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Începutul lui octombrie aduce cu 

sine o frumoasă sărbătoare – Ziua Pro-

fesorului. E un prilej ca cei ce practică 

această nobilă misiune să primească în 

dar cuvinte de recunoștinţă și profund 

respect.

ASEM-ul este o instituţie care își apre-
ciază valorile ori de câte ori este ocazie. 
Și în acest an 7 profesori au primit diplo-
me de merit și premii bănești din partea 
ASEM. Grigore Belostecinic a înmânat 

aceste distincţii următorilor profesori: 
Maria MANCAȘ, dr., conf. univ., catedra 
„ Comunicare Economică și Didactică”, 
EGD; Ala HANGANU, lector sup., cate-
dra „Limbi Moderne de Afaceri”, REI; Ion 
MACARI, dr., conf. univ., catedra „Market-
ing și Logistică”, BAA; Marcela DIMA, dr., 
conf. univ., catedra „Contabilitate”; Du-
mitru ZAMBIŢCHI, dr., conf. univ., catedra 
„Matematică”, CSIE; Ilarion CHISTRUGĂ, 
dr., conf. univ., catedra „Filozofi e și Poli-
tologie”, Finanţe; Olga TABUNȘCIC, grad 

didactic I, catedra „Comerţ, Merceologie, 
Tehnologii”, CNC.

 „Meritaţi toată stima noastră, din 
partea întregului colectiv al ASEM și a 
colectivelor catedrelor la care activaţi”, a 
apreciat munca profesorilor menţionaţi, 
dl. Grigore Belostecinic, rector al ASEM, 
urându-le succese și împliniri pe plan 
profesional, studenţi și elevi buni de care 
să fi e mândri.

Cor: CE

O studentă a donat ASEM-ului 

300 de cărţi
Un gest mai puţin obișnuit al unei studente a impresi-

onat administraţia ASEM. Yana Khandeshina împreună 

cu soţul ei au donat ASEM-ului 300 de cărţi economice. 

„Ne-a sunat și a zis 
că vrea să dea niște 
cărţi ASEM-ului. Bine 
am zis noi, puteti să 
veniţi. Mare ne-a fost 
mirarea când am vă-
zut că este vorba des-
pre o impunătoare 
colecţie de literatură 
economică valoroasă: 
peste 300 de cărţi  în rusă și engleză.” – spune Angela Sol-
can, decanul Facultăţii Business și Administrarea Afacerilor. 

„Nu am făcut nimic deosebit. Sunt cărţile din care am în-
văţat. Ne vom bucura dacă cel puţin o carte va fi  răsfoită de 
un student pe zi și asta le va schimba cumva viaţa spre bine.

Împreună cu soţul meu, Veaceslav Albu, care e de ori-
gine moldovean am revenit de curând din Rusia pentru a 
ne stabili aici. Am luat cu noi ceea ce avem mai scump – 
biblioteca noastră. Soţul a absolvit Universitatea aici, apoi 
încă alte universităţi în Rusia. Aveam afacerea noastră, dar 
el e mai interesat de fi lozofi e iar pe mine mă interesează 
turismul de afaceri. Am o mică experienţă în domeniu și 
aceasta învăţ acum la ASEM prin frecvenţă redusă ” – a de-
clarat Yana Khandeshina,  menţionând că ideea de a dărui 
aceste cărţi a fost susţinută de soţul ei, astfel încât fi ecare 
carte donată Bibliotecii ASEM, la propunerea directoarei 
acesteia, Silvia Ghinculov,  va avea inscripţia „Donaţie din 
partea familiei Albu”.

L.L. 

ASEM-istul Ionel Istrati favorit 

la “Vocea României”
I-a cântat o serenadă Loredanei Groza, i-a cucerit pe 

Smiley și pe Marius Moga și l-a făcut pe Horia Brenciu să 

regrete că nu a apăsat butonul “eu te vreau”. Este vorba 

despre Ionel Istrati,studentul care a făcut show la con-

cursul Vocea României.

Ionel Istrati, student ASEM, în 
vârstă de 20 de ani,  i-a făcut pe doi 
dintre cei patru antrenori, Smiley și 
Marius Moga, să apese butonul eu 
te vreau.

Deși a cântat o piesă în spani-
olă, Buleria, Ionel a picat la testul 
traducere. A vrut să arate în schimb 
că știe rusa și le-a cântat pe loc 
antrenorilor o piesă de-a sa. Spec-
tacolul marca Istrati a culminat 
cu o piesă în română – pe care i-a 
dedicat-o singurei femei din juriu - 
Loredanei Groza. Deja părăsind scena, Ionel a uitat să spu-
nă din echipa cărui membru al juriului vrea să facă parte.
Pe fi nal și Horia Brenciu și-a exprimat regretul de a nu fi  
apăsat și el butonul. La concurs intrepretul a fost suţinut 
de mama sa. De rând cu Ionel Istrati, în emisiunea au mai 
fost selectaţi alţi nouă participianţi pentru etapa fi nală. De 
ziua Chișinăului, Ionel a cântat cu drag pentru cei de acasă 
în Piaţa Mării Adunări Naţionale.

C.M.

La 19 octombrie, R. Moldova omagiază juriștii și specialiș-

tii din domeniul jurisprudenţei cu ocazia zilei lor profesionale.

Și la ASEM, în această zi, profesorii Catedrelor Drept Public 
și Drept Privat, facultatea Economie Generală și Drept au fost în 
vizor, iar studenţii Cercului Știinţifi c de Drept Penal, pe lână Ca-
tedra Drept Public au avut grijă de aceasta. Astfel, cu acest prilej, 
au fost organizate mai multe activităţi, timp de trei zile, printre 
care o campanie de informare ce a conţinut mesaje și maxime 
din domeniul jurisprudenţei, un panou de afi șare a felicitărilor 
cu ocazia Zilei Juristului, expus în holul blocului de studii E. De 
asemenea, chiar de Ziua Juristului, activiștii cercului știinţifi c au 
felicitat personal toţi profesorii-juriști ai catedrelor sus-menţio-
nate, oferindu-le felicitări sub formă de emblemă, fl ori și cuvinte 
de recunoștinţă. 

De menţionat că cei 17 membri ai cercului știinţifi c, condus 
de către Djulieta Vasiloi, lect. superior, intenţionează să organi-
zeze mai multe evenimente, printre care un șir de activităţi de-
dicate Zilei Mondiale a Protecţiei Drepturilor Omului, marcată 
anual la 10 decembrie. 

Veaceslav STURZA

La mulţi ani, 
dragi profesori!

OAMENI PENTRU CARE 

FAPTELE VORBESC 

Ziua Juristului marcată la ASEM
Cu ocazia Zilei 
juristului, primiţi 
cele mai cordiale 
felicitări şi urări de 
bine.
Prosperitate, per-
severenţă, realizări 
remarcabile pe 
făgaşul profesional 
şi putere pentru 
depăşirea oricăror 
obstacole!
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Bursa Moldcell 2011-2012

O sală plină de studenţi activi și dornici de a a-și încerca norocul 

aplicând la o bursă. În așa fel a fost lansată la ASEM ediţia de rând 

a concursului Bursa Moldcell: “Viitorul tău începe astăzi”. 

Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic a încins atmosfera cu un banc, 
care urma să transforme lansarea ofi cioasă într-un eveniment mai „cas-
nic”. „Vine omul la Dumnezeu și-l întreabă, Doamne de ce nu câștig la 
loterie, la care Dumnezeu îi răspunde, păi să câștigi, cumpără măcar 
un bilet”. Bancul avea menirea să motiveze studenţii să aplice pentru 
bursă. Până la urmă cine nu riscă, acela nu bea șampanie.

Directorul general Moldcell, Chiril Gaburici a menţionat că farmecul 
acestui proiect constă în faptul că, Moldcell oferă tinerilor nu doar sus-
ţinere fi nanciară, „benefi ciarii noștri obţin abilităţi practice, foarte ne-
cesare celor care se afl ă abia la începutul carierei sale. În plus, proiectul 
oferă oportunităţi de angajare imediat după absolvirea facultăţii”.

Detalii despre concurs citiţi în pag. 8.

Corina MOROZAN

E de-al nostru!

Este foarte vorbăreţ, adesea glu-
mește sau spune bancuri. În gene-
ral, privește viaţa cu optimism și o 
iubește. Este sârguincios și plin de 
energie. Se afl ă în centrul oricărei 
manifestări. Orele lui sunt intere-
sante și variate: nu insistă nicioda-
tă prea mult asupra unei teme, iar 
trecerea la ideea următoare se face 
într-un mod agreabil. Chiar dacă 
lecţia pe care trebuie să o predea 
este mai plictisitoare, cu siguranţă 
va găsi ceva prin care să capteze 
atenţia auditoriului. Fiind o fi re în-
fl ăcărată, dar și curioasă, neexis-
tând ceva care să nu-i stârnească 
interesul, este în stare să vorbească 
la nesfârșit. Îi place să fi e ascultat 
cu atenţie și să i se adreseze în-
trebări. Îl enervează neobrăzarea 
și impertinenţa. Dacă nu vei ţine 

 “Acri” sau “Pâinea lui Dumnezeu”-  sunt ai noștri 
La o întâlnire cu studenţii ASEM, un absolvent, actualmente profe-

sor, a spus că atunci când intră  prima dată în faţa unei noi grupe, psi-

hologic îi detecteză din start pe studenţi. Să știţi că și noi studenţii, îi 

detectăm din start pe profesori. Iată o categorisire a profi lor,  (cu mici 

sfaturi de atitudine faţă de ei)

cont de strădaniile lui și de modul 
său democratic de predare și vei 
discuta cu colegul/colega sau vă 
veţi trimite bileţele, reacţia lui va 
fi  impulsivă, iar pedeapsa - severă. 
Din fericire, este puţin probabil ca 
asemenea incidente să se petreacă 
la orele lui. Răspunzând la întrebă-
rile lui, încearcă să utilizezi cel mai 
elevat vocabular și... evită “ticurile” 
verbale. Un astfel de profesor îţi va 
aprecia propria părere.

E... pâinea 

lui Dumnezeu
Este o persoană liniștită, cordială, 

de regulă, mai în vârstă. Este foarte 
sensibil și binevoitor. Tragediile sau 
alte nenorociri îl marchează profund. 
Privește cu seriozitate toate întâm-
plările din jurul său - este genul de 
prof la care ţin scuzele de genul “Bu-
nica este bolnavă și am stat cu ea” sau 
“Sora mea a făcut apendicită și am 
fost la spital”. Cu asemenea argumen-
te îţi va ierta toate chiulurile, va în-
chide ochii la neștiinţa ta, îţi va da un 
“bine” și... Dumnezeu cu mila! Te va 
aprecia foarte mult, dacă îi vei da de 
înţeles că ești un biet copil dornic de 
a învăţa din experienţa lui. În nici un 
caz nu trebuie să te porţi ca un mito-
can - e valabil pentru orice tip de prof, 
dar în special pentru acesta. Dacă o 
singură dată i-ai înșelat așteptările, 
nicicând nu-ţi va mai acorda încrede-
re. În discuţiile cu el încearcă să-i dai 
de înţeles că ești de acord cu punctul 
lui de vedere. Ascultă cu foarte mare 
atenţie cum îţi adresează întrebarea: 
observă-i mimica, înclinarea capului - 

deoarece el îţi sugerează prin gestică 
răspunsul corect.

Acritura!

Este un pedant, căruia îi place la 
nebunie ordinea. Atuurile lui: este 
scrupulos și punctual. Nu-l poţi pă-
căli niciodată. Este o fi re închisă, ta-
citurnă și dă impresia unui om me-
reu ocupat. De aceea, va refuza orice 
invitaţie la distracţii. Printre colegii 
de muncă are o mare autoritate, vor-
bele lui fi ind pline de greutate. În ge-
neral, nu ridică tonul și nu-i plac cer-
turile. Este setos de putere și-i plac 
situaţiile în care elevii îi recunosc po-
ziţia de lider. Vei avea mult de câști-
gat dacă, măcar prin atitudine, îi vei 
sugera că ai înţeles că el reprezintă 
autoritatea. Nu-i plac persoanele 
dezordonate și de rea-credinţă, fără 
scrupule. Vei suporta consecinţe 
grele dacă nu vei preda referatele, 
lucrările, studiile de caz la termenul 
stabilit de el sau dacă ai caiete pli-
ne de mâzgălituri. Când răspunzi, 
încearcă să citezi cât mai mult din 
cele rostite de el la ore. Este inutil să 

te scuzi că ai întârziat sau că nu ţi-ai 
pregătit tema, inventând tot felul de 
situaţii tragice - inima lui de gheaţă 
oricum nu se va muia. De asemenea, 
ar fi  bine să eviţi expresiile de genul: 
“cred că...”, “mi se pare că...”, “părerea 
mea este că...”. Cea mai mică pauză în 
răspunsul tău va fi  interpretată ca o 
necunoaștere a subiectului. La între-
barea lui trebuie să răspunzi repede 
și sigur/ă pe tine, expunând imediat 
tot ce știi (chiar dacă nu știi nimic...). 

Așa, altfel sau și mai altfel,  

DRAGII NOȘTRI OROFESORI, noi 

apreciem meritele dumneavoas-

tră, vă urăm multă sănătate și dra-

goste nemărginită faţă de profesia 

pe care aţi ales-o!

 Nadejda BORTA

O nouă promoţie de viitori 

contabili și economiști organiza-

te de CDEAP (ASEM). La studii pot 

veni toţi cei, care deţin diplome 

de licenţă din toate domeniile sau 

sunt conducători de întreprinderi. 

Studiile sunt destinate în special 

pentru reprezentanţi ai business-

ului mic și mijlociu. 

Cursurile cuprind 20 de disciplini 
cu un volum total de 800-850 ore 
(18 luni). Taxa pentru cursuri consti-
tuie 3350 lei. Absolvenţii vor obţine 
Diplomă de Recalifi care Profesiona-
lă, eliberată de Academia de Studii 
Economice din Moldova și aprobată 
de Ministerul Învăţământului Repu-
blicii Moldova.

Orele au loc seara și sunt pre-
date de către profesorii Academiei 
de Studii Economice din Moldova. 
Lecţiile sunt ţinute în română și rusă 

Marcată la 14 octombrie, săr-

bătoarea Hramul Chișinăului este 

un bun prilej de a aduna locuitorii 

capitalei, a suburbiilor, dar și oas-

peţii din orașele înfrăţite și nu doar 

la un șir de expoziţii și festivităţi. 

Academia de Studii Economice 
din Moldova a organizat o expozi-
ţie tradiţională, în grădina publică 
Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul 
capitalei. Expoziţia a fost dedicată, 
în primul rând, aniversării a XX-a a 
Academiei de Studii Economice din 
Moldova, cuprinzând imagini ce 
refl ectă activitatea întregului corp 
profesoral și a  studenţilor de-a lun-
gul celor 20 de ani de succese. În 
premieră, a fost expus un stand cu 

25 de poze, intitulat: „Chișinăul la 
575 de ani văzut prin obiectivul unui 
ASEM-ist: Vasile Șoimaru”, autor prof. 
Vasile Șoimaru.

Exponatele și standurile, realiza-
te cu mare grijă de către directorul 
muzeului ASEM, Nicolae Brânzilă și 
de către prorectorul în probleme de 
gospodărie, Vladimir Grosu, au atras 
atenţia curioșilor. Și în acest an, cei 
mai fi deli admiratori, membrii Con-
siliului de administraţie al ASEM, în 
principal cu prorectorii, decanii, fa-
cultăţilor ASEM, șefi i de catderă au 
fost prezenţi la expoziţia tradiţională. 
Printre vizitatori, s-au numărat și stu-
denţi de la diferite instituţii de învă-
ţământ superior, elevi, absolvenţi ai 

ASEM care au avut ocazia să admire 
standurile pline de fotografi i despre 
profesorii și studenţii ASEM. Deo-
sebite sunt exponatele ce cuprind 
imagini din viaţa studenţească a 
ASEM – Miss ASEM, decernarea titlu-
lui de Doctor Honoris Causa, compe-
tiţiile sportive de la ASEM, studenţii 
eminenţi și absolvenţii de onoare ai 
ASEM, promoţiile 2008-2011.

O atenţie specială au atras co-
lecţiile de cărţi, realizate cu prilejul 
împlinirii a 20 de ani de existenţă a 
ASEM, în paginile cărora este expusă 
întreaga istorie a academiei, de la în-
ceputuri până în prezent.

Gheorghii CIOLAC

Atenţie!!! Studiile de recalifi care continuă!!!

și sunt bazate pe tehnologia învăţă-
mântului la distanţă „Course Mana-
gement System MOODLE”.Studiile 
fi nisează cu practica de producţie 
la una din întreprinderi (la locul de 
muncă sau la liberă alegere), cu sus-
ţinerea examenelor de licenţă.

Cursurile de fi nanţare şi 

contabilitatea fi rmei sunt or-

ganizate de Centrul de Dez-

voltare Economică şi Afaceri 

Publice (CDEAP) al ASEM. 

ASEM-ul parte la cea de-a 575-a aniversare 
a Chișinăului
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Academia de Studii Economice din Mol-

dova a deschis Școala Superioară de Turism 

și Servicii Hoteliere. Evenimentul s-a pro-

dus ca rezultat al colaborării mediului aca-

demic cu agenții economici din domeniul 

industriei turistice și a serviciilor hoteliere.

Academia de Studii Economice este unul 
din coordonatorii regionali în cadrul Proiec-
tului TEMPUS, “ Crearea a 4 Școli Hoteliere 
Superioare de Aplicație” (ESHA), proiect lan-
sat în ianuarie 2009 cu o durată de 36 de luni, 
fi nanțat de catre Comisia Europeană a Uniunii 
Europene.

Scopul acestui proiect constă în combi-
narea cursurilor teoretice cu cele practice din 
domeniul turismului și a serviciilor hoteliere. 
În acest scop s-au identifi cat 8 posturi che-
ie: bucătar, barman, chelner, cameristă, 

recepționer, maîntre d’hôtel, manager de 

hotel, manager de restaurant. 
Posturile au fost alese în funcție de ni-

velul de formare profesională a personalu-
lui, dar și de existenta acestor specializări în 
instituțiile de învățământ de diferite niveluri, 

O școală hotelieră la ASEM

De Ziua Profesorului am spicuit câteva nume ale profesori-

lor ASEM menţionaţi anul acesta și cu diplome de onoare din 

partea Guvernului și a Ministerului de profi l. I-am întrebat franc: 

Când și de ce au ales această profesie? Care e formula succesu-

lui în nobila misiune pe care și-au asumat-o? Care e dovada de 

maximă apreciere faţă de ceea ce fac și Ce i-ar face mai fericiţi? 

Ilie Costaș, șef-catedră „Cibernetică și Informatică Economică”: 
„AM FUGIT TOATĂ VIAŢA DE ACEASTĂ PROFESIE, 

DAR EA ORICUM A PUS OCHIUL PE MINE”
„Niciodată nu m-am gândit că aș 

putea ajunge profesor. Am fugit toa-
tă viaţa de asta, activând mai mulţi ani 
în industria informaticii. În calitate de 
profesor prin cumul activez la catedra 
„Cibernetică și Informatică Economică ” 
din 1984. Dar o ocazie fericită m-a făcut 
să aleg profesia de profesor ca activita-
te de bază. În 2000 am obţinut o bursă 
Fulbright și am plecat în SUA, la Univer-
sitatea din Kentucky, Lexington pentru un an academic. Acolo 
m-am „molipsit” de pedagogie, frecventând un curs interesant de 
pregătire a cadrelor didactice. Revenind în Moldova mi-am apli-
cat cunoștinţele în domeniul pregătirii specialiștilor de calificare 
înaltă în domeniul informaticii și ciberneticii și am rămas plăcut 
surprins de rezultatele atinse.

Există mai multe funcţii care trebuie să fi e îndeplinite bine, aces-
tea reies din profesionalismul fi ecăruia și propria înţelegere a dome-
niului. Este foarte important ca fi ecare profesor să înţeleagă bine nu 
numai aspectele teoretice ale disciplinelor predate, dar și cele ce ţin 
de aplicarea lor practică  în domeniile respective. Totodată aș men-
ţiona faptul că cultura academică, tradiţională la noi, e bazată pe 
principiul autoritar, eu însă consider că nu trebuie să se simtă prea 
accentuat hotarul dintre profesor - student.

E foarte periculos pentru un profesor să-și supraaprecieze succe-
sul. De aceea, eu prefer să nu o fac deloc. Dar, recunosc că am o mare 
plăcere când succesele mele sunt apreciate de colegi, dar și mai bine 
de studenţii mei. În acest context, consider ca e o idee foarte bună 
apariţia site-ului independent interuniversitar www.evaluez.eu, care 
ar putea deveni un mecanism efi cient de evaluare a activităţii profe-
sorilor de către studenţi.  Comentariile obiective ale studenţilor, pla-
sate în site în mod anonim,  despre metodele de predare și calitatea 
activităţii profesorilor, ar contribui în mod esenţial la perfecţionarea 
continuă a procesului de studii.

Sunt fericit că am ales această profesie și că activez anume la 
ASEM, una din cele mai prestigioase universităţi din ţară. Am făcut 
modele matematice de alegere pentru a avea cel mai bun mediu de 
activitate, însă, în fi nal am ales cu sufl etul Academia de Studii Eco-
nomice și nu regret.”

Vasile Scutelnic, șef-catedră “Educaţie Fizică și Sport”: 
“BASCHETUL A FOST ȘI RĂMÂNE CEL MAI 

APROAPE DE SUFLETUL MEU”
 „ Am îndrăgit sportul 

din clasa a III-a, mai aproa-
pe de sufl et fi ind basche-
tul. Toate sâmbetele și 
duminicile le petreceam 
în sala de sport din orașul 
Drochia. Mai târziu, anume 
din plăcerea ce o primeam 
din ocupaţia menţionată 

am ales  aceasta profesie, până am ajuns antrenor.
Scopul unui antrenor este să educe și să pregătească sportivul. 

Antrenorul este totdeauna în mișcare. Totul începe de la sine. Desci-
plina este cea întâi de toate necesară, apoi responsabilitatea și cu-
noașterea domeniului în care activezi. Totodată e necesar de a utiliza 
cele mai practice metode de pregătire și formare a unui bun sportiv, 
în caz contrar studenţii riscă să se plictisească.

Multe succese am atins în cariera mea. Împreună cu echipa care 
am format-o ne bucurăm de participarea la Campionatele Univer-
sitare, Naţionale și Internaţionale, dintre care Campionatul Europei 
„Liga C” unde echipa a obţinut locul III, Multicampionatul RM din 
Minsk, locul 8 din cele 16. Totuși cel mai important succes cred eu 
este faptul că am luat de 3 ori Cupa Republicii Moldova”

 Mă simt foarte fericit că activez la ASEM pentru că 12 ani de mun-
că în cadrul ASEM  sunt cei mai importanţi ani în viaţa mea sportivă. 
ASEM oferă condiţii foarte bune mediului în care activez și le-aș suge-
ra studenţilor măcar de 2 ori pe săptămână să viziteze sala de forţă, să 
participe  la jocuri sportive, pentru că tineretul sănătos este potenţia-
lul Moldovei  și ei trebuie să menţină un mod de viată sănătos.

Elina Benea-Popușoi, prodecan al facultăţii 
Relaţii Economice Internaţionale: 
„UNELE ÎNTÂMPLĂRI ÎN VIAŢĂ NU SUNT DELOC 

ÎNTÂMPLĂTOARE”
 „Când am mers la facultate intenţionam să devin, în primul rând, 

economist, să deprind modul economic de gândire. În acea perioa-
dă A.S.E.M. - ul se afl a 
la început de cale, în 
unele cazuri studenţii 
erau implicaţi în ac-
tivitatea de predare. 
Astfel, la începutul 
anului III de studii mi 
s-a propus să desfășor 
seminare la disciplina 
Economie politică, în 

limba franceză. Cred că atunci am făcut alegerea și sunt de acord cu 
părerea că întâmplările nu sunt întâmplătoare.

A fi  un bun specialist în materie, constituie doar capitalul iniţi-
al în această meserie. Pentru un profesor este foarte important să 
fi e darnic: să dorească și să poată dărui discipolilor săi hrană pentru 
intelect și pentru sufl et.  Cred că valoarea unui profesor bun are doi 
indicatori de măsură: dispoziţia mea în calitate de profesor și dispo-
ziţia studenţilor la fi nele orei de curs. Cât despre dovada de maximă 
apreciere, aceasta cred că trebuie să o simţi. Omul poate percepe 
sensul vieţii pe pământ doar atunci când învaţă a fi  fericit. Eu sunt 
fericită să am această profesiune care dăruiește inspiraţie.

Feuraș Eugenia: directoarea Școlii Doctorale a ASEM: 
„PROFESIA ÎMI OFERĂ REZISTENŢĂ, SATISFACŢIE, 

ÎNCREDERE ȘI BUNĂ DISPOZIŢIE, ADICĂ  FERICIRE.
„Am ales să fi u profe-

sor în 1985, după susţine-
rea tezei de doctorat. A 
fost o alegere mai degra-
bă anticipată decât spon-
tană. Tatăl meu, profeso-
rul Andrei Cojuhari, și-a 
dedicat învăţământului 
superior toată viaţa, mai 
bine de 30 de ani îndepli-
nind funcţia de șef-cate-

dră. I-am urmat exemplul în multe: profesie, specialitate știinţifi că, 
grade știinţifi ce deţinute, carieră administrativă. Formula succesului 
în cazul unui  bun profesor reprezintă o doză echilibrată de bună 
cunoaștere a materiei predate; harul de a transmite cunoștinţele po-
sedate studenţilor în mod bine structurat și explicit, educarea la stu-
denţi a aptitudinii de analiză, sinteză și comparaţie în vederea dez-
voltării capacităţilor de obţinere independentă a noilor cunoștinţe 
pe cale logică; învăţarea transpunerii în practică (situaţii concrete, 
probleme, exemple) a materialului teoretic asimilat; stimularea crea-
tivităţii studenţilor; atitudine corectă și stimă faţă de studenţi; obiec-
tivitate în evaluarea cunoștinţelor studenţilor.

Dovadă de apreciere este faptul că studenţii îl recunosc pe pro-
fesor nu doar după înfăţișare, dar și după nume și disciplină. Am fost 
printre primii profesori care au aplicat la seminare sistemul de teste, 
prima care am elaborat un curs universitar electronic la disciplina 
„Doctrine economice” și primul manual la „Metodologia cercetării 
economice”, prima în republică care am demarat cercetările în do-
meniul problematicii instituţionale.  Îmi place mult profesia mea, 
din care cauză nu am regretat niciodată că partea preponderentă a 
energiei, forţelor și timpului i-am dedicat-o ei. Ea îmi oferă rezistenţă 
fi zică, satisfacţie intelectuală, încrederea în sine și buna dispoziţie, 
acestea fi ind pentru mine sensul noţiunii „fericire”.

Mihaela GROZA, studentă la Contabilitate

SONDAJ:

Profesor înseamnă a nu regreta timpul, 
energia și forţele dedicate școlii!

în concordanță cu programele universitare și 
cerințele profesionale.

În cadrul Școlii Superioare de Turism si Ser-
vicii Hoteliere vor fi  organizate cursuri pentru 
ciclul I Licență ( domeniul Servicii Hoteliere în 
cadrul specialității 812,1 Turism ) și pentru ci-
clul II Masterat ( specializarea Gestiune hotelieră 
). Lecțiile vor fi  realizate în cadrul ASEM ( orele 
teoretice ) și în cadrul hotelurilor partenere ( 
Flowers, Dacia ș.a ) (lecțiile practice și aplicative 
), cu care ASEM va semna contracte de colabo-
rare privind petrecerea aplicațiilor practice.

În vederea funcționării efi ciente a Școlii Su-
perioare de Turism și Servicii Hoteliere se pre-
vede amenajarea a 3 săli din ASEM, cu proiec-
toare multimedia, aparataj video și laptopuri 
conectate la internet.

Totodată, se preconizează amenajarea a 2 
cabinete metodice pentru petrecerea lecțiilor 
practice și de laborator: un cabinet metodic 
cu profi lul “ Gestiune Hotelieră ”  și un cabinet 
metodic cu profi lul “ Tehnologii de restaurant 
” dotate cu literaturi de specialitate, aparataj 
video și computere.

La proiect au participat  Republica Mol-
dova, Federația Rusă și Kazakhstan. Din Uni-
unea Europeneană s-a alăturat  Franța, Spa-
nia, Grecia și Portugalia. Partenerii locali ai 
proiectului sunt Ministerul Educației, Agenția 
Turismului, ASEM, USM, Universitatea de Stat 
“ B.P.Hajdeu” din Cahul, CNC, Liceul Profesi-
onal nr.1 din Chisinău, Asociația Națională 
a Agențiilor de Turism (ANAT), Hotelul “ 
Flowers” și Restaurantul  “ Flowers”. 

Mihaela GROZA
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- Ce te-a determinat să-ţi faci studi-

ile în străinătate?

- Dupa ce am absolvit ASEM am ho-
tărât să-mi fac studiile într-o ţară euro-
peană.

Cum nu eram informată și nu cunoș-
team multe despre studiile în Europa, 
am început să mă informez din internet, 
căutam universităţi și analizam preţurile, 
condiţiile, în ce limbă se vor face studiile, 
tipurile de masterat. Toată pregătirea a 
fost lungă și costisitoare, dar dorinţa de 
a face un master în Europa unde sunt 
noi perspective și înveţi multe lucruri 
noi m-a făcut să trec cu bine și să ajung 
în Spania.

 - Spune ceva despre experienţa 

academică și culturală din Spania?

- Referitor la experienţa academică 
este o mare diferenţă cu cea din Mol-
dova. În primul rând aici studentul are 
libertate totală, are dreptul la propria 
opinie și e privit egal de către profesor, 
uneori profesorul acceptă că nu a avut 
dreptate și acceptă ideea studentului. 
Referitor la comoditate, universitatea 
Alicante este formată din aproximativ 
32 de blocuri, unde găsești, săli de clasă, 
bliblioteci, departamentele profesorilor, 
două bănci, trei restaurante, librărie, 
teren de fotbal, teren de tenis, piscine 

interioare. Comunicarea cu tutorii se 
ţine prin intermediul e-mail-urilor, astfel 
ne vedem și notele. Pe lângă studii mai 
există și distracţii, aici învaţă o mulţime 
de studenţi din diferite ţări și culturi dife-
rite. În clasa mea eram jumătate spanioli 
nativi și jumătate străini (America Latină, 
Rusia, Maroc, Brazilia, Elveţia și o moldo-
veancă). 

- Dacă ar fi  să compari sistemul de 

învăţământ din RM și Spania, care ar fi  

asemănările și deosebirile?

- Asemănările sunt că masteratul du-
rează la fel doi ani, metoda de predare 

Spanioli, elveţieni, arabi, ruși și o....MOLDOVEANCĂ!!
A absolvit ASEM în 2008, iar în vară anul curent își ia masterul în 

Turism și Servicii Hoteliere la universitatea Alicante din Spania. Este 

vorba despre Elena Bulgaru, ferm convinsă că migrarea studenţilor 

moldoveni la studii peste hotare duce la dezvoltarea personalităţii. S-a 

simţit în al 9-lea cer de fericire când a primit viza și nu regretă absolut 

nimic. La moment muncește în Spania pe specialitate și spune că este 

mulţumită.

ceva e asemănă-
toare, profesorul  
predă în Power 
point și studenţii 
ascultă lecţia. Deo-
sebirele ar fi  că to-
tul e super modern 
în Spania, o mul-
ţime de facilităţi 
pentru studenţi, 
programe ce aju-
tă studentul să se 
dezvolte și să evo-

lueze. De exemplu, un program se nu-
mește “Compaña por alojamiento”, deci 
studentul dacă nu are bani sufi cienţi îi 
este oferit o casă  unde va locui cu o altă 
persoană.

- După absolvire, rămâi acolo sau 

te intorci acasă? De ce?

- Eu vara am absolvit și am rămas aici 
în Spania. În prezent lucrez la recepţie 
într-un hotel din Lloret de Mar (regiunea 
Cataluña), sunt mulţumită și apreciată, 
primesc un salariu pe care în Moldova 
nu-l voi primi cred că niciodată doar 
dacă aș fi  președinte de companie inter-
naţională. Până când stau aici, muncesc 
și sunt fericită, pe parcurs nu știu dacă 
mă voi întoarce defi nitiv în Moldova. La 
moment am venit să-mi văd părinţii și  
prietenii. 

- Există foarte multă informaţie 

contradictorie despre studiile peste 

hotare, ce trebuie să știm pentru a face 

studii acolo?

- Să pregătești documentele necesa-
re foarte bine, căci ambasada nu deschi-
de vize la toţi aplicanţii, cea mai impor-
tantă etapă aș spune că e primirea vizei, 
dupa mine știu, te simţi în al 9-lea cer 
de bucurie și deja știi sigur că vei pleca. 
Până atunci, totul e superfi cial. 

- Cunoaștem faptul că coefi cientul 

migrării în RM e foarte mare, mai ales 

tinerii, după tine e bine sau e rău? De ce?

- După mine e bine, consider ca tine-
retul trebuie să migreze și să vadă lucruri 
noi, să-și facă noi prieteni și să călăto-
rească cât mai mult. De ce? De ce un? 
De ce ar trebui să stăm închiși într-o ţară 
și să nu vedem ce se face în Occident? 
Fiecare ţară are ceva frumos și în același 
timp ceva urât, de ce să nu ne facem pro-
pria noastră opinie și să vedem cu ochii 
proprii ce e bine și ce e rău?, de ce să 
ascultăm de alţii? Consider că migrarea 
duce la dezvoltarea  personalităţii.

 - Care sunt șansele de a-ţi găsi un 

loc de muncă în străinătate după ab-

solvire?

- Șansele sunt mari, eu deja mi-am 
găsit un loc de muncă și sunt mulţumită. 
Dacă baţi la ușă, ţi se va deshide, trebuie 
să fi i permanent în căutare de ceva nou.

 - Ce sfaturi ai pentru tinerii din RM, 

care doresc să continue studiile  peste 

hotare?

- Baftă!!!!! Să fi e foarte atenţi la ofer-
tă, să analizeze lucrurile: unde pleacă, ce 
li se oferă, ce se cere în schimb, ce chel-
tuieli se vor face...și multe altele. Sigur, 
părinţii să fi e puși la curent.

Corina MOROZAN

- Ce te-a determinat să-ţi faci studi-

ile în străinătate?

- Sunt trei lucruri care m-au motivat 
și anume dorinţa de a trăi o experienţă 
inedită, de asemenea dorinţa de a obţi-
ne o diplomă recunoscută pe plan inter-
naţional și nu în ultimul rând un «atout» 
pentru cariera mea profesională.

- Spune ceva despre experienţa 

academică și culturală din Elveţia?

- În străinătate oamenii au alte pri-
orităţi în viaţă. Cultura și mentalitatea 
lor e total diferită, ceea ce poate fi  un 
obstacol pentru stabilirea unor relaţii, 
iar oamenii aici trăiesc pentru sine și nu 
pentru copii, părinţi sau nepoţi.

- Dacă ar fi  să compari sistemul de 

învăţământ din RM și Elveţia, care ar fi  

asemănările și deosebirile?

- În străinatate 20% din cursuri se 
predau la universitate și 80% constituie 
lucrul individual al studentului. La orice 
curs, tema pentru acasă se bazează pe lu-
cru în echipă, ceea ce în RM practic lipseș-
te, avem un sistem învechit de predare.

- După absolvire, rămâi acolo sau 

te întorci acasă? De ce?

- În străinatate sunt mai multe opor-
tunităţi profesionale, tot efortul depus 
în timpul anilor de studii este apreciat. 
Problema este că studenţii din Moldova, 
din cauza statutului lor, (Moldova nu e 
membră UE), se ciocnesc cu foarte mul-
te obstacole ceea ce pune sub semnul 

Studii peste hotare -’’Visul absolventului sau lacunele 
sistemului de învăţământ autohton?’’

Studentă la știinţe economice, masterandă în business internaţional 

la universitatea din Neuchatel (Elveţia), Olesea Nicorici spune că stu-

diile în străinătate oferă multe oportunităţi. Vrea să se întoarcă acasă, 

în cazul în care cunoștinţele îi vor fi  apreciate la justa lor valoare. Deși 

spune că e complicat să înveţi în Elveţia, timpul petrecut acolo i-a mar-

cat viaţa. Ministerului Educaţiei din RM îi dorește să scape de modul 

învechit de predare, iar studenţilor multă încredere în forţele proprii.

întrebării viitorul lor peste hotare. Desi-
gur că mi-aș dori să mă întorc, însă sa fi u 
sigură că cunoștinţele mele vor fi  apreci-
ate și remunerate.

- Există foarte multă informaţie 

contradictorie despre studiile peste ho-

tare, ce trebuie să știm pentru a merge  

acolo?

- Să fi i bine pregătit: primul semestru 
e întotdeauna cel mai greu. E important 
să depui tot efortul, să fi i activ și în fi nal 
străduinţele vor fi  recunoscute, să nu-ţi 
faci prea multe iluzii: nimeni nu te așteap-
tă aici cu braţele deschise. Trebuie să lupţi 

mult că să fi i recunoscut profesional.
- Coefi cientul migrării în RM e foar-

te mare, mai ales în rândul tinerilor, 

după tine e bine sau e rău? 

- Sigur ca e rău, dar dacă conduce-
rea ţării nu poate oferi condiţii prielnice 
pentru tinerii absolvenţi, sigur că aceștia 
nu găsesc o altă soluţie decât plecarea 
peste hotare, fi e la studii sau muncă. La 
fel am procedat și eu.

- Ce lipsește, crezi, sistemului nos-

tru de învăţământ?

- Sistemul de predare în liceele RM 
este unul din cel mai puternic. Elevii noș-

tri care vin în străinatate la studii liceale 
sunt unii dintre cei mai buni. Pe de altă 
parte, sistemul de învăţământ superior 
din RM are părţile sale pozitive și nega-
tive. Pozitiv este că se predă de la A la Z, 
dacă studentul nu înţelege, i se explică 
încă o dată, până când materialul va fi  
asimilat, ceea ce practic e imposibil în 
străinătate. Negativ este ca materialul 
predat e prea teoretic. Absolvind uni-
versitatea, studentul are un bagaj de cu-
noștinţe teoretice, dar puţină idee de a 
le pune în practică”.

- Care sunt șansele de a-ţi găsi un 

loc de muncă în străinătate după ab-

solvire?

- În Elveţia șansele nu sunt prea mari, 
prioritate au elveţienii și studenţii ţări-
lor- membre UE, iar apoi ceilalţi. Legea 
aici e foarte strictă, întreprinderile trebu-
ie să facă foarte multe demersuri ca să 
demonstreze ca nu au putut găsi pentru 
oferta lor de muncă cetaţeni din interior 
sau UE, ceea ce e practic imposibil, dar 
speranţa totuși rămâne.

- Ce sfaturi ai pentru tinerii din RM, 

care doresc să plece la studii peste ho-

tare?

- Dacă aveţi oportunitatea de a veni 
la studii peste hotare, nu ezitaţi și încer-
caţi. Sigur că dorul de casă te macină, 
dar timpul pe care l-am petrecut în Elve-
ţia a fost unul fericit în viaţa mea”.

Corina MOROZAN
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   Editorial  de Iurie BADICU

Esenţa 
fenomenului 
CUM ŞI CUI OFERIM UN CADOU?

Oferirea unui cadou este un lucru deloc ușor. Pentru 

unii e chiar „o bătaie de cap”. Cât trebuie să coste aces-

ta? Când îl dăm? În ce îl învelim, ce spunem în momen-

tul când îl prezentăm, ori nu este obligatoriu să i-l pui 

în mână omului?

În primul rând: pentru a oferi un cadou trebuie să existe un 
motiv. Motivul coincide cu cota emoţiilor,  care trebuie să fi e la ma-
ximum pentru cel care va primi cadoul. Dacă ai pierdut emoţia și 
momentul cadoul e ratat.

 Dacă încerci să negociezi cu cineva o afacere, dacă vei propune 
cuiva un plan de acţiuni comune, dacă aștepţi acceptul pentru o 
chestiune care te vizează, abţine-te de a face acestora cadouri, poţi 
pierde banii preconizaţi în calitate de câștig dar, cel mai important, 
poţi pierde și încrederea.

Altceva, ar fi : că momentul potrivit să fi e perfect și să genereze 
acea emoţie de vârf. Dacă cunoști detalii, precum că, partenerul tău 
de afaceri, amic sau cunoscut de mai mult timp, își permite să zică, 
că „ atât de mult lucrezi și mă consum toată ziua, încât, uneori, ajung 
la orele 15 și încă n-am reușit să beau o cafea”, atunci fă-i un gest - 
cadou. La una din întâlnirile voastre, în public, care va derula în jurul 
orelor 15, chemă un chelner cu o ciașcă de cafea. Amintește-i de 
cele spuse cândva și, urează-i succese! Ai prins momentul, ai creat 
emoţia.

Cu care ocazie oferim cadoul:

a. pentru a mulțumi:

1. gazdei pentru cina dată în onoarea sa.
2. gazdei dintr-o altă localitate, unde te-ai afl at temporar.
3. persoanei care te-a ajutat să-ţi găsești un serviciu bun.

b. pentru a încuraja:

      1. persoana care a avut un deces în familie.
      2. persoanei după un grav accident sau care-i în reconvales-

cenţă, după o boală.
     3. persoanei cu probleme fi nanciare serioase.

c. pentru a-ți cere scuze:

1. ai ofensat pe cineva.
2. ai uitat de o promisiune, ai lipsit de la o ceremonie unde ai dat 

asigurări că o să fi i.
3. ai făcut o acţiune și ai dat mari bătăi de cap cuiva.

d. pentru a ura noroc cu ocazia:

1. zilei de naștere.
2. unei aniversări.
3. căsătoriei.
4. ieșirii la pensie.
5. unei operaţiuni fi nanciare riscante.
6. mutării cu traiul întru-un alt oraș, aceasta fi ind o dorinţă mai 

veche.

f. pentru a felicita cu ocazia:

1. promovării distinctive în funcţie
2. câștigării unui premiu.
3. nașterii unui copil.
4. unui act public de curaj .
5. Ţinerii unui discurs bun.

Și încă un detaliu:

La alegerea cadoului, gândește-te înainte de a acţiona:
Vrei să oferi cadou un echipament sportiv, încredinţează-te, că 

cel cui îi faci cadoul este un bun prieten cu sportul. Nu te grăbi să 
oferi cadou o sticlă cu vin, nu toţi beau. Nu oferi bani, dacă nu ești 
sigur că vei fi  înţeles corect. Nu te grăbi să oferi în dar o haină. Nu-i 
oferi cadou persoanei supraponderale o carte cu diete. Ţine cont: 
bunul testat cântărește mai mult!

Cadoul trebuie prezentat personal sau trimis prin cineva. Cadoul 
trebuie, obligatoriu, să fi e împachetat individual și specifi c ocaziei. 
Nu băga un cadou relativ scump într-o sacoșă pentru alimente sau 
cu simbolica altei fi rme și, nu cumva să-ţi dea prin cap să-l scoţi din 
acea sacoșă  în faţa benefi ciarului, chiar dacă acesta ar fi  un lector 
de la ASEM... 

Fii atent la detalii, cadoul poate aduce emoţii pozitive, dar și ne-
gative. Nu te grăbi, dar nici nu ezita!

Consiliul de administraţie al programului PARE 

1+1 a aprobat  18 proiecte de investiţii în valoare to-

tală de 8,59 mil. lei

O mare parte din proiecte, ca și anterior, se imple-
mentează în agricultură (82%). Potrivit Viceprim-minis-
trului Valeriu Lazăr, activitatea de întreprinzător în sec-
torul agro-alimentar devine tot mai profi tabilă, în spe-
cial pe fonul creșterii mondiale a preţurilor la produsele 
agro-alimentare. Făcând bilanţul perioadei de aproape 
un an de derulare a Programului pilot PARE 1+1, Valeriu 
Lazăr a menţionat că acesta a fost lansat cu scopul ridi-
cării nivelului culturii antreprenoriale în ţară, acordarea 
asistenţei lucrătorilor migranţi, atât la etapa de iniţiere a 
afacerii, de fi nanţare, cât și la etapa post-investiţională.

Potrivit ministrului Economiei, fi ecare leu investit de 
stat a adus 1,7 lei investiţii private, iar în viitor acest ra-
port poate ajunge și 1:3. Totodată Ministrul Economiei a 
cerut ca până la fi nele lunii noiembrie să fi e actualizate 

regulile de eligibilitate pentru fi nanţare în cadrul proiec-
tului, ţinând cont de rezultatele implementării acestuia 
și în vederea asigurării unei competiţii sănătoase între 
proiectele de afaceri. După cum a fost relatat anterior, 
scopul programului PARE 1+1 – este atragerea în econo-
mie a mijloacelor cetăţeniilor moldoveni care lucrează 
temporar în străinătate, angajarea în participare directă 
sau indirectă în proiecte economice.

În cadrul programului, migranţii muncitori din Mol-
dova, și rudele lor de gradul întâi vor putea primi pentru 
dezvoltarea afacerilor sale în ţară un grant în sumă de la 
47 mii pina la 200 mii lei. Până în prezent din 92 cereri de 
fi nanţare depuse, 49 au primit fi nanţare. Suma totală a 
investiţiilor efectuate în cadrul Programului a constituit 
23,5 mil. lei, inclusiv 12,17 mil. lei – din remitenţe, 8,84 
mil. lei - fi nanţare nerambursabilă PARE 1+1 și 2,5 mil. 
lei – alte mijloace ale benefi ciarilor.

Nadejda BORTA

8, 59 mil.lei, se PARE, vor transforma 
vise în afaceri

Un nou sistem de plăţi online 

pe piaţa RM. Potrivit informaţiilor 

publicate pe site-ul ofi cial www.

paypal.com, curând vor fi  posibi-

le  transferurile bănești PayPal în 

Moldova, alături de Rusia și Ucraina. 

Astfel moldovenii vor putea tri-
mite bani unei persoane care utili-
zează serviciul PayPay prin e-mail, 
vor putea achita prin diferite cum-
părături în magazinele online care 
acceptă acest sistem de plăţi, cum ar 
fi  Ebay, Amazon, DealExtreme.

Cetăţenii RM vor putea utiliza 
cardul de debit bancar sau contul 
bancar cu cod SWIFT, adică cont 
bancar care permite tranzacţiile in-
ternaţionale, ambele vor fi  atașate 
în contul PayPal, banii vor fi  trans-
feraţi direct de pe Card sau Cont. La 
fel moldovenii vor putea scoate bani 

electronici din PayPal în bani Cash. 
RM este inclusă în lista ţărilor din Eu-
ropa II, pentru care comisionul pen-
tru plata din contul băncii sau PayPal 
în interiorul ţării va constitui 0%, iar 
comisionul international – 1%. 

Potrivit consilierului prim-minis-
trului, Tudor Darie, Guvernul Repu-
blicii Moldova a primit un răspuns 
pozitiv de la PayPal în ceea ce pri-
vește dezvoltarea serviciilor pentru 
cetăţenii noștri. «La moment, colegii 
de la Banca Naţională colaborează 
cu PayPal pentru o analiză profundă 
a cadrului normativ-legislativ in ve-
derea introducerii noilor tehnologii 
pentru a face acest sistem de plată 
disponibil pentru Republica Moldo-
va», afi rmă Tudor Darie.

Directorul companiei Artosis, Ar-
tem Vasiliev salută apariţia PayPal pe 
piaţă. El nu crede că acest sistem de 
plăţi electronice poate concura cu 
omologii din Republica Moldova.

Pe de altă parte, cel mai mare sis-
tem de intermediere a plăţilor și tran-
sferurilor electronice de bani (PayPal), 
întârzie să-și dezvolte afacerea și în 
Moldova. Potrivit unei scrisori adre-
sate unui internaut, reprezentanţii 
PayPal spun că nu oferă servicii pen-
tru Moldova, deoarece cooperarea 
cu instituţiile fi nanciare locale este 
difi cilă. Motiv din care nu se cunoaște 
durata acestor negocieri. 

Președintele Asociaţiei Naţiona-

le a companiilor private TIC în Mol-
dova, Veceseslav Cunev a declarat 
că procedura de cumparare prin 
PayPal va fi  imposibilă, deoarece 
magazinele autohtone vor trebui 
sa încheie acorduri cu sistemul 
american. În opinia sa, nu se știe 
dacă PayPal dorește să coopereze 
cu furnizorii locali, deoarece Mol-
dova este recunoscută ca o zonă de 
risc, în plus, nu este clar ce monedă 
se va utiliza. «Conform legii, măr-
furile si serviciile moldovenești 
pot fi achitate numai în moneda 
naţională, ceea ce înseamnă că, 
dacă plătiţi în altă monedă, încăl-
caţi legea. Știu că BNM dezvoltă un 
proiect de lege privind sistemele 
de plăţi, dar este prea devreme să 
spunem că PayPal va veni în Mol-
dova», a adăugat Cunev.

Anastasia PÎSLARI

Vine sau nu vine Paypal în Moldova?

Doi profesori americani au primit 
Premiul Nobel pentru economie 

Premiul Nobel pentru economie a fost acordat anul acesta pentru “analiza 
cauzelor și efectelor în macroeconomie”.  

Academia Regală de Știinţe din Suedia a decis să acorde Premiul Nobel pen-
tru Știinţe Economice profesorilor Thomas J. Sargent de la Universitatea din 
New York și Christopher A.Sims de la Universitatea Princeton din SUA. În mod 
tradiţional premiul în valoare de 10 milioane de coroane suedeze (peste un mi-
lion de euro) a fost acordat de banca centrală din Suedia, Sveriges Riksbank. 

Cei doi cercetători au elaborat metode cu ajutorul cărora se identifi că ca-
uzele și efectele schimbărilor macroeconomice în funcţie de infl aţie, politica 
economică a statului, preţul petrolului etc. 

Nadejda BORTA
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Contrafacerea și pirateria 
crează victime în Moldova
Daunele contrafacerii și pirateriei sunt crude, pe lista neagră a falsi-

fi catorilor plasându-se atât producătorii, consumatorii, cât și întregul 

stat. Prin comercializarea produselor contrafăcute sau piratate, statul 

este lipsit de multe impozite și taxe, bugetul este prejudiciat, iar imagi-

nea ţării este afectată. 

Economia europeană pierde anual 450 milioane de euro numai la ca-
pitolul băuturi contrafăcute, dinamica acestor cifre prognozând vremuri și 
mai difi cile.

Suferă enorm și producătorii, atunci când propriile produse și mărci sunt 
atacate. La ora actuală 80 % din companiile europene recunosc ferm că le-
au fost încălcate drepturile de proprietate industrială. Reputaţia lor este 
distrusă, consumatorii nemaiavînd încredere în produsele lor copiate la un 
nivel calitativ inferior. Este afectat mediul concurenţial, dar cei mai păgubiţi 
rămân a fi  consumatorii. Cel mai grav moment fi ind  punerea în pericol a 
sănătăţii acestora.

Top-ul  produselor contrafăcute 

În urma unui studiu efectuat de reporterul “Curierului economic” al feno-
menului contrafacerilor, urmează un top al produselor contrafăcute, comer-
cializate în Republica Moldova.

Principalii producători de produse contrafăcute comercializate pe terito-
riul Republicii Moldova  sunt: China cu 40 %, Turcia cu 30 %, Ucraina cu 10 % 
, 20 % revenindu-le altor ţări.

Fenomenul contrafacerii în imagini
Studiul cuprinde câteva domenii comerciale din Chișinău, unde majori-

tatea cetăţenilor sunt victime reale ale acestui fenomen și din păcate nici nu 
bănuiesc acest lucru, fi ind siguri că procură produse veritabile, utile și bune 
pentru sănătate.

Windows piratat – obișnuinţă în RM

Software-ul nelicenţiat (piratat) care e instalat pe calculatoarele din Re-
publica Moldova se estimează la o valoare de 36 milioane dolari SUA. 

Alianţa Internațională a Proprietății Intelectuale (1900 fi rme americane) 
a efectuat un raport de evaluare a pirateriei. Alianța a recomandat SUA să 
monitorizeze atent Republica Moldova la capitolul piraterie. În acest raport 
Moldova e introdusă la capitolul „Special Mention”. 

«Un exemplu elocvent este închiderea celui mai mare torrent tracker 
«naţional», vinovat pentru încălcarea drepturilor de autor în Republica Mol-
dova în noiembrie 2010. După ce a fost închis, în termen de câteva săptă-
mâni, acest serviciu a fost redeschis, propunând aproape același conţinut 
ilegal. Mai mult decât atât, nici un caz de urmărire penală nu a fost început 
contra proprietarilor sau operatorilor acestui serviciu ilegal», s-a mai subli-
niat în raportul IIPA.

Carolina ZUZA

1. Fulgii de porumb

În anul 1894,   
Dr. John Harvey 
Kellogg, directo-
rul Sanatoriului 
Battle Creek din 
Michigan, și fra-
tele său Will Keith 
Kellogg, adepţi ai 
advent ismului 
(doctrină religioasă practicată de o sectă protestantă 
care propagă „a doua venire”  a lui Hristos pe pămînt), au 
uitat afară o porţie de grâu fi ert. Când s-au întors, grâul 
arăta rânced, dar l-au pus în malaxor cu intenţia de a ob-
ţine din el aluat pentru pâine. În schimb, au făcut primii 
fulgi de cereale. În încercarea lor de a le oferi pacienţilor 
mâncare vegetariană sănătoasă și diversifi cată, conform 
credinţei adventiste, cei doi fraţi au experiementat cu 
mai multe cereale și patru ani mai târziu au făcut primii 
fulgi de porumb.În 1906, Will Keith Kellogg a înfi inţat 
celebra companie producătoare de fulgi de cereale, 
Kellogg. Fratele său a refuzat să se implice în companie, 
pentru că Will Keith a adăugat zahăr în cereale să le facă 
mai gustoase.

 

2. Plastilina

În anul 1955, Joseph 
și Noah McVicker au ob-
ţinut plastilină în încer-
carea de a găsi o soluţie 
de curăţare a tapetului. 
Mai întâi, plastilina era 
doar albă. Doi ani mai 
târziu, a apărut pe piaţă 
în alte trei culori, gal-
ben, roșu și albastru.

Descoperirea l-a transformat pe Joe McVicker în mili-
onar înainte să împlinească vîrsta de 27 de ani.

3. Chipsurile de cartofi 

În anul 1853, 
bucătarul ame-
rican George 
Crum gătea 
pentru oaspe-
ţii unui elegant 
resort din Sa-
ratoga Springs, 
New York. Unul 
dintre clienţii re-
staurantului a refuzat într-o seară cartofi i prăjiţi pe care 
Crum i-a servit pentru că nu erau sufi cient de crocanţi. 
Așa că acesta s-a decis să își enerveze clienţii servindu-le 
cartofi  prăjiţi, prea subţiri să poată fi  mâncaţi cu furculiţa 
și foarte săraţi și condimentaţi. Gluma sa a avut efectul 
invers, pentru că oaspeţii s-au arătat încântaţi de noul 
fel de mâncare.

 George Crum nu a patentat invenţia sa. Totuși, chip-
surile de cartofi  au rămas cunoscute și cu denumirea de 
chipsuri de Saratog.

 

4. Post It Notes

  În anul 1968, Spencer 
Silver a inventat hârtia cu 
capacitate adezivă, pentru 
a-și ușura munca de organi-
zare și îndosariere. Post it-ul 
așa cum îl folosim azi, a fost 
inventat de colegul său Art 
Fry, în 1974.

 Compania 3M a lansat post it-urile pe piaţa ameri-
cană în 1977, iar trei ani mai târziu produsul era vândut 
la nivel internaţional. Bileţelele cu lipici sunt vândute 
acum în peste 100 de ţări. Art Fry și Spencer au fost in-
cluși anul trecut în National Inventors’ Hall of Fame, o 
organizaţie americană non-profi t ce recunoaște și încu-
rajează creativitatea inventatorilor.

 

5. Artifi ciile

Cele mai vechi 
scrieri despre artifi -
cii datează din seco-
lul al 7- lea. Acestea 
erau folosite în China 
pentru a speria spi-
ritele rele și a atrage 
prosperitatea și feri-
cirea.Dar, se pare că 
primele artifi cii au ie-
șit  totuși în bucătă-
ria unui chinez, care 
a combinat cărbune, sulf și nitrat de potasiu.

6. Invenţia ta...

Invenţia ta urmează 
să salveze lumea. TU 
urmează să schimbi 
viitorul ţării noastre. 
Curajul și străduinţa 
ta urmează să strîngă 
cele mai bogate roade. 
Gîndește, explorea-
ză și crează! Nu ezita! 
Adună-ţi rezervele de 
materie cenușie și fi i 
primul! 

Nu putem să afir-
măm că invenţiile date ocupă cel mai de frunte loc în 
istoria omenirii, dar putem să spunem ferm că acestea 
sunt  parte componentă a existenţei noastre. Unele 
din ele  facîndu-ne mai fericiţi, altele- mai puternici, 
unele eficientizîndu-ne organizarea muncii, iar alte-
le- dezvoltîndu-ne spiritul creator. Anume el, „spiritul 
creator” , este cel ce făurește înflorirea destinelor unor 
oameni simpli, dar ingenioși, dornici de cunoaștere și 
dezvoltare. 

La ora actuală sunt organizate o totalitate bine defi -
nită de tîrguri și expoziţii, atît naţionale cît și internaţio-
nale, care deschid calea spre succes fi ecărui inventator.  
Organul competent specializat AGEPI- o fereastră de lu-
mină și speranţă pentru cercetători , oferă șanse și opor-
tunităţi de afi rmare pentru fi ece ingenios. Agenţia și-a 
adus contribuţia la înfi inţarea și asigurarea funcţionării 
primului incubator de implementare a invenţiilor din re-
publică – ELRI INC. În fi ecare an organizează Expoziţia 
Internaţională Specializată „INFOINVENT”, care a devenit 
un adevărat teren de lansare si implementare a celor mai 
bune creaţii ale cercetătorilor moldoveni. Îi sprijină an de 
an pe inventatorii din republică care doresc sa participe 
la cele mai prestigioase expoziţii internaţionale de creati-
vitate: din Elveţia, Germania, România, Ucraina, Rusia etc. 
Din anul 2000 revista inventatorilor  „INTELLECTUS” pu-
blică o listă de „Invenţii propuse pentru contracte de li-
cenţă sau cesiune”. La AGEPI de asemenea se editează o 
publicaţie specială de promovare a invenţiilor – „BURSA 
INVENŢIILOR”. 

Este cert faptul că există nenumărate modalităţi de 
afi rmare. Depinde doar de noi, să acceptăm sau nu fruc-
tuoasa provocare. Mult succes!

Carolina ZUZA

 Top-ul produselor contrafăcute și comercializate în Moldova. Studiu realizat 

de autor.

Brand-uri contrafăcute și vândute în Moldova. Poză de autor.

TOP 6TOP 6  invenţii accidentale 
care au schimbat lumea

Să petreci mii de ore într-un laborator nu este o condiţie esenţială pentru o descoperire 
apreciată la scară largă. De fapt, uneori, e nevoie doar de o simplă întâmplare. Este cazul 
a  5 invenţii accidentale, atribuite  unor oameni obișnuiţi. 
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-Г-н Скутельник, разрешите от име-

ни многочисленных читателей нашего 

журнала «Спорт Молдовы» поздравить 

вас, ваших коллег, ваших воспитанни-

ков со знаменательной датой - двадца-

тилетием Молдавской Экономической 

Академии! И пожелать спортсменам 

вашего вуза новых побед и на междуна-

родной арене, и дама, в Молдове.

- Спасибо! А победы обязательно 
придут.

- В чем основание вашего опти-

мизма?

- Все эти двадцать лет студенты Мол-
давской Экономической Академии в ли-
дерах не только студенческого спорта в 
Молдове, но и спорта высоких достижений 
в целом в стране. Спортсмены Экономиче-

ской академии создают достойный имидж 
нашей республике в Европе и мире. И это 
происходит потому, что ректор МЭА док-
тор хабилитат, университетский профес-
сор Григорий Белостечник, человек новой 
современной формации. Наш ректор, как 
никто другой, понимает значение спорта 
в воспитании гармоничной, свободной 
личности демократического общества. В 
наше время в Молдове часто бывает при-
нято считать, что на спортсменах можно и 
нужно экономить. В нашем вузе этого ни-
когда не происходит. Григорий Белостеч-
ник всегда стремится создать все условия 
и для массовых спортивных занятий, и для 
подготовки чемпионов. Ректор сам подает 
всем нам пример, регулярно занимаясь 
спортом, так он достиг немалых успехов 
в такой сложной и атлетической игре, как 
бадминтон. 

В 1998 году был возведен поливалент-
ный спортивный комплекс Молдавской 
Экономической Академии, позволяющего 
теперь привлечь к занятиям спортом всех 

студентов, для которых тренировки - это 
не факультатив, а обязательные, включен-
ные в расписание часы. 

В нашем комплексе, отличающемся 
прекрасной архитектурой и до деталей 
продуманной планировкой залов и вспо-
могательных помещений, можно прово-
дить состязания по многим видам спорта 
на международном уровне. В бюджет МЭА 
заложена немалая сумма в один миллион 
леев на развитие спорта. Она обеспечи-
вает студентов-спортсменов стипендией, 
экипировкой, инвентарем, оборудовани-
ем, питанием. В этом основа наших успе-
хов, в этом природа моего оптимизма.

- Какие виды спорта принесли Мол-

давской Экономической Академии из-

вестность и славу?

- Это баскетбол, которому я посвятил 
свою жизнь. И мужская, и женская коман-
ды, которые я тренирую, не видят себя 
иначе, как на высшей ступени пьедестала 
почета, будь это студенческая спартакиада 
Молдовы, или первенство страны, или Ку-
бок нашей республики. Отсюда их много-
кратные победы в этих турнирах. Тоже 
можно сказать о девушках-волейболист-
ках, которых ведет к победам в республи-
канском первенстве и соревнованиях сту-
дентов Таисия Катренко. Недавно мы стали 
культивировать и регби. Команду Молдав-
ской Экономической Академии тренирует 
Сергей Моцок.

- Как известно, в Молдавской Эконо-

мической Академии есть и спортсмены, 

отличившиеся в индивидуальных ви-

дах спорта...

- Секция борьбы объединяет четыре 
вида борьбы - греко-римскую, вольную, 
дзюдо, и национальную трынта. С бор-
цами занимается тренер, мастер спорта 
Станислав Арманов. Среди них есть и те, 

Молдавская Экономическая Академия: 
двадцать лет дружбы со спортом

Нынешний год - юбилейный для одного из самых престижных и известных 
высших учебных заведений Молдовы - Экономической Академии (ASEM). Заме-
чательному вузу 25 сентября исполнилося двадцать лет со дня основания. Он 
ненамного моложе независимой Молдовы. Высокий конкурс на все его факуль-
теты обусловлен сильным педагогическим составам и актуальностью специ-
альностей, которыми овладевают здесь студенты. Но есть еще один фактор, 
который привлекает молодежь избрать именно Молдавскую Экономическую 
Академию своей Alma Mater. Это замечательные спортивные традиции МЭА, 
в которой есть выдающиеся команды по игровым видам спорта, в которой с 
комфортом и надлежащим финансовым обеспечением овладевают самыми 
современными профессиями ведущие молдавские спортсмены. Двадцать лет 
дружбы со спортом всего коллектива - это дорогого стоит. И здесь особо до-
брых слов заслуживает заведующий кафедрой «Физического воспитания и спор-
та», заслуженный тренер Республики Молдова Василий СКУТЕЛЬНИК.

Алла Котельник (первый проректор МЭА), Ксения Копылова и Денис Дудко 

(лучшие спортсмены МЭА в 2011 г.), Василий Скутельник (заведующий кафедрой 

«Физического воспитания и спорта» МЭА)

Ректор МЭА Григорий Белостечник вместе с баскетболисткой Марго Шалопа 

радуются победе вузовской команды в Кубке Молдовы

кто поднимался на пьедестал почета на 
молодежных чемпионатах мира и Европы. 
«Вольник» Анатол Буруянэ - чемпион Евро-
пы, бронзовый призер чемпионата мира. 
Его товарищ по команде Максим Препели-
ца занял третье место на чемпионате Евро-
пы. Ион Лукица был серебряным призером 
европейского первенства в греко-римской 
борьбе. В МЭА культивируется пауэрлиф-
тинг, который также называют еще сило-
вым триатлоном. Связано это с тем, что в 
качестве соревновательных дисциплин в 
него входят три упражнения: приседания 
со штангой на плечах, жим штанги, лежа 
на горизонтальной скамье, и тяга штанги - 
которые в сумме и определяют квалифика-
цию спортсмена. У наших студентов высо-
кая квалификация. Станислав Рябой, Алек-
сандр Мунтян, Андрей Пынзарь, Адриан 
Блынду – чемпионы и призеры первенства 
Молдовы. Каждый год мы определяем 
лучших спортсмена и спортсменку Эконо-
мической академии. На этот раз ими стали 
Ксения Копылова и Денис Дудко.

- В каких видах спорта они отличи-

лись?

- Денис Дудко занял третье место на 
чемпионате мира по универсальным шаш-
кам, набрав 9 очков из 14 возможных. В 

ходе турнира наш соотечественник по-
терпел только одно поражение - в партии 
с двукратным чемпионом мира, россияни-
ном Николаем Стручковым. Национальная 
мужская сборная Молдовы по универсаль-
ным шашкам тоже была третьей в обще-

Неоднократные чемпионы и обладатели Кубка Молдовы, победители сорев-

нований среди вузов – женская волейбольная команда МЭА

Женская баскетбольная команда МЭА – одна из сильнейших в стране

командном зачете на чемпионате мира. В 
ее состав входил и Денис Дудко. Он занял 
также высокое второе место на крупном 
коммерческом турнире по шашкам, про-
шедшем в Китае, в котором приняли уча-
стие 20 гроссмейстеров из 11-ти стран 
мира. Ксения Копылова не только ведущая 
в нашей команде - обладателе Кубка Мол-
довы 2011 года и серебряного призера 
первенства страны, но и многократный 
чемпион страны в тоже олимпийском виде 
спорта - пляжном волейболе, участница 
Балканских игр.

- В Молдавской Экономической Ака-

демии проводится и внутренняя сту-

денческая спартакиада?

- Да, наши воспитанники соревнуют-
ся в баскетболе, волейболе, настольном 
теннисе, шахматах и шашках. Участвуют 
представители всех шести факультетов - 
«Бизнес и деловое администрирование», 
«Общая экономика и право», «Междуна-

родные экономические отношения», «Фи-
нансы и банки», «Бухгалтерский учет и 
аудит», «Кибернетика и экономическая ин-
форматика». В этом году первенствовали 
студенты факультета «Финансы и банки», 
деканом которого является Людмила Коб-
зарь, а ответственной за спорт – мастер 
спорта по легкой атлетике Дарья Левицки. 
На втором месте те, кто учится на факуль-
тете «Бизнес и деловое администриро-
вание». Поздравления по этому поводу 
принимали также декан Анжела Солкан и 
организатор спортивной работы, старший 
преподаватель кафедры «Физического 
воспитания и спорта» Николай Горя. Брон-
зовые призеры спартакиады МЭА - студен-
ты факультета «Общая экономика и право» 
во главе с деканом Дорином Вакуловски и 
ответственной за спортивную подготовку, 
мастером спорта по настольному теннису 
Валентиной Ферару. Награды нашли побе-
дителей на ярком спортивном празднике.

- Как спортсмены Молдавской Эко-

номической Академии встретили заме-

чательный юбилей своего вуза?

- По утвержденному плану к 20-летию 
вуза и нашей кафедры мы провели много-
численные соревнования и турниры по 
различным видам спорта среди студенче-
ских команд.

Алекс АГЛАЮН 

(«Спорт Молдовы»)



Curierul Economic8 nr. 12 (204), 20 octombrie 2011CONCURS

În baza Deciziei Senatului ASEM nr. 2 din 10 octombrie 2011 se anunţă concurs 
pentru ocuparea funcţiei de director al Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM. 

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare 
universitare pedagogice sau superioare universitare corespunzătoare profi lului 
colegiului, care au desfășurat activitate pedagogică pe parcursul ultimilor 5 ani, 
ce nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de 
vîrstă, posedă limba română, sînt apţi din punct de vedere medical (fi zic și neu-
ropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al Colegiului Naţional de Co-
merţ vor  prezintă în Comisia  de Concurs (bl.A, et.III, bir.306, dnei prof.A.Cotelnic, 
președintele Comisiei) în termen de 30 zile din ziua publicării prezentului  anunţ, 
următoarele acte de participare la concurs:

1. cererea de înscriere la concurs pe numele președintelui Comisiei;
2. copia actului de identitate;
3. curriculum vitae;
4. copiile legalizate ale actelor de studii;
5. copiile legalizate ale actelor ce confi rmă gradul didactic/ managerial;
6. copia legalizată a carnetului de muncă;
7. certifi catul medical din care rezultă că este apt medical, fi zic și neuropsihic;
8. certifi cat de cazier judiciar;
9. programul de activitate în viitoarea funcţie, pentru o perioadă de 5 ani;
10. cuprinsul dosarului, în două exemplare.

Termenul limită de depunere a dosarului 18 noiembrie, orele 16.00
Telefon de contact: 402 703, 22 43 66. 
Email: acotelnic@hotmail.com
Adresa poștală: MD 2005, ASEM, Chișinău, str.Bănulescu Bodoni, 

61, bl.”A”, bir.306

Centrul de Informaţii Universi-
tare anunţă concursul Burse de Merit 
– 2011 pentru cei mai buni studenţi ai 
ţării, organizat sub egida Consiliului 
Rectorilor din Republica Moldova 
(CRRM), cu suportul fi nanciar al BC 
Moldova Agroindbank SA și a com-
paniei Orange Moldova.

Programul oferă în bază de con-
curs 50 de burse anuale a cîte 12000 
MDL, după cum urmează:

35 burse – pentru studenţii de 
la ultimul an de studii (ciclul licenţă);

15 burse -   pentru studenţii 
masteranzi de la primul an de studii 
(ciclul masterat).

La concurs pot participa studenţi, 
cetăţeni și rezidenţi ai RM, cu vîrsta li-
mită de 30 ani, de la ultimul an de studii 
(cu frecvenţă la zi, ciclul licenţă - anul 
absolvirii 2012), inclusiv   studenţii – 
masteranzi de la primul an de studii (cu 
frecvenţă la zi), de la toate specialităţile, 
care își fac studiile la una din instituţiile 
de învăţămînt universitar din RM, avînd 
media notelor pentru toţi anii de studii 
nu mai mică de 9 – domeniile știinţelor 
social-umaniste, 8,5 – domeniile știinţe-
lor exacte, tehnice și medico-biologice 
și 8 în cazul studenţilor cu dizabilităţi și/
sau orfani.

Studenţii care benefi ciază 
de alte burse pentru anul de 
studii 2011-2012, decît cele 
oferite de către instituţiile de 
învăţămînt universitar,  nu sunt 
eligibili concursului BM 2011.

Participanţii la concurs vor prezen-
ta formularul de înscriere la program 
și declaraţia pe proprie răspundere 
(formularul poate fi  ridicat și la sediul 
Centrului de Informaţii Universitare sau 
accesat de pe pagina www.eac.md), in-
clusiv următoarele acte:

Curriculum Vitae
Certifi cat/sau adeverinţă – care 

confi rmă înmatricularea în ultimul an 
de studii (cu frecvenţă la zi, cu referinţă 
la studenţi), și în primul an de studii (cu 
frecvenţă la zi, cu referinţă la studenţi 
masteranzi); 

Studenţi – certifi cat academic 
vizat de către decanatul facultăţii cu 
indicarea notei medii pentru fi ecare 

AVIZ

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ȘI MASTERANZILOR ASEM!

Incubatorul de Afaceri ASEM 
în parteneriat cu Compania Orange Moldova lansează

Concursul “IDEI de AFACERI” Ediţia a VII - a. 
La concurs sunt admiși studenţi și masteranzi ai ASEM, cu studii la secţia zi.

CONCURSUL ARE URMĂTORUL CALENDAR AL ACTIVITĂŢILOR:

23 septembrie 2011 Lansarea Concursului
23 septembrie – 24 octombrie 2011 Înregistrarea participanţilor

24 octombrie – 7 noiembrie 2011 Analiza Formelor de Înregistrarea şi selectarea 
pentru Etapa 2

08 – 12 noiembrie 2011 Training-ul

14 – 30 noiembrie  2011 Ajustarea Business Planurilor de către 
participanţi

01 – 14 decembrie 2011 Evaluarea Business Planurilor şi selectarea 
fi naliştilor

15 – 22 decembrie 2011 Pregătirea fi naliştilor pentru partea fi nală
23 decembrie 2011 Etapa fi nală. Desemnarea câştigătorului.

Candidaţii depun dosarele de participare la Concurs. Acestea vor include: 
planul de afaceri, scrisoarea de motivare și CV-urile membrilor echipei.

Dosarele pe supor de hîrtie și pe suport electronic se vor  depune la Incuba-
torului de Afaceri ASEM, Bloc B, of.1.

Formularul de aplicare la concurs urmeaza a fi  expediat la adresa: incuba-
tor@ase.md 

Informaţii suplimentare: www.incubator.ase.md ; 402-824.

PROGRAM DE BURSE

Concursul  „Burse de Merit” 2011

semestru, inclusiv   rezultatele din sesi-
unile de iarnă –vară 2011 și nota medie 
generală pentru întreaga perioadă de 
studii;

Masteranzi – diploma de licen-
ţă, inclusiv suplimentul la diplomă - 
în original și copii de pe acestea; 

O scrisoare de recomandare din 
partea unui cadru didactic care cunoaș-
te activitatea studentului. Scrisoarea va 
fi  semnată, autentifi cată de către servi-
ciul personal din cadrul universităţii, și 
anexată la dosar.  

Copiile materialelor – pentru în-
treaga perioadă de studii (ciclu licenţă 
sau masterat) ce confi rmă participarea 
la conferinţe și seminare știinţifi ce, con-
cursuri sau olimpiade studenţești etc. 
(cele mai relevante pe perioada dată).

Lista articolelor știinţifi ce – pen-
tru perioada de studii universitare, cu 
datele bibliografi ce complete. Publi-
carea articolelor va fi  confi rmată prin 
copii xerox a primei pagini de articol,  a 
copertei și cuprinsului tipăriturii care a 
inserat materialul participantului. 

Un plic (format A4) cu tim-
bru,   și cu adresa de la domiciliu a 
candidatului.

Copie de pe buletinul de identi-
tate inclusiv de pe fi șa de însoţire

În cazul studenţilor cu dizabi-
litati/orfani se vor anexa acte dove-
ditoare, eliberate de către instanţele 

împuternicite 
Actele mai sus menţionate vor fi  

prezentate pentru concurs într-un plic 
transparent (folie), formatul A4.

Dosarele incomplete nu vor fi  exa-
minate.

Dosarele nu se restituie.
Dosarele admise pentru concurs 

vor fi  examinate de către Consiliul de 
Experţi independenţi și Consiliul Dona-
torilor. 

Rezultatele concursului 
sunt defi nitive și nu pot fi  supu-
se contestării.   

ATENŢIE!!!
Concursul constă din 2 etape de se-

lecţie a candidaţilor, în baza dosarelor 
depuse și interviul într-o limbă străină. 

Data limită de prezentare a do-
sarelor este 3 noiembrie 2011, ora 
17:00.

Dosare prezentate după data limită 
nu vor fi  examinate.

Doar candidaţii selectaţi, vor fi  invi-
taţi pentru interviu. 

Rezultatele concursului vor fi  cu-
noscute la data de 8 decembrie 2011. 

Dosarele complete vor fi  depuse la 
sediul Centrului de Informaţii Universi-
tare, str. Pușkin 16, tel: 221167; 221172, 
www.eac.md (Burse de Merit, Formular)
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