

„Scopul evenimentului în cauză nu 
a fost premierea celor mai buni, dar ex-
punerea opiniilor proprii și  elaborarea 
unor idei și propuneri vis-a-vis de su-

biectul abordat, precum și dezvoltarea 
personală a elevilor din perspectiva în-
văţării permanente. 

Prin urmare, am putea adăuga că 
performanţa în educaţia permanentă 
înseamnă pregătirea capitalului uman 
pentru a face faţă provocărilor viitoru-
lui și presupune reforme de substanţă 
la nivel organizaţional, al metodelor 
de predare, al politicilor educaţionale, 
al calităţii și competenţelor corpului 
profesoral, al sistemelor de fi nanţare, 
a educaţiei permanente. Dacă pentru 
individ provocarea constă în motiva-
rea sa și formarea deprinderilor pentru 
educaţie continuă, pe tot parcursul 
vieţii, pentru școală, instituţiile de în-
văţământ și sistemul de educaţie, prin-
cipala provocare o constituie apropie-
rea ofertei acestora de cerinţele pieţei 
muncii și ale mediului socio-cultural”, 
au relatat organizatorii.

Resursa umană reprezintă pentru 
stat cel mai valoros activ, un activ stra-
tegic, iar dezvoltarea și managementul 
efi cient al acesteia se numără printre 
priorităţile cheie ale ţării.

Crearea societăţii și economiei 
bazate pe  cunoaștere cere dezvolta-
rea puternică a cercetării, a educaţiei 
și inovării în cele mai variate forme 
astfel încât „cunoștinţele să fie con-
vertite în valoare adăugată”, să gene-
reze crearea de locuri de muncă mai 
multe și mai bune. 

Sistemul de educaţie se cere refor-
mat și modernizat, astfel încât să vize-
ze anatomia sistemului de educaţie 
nu numai în ansamblu, ci și sistemul 
de relaţii, inclusiv cele de feed-back 
dintre diversele sale componente: 
profesori, califi cări de bază, integrarea 
tehnologiilor comunicaţiilor și infor-
maţiei, efi cienţa investiţiilor, învăţarea 
limbilor străine, orientarea profesio-
nală de-a lungul întregii vieţi, fl exi-
bilitatea sistemului astfel încât să fi e 
accesibil pentru toţi, mobilitate, edu-
caţie civică etc. 

Schimbarea generală vine odată cu 
schimbarea individuală. 

Articol realizat 

de Liuba CHIRILOV

Unitate prin dezbateri 

„Cunoștinţele și inovarea sunt motorul creșterii economice”

Absolvenţii CNC la sfat cu viitorii absolvenţi
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Cravata și costumul demult nu mai 
reprezintă lumea afacerilor. În ziua de azi 
toţi cei care au o idee inedită și câţiva bă-
nuţi pot să iniţieze afacerea proprie, iar 
dacă este bine administrată, poate adu-
ce și profi t.  Afacerile de succes nu presu-
pun neapărat ofi cii spaţioase închiriate, 
angajaţi cu duiumul și o grămăda de 
cheltuieli aferente. Acasă, de asemenea 
se pot naște idei interesante, având un 
calculator și multă voinţă. De exemplu, 
daca bărbaţii au reușit să lanseze maga-
zine on-line, atunci de ce na-i face-o și 
tu, mai ales dacă ești absolventă ASEM și 
știi ce-i aia un business-plan.

Mămicile  economiste -  

între afacere și.....biberon

Tatiana Artiomenco a absolvit 
ASEM-ul în 2008, licenţiată în REI, se 
angajează în calitate de contabil supe-
rior al secţiei business corporativ al fi-
lialei Remiz BC Moldindconbank SA. În 
2011 își ia masterul în contabilitate la 
aceeași instituţie de învăţământ. Toate 
aspiraţiile către o carieră de succes au 
fost temporar amânate, deoarece Tati-
ana s-a căsătorit și a dat naștere unui 
băieţel, iar pe moment, fiul reprezintă 
prioritatea principală a familiei. Deși 
copilul necesită multă atenţie Tatiana 
mărturisește că i-ar fi plăcut să aibă o 
ocupaţie, ceva legat de internet. 

“Cumpăr multe haine pentru bebe-
luși din străinătate, de aceea aș putea 
fi un intermediar pentru cei care își 
doresc același lucru, de asemenea aș 
putea fi dădacă acasă, oricum am grijă 
de copilul meu”, spune Tatiana. Crede 
că avantajul unei afaceri la domiciliu 
este că esti mereu lângă copilul tău și 
ai posibilitatea să-i oferi tot de ce are 
nevoie. Intenţionează să se încadreze 
cât mai curând în câmpul muncii și 
anume în sfera economică.

Idei de afaceri pentru tinerele 
mămici economiste

Vrei să scapi de rutina ce te 

omoară zi de zi? Vrei să devii 

business-woman și în același 

timp să ai grijă de copii și casă? Ai 

făcut economie și vrei să continui 

să muncești ? Dacă răspunsul este 

da, atunci îţi prezint câteva idei 

de afaceri pentru proaspetele 

mămici economiste care iși 

doresc să alunge plictiseala și 

rutina în timp ce au grijă de copii.

Hobby-ul tău – potenţială 

idee de afaceri 

Femeile casnice sunt cele care în ma-
joritatea cazurilor au renunţat la serviciu 
pentru a îngriji de copii sau temporar 
au renunţat la studii în favoarea fami-
liei. Avantajul unei afaceri casnice este 
că faci ceea ce-ţi place, ești alături de 
familie și mai faci câţiva bănuţi în plus 
pe lună. În continuare sunt prezentate 
câteva idei de afaceri ce ar putea să-ţi 
capteze atenţia:

Produse “hand- made”, cazul când 
hobby-ul devine afacere. Dacă sunteţi 
creativă, ingenioasă, va place frumosul, 
jonglaţi bine cu culorile, iar timp aveţi 
berghet, atunci produsele lucrate ma-
nual sunt bine-venite. Invitaţii, felicitări, 
bijuterii sunt câteva din produsele hand-
made. Cu puţină fantezie puteţi obţine 
rezultate mari. 

Croitoria. Ţi-ai dorit întodeauna să 
devii designer vestimentar? însă din 
anumite circumstanţe nu ţi-a reușit, 
acum e timpul să începi. Ai nevoie de 
o mașină de cusut și multă imaginaţie. 
Poţi începe prin a crea articole vestimen-

tare pentru cei dragi și dacă îţi reușesc 
fă-o și pentru bani.

Dactilografi a. În lumea afacerilor, 
documentele ofi ciale sunt un instru-
ment esenţial, studenţii în perioada sesi-
unii scriu diferite proiecte, atunci ai șan-
sa să-i ajuţi. Dacă dactilografi ezi repede, 
atunci transformă abilitatea într-un mod 
de a câștiga bani.

Florăria. Femeile ce stau la casă pe 
pămât au posibilitatea de a crește dife-
rite fl ori și plante pentru frmuseţea casei 
lor și numai. Dacă sunteţi pasionată de 
fl ori, atunci nu ezitaţi să aveţi grijă de 
ele și eventual să le propuneţi unui re-
staurant pentru o petrecere sau pentru 
a crea comenzi online și livrări la domi-
ciliu. Aveţi nevoie de o pagina web și o 
persoană care să vă ajute la livrat. Sunt 
sigură că barbaţii, în special romanticii 
vor fi  încântaţi.

Cosmetice naturale. Este o aface-
re foarte placută și feminină. Cărei fe-
mei nu-i place să se alinte cu produse 
cosmetice naturale? Este un hobby 
frumos și util. Le puteţi vinde priete-
nilor pentru început, după care în caz 
că produsele se vând cu succes, în-
cercaţi să le propuneţi unor firme mai 
mici care deţin deja o nișă pe piaţă,  în 
schimbul unui comision.

Magazine on-line. Oricine poate să-
și deschidă un magazin on-line. Aduce 
profi t stabil și oferă posibilitatea de a 
lucra acasă. Totuși este nevoie de cunoș-
tinţe elementare în fi nanţe, advertising 
și promovare. Ai nevoie de o pagină web 
și un furnizor stabil și desigur clienţi pe 
care pentru început îi găsești cu ajutorul 
prietenilor sau prin intermediul reţelelor 
de socializare.

Aveţi încredere în forţele proprii și 
nu lăsaţi plictiseala să vă domine. Este 
bine să continuaţi să vă instruiţi și pe 
timpul creșterii copiilor dumneavoastră 
și să vă menţineţi la curent cu schimbări-
le, trendurile și preferinţele consumato-
rilor cărora vă adresaţi.

Corina MOROZAN

 Tatiana Artiomenco, absolventă ASEM este în căutarea unei afaceri care să-i permită să 

îmbine cele două valori: munca și familia. Foto: Colecţia personală

Femeia și grădina sunt sinonime, dar nu e sufi cient.

ANIVERSARE
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Absolvenţi ASEM  - 

interesaţi 

de ‘’Pare 1+1’’

Alexandru Antoci în vârstă de 
24 de ani din raionul Călărași, sa-
tul Vălcineţ a venit la cursurile de 
instruire profesională deoarece 
spune că îl va ajuta să-și admi-
nistreze mai bine viitoarea afa-
cere. Este absolvent al facultăţii 
business și administrare (ASEM), 
iar la cursuri vine mai mult pen-
tru a fi printre beneficiarii gran-
tului. 

“Am afl at despre program din 
presă, un prieten mi-a trimis link-ul 
și am decis cu familia să încercăm 
și noi, poate avem noroc, e greu 
pentru un tănăr absolvent să-și în-
ceapă o afacere în RM, este nevoie 
de mulţi bani”, mărturisește Ale-
xandru.

Fenomenul migraţiei îl cunoaș-
te din proprie experienţă, dat fi ind 
faptul că mama sa este plecată în 
Italia de mai bine de cinci ani. Cu 
ajutorul ei și a guvernului, Alexan-
dru intenţionează să-și deschidă 
o uscătorie de fructe, deoarece 
spune el “este o nișă neacoperită și 
poate fi  foarte profi tabilă”.

În afaceri…vârsta 

nu contează

Liuba Doroftei la cei 53 de 
ani, a aplicat  la program la sfa-
tul unui prieten și se consideră 
o studentă sârguincioasă. Vine 
la cursuri deoarece fiul din Ita-
lia fiind plecat acolo din 1998 
vrea să-și înceapă un business 
aici. Liuba a fost și ea plecată o 
perioadă în Italia, după care s-a 
întors și a deschis un magazin 
comercial în satul de baștină.

“Avem multe idei de afaceri, 
însă împreună cu feciorul ne-am 
gîndit să facem ceva în domeniul 
alimentaţiei publice. O să deschi-
dem o cantină, un bar sau un re-

staurant în Orhei, important e să 
ne dea grantul”, spune Liuba.

Un alt protagonist al programu-

lui PARE 1+1 este Dumitru Avram, 
în vârstă de 55 de ani din Cociu-
lia, raionul Cantemir. A fost plecat 
timp de nouă ani în Italia (Verona) 
și a muncit în construcţii. Dumitru 
Avram a investit deja banii munciţi 
în Italia, astfel în 2005 a achiziţio-
nat o clădire de 1100 metri pătraţi, 
ca un început pentru o eventuală 
afacere.

“Eu îmi doresc foarte mult să las 
ceva nepoţilor mei, eu vin la cur-
suri mai mult pentru ei. Împreună 
cu soţia și copii vrem să iniţiem 
o afacere de familie și anume să 
renovăm o parte din clădire si să 
deschidem o sală de ceremonii. 
Spaţiul care va rămâne, fi ul vrea să 
deschidă o  saună”, mărturisește 
Dumitru Avram.

De la apicultură 

la diagnostic 

medical...

Cei mai mulţi moldoveni care 
trimit bani de peste hotare pen-
tru  începerea unei afaceri în RM se 
orientează spre agricultură și con-
strucţii. O parte din ei vin cu idei 
de afaceri preluate de la locurile de 
muncă din străinătate. Potrivit lor 
problema cea mai mare o constitu-
ie  procesul de obţinere a actelor, 
care necesită mult timp și resurse 
fi nanciare. 

Domeniile cele mai răspândite 
de afaceri a  migranţilor moldo-
veni sunt apicultura  de la pro-
curarea stupilor pînă la  familiile 
de albini, prelucrarea lemnului 
e un alt domeniu solicitat Mol-
dovenii migranţi se gândesc la 
fabricarea lădiţelor pentru păs-
trarea fructelor și la producerea 
mobilei. Un alt domeniu destul 
de popular este  agricultura și 
anume procurarea serelor pen-
tru cultivarea culturilor agricole, 
depozitarea fructelor sau legu-
melor. De asemenea migranţii au 
idei de afaceri privind  diagnosti-

cul medical (procurarea echipa-
mentului medicinal) și prestarea 
diferitor servicii. 

De la economie 

de consum 

spre investiţii...

Prin regula „1+1”, se are în ve-
dere că pentru fi ecare leu din re-
mitenţe investit, Guvernul va oferi 
încă un leu. Cu alte cuvinte, lucră-
torii migranţi sau rudele acestora 
de gradul I pot benefi cia de un 
grant de maximum 200.000 lei. 
Astfel, se conturează o mică inves-
tiţie de 400.000 lei, susţinută supli-
mentar cu consultanţă, instruire și 
informare. Este o încercare de a re-
orienta remitenţele de la consum 
spre investiţii, în scopul dezvoltării 
mediului rural și creării de noi în-
treprinderi.

Potrivit ODIMM, în prezent ulti-
ma sesiune de instruire s-a încheiat 
vineri, 23 septembrie, în care au 
participat 16 persoane. Aproxi-
mativ 30 de persoane s-au înscris 
pentru cursurile viitoare de instru-
ire, dar pe moment acestea vor fi  
amânate, din cauza solicitărilor ce-
lor înscriși. De regulă, după cursuri, 
participanţii sunt invitaţi să scrie 
un business-plan, cu toate docu-
mentele de rigoare. După concurs 
migranţii cu cele mai bune idei de 
afaceri vor benefi cia de grant din 
partea Guvernului, dar unele busi-
ness-plan-uri pot fi  refuzate.

Amintim că Programul-pilot de 
Atragere a Remitenţelor în Econo-
mie „PARE 1+1” pentru anii 2010-
2012 a fost  lansat de Ministerul

Economiei la 22 noiembrie 2010. 
Potrivit studiilor Ministerului Econo-
miei, 99% din migranţi nu au studii 
necesare pentru a iniţia o afacere.

Benefi ciarii programului vor 
avea posibilitatea de a participa 
la cursuri de instruire în domeniul 
afacerilor, fi ind asiguraţi cu materi-
ale didactice. Programul este coor-
donat de  Organizaţia pentru Dez-
voltarea Sectorului Intreprinderilor 
Mici și Mijlocii. Potrivit BNS, în pre-
zent peste hotare muncesc legal cir-
ca 600.000 mii de persoane, neofi -
cial fi ind de un milion de persoane.

Corina MOROZAN

Migranţii vor afaceri 
europene acasă

Moldovenii migranţi care au 
aplicat pentru programul PARE 
1+1(Programul de atragere a 
remitenţelor în economie) vin cu 
idei noi de afaceri, fi e gândite în 
timp, fi e împrumutate de la străini. 
Oamenii au  idei inedite și anume de 
la crearea unei școli auto cu mașini-

simulatoare, în care tânărul șofer nu 
va fi  nevoit să cumpere combustibil 
pentru mașina instructorului până la 
frizerii cu echipament modern.  Guvernul facilitează investiţiile migranţilor 

prin programul PARE 1+1. 
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Cu ocazia împlinirii a 20 de ani 

de la înfi inţarea Academiei de Stu-

dii Economice din Moldova, în peri-

oada de 20-30 septembrie curent, 

au fost lansate mai multe expoziţii 

de carte despre personalităţi care 

au contribuit și care au activat în ca-

drul academiei de-a lungul anilor.

Prima expoziţie s-a desfășurat în 
blocul C.  „Serviciul Colecţia Limbi 
Străine”, responsabil de această ex-
poziţie fi ind șef-ofi ciu, Aliona Proca. 
Deși deschiderea a fost preconiza-
tă pentru data de 20 septembrie, 
totuși a început pe 13 septembrie, 
de ziua nașterii primului rector al 
ASEM,  doctor emerit în economie 
- Paul Bran, al cărui basorelief a fost 
realizat  chiar în săptămâna Zilelor 
ASEM. La această expoziţie, au venit 
oaspeţi din România, deoarece per-
sonalitatea lui Paul Bran este foarte 
onorată și desigur studenţi care ci-
tesc și fac notiţe din cărţile puse la 
dispoziţie. 

Expoziţie de carte s-a desfășu-
rat în blocul F (sala 102), unde marii 
promotori ai știinţei au fost aranjaţi 

Expoziţie de carte de ZIUA ASEM

după etape: Paul Bran - primul rec-
tor al ASEM, Eugeniu Hrișcev – al 
doilea rector și promotor al știinţei 
și învăţământului economic din Re-
publica Modova și Grigore Beloste-
cinic - promotor al învăţământului și 
reformelor economice, actualul rec-
tor al ASEM cu o activitate de 10 ani. 
La expoziţie au participat profesorii 
și studenţii care s-au făcut cunoscuţi 

cu lucrările expuse, fi ind prezentate 
colecţii de peste 90 de cărţi și mo-
nografi i, anale și  lucrări pe tematică. 
La organizarea acestei expoziţii au 
contribuit, în mod special, directoa-
rea Bibliotecii Știinţifi ce ASEM, Silvia 
Ghinculov, conf. univ., și întreg co-
lectivul bibliotecii.

Ana TRIBOI

Volumul „Colectivul ASEM la cea de-a 20-a aniversare” (coordinator: dr. Silvia 

Ghinculov) a fost conceput din dorinţa de a promova personalul ASEM cu prilejul 

aniversării a 20-a a Academiei de Studii Economice a Moldovei şi a fost inclus în 

„Planul de acţiuni în vederea celebrării celei de-a 20-a aniversări a fondării ASEM”, 

aprobat la Şedinţa Senatului ASEM din 24 decembrie 2010. Demersului de prom-

ovare i s-a alăturat toată echipa ASEM de la conducere până la personalul subdi-

viziunilor auxiliare, concretizând eforturile asidue depuse în decurs de 20 de ani în 

cadrul unei colaborări colegiale. La ASEM, îşi desfăşoară activitatea 1019 angajaţi, 

având o pregătire profesională adecvată rolului şi funcţiei pe care o îndeplinesc, în 

condiţii de respectare a calităţii strategiilor şi programelor de activitate. 

„Astăzi ne mândrim cu această ctitorie a unor români de pe ambele maluri ale Prutului, această stea numită ASEM, care luminează strălucitor pe cerul didactic al R. Moldova, razele ei fi ind văzute bine și peste Prut, dar se întrezăresc deja și în Uni-unea Europeană, unde R. Moldova ţine sigur calea! Azi ASEM-ul merge falnic pe făgașul trasat la început de cale de primul ei rector. Zilnic au loc realizări semnifi cative în cele mai diver-se domenii ale educaţiei, cunoașterii, cercetării, dar și culturii, artei, sportului. Acestea toate și-au găsit oglindirea în cele 200 de imagini surprinse în cei 20 de ani de acivitate prodigioasă a colectivului ASEM. Pozele inserate în albumul „ASEM: 20 de ani de istorie în imagini” nu vorbesc despre clipele grele trăite în acești ani care s-au scurs de la nașterea ASEM, ci de frumoasele și neuitatele clipe ale celor 7305 zile trăite de la apariţia, pe fi rmamentul învăţământului și economiei basarabene, 
a unei stele numită ASEM!!!... La mulţi și buni ani, dragă Academie!”.

Vasile ȘOIMARU, 
vicerector al ASEM, 1991 -1994

“Opera profesorului universitar Paul Bran ocupă un loc aparte în şcoala 

economică românească. Printre lucrările pe care Domnia Sa nu a reuşit să 

le publice este şi lucrarea “Dimensiunea fi nanciar-monetară a întreprinde-

rii”, pe baza căreia a fost ţinut cursul „Activitatea bancară a întreprinderii” la 

submodulul „Dimensiunea fi nanciar-monetară a întreprinderii”. Acest curs 

este o continuare a preocupărilor Domniei Sale în domeniul relaţiilor valu-

tar-fi nanciare internaţionale, al fi nanţelor întreprinderii şi al economiei val-

orii. Practic, autorul reuşeşte să facă o corelare a acestor discipline cu activi-

tatea ar-monetară a întreprinderii pe plan naţional şi pe plan internaţional”.

Conf. univ. dr. Ghenadie CIOBANU
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„Învaţă şi descoperă artistul din 

tine!” este îndemnul rectorului ASEM, 

Grigore Belostecinic, în prefaţa volumu-

lui „Lucrări de artă din colecţia ASEM” 

(coordonatori: dr. Silvia Ghinculov şi Na-

talia Cheradi), publicaţie care prezintă 

lucrările de pictură şi compoziţiile sculp-

turale din ASEM ale artiştilor Gheorghe 

Vrabie, Doina Cojocaru-Vrabie, Simion 

Zamşa, Valentina Brâncoveanu, Grigore 

Sultan, Veaceslav Jigliţchi şi Veaceslav 

Zaiţev. 

Tinerii de generaţia mea, care doresc 
să se regăsească în mediul economic și 
să devină specialiști, experţi în proble-
mele economico-fi nanciare, astăzi sunt 
mult favorizaţi de posibilitatea de a obţi-
ne studii în acest domeniu, datorită pre-
zenţei ASEM-ului în familia universitară a 
ţării noastre.

Iată 20 de ani, de când  ASEM-ul a 
concentrat între pereţii săi cei mai buni 
profesori și savanţi din domeniu, dând 
astfel naștere unui for de performan-
ţă, care și-a asumat o sarcină, pe cât 
de grea, pe atât și de onorabilă – pre-
gătirea cadrelor naţionale în domeniul 
fi nanţelor și economiei, care să facă 
faţă procesului de dezvoltare durabilă 
a Ţării, transformărilor socio-economice 
axate pe viitor, și în primul rând, prelu-
ării efective a experienţei europene de 
care trebuie să ne conducem pentru a 
reuși.

Tinerii care au absolvit ASEM-ul 
au tot dreptul să se mândrească că au 
trecut școala de formare profesională 
anume aici și de aceasta ne convin-
gem, de faptul că aceștia sunt tot mai 
mult solicitaţi de economia naţională, 
fie sectorul nivel privat, fie public.

Sper că cei care facem acum faculta-
tea vom reuși să trecem tot aici și maste-

ratul, astfel, să putem avea o viziune și 
o abordare a profesiei noastre destul 
de închegată, ca să putem să ne an-
trenăm efectiv în activităţile practice.

Dar, până atunci, gândesc că tre-
buie să fim subiecţii cei mai activi ai 
ASEM-ului, capabili să absoarbă cu-
noștinţele, experienţa și ţinuta pro-
fesională a profesorilor noștri.

Ce este important?
Consider că experienţa și cunoș-

tinţele acumulate aici de către noi, 
vor avea o rezonanţă socială și de utili-
tate publică, dacă noi, tinerii formaţi aici, 
vom poseda și capacităţi performante 
de comunicare și transmitere a cunoș-
tinţelor noastre.

Antrenarea noastră în concursul de 
eseuri a fost o încercare tocmai de a ne 
învăţa să comunicăm și să transmitem 
informaţia. Înmănuncherea acetsor 
eseuri într-o carte, care astăzi o lan-
săm aici, cred i-a încurajat pe mulţi și 
i-a îndemnat să practice acest gen de 
expresie și pe viitor. Eseistica a fost 
totdeauna o metodă reușită de conso-
lidare a cunoștinţelor.

Mulţumesc celor care au editat 
această carte, prin care, într-un fel, ni 
s-a dat și o apreciere, și ne face cunos-
cut numele altor tineri care vor veni 

după noi, în aceste aule ale ASEM-ului, 
ridicând această cărţulie de pe rafturi-
le bibliotecii.

În general, cartea este forma cea mai 
inteligentă de înmagazinare a cunoștin-
ţelor și de transmitere a informaţiei.

Vă mulţumesc că ne-aţi făcut pro-
tagoniști ai acestei cărţi, care astăzi 
se face publică, tocmai într-o zi foarte 
însemnată pentru ASEM – aniversarea 
a 20 de ani de la fondare.

Și cu această ocazie, vă felicit pe toţi 
și vă îndemn să deveniţi cei mai buni 
promotori ai dezvoltării durabile pentru 
ţara noastră.

Radu VODĂ

Trăiesc încă clipa duminicală de luni, 
19 septembrie, a poeziei, încă proaspă-
tă și neprihănită a verbului românesc, 
enunţat cu pricepere și căldură de cei 
care au asistat la nașterea unei cărţi 
noi. „Nașterea” a fost ușoară și la ea au 
asistat, public, prieteni, rude, colegi de 
breaslă, studenţi și nu, în ultimul rând, 
colaboratoarele minunatei noastre bi-
blioteci.

Ași vrea să mărturisesc, de unde 
vine această pasiune irezistibilă a po-
eziei. Din adâncă copilărie, când la trei 
anișori, am declamat din braţele tatei 
prima poezie la bradul de Anul Nou. Am 
recitat-o atât de pasionat, că directorul 
școlii, fi ind mișcat, mi-a dăruit la sfârși-
tul serbării o creangă mare de brad pli-
nă cu jucării, lumânări aprinse și multe 
bomboane.

În clasa a noua am publicat prima 
mea poezie în ziarul raional din Cahul, 
dedicată zborului istoric al lui Iuri Gagarin.

Împreună cu fratele meu Valentin, 
am fost plămădiţi în albia marilor  valori 
literare universale, în genere, și cea ro-
mână, în particular.

După opera literară a lui V. Alecsan-

Muguri de sufl et: 
cartea economiștilor 
cu sufl et de poet 

Confesiune
dri, M. Eminescu, G. Coșbuc, A. Vla-
huţă, G. Topârceanu, O. Goga, care 
răsuna în minunata declamare a 
tatei, și la care participau și studen-
tele părintelui nostru de la fosta 
„Școală pedagogică din Cahul”, 
îmi venea foarte greu să asimilez 
literatura proletcultistă, utecistă și 
conformistă a „marilor” poeţi din 
R.S.S.M.: Leonid Corneanu, Emilian 
Bucov, Andrei Lupan, Petrea Cru-
ceniuc, Bogdan Istru.

Figurinele susmenţionate 
erau folosite de către guvernanţii 
de atunci cu scopuri bine con-
turate de a-i sustrage pe cititorii 
avizi de la marile bijuterii literare 
românești, interzice în programe-
le școlare.

 Înţelegeţi de ce aveam (nu numai 
eu) alergie la astfel de „poeme”? Și asta 
după ce studiasem istoria literaturii se-
colului XIX! Când Eminescu afi rmă că 
„poezia e un trandafi r ce crește în potir 
de aur…”. 

Doamne, se vede că erai bine 
dispus (îngerii erau cuminţi și ascul-
tători) și tu cu blagoslovire hristică 
(vorba talentatei ziariste Nina Necul-
ce), i-ai mângâiat pe creștetul capului 
pe acești poeţi! De unde atunci, atâta 
risipă generoasă de metafore, compa-
raţii, imagini însorite?

Un neobosit oponent de al meu, 
coleg de breaslă, m-a întrebat: „De ce 
catrenele (destul de numeroase în cule-
gerea mea de versuri) le numiţi poeme? 
I-am zis că un catren are o arhitectură 
bine fi nisată, strofa stă pe o osatură or-
ganic zidită, și că ea, strofa, sau catrenul 
au fost cu măiestrie mânuite nu numai 
de către antici, ci și că, la fel ca și epigra-
ma, maxima, aforismul, sentinţa ţine de 
genul scurt al literaturii.

Iată ce zice talentatul poet și critic 
literar, Tudor Palladi, în „apărarea” catre-
nelor mele. „Gheorghe Reabţov a intrat 
în formula de creaţie, nici un cuvânt de 

prisos în strofă, nici derizoriu, nici alea-
toriu … un catren se ţine între cei patru 
pereţi, care sunt cele patru rânduri de 
vers …”  („Literatura și Arta”, 22 septem-
brie 2011).

Dnul A. Ciobanu, prof. univ., mem-
bru corespondent al AȘM, a ţinut un 
discurs strălucit, menţionând, că „aici, 
la ASEM, activează oameni deosebiţi și 
este o atmosferă deosebită”.

Poetul N. Dabija continuă ideile 
ilustrului profesor: „Am avut mai multe 
întâlniri la ASEM, care a devenit o insti-
tuţie de cultură”.

În încheiere, vreau să mulţumesc, 
prin intermediul ziarului „Curierul 
economic”, care a găzduit aceste rân-
duri stângace, dnei Mariana Bahna-
ru, artistă a poporului din Republica 
Moldova, una dintre cele mai bune 
actriţe, care pe post de moderator, a 
încălzit inimile celor prezenţi în sală 
prin vocea-i inconfundabilă, distin-
selor și mult talentatelor poete Cla-
udia Partole și Nina Josu, domnilor 
Academicieni A. Ciobanu și S. Chircă, 
care prin elocinţa verbului românesc 
au făcut ca auditoriul să-i simtă ver-
va și frumuseţea nepereche a limbii 
noastre. Aduc mulţumiri marelui nos-
tru poet N. Dabija, care a găsit o oră 
din agenda-i supraîncărcată, pe care 
o are, și nu în ultimul rând editorului 
și prietenului meu de facultate V. Că-
păţână, care constituie un pod trainic 
între cele două maluri ale literatu-
rii române și care a adăpost această 
carte modestă, printre marii poeţi, în 
colecţia „Ideal” – 101 poeme, care sub 
cămașă albastră de in a cuvântului s-a 
derulat în pragul aniversării de 20 de 
ani de la fondarea ASEM.

Poezia e o scoică, inima căreia tre-
buie să fi e ușor rănită de fi ricelul de 
nisip al inspiraţiei. Doar atunci în ea va 
străluci adevăratul mărgăritar.

Gheorghe REABŢOV
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- Ce înseamnă pentru tine titlul de 

Miss Moldova? Cum te vei “folosi” de 

acest statut?

- Acest titlu mă măgulește într-o oa-
recare măsură, oferindu-mi posibilitatea 
unică să particip la ”Miss World”, expe-
rienţă pe care o aștept cu nerăbdare, 
vreau să văd o ţară nouă, să descopăr 
106 culturi noi pentru mine. Sînt sigură 
că va fi  o lună de neuitat!

Dacă e să vorbim de careva benefi cii, 
sper să vină mai multe oferte de job-uri 
ca model.

- Cum se schimbă viaţa unei tinere 

odată ce devine Miss?

- Prima săptămînă a trecut ca un 

vis, interviuri, telefoane de la prieteni 
împrăștiaţi prin lume cu care nu mai ţi-
neam legătura, telefonul meu era verde, 
am avut impresia că și oamenii din stra-
dă mă priveau diferit.

- Ce înseamnă pentru tine celebri-

tatea? Te-ai gîndit vreodată că ai putea 

ajunge celebră peste noapte?

- Nu cred că putem vorbi despre ce-
lebritate, atâta timp cât suntem în Mol-
dova, unde show-bizz-ul nu este dezvol-
tat, însă pot să spun că titlul de miss mi-a 
oferit o doză bună de încredere în mine.

Încă din 2008 mi-am dorit să particip 
la acest concurs, pe atunci aveam 17 ani, 
dar se pare că norocul îmi era rezervat 
pentru 2011, pentru că atunci nici măcar 
nu am trecut castingul.

- Numește trei calităţi pe care 

le consideri un must-have pentru a 

câștiga concursul Miss Moldova.

Are o vârstă egală cu cea a ASEM, 
20 de ani şi învaţă aici. 

Cunoaște-o pe 
Cunoaște-o pe 

Miss MOLDOVA 2011 
Miss MOLDOVA 2011 

Cea mai frumoasă fată din Moldova 

are 20 de ani și, cum era de așteptat, 

este studentă la ASEM. După ce și-a 

primit coroniţa de Miss MOLDOVA 

2011, Veronica Popovici va prezenta 

ţara  la concursul “Miss World”, care 

va avea loc în noiembrie la Londra. 

Deși proba inteligenţei a fost exclusă 

din concurs, Veronica spune că, 

învăţând la ASEM, aceasta nu ar fi  

fost o problemă, ba dimpotrivă,  i-ar 

fi  întărit avantajele în competiţie. 

- Trebuie să fi i în primul rând energi-
că, frumoasă și să ai un vino-ncoace!

- Care crezi că a fost punctul tău forte?

- Atuul meu de bază cred că a fost 
naturaleţea, sunt sinceră, deschisă și nu-
mi stă în fi re să mă prefac, asta cred că 
m-a făcut să fi u mai aproape de public în 
timpul concursului.

- Cum este să mergi pe podium îm-

bracată sumar, știind că ochii tuturor 

bărbaţilor sunt ţintiţi la ceea ce nu e la 

vedere de obicei, nu te deranjează?

- Această întrebare poate fi  adresată 
tuturor fetelor de pe plajă și tuturor con-
cursurilor naţionale și internaţionale de 
frumuseţe.

- E adevărat că o parte din casting 

se desfășoară la domiciliile sponsorilor?

- Nu vreau să comentez bârfele tra-
diţionale care roiesc în jurul tuturor con-
cursurilor de frumuseţe.

- Care a fost primul lucru pe care 

l-ai făcut după ce ai primit coroana?

- Am reușit doar să o pup pe mama 
care mi-a adus fl ori trecînd cu greu de  
gardieni pentru a urca pe scenă, iar după 
ce am intrat în culise m-a asaltat presa 
pentru poze și interviuri.

- Se zvonea printre jurnaliști că ai 

fi  avut o expresie nu prea surprinsă în 

momentul când ai câștigat, ce poţi să 

ne spui la această temă?

- Oamenii reacţionează diferit în situ-
aţii de șoc, după ce au fost anunţate fete-
le care au luat vice-miss, mă resemnasem 
cu faptul că nu mai iau nimic, poate de 
accea reacţia mea a fost întârziată.

- Ce înseamnă pentru tine fericirea?

- Noţiunea de fericire nu are o defi ni-
ţie, e o trăire intensă care se afl ă în conti-
nuă schimbare. ”Fericire-i o sticlă de vin, 
fericire e cerul senin, într-o zi în care ai 
hotarât să alergi pe câmp…” cânta odată 
Vama Veche…

Eu am o dragoste aparte faţă de ani-
măluţe, și drag îmi este sentimentul care 
mă umple când am ocazia să mă joc cu 
ele, în astfel de momente pot să zic că 
sunt un om fericit.

- Dar succesul? Vrei să faci o carieră 

pe care și-o doresc toate modelele cum 

ar fi  actriţă sau interpretă, sau mizezi 

pe deprinderile de afaceri studiate la 

ASEM?

- Cariera de model e doar o ocupaţie 
pentru câţiva ani, eu îmi doresc să acti-
vez în domeniului markentingului, con-
form studiilor pe care le-am făcut.

Cînd dau frâu liber emoţiilor îmi vin 
idei: să întemeiez, de exemplu, un azil de 
animale care să le ofere îngrijirea și vac-
cinurile necesare pentru a fi  sănătoase.

- Ce importanţă dai banilor?

- Banii ne ajută să fi m liberi, iar lipsa 
lor ne constrânge, eu nu mi-am dorit ni-
ciodată mulţi bani, sunt o persoană echi-
librată și nu prea mă zbat între extreme.

- Și ce pasiuni ai?

- Îmi place să citesc, îndeosebi psiho-
logie și literatură artistică.

- Se spune ca fetele frumoase nu se 

împacă bine cu știinţele exacte, tu cum 

stai cu ele?

- Mi-aș da un opt la matematică.

Adaptat de 

Gheorgii CIOLAC
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