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Academia Economică  “D. I. Ţenov” a sărbătorit  
75 de ani împliniţi
 Un bun prieten al Academiei de 
Studii Economice din Moldova – 
Academia Economică “D.I. Ţenov” 
din Svishtov, Bulgaria a împlinit 75 
de ani. Aşa cum prietenii şi la bucurii, 
ca  şi la nevoi - se cunosc, o delega-
ţie a ASEM, în frunte cu Rectorul 
Grigore Belostecinic a participat la 
manifestările prilejuite aniversării 
universităţii bulgare.

Detalii în pag.2

 A învăţat bine aici, (facultatea REI, ASEM) dar la fel de bine şi în Marea Britanie 
(MA  la University College London, apoi  la London School of Economics) 
 Cum îşi aminteşte  Constanţa Popescu-Mereacre – studenţia şi cum vede econo-
mia de la etajul 5 al Guvernului, afl aţi din interviul cu cea care este Consilier  
Economic al Prim-ministrului Republicii Moldova 
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Miss Moldova s-a întors 

acasă... cu ghinion 

Studenta ASEM, 

Veronica Popovici a 

lipsit motivat de la 

ore în ultimele 3 săp-

tămâni. Ea a prezen-

tat Moldova la Miss 

World, în Marea Bri-

tanie. Afl ă prin ce a 

trecut frumoasa stu-

dentă.

Întoarcere acasă... cu ghinion. După ce a 
pierdut avionul, Miss Moldova a revenit aca-
să de la concursul de frumuseţe din Londra, 
doar că fără bagaje. În schimb, frumoasa 
moldoveancă a venit cu multe impresii și 
suvenire. 

Pentru studenta ASEM Veronica Popo-
vici cele 3 săptămâni la Londra au trecut pe 
nesimţite, însă întoarcerea nu a fost tocmai 
placută.

Deși la concurs a fost mereu cu zâmbetul 
pe buze, spune că nu i-a fost ușor, pentru că 
acolo a afl at că și-a pierdut bunelul. 

Acum că este în ţară, Veronica se pregă-
tește de examene. Deși studiaza economia 
la Facultatea Business și Administrarea Afa-
cerilor, ea visează să meargă mai departe în 
cariera sa de model și să ajungă celebră.

Știrile ProTV

Programele de master ASEM – 

în topurile mondiale
Programele postuniversitare ale ASEM au fost incluse în topul 

celor mai bune programe de master și MBA din lume, pentru 2011. 

Pentru a se plasa în locurile de frunte ale topului Eduniversal, ASEM 

va trebui să-și promoveze programele sale de master în rândul stu-

denţilor străini.

Programele de 
master cele mai co-
tate sunt: masterat 
în managementul 
administrării pu-
blice (Top 200 Best 
Masters in Financi-
al Markets Global 
Ranking), masterat 
în managementul 
turismului și dez-
voltare (Top 100 

Best Masters in Financial Markets Global Ranking) și masterat în in-
vestiţii și pieţe de capital (Top 100 Best Masters in Financial Markets 
Global Ranking).

Topul a fosi iniţiat cu ajutorul Comitetul Internaţional Știinţifi c 
Eduniversal, care are la bază criterii precum, reputaţia programului de 
master, salariul primului absolvent angajat și aprecierile studenţilor. 

Timp de 18 luni Eduniversal a monitorizat circa 12.000 de progra-
me de master în 1.000 de școli de business, în nouă regiuni. Cu o ex-
perienţă de peste zece ani în clasifi carea programelor de master, Edu-
niversal a devenit leader pe piaţa din Franţa, astfel a decis să creeze 
o mapă a celor mai bune 4.000 programe de master, în 30 domenii și 
153 de ţări, ca până la urmă să identifi ce cele mai bune 1.000 instituţii 
academice.

Constanţa POPESCU-MEREACRE: 
“Opinia proprie 
e un lux, pentru 
care trebuie să 
munceşti şi să 
citeşti mult!”

Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara Ri-

chter a zguduit instituţia noastră în dimineaţa zilei de 28 

octombrie. Graţie bunei organizări de evacuare a studen-

ţilor și personalului, precum și îngrijirii profesioniste acor-

date celor vătămaţi, nimeni nu a avut de suferit grav.   

Pe data de 28 octombrie curent, studenţii ASEM și 
personalul instituţiei au participat la o simulare de cu-
tremur. Militarii se ocupau de evacuarea persoanelor 
rămase blocate în clădiri, pe care, conform legendei, îi 

depistau și îi transmiteau echipei sanitare pentru a le 
acorda primul ajutor medical. Studenţii au fost salvaţi, 
simularea a reușit.

Cunoscând zicala: „Paza bună trece primejdia rea”, 
este necesar să cunoaștem unele reguli sau metode 
verifi cate pentru a diminua cât mai mult efectele unui 
cutremur.

 Un reportaj de la eveniment, precum și regulile 

de acţiune în caz de cutremur, găsiţi în pag. 5.

Cutremur … la ASEM

Azi student – mâine antreprenor
 Ediţia a doua a concursului azi stu-
dent, mâine antreprenor, organizat de 
Facultate Business și Administrarea 
Afacerilor s-a desfășurat joi la ASEM. 
Anul acesta în competiţie s-au înscris 
mai multe echipe, inclusiv studenţi de 
la Finanţe și Contabilitate. Dacă anul 
trecut studenţii au fost puși în situaţia să 
facă bani din gunoi, anul acesta lucruri-
le s-au simplifi  cat (ori s-au complicat?). Tinerii au fost îndemnaţi să propună și să 
argumenteze, în echipă, o idee de afacere care s-ar putea desfășura cu forţe proprii. 
A învins „Hermes”, care va fonda o companie de cercetări în marketing.

Cristina BÂRCĂ vine cu detalii în pag. 2

Veşti bune de la Banca Mondială 
pentru Moldova
 Moldova ocupă locul doi în cla-
samentul global al ţărilor cu cele 
mai mari îmbunătăţiri în reglemen-
tarea afacerilor. Aceasta, potrivit 
raportului “Doing Business 2012” 
lansat de Grupul Băncii Mondiale 
şi Corporaţia Financiară Internaţi-
onală.

Detalii în pag.11
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Un bun prieten al Academiei de 

Studii Economice din Moldova – Aca-

demia Economică “D.I. Ţenov” din 

Svishtov, Bulgaria a împlinit 75 de 

ani. Așa cum prietenii și la bucurii, ca  

și la nevoi - se cunosc, o delegaţie a 

ASEM, în frunte cu Rectorul Grigore 

Belostecinic a participat la manifestă-

rile prilejuite aniversării universităţii 

bulgare.

Alături de alţi cca 400 de invitaţi din 
mai multe ţări ale lumii la manifestarea 
prilejuită aniversării a 75 – ea de la fon-
darea Academiei “D.I. Ţenov”, pe 8 și 9 no-
iembrie  delegaţia de la ASEM a ţinut să 
aducă personal cele mai sincere felicitări 
și urări de bine colegilor din Svishtov.

În context, reprezentanţii ASEM au 
participat la Conferinţa Știinţifi că Jubili-
ară “Economia și administrarea în secolul 
XXI – soluţii pentru stabilitate și creștere 
durabilă”.

La ceremonia festivă din cadrul eve-
nimentului, manifestare care a durat mai 
bine de 6 ore, Rectorul ASEM, Grigore 
Belostecinic a felicitat corpul profesoral 
al academiei – gazdă, studenţii și cerce-
tătorii știinţifi ci cu fumoasa aniversare 
pe care o sărbătoresc, apreciind succe-

sele pe care le-a atins cea mai importan-
tă instituţie de  învăţământul economic 
superior din Bulgaria. 

Menţionăm că între ASEM și Aca-
demia “D.I.Ţenov” sunt stabilite strânse 
relaţii de colaborare, materializate peri-
odic în participarea la conferinţe știinţi-
fi ce comune, relaţii de colaborare între 
studenţii și profesorii celor două insti-
tuţii de învăţământ economic superior, 
precum și prin schimb de studenţi, în 
virtutea programelor comune de mobi-
litate academică. Grigore Belostecinic, 
rectorul ASEM este Doctor Honoris Cau-
sa al Academiei  “D.I. Ţenov” din Svishtov.

Cor.: “CE”

Academia Economică  “D. I. Ţenov” 
a sărbătorit  75 de ani împliniţi

Unul din evenimentele anului pen-
tru BAA, concursul “Azi student – mâine 
antreprenor”, s-a desfășurat cu sala arhi-
plină pe 10 noiembrie, în incinta Acade-
miei, blocul F. 

De data aceasta au participat 16 
echipe, fi ecare având câte 5 membri 
– studenți ai ASEM. Cei 80 de tineri au 

avut la dispoziţie o oră pentru a inven-
ta o idee de afacere pe care ulterior să 
o prezinte argumentat juriului. Fiecare 
trebuia sa dea dovada de capacitățile 
sale intelectuale, evoluând cu o idee cât 
mai innovativă, rentabilă, accesibilă și 
reală. Juriul a fost alcatuit din 5 membri, 
printre care profesori ai ASEM si antre-
prenori cu experienţă. Moderatoare a 
concursului  a fost  Angela Solcan, deca-
nul facultății “Business și Administrarea 
Afacerilor”. 

Cele 16 echipe participante au lucrat 

în grupuri timp de 60 minute și au elabo-
rat fi ecare câte o idee de afacere pe care 
ar putea-o desfășura cu forțele proprii la 
momentul actual. Chiar denumirile echi-
pelor au fost îndraznețe și neobișnuite, 
cum ar fi  : “iApple”, “Informbiz”, “Ultima-
tum”,” Steve Jobs” ș.a. Prezentarea fi eca-
rui grup a durat câte 3 minute după care 

urmau 2 întrebări din partea juriului. Cu 
părere de rău, echipa “The runners” a 
fost scoasă din competiție din motiv că 
nu și-a înregistrat la timp ideea de aface-
re. Astfel, au rămas să lupte doar 15 echi-
pe. Mulți din studenți au participat pen-
tru a doua oară la acest concurs, aveau 
deja experiență si respectiv – mai puține 
emoții. Pentru unii, activitatea s-a părut 
destul de stresantă si emoționantă. Alții 
susțin că nu au avut sufi cient timp pen-
tru pregătire, deoarece cele mai bune 
idei apar în ultimele minute și ar trebui 

Azi student – mâine antreprenor 
Ediţia a doua a concursului azi student, mâine antreprenor, orga-

nizat de Facultate Business și Administrarea Afacerilor s-a desfășurat 

joi la ASEM. Anul acesta în competiţie s-au înscris mai multe echipe, in-

clusiv studenţi de la Finanţe și Contabilitate. Dacă anul trecut studenţii 

au fost puși în situaţia să facă bani din gunoi, anul acesta lucrurile s-au 

simplifi cat (ori s-au complicat?). Tinerii au fost îndemnaţi să propună și 

să argumenteze, în echipă, o idee de afacere care s-ar putea desfășura 

cu forţe proprii. A învins „Hermes”, care va fonda o companie de cerce-

tări în marketing.

sa li se acorde măcar 90 minute. La gene-
ral, concursul a fost apreciat pozitiv, cu 
o organizare bună, un juriu competent 
și obiectiv  și un moderator profesio-
nist. Locul întâi a fost ocupat de echipa 
“Hermes”, în frunte cu Iulia Bucătari, cu 
ideea deschiderii unei companii de cer-
cetari de marketing. Pe al doilea loc s-a 
poziționat echipa “Fresh innovation”, 
leader fi ind Dumitru Moraru, cu propu-
nerea de a crea legatură la distanța prin 
intermediul tehnologiilor 3D. Locul al 
treilea a fost ocupat de echipa “iApple”, 
în frunte cu Sorin Boreț, care au propus 
ideea de a crea licitație on-line cu bunuri 
second hand. De asemenea s-a decernat 
și premiul “Simpatia publicului” echipei 
“G8” condusă de  Cristina Cavruc. 

Toți participanții au primit un set de 
cărți de specialitate și alte mici cadouri. 
Ei spun că au mai câștigat experienţă, 
adrenalină, dispoziţie și prieteni, sau 
chiar viitori colegi de afaceri.  Angela 
Solcan i-a îndemnat pe tineri să fi e me-
reu cu mâna pe pulsul timpului, sa-și no-
teze idei și să fure din experienţele utile 
unui business oriunde nu s-ar afl a, la lec-
ţii, stagieri sau alte competiţii, or peste 
doar un an urmează un nou concurs.  

Cristina BÂRCĂ 

Munteanu, lector superior; M. Roș-
ca., lector univ., și un Îndrumar 

metodic privind realizarea prac-

ticii  de masterat destinat maste-
ranzilor de la specialitatea „Investiţii 
și Pieţe de Capital”, coordonator 
R.Hîncu, prof. univ., dr. habilitat, 
autori: A.Suhovici, conf. univ., dr.; 
A.Gumovschi, conf. univ., dr. M. 
Bunu conf. univ., dr. M. Roșca, lec-
tor univ.

Învitaţii acestui eveniment au 

fost N. Botnari, A. Casian, L. Cobzari, 
A. Cotelnic, S. Muntean, G. Beloste-
cinic, V. Namolosov, M. Mereuţă, M. 
Roșca, cât și studenţi, masteranzi ai 
facultăţii „Finanţe”.

În cuvânt de salut, Rodica Hîncu, 
șefa catedrei “Investiţii și Piţe de Ca-
pital” a mulţumit conducerii ASEM 
pentru spaţiile oferite catedrei. De 
asemenea, a menţionat munca 
asiduă pe care au depus-o autorii 
acestor cărţi. Cu ocazia zilei de naș-

tere care a coincis cu data lansării 
acestor cărţi, D-na Hâncu și ceilalţi 
invitaţi au exprimat sincere felicitări 
d-nei Jeleznova și lui A. Gumovschi, 
care sunt pilonii microcolectivului 
de autori. 

La fi nal, cei mai buni studenţi și 
masteranzi au primit cadou câte un 
exemplar de carte și le-au dorit au-
torilor multă inspiraţie pe viitor.

Mihaela GROZA

Cartea – mai alături de studenţi!
Vineri, 21 octombrie, în incinta ASEM  au avut loc câteva lansări 

de cărţi prin care s-a atestat interesul profesorilor pentru licenţiaţii și 

masteranzii facultăţii „ Finanţe ”.

Cu prilejul aniversării a 20 de ani 
de activitate ASEM și trecerea într-
un bloc nou de studii, decanatul 
Facultăţii „Finanţe” și Catedra „In-
vestiţii și pieţe de capital” au lansat 
câteva cărţi. 

Una din colecţia de cărţi este 
reprezentată de manualul „Baze-

le funcţionării pieţei de capital” 
(manual pentru studenţii din grupe-
le cu predare în limba rusă),autori:  

N. Jeleznova, conf. univ., dr.; R. 
Hîncu, prof. univ., dr. habilitat și 
E. Jeleznova, asistent universitar. 
Celelalte lucrări lansate au fost: 
Практическое пособие по курсу 
„Основы функционирования 

рынков капитала”, autori 
N.Jeleznova, conf. univ., dr.; „Baze-

le funcţionării pieţei de capital” 
(sinteze și aplicaţii) coordonator A 
Suhovici., conf. univ., dr., autori:N.
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Din juriul competiţiei au făcut par-
te reprezentanţi ai Federaţiei de Artă 
Managerială – manageri de top ai între-
prinderilor din Moldova. 

“Federaţia de Artă Managerială 
desfășoară pentru al 6 ani astfel de 
Campionate. Ne bucură faptul că tot 
mai mulţi tineri participă, a spus Olga 
Nisenboim, președintele Federaţiei de 
Artă Managerială și arbitru principal al 
Campionatului. Pentru manageri, acest 
lucru prezintă un instrument puternic 
de dezvoltare, dar, de asemenea, și cel 
mai rapid mod de a-și consolida  calită-
ţile de negociere și  management”.

Câștigătorul ediţiei a XI-a jubiliară 
a Campionatului de Artă Managerială 
este Denis Marușiac, absolvent al ASEM, 
asistent al Directorului General Metalica-
Zuev: (un interviu cu acesta citiţi în pagi-
na 7 a ziarului). “Această victorie mi-a dat 
încredere în forţele proprii, am primit 
comentarii de valoare din partea judecă-
torilor noștri, care sunt antreprenori. Ei 
mi-ai oferit sfaturi reale care într-adevăr 
funcţionează.” – recunoaște campionul.

Pentru informaţii: Campionatul de 
artă managerială reprezintă un gen de 
competiţii intelectuale, cu reguli stabili-
te, construită pe baza sistemului de ca-
lifi care din șaisprezecimi până în fi nală 
și care constă din dueluri manageriale. 
Duelul managerial este o luptă între 
doi participanţi, fi ecare dintre aceștia 
urmând să-și manifeste avantajele faţă 
de adversar în ceea ce privește gesti-
onarea unei situaţii de confl ict într-o 
perioadă prestabilită de timp. Acest 
avantaj se obţine prin intermediul mă-
iestriei personale de a negocia și de a 
administra.

Tehnologia luptelor manageriale 
a apărut în 1995. Autorul acesteia este 
Vladimir Tarasov, unul dintre cei mai 

buni specialiști internaţionali în dome-
niul managementului, autorul meto-
dicii unice de instruire a managerilor, 
conducătorul Școlii Managerilor din 
Tallinn.

În prezent, luptele manageriale au 
depășit cu mult hotarele obiectivelor 
educaţionale. Pe lângă instruirea li-
derilor, acestea au devenit o metodă 
efi cientă de apreciere a personalului 
administrativ, un instrument de mana-
gement intern al fi rmei și de consolida-
re a echipei manageriale. Participarea la 
campionat permite managerilor actuali 
și viitori să-și sporească gradul de admi-
nistrare, să acumuleze experienţă inedi-
tă în gestionarea unor situaţii complexe 
și în desfășurarea unor negocieri rigide.

Nadejda BORTA

Festivitatea de înmânare a certifi ca-
telor de benefi ciari ai programului ”Înain-
tează spre succes” a avut loc la sfârșit de 
octombrie, la Universitatea de Stat de Me-
dicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”.

Adunați la o masă rotundă, cei 20 
de bursieri de la mai multe instituții de 
învățământ superior din țară, dar și alți 
studenți prezenți la eveniment, au ascul-
tat o lecție publică, susținută de fondato-
rul fundației, Ion Sturza.

Ex-premierul Republicii Moldova, Ion 

Sturza a vorbit tinerilor despre ”cariera de 
succes” sau cum poți deveni o persoană de 
succes. ”Educația și sănătatea – sunt cele 
două valori supreme pentru o națiune, iar 
succesul constă din 80 % muncă și doar 20 
% talent și noroc”, a punctat, în discursul 
său, Ion Sturza.

Dumnealui a mai vorbit despre formu-
la succesului care constă dintr-o muncă 
inteligentă, cunoștințe profunde într-un 
domeniu dat, cunoașterea limbilor străi-
ne, accesul la tehnologiile informaționale, 

tăţile Moldovei de energie electrică.
În context, Serghei Pirojcov a salutat 

“intenţia de reluare în noiembrie curent 
a dialogului moldo-ucrainean la nivelul 
Comisiei Interguvernamentale, după o 
pauză de cinci ani”. 

CE menţionează, cu referire la da-
tele făcute publice după evenimentele 
din noiembrie, că cifra de afaceri între 

Moldova și Ucraina în 2012 se planifi -
că a fi  majorată până la 1 mlrd. dolari. 
Totodată, cu referire la relaţiile interu-
niversitare între cele două ţări,  în pri-
măvara anului 2012 o conferinţă știin-
ţifi că moldo-ucraineană e planifi cată 
să se desfășoare la Kiev. 

L.L.

Campionatul 
de Artă Managerială câștigat 
iarăși de un absolvent ASEM

În perioada 22-23 octombrie 2011, la Chișinău 

s-a desfășurat cea de-a XI-ea ediţie a Campionatu-

lui de Artă Managerială (Liga de Tineret). La eveni-

ment au participat studenţi și manageri tineri din 

cadrul companiilor autohtone, cu vârsta cuprinsă 

între 19 și 25 de ani, care și-au demonstrat capacită-

ţile de negociere, de orientare în situaţii complicate 

și de a lua decizii difi cile în lupta pentru victorie în 

Campionat. 

ASEM-iștii „și-au bătut creierii” la un concurs internaţional de programare
Studenţii ASEM au participat la o nouă ediţie a concursului de programare: „Bătălia creiere-

lor”. Pentru două zile holul principal al Rectoratului Universităţii Politehnice din București s-a 

transformat într-un loc împodobit cu baloane aprins colorate. Fiecare culoare reprezentând o 

problemă. Anul acesta au fost propuse zece probleme. Faima concursului constă în competiţia 

dintre programatorii tineri de elită.

Echipa ASEM din acest an, formată din studenţii 
Andrei Pogurschi, Mihai Racu și Nicolae Burlacu, stu-
denţi ai facultăţii CSIE, și-au concentrat forţele la rezol-
varea a trei probleme difi cile. Au luptat până la ultimul 
moment, la fel ca și băieţii din echipa ASEM a anului 
trecut: Serghei Potiomkin, Adrian Gavriliţă și Alexan-
dru Paveluc, care în ultimele secunde ale concursului 
au reușit să expedieze soluţia unei probleme, ridicând 
astfel numărul problemelor rezolvate la patru. 

Aproape 70 de echipe a câte 3 participanţi 
muncesc timp de cinci ore fără întrerupere. În aces-
te cinci ore echipa trebuie să rezolve corect cât mai 
multe probleme propuse de juriu. Primele locuri la 
concursurile regionale și fi nale tradiţional sunt ocu-

pate de echipele din Ucraina, România, Bulgaria 
cât și la cel fi nal.

Competiţia studenţească ICPC este cel mai 
mare concurs anual de programare în lume. Sco-
pul unor astfel de competiţii este de a descoperi 
talente noi capabile să elaboreze algoritmi de so-
luţionare a problemelor concrete. De asemenea, 
companiile IT găsesc prin intermediul concursului 
viitori colaboratori.

Membrii echipelor de studenţi de la ASEM, 
delegate la ACM ICPC, își acumulează experienţa 
participând la olimpiadele de informatică organi-
zate în cadrul ASEM, precum și la diverse concur-
suri online organizate în România (Cluj-Napoca, 
Iași, București).

Anul acesta a avut loc cea de a 36-a ediţie a 
concursului „Bătălia creierelor”, la care au parti-
cipat 66 echipe din 50 de universităţi din 7 ţări: 
Bulgaria, Macedonia, Moldova, România, Serbia, 
Turcia, Ucraina.

ICPC (International Collegiate Programming 
Contest) este un concurs internaţional de progra-
mare, cunoscut și sub numele „Bătălia creierelor”. 
Campionatul este organizat de ACM (Association 
for Computing Machinary). Finala concursului 
mondială  va avea loc pe 14-18 mai 2012, găzdă 
anunţându-se Universitatea din Varșovia, Polonia.

Rodica BERZAN,

secondary coach al echipei

3 studenţi de-ai noștri au devenit bursieri 

ai Fundației ”Familia Sturza”
Igor Ciobanu (Cibernetică, Statistică și previziune Economică, anul III), 

Constantin Morărescu (Business și Administrarea Afacerilor, anul III) și Diana 

Sandu (Finanțe, anul II)  sunt cei trei studenți care vor benefi cia, în acest an de 

studiu, de o bursă lunară, în valoare de 1000 de lei, timp de opt luni din partea 

Fundației ”Familia Sturza”.

cultura generală și, nu în ultimul rând, as-
pectul fi zic.

Lecția publică s-a desfășurat în 
ambianța unui dialog, studenții prezenți 
având posibilitatea să adreseze diferite în-
trebări omului de afaceri Ion Sturza.

”Aceste burse au o destinație mai 
neobișnuită, or nu sunt doar niște burse 
de merit, dar mai mult un ajutor tinerilor 
ce provin din familii cu o situație fi nancia-
ră mai precară”, a concluzionat fondatorul 
fundației.

Întâlnirea a culminat cu înmânarea 
certifi catelor, studenții adresând mesaje 
de mulțumire, fi ind mândri că au devenit 
benefi ciari ai programului de susținere și 
dezvoltare ”Înaintează spre succes”.

Gheorghii CIOLAC

Conferinţă moldo-ucraineană la ASEM 
Pe 21 octombrie curent la ASEM a avut loc conferinţa internaţională: 

“Priorităţile relaţiilor comercial-economice între Republica Moldova și 
Ukraina în contextul strategiei de colaborare transfrontalieră și integrare 
europeană”. Aceasta a dat start mai multor acţiuni de intensifi care a relaţii-
lor economice între cele două ţări planifi cate pentru luna noiembrie. 

În cadrul conferinţei, rectorul 
ASEM, Grigore Belostecinic a salutat 
prezenţa la eveniment a excelenţei 
sale, dlui Serghei Pirojcov, Ambasador 
Extraordinar și Plenipotenţiar al Ucrai-
nei  în RM, dar și a reprezentanţilor lu-
mii academice din cele 2 ţări. 

“Această întâlnire se înscrie în suita 
de evenimente comune organizate de 
instituţiile cu profi l economic din ţările 
noastre, ca urmare și graţie unui acord 
de colaborare semnat  anterior.”

Rectorul ASEM a mai spus că tema 
conferinţei prezintă mare interes or, 
metamorfozele care au loc la moment 
în lume (contraversatul proces de  glo-

balizare, integrarea ţărilor în diverse 
structuri regionale, criza economică 
mondială și efectele ei), impun cer-
cetătorii știinţifi ci să gândească altfel 
soluţiile pe care le oferă guvernelor, 
dar și o valorifi care mai serioasă a po-
tenţialului de colaborare economică 
regională. 

Raportorii au menţionat că Ucraina 
este unul din cei mai importanţi par-
teneri comerciali ai Moldovei. După 
volumul rulajului comercial în ianua-
rie-august, ţara vecină ocupa locul trei 
cu $492,7 mil., ceea ce este cu 35% mai 
mult decât anul trecut. De asemenea, 
Ucraina acoperă circa 50% din necesi-
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Moldova a avansat cu 18 po-
ziţii în clasamentul global privind 
ușurinţa reglementării afacerilor, 
de la locul 99 până la 81. Ţara a 
implementat reforme în patru do-
menii vizate de raport, lansarea 
unei afaceri, obţinerea creditelor, 
executarea contractelor și insolva-
libilitatea.

„Ameliorarea sistemului in-
formaţional cu privire la credite 
în Moldova, prin crearea primu-
lui birou privat de credite, este 
un pas excelent în direcţia insti-
tuirii unui mediu favorabil pen-
tru antreprenori și companiile 
locale”, a menţionat Neil Grego-
ry, manager principal, Departa-
mentul Analiză și indicatori glo-
bali, GBM.

„Consider că marea provocare a 
RM pentru anul viitor, alături de a 
deveni prima în lista ţărilor ce înre-
gistrază reforme, este și un salt la 
fel de efi cient în Topul bunăstării”, 

a subliniat Valeriu Lazăr, ministru al 
Economiei.

Raportul „Doing Business 2012, 
reglementarea afacerilor într-o 
lume mai transparentă” a clasat 
Moldova pe locul doi în lista celor 
12 ţări care au îmbunătăţit cel mai 
mult lumea afacerilor Celelalte ţări 
sunt, Maroc, FRI Macedonia, Sao 
Tome și Principe, Letonia, Cape 
Verde, Sierra Leone, Burundi, Insu-
lele Solomon, Republica Coreea, 
Armenia și Columbia.

La evenimentul de lansare a ra-
portului, pe 31 octombrie la ASEM 
au participat profesorii și studenţii 
instituţiei. De asemenea au fost 
prezenţi Neil Gregory, manager 
principal, Departamentul Analiză 
și indicatori globali, Victor Neagu, 
responsabil relaţii cu publicul al 
Ofi ciului BM în Moldova, Alexan-
dra Mincu, consultant „Investment 
climate advisory services”. 

Cor: „CE”

”Profesioniști și Debutanţi” (”Job Shadow Day” sau 

”O zi de lucru în umbră”) presupune afl area pe durata unei 
singure zile a unui sau a mai multor liceeni în cadrul unei 
companii/instituţii sau organizaţii, aceștia devenind ”um-
bra” unuia dintre angajaţi. Astfel, elevii văd pe viu ce implică 
anumite specialităţi din domeniul ales, afl ă despre respon-
sabilităţi, îndatoriri și munca în echipă.

”Junior Achievement Moldova” (JA Moldova) desfășoară, 
pentru a doua oară, proiectul ”Profesioniști și Debutanţi”, un 
parteneriat între comunitatea de afaceri și mediul educaţio-
nal, destinat facilitării accesului elevilor la un loc de muncă.

Anul curent, în proiect, au participat 186 de elevi din 32 
de licee, din 17 raioane din republică, 40 de profesori și 38 
de companii și instituţii, printre care: Ministerul Tineretu-
lui și Sportului, Ministerul Finanţelor, Publika TV, Jurnal TV, 
Moldcell, DAAC Hermes, Voiaj International, Endava, Hote-
lul Vila Verde, Leogrand Hotel & Convention Center, Union 
Fenosa, ASITO etc. 

Festivitatea de încheiere a proiectului s-a desfășurat la 
Academia de Studii Economice din Moldova, unde au parti-
cipat - Ion Cebanu, Ministrul Tineretului și Sportului, Sergiu 
Ciobanu, viceministrul Economiei, Tudor Darie, consilier al 
prim-ministrului pe probleme de tineret și IT, Adela Scutaru, 
director ”Ddv International”, Rodica Bairac, director Funda-
ţia ”Familia Sturza”,  Ala Cotelnic, prim-prorector cu activita-
te didactică al ASEM.

”Profesioniști și Debutanţi” oferă tinerilor oportunitatea 
de a explora și de a înţelege diverse opţiuni de carieră, pen-
tru a-și forma o părere corectă în ceea ce privește piaţa for-
ţei de muncă din Republica Moldova”, a spus, la deschiderea 
festivităţii de încheiere a proiectului, Tatiana Ungureanu, di-
rector executiv JA Moldova.

Ion Cebanu, Ministrul Tineretului și Sportului al RM, a 
apreciat implicarea ministerului în realizarea acestui parte-
neriat cu JA Moldova: ”Este un eveniment frumos, mai ales 
că are loc în Zilele Tineretului în R.Moldova, iar tinerilor le 
este important să cunoască care este gîndirea antrepreno-
rială, cum este organizată munca în companii și organizaţii, 
cît de pregătiţi trebuie să fi e pentru a îmbrăţișa o profesie 
sau alta”.

Tudor Darie, consilier al prim-ministrului pe probleme 
de tineret și IT, a menţionat: ”Felicitări, dragi liceeni, că aţi 
avut asemenea șansă să vă afl aţi, măcar pentru o zi, alături 
de niște profesioniști care v-au explicat cu ce se mănîncă 
”pîinea lor”, aţi văzut care profesii par a fi  promiţătoare și v-
aţi creat o imagine asupra mediului de afaceri din RM”.

Cristian Beţivu, elev al Liceului Teoretic ”N. Casso”, s. 
Chișcăreni, r-l Sîngerei: ,,Sunt foarte bucuros că am avut 
ocazia să particip la proiectul Job Shadow Day, organizat 
de Junior Achievement. În această zi, am reușit să le îmbi-
năm pe toate. De dimineaţă, am fost instruiţi în domeniul 
IT la UTM de experţi de la companiile Endava, Pentalog, 
Trimetrica etc. Am acumulat multe cunoștinţe noi, care 
îmi vor fi de mare folos pe viitor. Cea mai interesantă 
parte a zilei a fost vizita la compania Pentalog, unde am 
fost întîmpinaţi călduros, ni s-a făcut o prezentare amplă 

a companiei și a procesului de lucru. De asemenea, am 
avut parte de un mic joc, am fost divizaţi în 3 echipe, în 
cadrul fiecăreia trebuia să împărţim responsabilităţile, la 
fel cum are lor într-o companie IT. Scopul era să constru-
im o mașină cu ajutorul jucăriilor lego. Ne-am îndeplinit 
cu succes sarcina și toţi am rămas mulţumiţi. Vreau să 
aduc sincere mulţumiri organizatorilor: echipei Junior 
Achievement, partenerilor acestui eveniment și, nu în 
ultimul rînd, companiilor care au acceptat să se implice”. 

Festivitatea a continuat cu înmînarea diplomelor elevi-
lor și profesorilor, participanţi în cadrul proiectului.

De notat că proiectul ”Profesioniști și Debutanţi” a 
constat din două activităţi mari – un seminar de instruire 
a profesorilor care a avut loc la 22-23 octombrie curent și 
evenimentul propriu-zis, de afl are a elevilor în organizaţii și 
companii, timp de o zi, alături de profesioniști.

Veaceslav STURZA

Profesioniști și Debutanţi 
la a doua ediţie!

La 8 noiembrie curent, a avut loc cea de-a doua ediţie a Proiectului ”Profesioniști și 
Debutanţi”, organizat de AO ”Junior Achievement Moldova” în parteneriat cu Ministerul 
Tineretului și Sportului din Moldova, Ministerul Educaţiei, Academia de Studii Economi-
ce din Moldova și DAAC Hermes. 

Vești bune 
de la Banca Mondială 

pentru Moldova
Moldova ocupă locul doi în clasamentul global al ţărilor cu cele mai 

mari îmbunătăţiri în reglementarea afacerilor. Aceasta, potrivit rapor-

tului “Doing Business 2012” lansat de Grupul Băncii Mondiale și Corpo-

raţia Financiară Internaţională.
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Întrunirea a început cu un cu-
vânt de salut din partea decanilor 
facultăţilor „Finanţe” și „Business și 
Administrare”. Fiecare invitat a venit 
cu o prezentare cu referire la  opor-
tunităţile de fi nanţare a IMM-lor din 
Republica Moldova. Informaţia ofe-
rită de invitaţi le-a permis potenţia-
lilor antreprenori-studenţi al ASEM 
să se informeze din primele surse 

cu referire la variatele proiecte de 
susţinere și dezvoltare a IMM, încu-
rajându-le dorinţa de a benefi cia de 
aceste oportunităţi. 

În cadrul întâlnirii s-a discutat 
despre cele mai mari probleme cu 
care se confruntă sectorul IMM, și 
anume reglementarea cadrului le-
gal și protecţia consumatorului de 
produse false. De asemenea a fost 

participat la o simulare de cutremur. 
Militarii se ocupau de evacuarea per-
soanelor rămase blocate, pe care, con-
form legendei, îi depistau și îi transmi-
teau Echipei Sanitare pentru a le acor-
da primul ajutor medical. Studenţii au 
fost salvaţi, simularea a reușit.

Cunoscând zicala: Paza bună trece 
primejdia rea, este necesar să cunoaș-
tem unele reguli sau metode verifi -
cate pentru a diminua cât mai mult 
efectele unui cutremur.

DAR TU ȘTII CE FACI 

ÎN ASTFEL DE CAZURI?

1. În primul rând încearcă să îţi 

păstrezi calmul, să nu intri în pani-

ca și să îi ajuţi pe cei dragi din casă. 

2. Dacă locuiești la bloc, afl ă că 

cel mai periculos loc în caz de cutre-

IMM-urile - coloana vertebrală a economiei
„Stabililiţi relaţii!”, aceasta a fost îndemnul decanului facultăţii bu-

siness și administrare, Angela Solcan, adresat publicului în cadrul unei 

mese rotunde, unde s-a discutat cum dezvoltăm sectorul IMM.  În sală 

erau prezenţi studenţii ASEM, dar și câţiva studenţi veniţi din Polonia. 

Chiar dacă o masă rotundă presupune schimb de replici, studenţii au 

fost mai reticenţi în a pune întrebări, dar și-au făcut notiţe.

prezentat un proiect al BM despre 
ameliorarea competitivităţii în RM. 
Directorul unităţii de implementa-
re a Băncii Mondiale, Aurel Casian 
a menţionat că fi nanţarea străină 
și iniţiativa proprie sunt practici de 
succes în domeniul IMM.

„Nimeni nu te așteaptă cu colaci, 
ca să primești bani. Dacă există ini-
ţiativă proprie, se găsesc și bani”, a 
spus Aurel Casian. Totodată, sursa 
a adăugat că aproximativ 50% din 
IMM practică producerea și comer-
cializarea produselor alimentare și 
băuturilor. 

Reprezentanta CNPF, Aurelia 
Doina a menţionat că numărul orga-

nizaţiilor de microfi nanţare este în 
creștere. În 2010, acestea fi ind de 43 
la număr. Astfel, șansele sectorului 
IMM de a benefi cia de fi nanţare sunt 
tot mai mari.

La eveniment au participat de-
canul faculţăţii „Finanţe”, Ludmila 
Cobzari, decanul facultăţii ‚Busine-
ss și administrare”, Angela Solcan, 
membrul CNPF, Aurelia Doina, di-
rectorul unităţii de implementare a 
Băncii Mondiale, Aurel Casian, speci-
alist în creditare IMM – Fincombank, 
Olesea Roșu, șef direcţie acces la 
fi nanţe al ODIMM, Viorica Cerbușcă 
și un grup de studenţi de la Univer-
sitatea Economică din Polonia, afl aţi 

la ASEM prin programul de colabo-
rarea interuniversitară.

Masa rotundă cu genericul „Dez-
voltarea micului business în RM: 
reaplicarea practicilor de succes și 
valorifi carea oportunităţilor” a fost 
organizată de Catedra „Finanţe și 
Asigurări” în colaborare cu  Centrul 
de Instruire și Consultanţă în Afaceri 
(MACIP) al ASEM. 

Binevenit a fost  și schimbul de 
experienţă realizat în cadrul discuţi-
ilor dintre antreprenorii care au be-
nefi ciat de fi nanţări prin variate pro-
iecte ( Pare 1+1 și PNAET ) și studen-
ţii care doresc să-și iniţieze afaceri.

Corina MOROZAN

Echipa Sanitară în acţiune!
Noi suntem Echipa Sanitară, 

Noi suntem de la ASEM. 

S-acordăm în clipa necesară primul ajutor putem. 

Și în caz de otrăvire, de hemoragii, rănire

 Nu ne vom pierde cu fi rea.

Și în cazuri de arsuri, de infecţii și fracturi, 

Vom putea lua măsuri.

Activitatea Academiei de Studii 
Economice se manifestă prin mai 
multe domenii: domeniul știinţifi c, 
sportiv, artă ,inclusiv și prin parti-
ciparea studenţilor la competiţiile 
regionale în domeniul Protecţiei 
Civile. 

La aceste competiţii participă 
echipa noastră sanitară, care se 
ocupa cu pregătirea și antrenarea 
pentru acordarea primului ajutor 
medical persoanelor, care pot să fi e 
victime diferitor circumstanţe cum 
ar fi  : incendiu, cutremur, explozii si 
radiaţia mare pe care le oferă mediu 
ambiant în fi ecare zi. În componen-

ţa echipei sanitare sunt studenţi ai 
ASEM-lui, condusă de Gheorghe 
Vodă este îndrumată pentru situaţi-
ile enumerate mai sus, în care orice 
membru al echipei se poata lua mă-
suri și acorda ajutor necesar în soci-
etate în orice moment.

După părerea domnului Vodă, 
cunoașterea atribuţiilor protecţiei 
civile este în primul rînd un avantaj 
pentru noi, această informare și pre-
gătire preventiva ne poate ajuta și 
demonstra modul de acţiune în ca-
zul situaţiilor de urgenţa.

Pe data de 28 octombrie curent, 
un grup de studenţi de la ASEM au 

7. Daca ești suprins de un cu-

tremur în timp ce conduci, trage 

pe dreapta, oprește, ieși afara și 

întinde-te lângă vehicul, pe pă-

mânt. . 

8. Daca reușești să îţi păs-

trezi calmul și cutremurul nu 

este de o intensitate foarte 

mare, încearca să deconectezi 

de la sursa de energie orice apa-

rat electrocasnic. 

9. Nu folosi ascensorul, dar în-

cearcă să deschizi ușa de la intra-

re pentru a preveni blocarea ei. 

10. Dacă te afl i într-un loc pu-

blic cum ar fi  mijloacele de trans-

port în comun, teatre, cinemato-

grafe etc. este foarte important 

să nu intri în panica și sa nu te 

repezi la ușa pentru a nu crea îm-

bulzeală.

Operaţiunea de salvare a reușit, 
nu inventăm, constatăm. Mai ales 
ca după primul ajutor medical, si-
nistraţii vorbeau coerent și chiar 
râdeau cu poftă, inclusiv la bancul 
spus de dl rector. 

În fi ne, Grigore Belostecinic a 
menţionat: „Organizând astăzi o si-
mulare a unui cutremur de pămînt 
care ar fi  avut epicentru în munţii 
Vrancea din Romînia, conform sce-
nariului elaborat, a fost evacuat 
întregul personal din blocurile de 
studii ale ASEM.

Sperăm ca această experienţă 
să rămînă doar ca un exerciţiu, im-
portanţa căruia este evidentă în ca-
zul apariţiei situaţiei excepţionale, 
astfel ca să nu ne ia pe nepregătite.”

 Irina IAVORSCHI,

 Facultatea “Contabilitate”, 

 grupa CON 295

mur sunt scările, așa că nu te refu-

gia folosindu-le.

3. În cazul în care ești surprins 

de cutremur în plina stradă, ai pu-

tea fi  mai norocos, pentru ca un 

spaţiu deschis diminuează riscurile. 

4. Casele particulare prezintă 

alte puncte periculoase. Stai depar-

te de pereţii sau de grinzile vechi din 

care s-ar putea desprinde cărămizi 

sau alte materiale de construcţie. 

5. Cele mai sigure clădiri în cazul 

cutremurului sunt cele din lemn, 

pentru că acest material este cel 

mai fl exibil. 

6.  Dacă în timpul cutremurului 

decizi să ieși afară, ia măsuri de pre-

cauţie. Si asta pentru ca, în poziţie 

bipedă orice persoană se va deze-

chilibra imediat, existând riscul de 

lovire. Poziţia cea mai bună în caz 

de cutremur este ghemuit la pă-

mânt, pe coate și genunchi, prote-

jându-ţi faţa și ceafa. 
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Raportorii au abordat probleme 
stringente ale societăţii contemporane. 
S-a discutat despre locul și rolul fi losofi -
ei în societate, valorile societăţii moder-
ne, procesul iluminării societăţii, relaţia 
dintre religie și moralitate, despre soci-
etatea civilă.  Multe rapoarte au avut în 
vizorul lor problemele eticii economice. 

Abordând „Capacitatea de acomo-
dare etnică ca valoare”,  Nicolae Cojo-
caru, conf. univ., dr. în fi lozofi e a men-
ţionat că „acomodarea adecvată e unul 

dintre factorii primordiali ai existenţei 
– individuale și colective – a omului, iar 
capacitatea sa de a o realiza e una din-
tre valorile cele mai importante și pere-
ne”. În opinia sa, există nevoia obiectivă 
și urgentă de a-i lumina pe oameni, în-
deosebi generaţiile tinere, în toate cele 
ce ţine de acomodarea etnică, de urmă-
rile nefaste – pentru toţi – ale amânării, 
în continuare, a realizării ei. El a îndem-
nat asistenţa să ne călăuzească și aici de 
acel mare adevăr, care a fost conștienti-
zat în Europa încă din sec. al XVIII-lea și 
care denotă că dreptul la luminare - în 
orice problemă - e unul dintre marile 
drepturi ale omului și nimănui nu tre-

buie să-i fi e îngăduit să-l încalce! 
Problema iluminării a fost dezbă-

tută, în continuare, de către dna E. Sa-
harneanu, dr. hab., prof. univ., șefa Ca-
tedrei ,,Filosofi e și Antropologie”, USM, 
care, cu referinţă la „Proiectul iluminist 
în epoca postmodernă”, a menţionat 
necesitatea unui nou proiect iluminist 
în condiţiile actuale. Ea a exprimat ne-
cesitatea introducerii, în planul de în-
văţământ al ASEM, a unor cursuri cum 
ar fi  ,,Praxiologia” și ,,Filosofi a riscului”, 

cursurile ar putea să prezinte interes 
pentru studenţii economiști.

Gheorghe Căpăţână, conf. univ., dr. 
hab., de la USM, specialist în domeniul 
informaticii, prin prezenţa căruia s-a 
accentuat caracterul interdisciplinar al 
dezbaterilor din cadrul Conferinţei, a 
vorbit despre „Metodologie originală 
de proiectare a sistemelor informatice 
economice”, menţionând că elabora-
rea sistemelor informatice fi abile, în 
termene minime, cu cheltuieli reduse, 
care ar îmbina, concomitent, calităţile 
de adaptare la evoluţia domeniului de 
aplicaţie, iar după implementare - de a 
permite întreţinerea și dezvoltarea lor 

Cinematografi a este un mediu puter-
nic de infl uenţă asupra societăţii, dar și o 
posibilitate de promovare indirectă a pro-
duselor, mărcilor, ideilor și personalităţilor, 
având un impact profund acţiunea sa ajun-
gînd pînă la subconștientul uman. 

Product placementul reprezintă înca-
drarea mărcilor în secvenţe de fi lm, emisi-
uni, clipuri ș.a., ceea ce presupune o seg-
mentare mult mai bună și o efi cienţă spori-
tă în comparaţie cu mijloacele tradiţionale 
de reclamă, iar target-area mult mai precisă 
și utilizarea de tactici diverse asigură un 
efect maximal.

Primele încercări în acest sens au fost 
întreprinse în anii 1920 în SUA, însă PP-ul a 
devenit pe larg utilizat abia prin anii 1990, 
iar în 2011 product placementul este au-
torizat în toate statele membre ale UE cu 
excepţia Poloniei, a Portugaliei și Sloveniei.

Astăzi product placementul sau, cum 
mai este numit, marketingul încorporat 
poate fi  întîlnit în fi lme, jocuri și clipuri vi-
deo, programe de divertisment și sport, 
însă nu este permis în programele pentru 
copii și știri. 

Dacă în ţările cu o industrie cinema-
tografi că dezvoltată această formă de re-
clamă este pe larg utilizată și extrem de 
apreciată de către producători și prestatorii 
de servicii, atunci la noi, nu se prea bucură 
de apreciere forma dată, în schimb product 
placementul și-a găsit aplicarea în domenii 
înrudite. Putem întîlni o reclamă bine de-
ghizată în emisiunile televizate, clipurile 
muzicale, jocuri de calculator ș.a. 

Ca metodă de comunicare cu grupul-
ţintă, folosirea clipurilor în calitate de in-
strument promoţional reprezintă un truc 
abia remarcabil, dar cu efecte sigure. Pro-
dusul sau compania apar atît de natural 
încadrate, încît nu se observă tenta publi-
citară și acceptabilitatea crește.

Cît de incredibil nu ar părea, PP-ul se 
întîlnește și în literatură. Au fost editate 
cărţi în care se întîlnesc evidenţe ale unei 
astfel de tehnici. Cît despre efi cienţa me-
todei, lectura nu este ocupaţia preferată 

a timpurilor moderne, deci numărul celor 
care au citit sau măcar au ţinut acele cărţi în 
mînă este destul de nesemnifi cativ.

De fapt, PP-ul se realizează printr-o va-
rietate de mijloace. Tehnicile și metodele 
utilizate se referă la prezentarea produse-
lor sau a mărcilor în consum, menţionarea 
brand-urilor de către actori, frecventarea 
anumitor localuri prezentând specifi cul 
acestora sau localitatea în care se afl ă, 
promovarea anumitor zone sau localităţi, 
sponsorizări, precum și fi lmuleţe publicita-
re rulate nemijlocit înaintea începerii fi lmu-
lui de bază.

S-au înregistrat creșteri ale vânzări-
lor diferitor produse și mărci care au fost 
consumate demonstrativ de către actorii 
din fi lme. Starurile fi ind printre persona-
lităţile cele mai infl uente, iar participarea 

lor în campanii publicitare sau promovarea 
brand-urilor de către aceștia are o credibili-
tate mai mare și deci un efect mai profund 
asupra publicului și a intenţiei de cumpă-
rare fi nale. Fanii tind să copieze comporta-
mentul eroilor și să-l transpună în viaţa rea-
lă. Adesea ei se  identifi că cu actorul prefe-
rat, copiind modul acestuia de a vorbi, stilul 
personajului, până și gesturile, aceasta este 
o tendinţă observată de mult timp și care 
este pe larg valorifi cată în prezent. 

Companiile vor alege cu mare grijă pe-
liculele pe care le vor sponsoriza, pentru că 
diverse genuri de fi lm sunt frecventate de 
către segmentele de piaţă anumite, și doar 
unele prezintă interes pentru fi rmă.

Marketingul a mers mai departe va-
lorifi cînd product placementul invers. 
Aceasta însemnînd transpunerea în viaţa 
reală a produselor de succes dim mediul 
fi cţional.

Cinematografi a reprezintă un mod de 
promovare internaţională, iar infl uenţa ei 
nu se termină atunci când fi lmul ia sfârșit. 
Astfel, toţi suntem, mai mult sau mai puţin, 
infl uenţaţi de către marketingul încorporat, 
dar pe cât de mult conștientizează fi ecare 
dintre noi acest lucru ?

Veronica CIOCHIN

Product placementul – 
o nouă viziune 
de marketing

De ce Parisul a ajuns să fi e considerat cel mai romantic oraș din lume? Pen-
tru că aceasta vedem în fi lme, asta ne sugerează marketingul încorporat. 

Dreptul la iluminare 

e fundamental!  
Pe 21 octombrie 2011 la Catedra „Filosofi e și Politologie” a Aca-

demiei de Studii Economice a Moldovei, s-a desfășurat Conferinţa 

Știinţifi că „Filosofi a și cunoașterea economică: aspecte teoretice, 

etice și politice.” Manifestarea a fost consacrată jubileului de 20 de 

ani de la fondarea ASEM și tot atâţia ani de la instituirea Catedrei 

„Filosofi e și Politologie”, ASEM.

de către utilizatorii fi nali, fără implica-
rea informaticianului și fără afectarea 
fi abilităţii acestor sisteme, reprezintă o 
problematică actuală pentru dezvolta-
rea societăţii.

Valeriu Capcelea, dr. hab. în fi loso-
fi e, conf. univ., Catedra ,,Discipline So-
cioumane”, a Universităţii „Aleco Russo” 
din Bălţi, a prezentat un punct de vede-
re deosebit asupra dimensiunii morale 
a personalităţii contemporane, printr-
o abordare fi losofi că, dar și printr-un 
punct de vedere ortodox, în referatul 
,,Confi gurarea morală a societăţii post-
totalitariste”. El a menţionat că Morala 
și Etica sunt permanenţe ale vieţii spiri-
tuale a umanităţii, dar în noile condiţii, 
generate de revoluţiile de la sfârșitul 
anului 1989, din Europa Centrală și de 
Est, ele sunt tot mai solicitate să prefi -
gureze profi luri etico-morale potrivite 
pentru noile condiţii apărute la intrarea 
în sec. XXI.  

Laitmotivul multora dintre discuţi-
ile susţinute în cadrul conferinţei poa-
te fi  exprimat prin afi rmaţia lui Ralph 
Emerson, fi losof și poet american din 
sec. al XIX-lea: „Indicele adevărat al 
gradului de civilizaţie îl constituie nu 
mărimea și bogăţia orașelor, nu belșu-
gul roadelor, ci aceea cum este educat 
omul în ţara respectivă”.

După cum rostul fi losofi ei nu este 
doar de a răspunde la întrebări, ci și de 
a pune unele noi, la sfârșitul conferin-
ţei, au rămas anumite întrebări asupra 
cărora participanţii invită atât colegii, 
cât și studenţii să cugete. Printre aces-
tea: care este limita de implicare a eti-
cii în economie, fără ca să zdruncine 
profi tabilitatea întreprinderilor?; Cât 
de importantă este demnitatea ca fun-
dament al conduitei morale a omului?; 
Confi gurarea morală a societăţii mol-
dovenești trebuie să includă neapărat 
aspectul creștin-ortodox?; Este posibilă 
o comunicare publică efi cientă fără im-
plicarea valorilor morale? 

În cuvântul de încheiere al Confe-
rinţei Știinţifi ce „Filosofi a și cunoașterea 
economică: aspecte teoretice, etice și 
politice”, Tudor Dumitraș, șeful Cate-
drei-gazdă la ASEM a adresat mulţumiri 
celor prezenţi pentru participare activă 
la lucrările conferinţei 

Alina CODREANU

Foto de Mihaela LAVRANIUC
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-Denis, ce implică activitatea ta zil-
nică? Descrie o zi de lucru obișnuită prin 
prisma activităţilor pe care le îndepli-
nești.

- Asistentul Directorului general nu 
are atribuţii strict stabilite. Sarcinile de zi 
cu zi se fi xează în raport cu problemele 
apărute. În mare parte, responsabilităţile 
mele ţin de stabilirea și controlul îndepli-
nirii sarcinilor, negocieri, monitorizarea 
activităţii curente a întreprinderii, precum 
și analiză fi nanciară a diferitor propuneri și 
proiecte. 

-Ce te-a motivat să participi la Cam-
pionatul de Artă Managerială?

- Dorinţa de a mă dezvolta, de a mă 

impune și a învinge într-o competiţie pe 
care o consider foarte serioasă.

-Ce reprezintă această competiţie?
- Campionatul de artă managerială 

reprezintă un gen de competiţie inte-
lectuală, cu reguli stabilite, construită pe 
baza sistemului de califi care din șaispre-
zecimi până în fi nală și care constă din 
dueluri manageriale. Duelul managerial 
este o luptă între doi participanţi, fi eca-
re dintre aceștia urmând să-și manifeste 
avantajele faţă de adversar în ceea ce 
privește gestionarea unei situaţii de con-
fl ict într-o perioadă prestabilită de timp. 
Acest avantaj se capătă graţie măiestriei 
personale de a negocia și de a administra.

Reprezentantul UE în vizită la ASEM

“Moldova nu este pregătită pentru aderarea la UE”, 

aceasta a declarat șeful secţiei Politice și Economice a 

Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova,Wolfgang 

Behrendt. Din partea studenţilor au fost emoţii, dar și 

multe întrebări referitor la relaţiile RM-UE.

Masa rotundă a avut ca tematică: “Confl ictul 
transnistrean - un impediment pentru RM în vede-
rea aderării la UE”. Invitat special a fost  Șeful Secţiei 
Politice și Economice a Delegaţiei Uniunii Europe-

ne în Moldova,Wolfgang Behrendt.
În cadrul întâlnirii s-a discutat despre regimul 

liberalizat de vize, spaţiul aerian, relaţiile dintre RM-
UE, mai superfi cial despre confl ictul Transnistrean. 
De asemenea s-a specifi cat că pașapoartele biome-
trice reprezintă una din condiţiile ca RM să benefi cie-
ze de regimul liberalizat de vize. Totodată, Wolfgang 
Behrendt a menţionat că pe 26 martie 2012 va intra 
în vigoare acordul privind liberalizarea spaţiului ae-
rian. “Astfel va spori competiţia pe piaţa locală și pre-
ţurile pentru consumatori vor fi  mai mici”.

Chiar dacă mai timizi la început, studenţii au 
adresat întrebări legate de integrarea RM în UE și 
nu numai lui Wolfgang Behrendt. Partcipanţii au 
fost studenţii facultăţii REI, anul II și de la Econo-
mie Generală, dar sunt bine veniţi studenţi de la 
celelalte facultăţi. 

Euroclubul ASEM s-a creat la iniţiativa Dele-
gaţiei Uniunii Europene în Moldova împreună cu 
Centrul de Informare al Uniunii Europene și Popa 
Marina, lector superior la catedra REI, în calitate de 
Coordonator al Euroclubului. 

La 16 noiembrie 2011, la ora 10, în cadrul 
ASEM, va avea loc lansarea ofi cială a Euroclu-
bului. Vor fi  prezenţi demnitari din cadrul dele-
gaţiei UE în RM și conducerea ASEM.

Corina MOROZAN

Denis Marușeac: „Ai puţini bani? Investește-i în creier!”
Interviu cu Denis Maruşeac, absolvent al ASEM, Facultatea Finanţe, asistent al directorului companiei „Metalica - Zuev”. 
Mai nou – câştigătorul ediţiei a XI-a a Campionatului de Artă Managerială, desfăşurat recent la Chişinău.

- Ce stă la baza succesului unui ma-
nagement de calitate?

- Multă lume se întreabă: „Manage-
mentul este știinţă sau artă?”. Cred că e o 
combinare a două componente: cunoș-
tinţele și arta de a le folosi. Dozarea ideală 
e produsul fi nal, adică managementul de 
calitate.

-Ce reprezintă compania în care lu-
crezi? Ce cifre (cote de piaţă etc.) sunt 
relevante în cazul Metalica Zuev, fapte 
care te fac sa te mândrești că ești parte 
din această companie?

- ÎI „Metalica – Zuev” e o companie 
modernă, competitivă, care se dezvoltă 
dinamic în ultimii 12 ani. Este una din 
principalele companii în domeniul vân-
zării articolelor din metal, având o listă de 
peste 4000 clienţi.

-În ce măsură cunoștinţele obţinute 
la ASEM corespund cerinţelor impuse de 
angajator în cazul tău?

- La ASEM am obţinut cunoștinţele și 
abilităţile profesionale de bază, dar așa 
„profesioniste” cum sunt, ele trebuie per-
manent adaptate, înnobilate cu informaţii 
noi din literatura străină și bineânţeles din 
experienţă. De fapt, cunoștinţele de ma-
nagement și analiză fi nanciară sunt ceea 
ce folosesc zilnic.

-Ce ar mai fi  fost util să fi e în progra-
mele de studii?

- Cred că mi-ar prinde bine acum un 
curs de negociere în afaceri. Un accent 
mai mare pe acesta ar fi  salutat de stu-
denţi. 

- Conducătorii autohtoni investesc 
în personal?

- Rar se întâmplă, o scuză a lor fi ind 
insufi cienţa de bani pentru asta. Atitu-
dine eronată, cred. Sunt adeptul ideii „Ai 
puţini bani – investește-i în creieri!”

- Ai reușit să-ţi întemeiezi o familie?
- Am 23 de ani. Mă mai gândesc un 

pic.
- Ce faci în momentele de respiro?
- Fac sport (tenis, fotbal înot). Citesc 

literatură de afaceri. Aceasta mă pasio-
nează îndeosebi.

-Unde te vezi peste 10 ani?
- E greu de spus și e mult 10 ani. De 

exemplu, acum 6 ani, fi ind admis la facul-
tate nu presupuneam că voi fi  acum aici.

-Ce mesaj ai pentru tinerii econo-
miști de astăzi, dar pentru ASEM?

- E bine să înveţi pentru a cunoaște, 
dar și mai bine e să înveţi pentru a deprin-
de să aplici aceste cunoștinţe, să faci ceva.

- Mulţumesc mult!

Consemnare Liuba LUPAȘCO

- Dă exemplu de câteva etape și situaţii pe care trebuia să le depășești 

pentru a ajunge acolo unde ai ajuns, posesor al cupei de campion?

- Iată situaţia din fi nal:
Problema e un director comercial.

Timp de mai bine de 10 ani o întreprindere are același director comercial, 
care nu mai vinde atât de activ, comercializează producţia unor clienţi per-
manenţi, conform bazei de date pe care o deţine doar el.

Directorul general decide să creeze o secţie a vânzărilor directe, anga-
jând un nou șef al secţiei vânzări. Directorul comercial spune că salută ideea 
vânzărilor directe, înţelege necesitatea …doar că, de fapt, aceasta nu face 
faţă așteptărilor de partea sa. Mai mult, el pune piedici creării noii secţii și 
sabotează activitatea colegilor.

Roluri și interese: 

Directorul general – vrea să crească vânzările și să evite situaţia în care 
activitatea e în exclusivitate la discreţia directorului comercial.

Seful secţiei vânzări: tinde să formeze o echipă efi cientă și să găsească 
o cale de acces la baza de date a directorului comercial.

Directorul comercial – vrea ca lucrurile să nu se schimbe – el vrându-se 
în continuare unica persoană care ţine „în mâini” vânzările. Mimează în faţa 
directorului general dispoziţia de a ajuta colegii din noua secţie, de fapt sa-
botând activitatea lor.

- Ne-aţi intrigat: care e soluţia?

- În fi nal, am ales să joc rolul șefului secţiei vânzări, iar oponentul meu a 
fost directorul comercial.

Am început negocierile cu faptul că la moment, secţia mea (vânzări) a 
elaborat strategia extinderii pe noi segmente de piaţă și atragerii de noi cli-
enţi. Eu sunt dispus spre o colaborare fructuoasă și de durată cu directorul 
comercial. Noi am ajuns la etapa când trebuie să creăm baza de date a po-
tenţialilor clienţi, dar ca să găsim noi clienţi, trebuie să știu cu cine compania 
are stabilite deja relaţii. Pentru asta avem nevoie de baza de date a clienţilor 
noștri până la acest moment. 

Soluţia propusă în fi nal a fost acceptată! 
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- Dna Popescu, ce amintiri vă 

provoacă ASEM la ceva ani după 

absolvire?

- Diverse amintiri - însă în primul 
rând imi aduc aminte acum cât de 
modești eram atunci când am intrat la 
facultate în 1996. Aveam bani puţini, 
bursa era vreo 50-60 de lei, părinţii 
tuturor nu primeau la timp salariile – 
însă aceasta ne-a motivat să învăţăm 
mult și să mizăm pe forţele proprii. Cu 
ocazia acestui interviu însă am accesat 
site-ul ASEM și am fost placut suprinsă 
să văd cât de mult a avansat ASEM din 
2001 până în prezent.   

Despre studii 
în Marea Britanie

- Apropo de studii peste hota-

re, ce trebuie să știe un student 

care vrea să le urmeze, dar nu știe 

de unde să înceapă?

- Adevărul este că pregătirile 
încep cu 1-2 ani minim înainte de 
depunerea unui dosar – îţi perfecti-
onezi engleza, dai testul TOEFL sau 
IELTS, e bine sa mergi la diverse școli 
de vară sau conferinţe  internaţio-
nale. Este mai ușor să fi i acceptat la 
studii în Marea Britanie pe bani pro-
prii, mai greu este sa obţii și o bursă, 
pentru care trebuie să arăţi cu ce ești 
mai bun, diferit de alţi aplicanţi. Eu 
am aplicat în 2001 la 5 programe de 
burse, am fost pre-selectată la 4, în 
fi nal am obţinut 2 burse complete – 
UCL la Londra și College of Europe. 
Mi-a fost greu să iau decizia, ambele 
fi ind universităţi foarte bune – însă 
cred că decizia de a merge la Londra 
a fost una corectă. Celor interesaţi să 
studieze peste hotare le recomand 
sa acceseze www.eac.md pentru 
mai multe informaţii.   

- Ce cursuri a inclus Masteratul 

din Marea Britanie?

- Aveam un curs principal – Eco-
nomia Tranziţiei, plus alte câteva 
cursuri la alegere. Cea mai importan-
tă a fost ocazia să studiez reformele 
economice în perioada de tranziţie, 
în special studiu comparativ al ţărilor 
care au aderat la UE în 2004 – sunt cu-
noștinte foarte utile pentru etapa la 
care se afl ă acum Republica Moldova.  

- Din ceea ce aţi învăţat la 

ASEM: ce v-a prins bine și ce ar 

mai fi  fost util?

- Unul dintre cursurile mele din 
Marea Britanie ţinea și de relaţiile 
comerciale ale UE, astfel mi-au fost 
utile multe cursuri de la facultate: 
comerţul exterior, relaţiile comerci-
ale internaţionale, precum și bazele 
economiei politice. În același timp, 
mi-aș fi  dorit să fi  avut o bază mai 
bună de micro și macro economie, 
econometrie. 

„Ai dreptul la o opi-
nie proprie – dar 
numai după ce te 
documentezi și cu-
noști argumentele 
pro&contra ale prin-
cipalilor lideri de 
opinie’’

- În linii generale, care e dife-

renţa între a studia în Moldova 

versus a studia la o universitate 

care intră în top 5 în Marea Bri-

tanie, așa cum e cea unde aţi luat 

masterul? 

- Universitatile din Moldova dau 
cunoștinţe – iar după absolvire gra-
dual începem să uităm, se învecheș-
te informaţia. Pe când peste hotare 
studenţii obţin abilităţi – de a scrie, 
de a analiza, de a comunica, de a 
lucra independent, dar și în echipă. 
Acestea sunt abilităţi valoroase pen-
tru angajator, care au un termen de 
valabilitate nelimitat. Tot aceasta 
este explicaţia de ce peste hotare 
un angajator angajeaza liniștit într-
o bancă comercială pe cineva care a 
învăţat de ex. la geografi e. Pentru că 
dacă ai niște abilităţi puternice, poţi 
învăţa orice. 

- Câte ore pe săptămână aveaţi 

lecţii? 

- O altă diferenţă importantă: 
sunt foarte puţine prelegeri și se-
minare, vreo 8-10 ore pe săptămâ-
nă. Profesorul te îndrumă, îţi dă o 
listă de vreo 10 cărţi pentru fi ecare 
subiect – în rest, vă poftim la bibli-
otecă! Scopul acestui sistem educa-
ţional e să te ajute să gândești, să-ţi 

formezi propria opinie, ceea ce este 
foarte important. Din 2007 am înce-
put să predau și eu cursul de Jurna-
lism Economic. Și deseori studenţii 
se grabesc să spună: “Opinia mea 
este asta…” . Păi iată, cred că luxul 
de a avea o opinie poţi să ţi-l permiţi 
numai după ce ai consultat opiniile 
altora la acest subiect, cunoști ar-
gumentele de bază pro și contra. În 
Marea Britanie am învăţat să mun-
cesc mai independent, să pot să-mi 
formez o opinie despre orice subiect 
(după o documentare prealabilă), 
să scriu “scurt, clar și cuprinzator” - 
lucruri fundamentale pentru jobul 
meu de astăzi.

Copiatul 
și plagiarismul – 
păcate de neiertat

- Care este situatia cu copiatul 

si plagiarismul la universitatile 

din Marea Britanie?

- Primele mesaje despre plagia-
rism și copiat le-am văzut marcate 
cu roșu, pe holurile universităţii – 
erau mesaje despre penalizări, care 
sunt mari, până la exmatriculare, 
astfel nimeni nu risca. Interesant 
este că plagiarismul neintenţionat 
se penalizează similar celui inten-
ţionat. În general, atunci când re-
produci fără modificări mai mult 
decât 5-6 cuvinte consecutive ale 
unui autor, asta deja este o citată 
și trebuie să apară între ghilimele, 
cu indicarea sursei imediat sau în 
josul paginii. Citatele sunt folosi-
te foarte rar – în rest, studentul e 
obligat sa reformuleze textul, indi-
când autorul ideii. Acest exerciţiu 
este foarte important, pentru că 
arată ca studentul a înţeles textul 
– și numai când ai înţeles corect, 
poţi reproduce cu cuvintele proprii 
fără erori.  

- Plagiarism neintenţionat ce-

ar însemna?

- Atunci când consideri că o idee 
îţi aparţine, iar de fapt ea a fost deja 
publicată de un alt autor. Aceasta in-
dică faptul că nu cunoști sufi cient de 
bine literatura principală la această 
temă. In așa cazuri, cel mai indicat 
este să te consulţi cu profesorul, care 
cunoaște foarte bine cine sunt pro-
prietarii intelectuali ai ideilor funda-
mentale.

- Atunci multe teze moldove-

nești ar pica…

- Mai grav e că procedeul co-
py-paste, cu sau fără menţionarea 
surselor, nu permite studentului să 
patrundă în esenţa unei idei, să o 
înţeleagă sufi cient pentru a o putea 
reproduce corect cu cuvinte proprii.  

Un pic și despre 
statutul 
profesorului... 

- Și copiatul la examene?

- E la fel de dur penalizat, deci ni-
meni nu îndrăznește. Profesorul vine 
la început de examen, stă 15 minu-
te, răspunde la întrebări și ... pleacă. 
Rămân doar niște voluntari din uni-
versitate, pentru că nu este nivelul 
și funcţia unui lector universitar să 
caute prin buzunare. La fel, înainte 
de examen am primit cu vreo 2 luni 
înainte o scrisoare care mă informa 
... unde va avea loc examenul scris, 
inclusiv rândul și locul. Deci, stai sin-
gur în bancă, nici nu îţi poţi alege 
colegii – astfel sunt limitate și posi-
bilităţile de “consultare”. Dacă nu vii 
la examen (indiferent de motiv), sau 
iai o notă negativă și universitatea îţi 
acordă șansa să susţii repetat, atunci 
o vei face data vitoare când acest 
profesor are în agendă acest exa-
men, adică exact peste 1 an. Intere-
sant este și faptul ca notele la exa-
menele scrise le-am afl at peste vreo 
3 luni – pentru că orice lucrare este 
verifi cată de profesorul tău plus încă 
unul, ambii dau nota, iar dacă dife-
renţa între notele celor doi este prea 
mare – atunci lucrarea e trimisă la al 
3-lea profesor care dă nota fi nală... 

- Ce recomandări aveţi pentru 

instituţiile de învăţământ cu profi l 

economic superior din RM?

- Mi-aș dori ca Ministerul Educa-
tiei să ofere mai multa fl exibilitate 
universităţilor în multe domenii, in-
clusiv mai multa fl exibilitate profe-
sorilor în dezvoltarea curriculumu-
lui. Este nevoie de o descentralizare 
în acest domeniu, ceea ce va per-
mite universităţilor să ofere studii 
diferite, să reactioneze mai rapid la 
cerinţele pieţei. De ex. un profesor 
ar putea sa includă anul acesta într-
un curs ce ţine de sectorul bancar 
și câteva ore pe tema atacurilor de 
raid asupra băncilor din Moldova. 
O universitate trebuie să poată să 
devină unică și prin oferirea de cur-
suri speciale, care să fi e și cursuri de 
bază, nu doar auxiliare. Un profesor 
excepţional va dori să-și modeleze 
singur temele și orele – iar sistemul 
educational trebuie să-i permită și 
să încurajeze acest lucru. 

Apropo, o altă curiozitate pen-
tru noi în raport cu studiile în Marea 
Britanie, este modul în care acolo au 
loc studiile așa numite “fara frecven-
ţă”. Conceptul diferă radical – astfel, 
un student care de ex. lucrează, și 
vrea să facă studiile în regim part-
time, este înscris în aceeași grupă și 
merge la aceleași ore ca și studenţii 
obisnuiţi. Unica diferenta este că 

“Opinia proprie – un lux, pentru 
care trebuie să muncești și să citești mult”

Constanţa 

POPESCU-MEREACRE: 

Interviu cu Constanţa Popescu-Mereacre, Consilier Economic al Prim-ministrului:

Din CV:

Născută la 27 decembrie 
1979, Chișinău.

STUDII: 

1996 – absolventă a liceului 
“Gh. Asachi”, profi l fi zica/ mate-
matică;

1996-2001 – ASEM, REI fran-
ceza (media 9,68 pe toti anii de 
studii)

2002-2003 – MA în Economie 
Politică la University College Lon-
don (bursă mixtă OSI/ Guvernul 
Britanic);

2003 – Diplomă de studii 
post-universitare în Democraţie 
și Politici Publice, London School 
of Economics. 

EXPERIENŢĂ DE LUCRU: 

1998 – începe să lucreze part-
time în diverse proiecte, înce-
pând cu anul III de facultate;

2004-2010 – Project Mana-
ger/Economist, Ambasada Brita-
nică din Chișinău (programe de 
asistenţă pentru Guvernul RM);

2007 – prezent – predă Jurna-
lismul Economic la programul de 
studii post-universitare Școala de 
Studii Avansate în Jurnalism; 

2010-2011 – Consultanţă 
pentru Ministerul Economiei (su-
port în pregătirile pentru viitoa-
rele negocieri RM-UE a Zonei de 
Liber Schimb Aprofundat și Cu-
prinzător, care va fi  parte compo-
nentă a Acordului de Asociere);

aprilie 2011 – prezent – Consi-
lier Economic al Prim-ministrului. 

Și deseori studenţii se gra-

besc să spună: “Opinia mea 

este asta…” . Păi iată, cred 

că luxul de a avea o opinie 

poţi să ţi-l permiţi numai 

după ce ai consultat opiniile 

altora la acest subiect, cu-

noști argumentele de bază 

pro și contra.
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merge la 50% din cursuri, ex din cele 
6 pe an, merge doar la 3; și respectiv 
un masterat de 1 an îl face în 2 ani. 
În schimb – calitatea studiilor și a di-
plomei este acceași, indiferent dacă 
ai învăţat full-time sau part-time. 

Diferenţe 
în recunoașterea 
diplomelor

- Diploma ASEM-ului a fost re-

cunoscută de universitatea din 

Marea Britanie?

- Universitatea din Marea Brita-
nie a acceptat fără probleme diplo-
ma ASEM-ului (o simplă xerocopie 
tradusă și autentifi cată notarial a 
fost sufi centă). Surprinzător însă – 
masteratul meu din Marea Britanie 
nu era recunoscut automat de Mi-
nisterul Educaţiei, cel puţin în 2004 
acesta recomanda ca eu să mai sus-
ţin niște examene, diferenţe... ceea 
ce nu am acceptat din principiu. 
Acum, gradual lucrurile evoluiază 
spre bine, deși cred că mai bine in-
trebaţi Ministerul Educaţiei direct 
care este situaţia. 

Despre importanţa 
stagierilor 
și a experienţei 
de muncă ÎNAINTE 
de absolvire

- Ce poate face un student aici, 

în cadrul sistemului existent, pen-

tru a-și mări șansele de angajare?

- Foarte mulţi studenţi așteaptă 
să-și ia diploma și abia apoi se gân-
desc unde vor lucra. Cred că este 
foarte târziu. Optimal este să începi 
să lucrezi din anul II sau III și nu con-
tează foarte mult unde, la fel nu con-
teaza dacă ești plătit bine, slab sau 
deloc. Pentru că orice job îţi permite 
să-ţi dezvolţi anumite abilităţi: fi e de 
a organiza un eveniment, de a face o 
traducere sau o prezentare. 

Banii primiti nu sunt cel mai im-
portant lucru - contează activităţile 
extracurriculare, care adaugă gre-
utate CV-ului si viitoarei diplome. 
Vara nu este doar pentru odihnă, ci 
pentru experienţe de lucru. Uneori, 

o stagiere poate sa nu va placă – și 
asta este o experienţă foarte impor-
tantă, pentru că numai așa veţi ști în 
ce domeniu nu doriţi să lucraţi după 
absolvire.  

Recomand studentilor să atra-
gă atenţia și stagierilor obligatorii. 
Deseori am văzut colegi care mer-
geau cu hârtiile la vreun unchi, să-l 
roage să-i puna stampilele și astfel 
să aibă ‘’formal’’ stagierea făcută. 
Uite, daca vreţi să cereţi un cadou 
de la acea rudă – mai bine îi spuneţi 
pe lângă ștampilă, să vă dea și ceva 
de lucru, să roage un angajat să vă 
dedice un pic de timp. 

- Și dacă în celălalt capăt al ori-

zontului  “arde” teza de licenţă?

- Asta e o scuză banală. Costul de 
oportunitate este prea mare - pentru 
un angajator valorează mai mult ex-
perienţa ta decât nota la licenţă. Te-
zele de licentă sunt un subiect foarte 
rar discutat la interviurile de anga-
jare, pe când stagierile sunt. În plus, 
orice angajator își va da seama dacă 
aţi făcut stagierea într-adevar sau for-
mal – câteva întrebări sunt sufi ciente 
ca să genereze fi e răspunsuri bune, 
fi e răspunsuri vagi și neclare. 

Niciun angajator nu 
mi-a cerut diplomele 
de la ASEM sau din 
Marea Britanie

- V-a întrebat vreodată un an-

gajator ce note aţi luat?

- Niciodată. Ba dimpotrivă, ni-

meni nu mi-a cerut copia diplomelor 
și nimeni nu m-a întrebat niciodată 
ce note am luat la facultate. La inter-
viuri am discutat mereu experienţe, 
cunoștinţe, opinii proprii - diplome-
le sunt doar o formalitate pentru 
secţia de resurse umane. 

- Apropo, cum aţi ajuns consili-

er al Premierului? 

- Propunerea a venit din partea 
unuia din foștii săi consilieri, după 
care am fost invitată la o discuţie 
cu Prim-ministrul. Dupa o discuţie 
de aproape o oră, am fost invitată 
în funcţia de consilier economic al 
Prim-ministrului. Abia acum realizez 
însă cât de valoroasă este o oră a 
unui prim-ministru, care are o agen-
dă zilnică foarte încărcată. 

- Sunteţi membru PLDM?

- Nu sunt membru de partid, 
funcţia de consilier nefi ind una ne-

aparat politică – însă în același timp 
consilierul unui prim-ministru este 
o persoană importantă în a susţine 
activitatea premierului – astfel un 
consilier bun ia în consideraţie atât 
agenda guvernului, cât și a partidului 
pe care îl reprezintă Prim-ministrul. 

În cabinetul 
Prim-ministrului, 
o zi nu seamănă 
cu alta

- Ce face zilnic un consilier al 

Prim-ministrului pe un domeniu 

cheie, cel economic?

Depinde de fi ecare consilier să-și 
modeleze rolul, rostul și priorităţile 

sale – dacă se focusează mai mult 
pe comunicare, evenimente, idei 
noi sau monitorizarea implementări 
reformelor. O zi nu seamana cu alta, 
temele variază enorm și se schimbă 
foarte rapid în timpul zilei – sectorul 
bancar, FMI, liberalizarea transpor-
tului aerian, agricultura, reforme de 
orice gen. În general cred că acest 
job este visul oricarui economist – 
în funcţia de consilier poţi și să oferi 
expertiză multă, să schimbi lucrurile 
spre bine, dar și să înveţi din mers, 
pentru că îţi lărgești foarte mult ori-
zonturile. 

- Și Kazahstanul a optat re-

cent pentru consiliere economică 

din partea lui Tony Blar, e o modă 

cumva?

- Prim-ministrul Vlad Filat, com-
parativ cu precedenţii șefi  de gu-
vern ai RM, este primul care a cău-
tat și a angajat o echipă de consi-
lieri tineri dar foarte bine pregatiti, 
inclusiv cu studii peste hotare. Este 
un important pas înainte și un me-
saj clar că cunoștinţele și studiile 
contează. 

- De aici, de la etajul 5 al Gu-

vernului, cum apreciaţi situaţia 

economica din Moldova?

- Depinde cu ce comparăm - 
situaţia economică actuală în RM 
este foarte bună comparativ cu si-
tuaţia din regiune și din Europa în 
general, ma refer acum la efectele 
crizei economice mondiale. Moldo-
va acum este printre cele 3 ţări care 
au cea mai mare rată de creștere 
economică din Europa, un defi cit 
bugetar mic și infl aţie moderată, 
exporturile și-au revenit semnifi -
cativ acum comparativ cu 2009, 
suntem unica ţara din CSI care are 
regim preferenţial de export în UE 
(Preferinţele Comerciale Autonome 
începând cu 2008). Bineânţeles că 
există și multe probleme, majorita-
tea vor fi  soluţionate prin negoci-
erea viitoarei zone de liber schimb 
cu Uniunea Europeană care urmea-
ză să fi e iniţiat în câteva luni și va fi  
parte a Acordului de Asociere RM-
UE. Acesta va însemna întegrarea 
completă a economiei noastre în 
economia UE, inclusiv armonizarea 
legislaţiei moldovenești la cea eu-
ropeană si schimbare a regulilor de 
joc nu doar pentru comerţ exterior, 
dar și pe piaţa internă. 

- Vă mulţumim mult și vă urăm 

succese în continuare.

Consemnare: 

Liuba LUPAȘCO

Apropo, o altă curiozitate 

pentru noi în raport cu stu-

diile în Marea Britanie, este 

modul în care acolo au loc 

studiile așa numite “fara 

frecvenţă”. Conceptul diferă 

radical – astfel, un student 

care de ex. lucrează, și vrea 

să facă studiile în regim 

part-time, este înscris în 

aceeași grupă și merge la 

aceleași ore ca și studenţii 

obisnuiţi. Unica diferenta 

este că merge la 50% din 

cursuri, ex din cele 6 pe an, 

merge doar la 3; și respectiv 

un masterat de 1 an îl face 

în 2 ani.

Anul 1996. Manifestarea prilejuită împlinirii a 5 ani de la fondarea ASEM. 

Studenta care înmânează fl ori lui Mircea Snegur este Constanţa Popes-

cu-Mereacre

Tinerii ar putea 

benefi cia 

de reduceri 

în Moldova 

și peste hotare 
Tinerii din Moldova ar pu-

tea benefi cia de reduceri la mai 

multe produse și servicii. Acest 

lucru s-ar putea întâmpla oda-

tă cu obţinerea cardurilor in-

ternaţionale de reduceri. 

Ministrul tineretului și sportu-
lui, Ion Cebanu, spune că o ase-
menea încercare a existat în Re-
publica Moldova acum un an, cu 
sprijinul unei organizaţii nongu-
vernamentale, însă acest lucru ar 
trebui făcut la nivel de instituţie 
statală, transmite Info-Prim Neo. 

Deţinătorii de astfel de car-
duri vor putea benefi cia de redu-
ceri atât în Republica Moldova, 
cât și în ţările în care este imple-
mentat acest sistem. Sistemul de 
reduceri este disponibil pentru 
cele mai diverse bunuri și servi-
cii: călătorii și transport, cazare, 
instituţii de cultură și agrement, 
cumpărături, educaţie, sănătate 
și frumuseţe, sport. 

„A fost o încercare în Republica 
Moldova, implementată de Aso-
ciaţia Cardurilor de Tineret, care 
este un ONG, dar, neplătind coti-
zaţia care se cerea, practic activi-
tatea acestor carduri este suspen-
dată. Având reputaţia respectivă, 
noi insistăm ca această practică 
să fi e preluată de o instituţie gu-
vernamentală, care să garanteze 
continuitate”, a spus Ion Cebanu. 

Ministrul a prezentat în Co-
misia parlamentară politică ex-
ternă și integrare europeană un 
raport pe marginea acestui su-
biect. Odată ce responsabilitatea 
faţă de aceste carduri urmează să 
treacă în subordinea unei institu-
ţii de stat, va fi  nevoie și de avizul 
comisiei respective. 

Fiind parte la acest proiect in-
ternaţional, Republica Moldova 
va trebui să achite anual cotizaţia 
de 1500 de euro. Urmează a fi  ra-
tifi cate și o serie de documente, 
din moment ce în Europa tineri 
se consideră persoanele cu vâr-
sta cuprinsă între 14 -35 ani, iar 
în Republica Moldova între 16-30 
de ani. Deţinătorii acestor carduri 
ar trebui să achite o taxă simboli-
că, care ar putea varia între 5-10 
lei, spune ministrul. 

Cardul internaţional pentru 
tineret este valabil în cele 38 de 
ţări care implementează pro-
iectul dat, ţări în care sunt peste 
100 000 de puncte de reduceri. 
Astfel de carduri pot fi  utilizate 
în Andorra, Austria, Azerbaidjan, 
Croaţia, Cipru, Finlanda, Irlan-
da Ungaria, Luxemburg, Malta, 
Muntenegru, Olanda, Portugalia, 
San Marino Serbia, Slovenia, Slo-
vacia, Spania, Elveţia. 

Info-Prim Neo

Recomand studenţilor să 

atragă atenţia și stagie-

rilor obligatorii. Deseori 

am văzut colegi care 

mergeau cu hârtiile la 

vreun unchi, să-l roage 

să-i puna stampilele și 

astfel să aibă ‘’formal’’ 

stagierea făcută. Uite, 

daca vreţi să cereţi un ca-

dou de la acea rudă – mai 

bine îi spuneţi pe lângă 

ștampilă, să vă dea și 

ceva de lucru, să roage un 

angajat să vă dedice un 

pic de timp. 
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Micile  ferestre spre 
marile dureri

Experienţa trăită ca voluntar 
într-o casă de copii uitaţi de soartă 
este una deosebită comparativ cu 
alte  întâlniri cu oameni noi. Desti-
nele pe care le au „copii noștri”, (așa 
îi numim, fi ecare din noi având sub 
supraveghere 3 copii) sunt nemai-
pomenit de triste și apăsătoare. Tim-
pul petrecut cu ei este realmente de 
neuitat. Acești copii cunoscuţi de 
noi sunt micile ferestre spre marile 
dureri prin care trec multe familii 
în Republica Moldova. Se zice că o 
familie este un castel închis pentru 
străini, dar ce se întâmplă dacă în 
castel sunt întrecute limitele permi-
sului și violenţa ocupă tronul 
de guvernare? 

Violenţă fi zică, 
psihologică și … 
nu doar la sate

Conform unui studiu 
efectuat de Magenta Consul-
ting SRL la comanda Centru-
lui Internaţional „La Strada”, 
cele mai multe cazuri de 
violenţa domestică în Repu-
blica Moldova se atestă în 
Chișinău, apoi în Cahul (60% 
și 47%). Pe de altă parte, în 
mun. Bălţi, participanţii sunt 
cel mai puţin informaţi des-
pre violenta în familie, 73% 
persoane specifi când că au 
auzit despre acest fenomen, 
dar nu cunosc detalii. Pre-

ponderent, participanţii din mediu 
urban consideră violenţa o proble-
mă actuală pentru ţară, pe când ma-
joritatea respondenţilor din mediul 
rural cunosc puţine detalii despre 
acest fenomen. 

Dacă violenţa fi zică este bine cu-
noscută, puţin peste jumătate din-
tre respondenţi au menţionat că vi-
olenţa poate fi  și psihologică. Faptul 
că fenomenul dat poate fi  clasifi cat 
ca violenţa verbală și sexuală a fost 
marcat de aproximativ 40% dintre 
participanţi și doar 17% respondenţi 
au subliniat motivul economic, care 
contribuie nemijlocit la apariţia vio-
lenţei în cadrul familiei.

Alcoolismul reprezintă cauza 
principală a violenţei în familie, 
fapt recunoscut de  79% dintre 

Un climat investiţional favorabil - o Moldovă prosperă
Orice ţară urmărește realiza-

rea creșterii economice, ca sursă a 
bunăstării sociale, și în acest sens 
duce o politică de stimulare a re-
surselor care să conducă la aceasta. 
Este evident că investiţiile reprezin-
tă un suport material al dezvoltării 

economico-sociale a ţării, prin care 
se asigură creșterea capitalului fi x 
dar și crearea noilor locuri de mun-
că.  În prezent se vorbește mai pes-
te tot despre crearea unui climat 
investiţional favorabil atât pentru 
investitorii străini, cât și autohtoni. 
Dar de fapt, care este motivul că 
acest climat nu este chiar atât de 
favorabil, în ciuda faptului că avem 
destule motive pentru a cuceri in-
vestitorii străini (amplasarea geo-
grafi că, resurse naturale, forţă de 
muncă ieftină, etc) ?

La moment putem evidenţia 
două probleme esenţiale care 
sunt legate de sfera investiţională 
și care par să fi e principalele obsta-
cole în atragerea investiţiilor străi-
ne.  Prima și cea mai importantă 
problemă fi ind legislaţia, care din 
cauza instabilităţii sale expune in-
vestitorii la un grad mare de risc. 

A doua problemă o constituie ba-
rierele administrative, adică biro-
craţia care este prezentă în toate 
ramurile economiei naţionale. 

În acest context aș propune 
câteva soluţii care ar determina 
investitorii să investească în Repu-
blica Moldova:

1. Acţiuni de simplifi care a ca-
drului juridic și instituţional;

2. Liberalizarea accesului la 
toate sectoarele economiei naţio-
nale;

3. Garantarea drepturilor și fa-
cilităţilor obţinute tuturor investi-
torilor;

4. Transparenţa deciziilor și li-
mitarea birocraţiei;

5. Încurajarea concurenţei lo-
iale;

6. Lupta cu economia tenebră.
Realizarea propunerilor expu-

se cu siguranţă vor contribui la 
schimbarea atitudinii investitorilor 
străini faţă de Republica Moldova 
și ar duce la creșterea considerabi-
lă a volumelor de investiţii străine 
în economia ţării.

Ilie MAMATIUC

Student,  FB-297

Când VIOLENŢA ocupă tronul în familie  
Împreună cu 16 colege de universitate am fost integraţi într-un in-

ternat din orașul Chișinău. Facem voluntariat cu copiii din familii cu 

probleme, copii ai căror părinţi sunt plecaţi peste hotare sau suferă de 

alcoolism și consum de droguri. Proiectul a fost numit  „Dezvoltarea 

unei Strategii de Acţiune Comunitară” și îmi este o lecţie fără de care 

eu nu aș fi  eu.

participanţii la studiu. Urmează 
sărăcia în clasament. Cauzele feno-
menelor e nivelul scăzut de edu-
caţie și șomajul, dar și preluarea 
modelului autoritar din familie, 

emanciparea femeii -  ultimele fi-
ind menţionate preponderent de 
respondenţii din capitală.

Soluţia pe care o văd cei intervi-
evaţi este plasarea în centre specia-

lizate sau, cum ar accepta 
mai mult respondenţii din 
r-nul Cahul și mun. Chiși-
nău – apelul la protecţie 
de partea rudelor, priete-
nilor; și apeluri la telefoa-
nele de încredere, pentru 
a fi  consultaţi cum  să 
schimbe comportamen-
tul ce contribuie nemijlo-
cit la apariţia violenţei.

Verdictul exper-
ţilor: legi bune, 
implementate 
sub orice critică

Deși Republica Mol-
dova este semnatară a 
celor mai importante in-
strumente privind drep-
turile omului, promovate 

de ONU, cu un cadru normativ în 
concordanţă cu standardele inter-
naţionale, profi lul ţării este mai pu-
ţin pozitiv atunci când este vorba 
despre implementarea politicilor și 
legislaţiei în vigoare. În acest sens, 
este nevoie de un mecanism de 
implementare viabil care să asigu-
re aplicarea legilor de bază privind 
combaterea violenţei domesticei”, 
a declarat Kaarina Immonen, repre-
zentantul Fondului ONU pentru Po-
pulaţie în Republica Moldova . „Par-
teneriatul între instituţiile publice 
și organizaţiile societăţii civile este 
foarte important pentru a asigura o 
schimbare în acest domeniu”, a mai 
adăugat dna Immonen.

Marele noroc 
vine sâmbăta. 
Nu pentru toţi…

Maria-Elena și Gheorghe, doi 
fraţi care erau în grija mea, sunt prin-
tre „norocoșii” internatului, părinţii 
sunt plecaţi la muncă în străinătate 
și au grija de ei, vin uneori și îi vizi-
tează. Sâmbăta și duminica pleacă 
acasă, în sat, unde îi așteaptă buni-
cii. Părinţii Steluţei, (al treilea copil 
cu care mă jucam și o ajutam să facă 
temele,) sunt dependenţi de alcool 
și nu mai știu ce face fata și fratele ei 
mai mare, care a promis  să aibă grijă 
de sora sa, așa cum va putea. 

Micuţii, pe care viaţa insistă să-i 
maturizeze prematur cu proble-
mele ei, sunt demni de respect și 
admiraţie. 

Cel mai mult îi dor lipsa legătu-
rilor de familie.  „Copiii noștri”, însă,  
ne-au permis să intram în „zona lor”, 
arătându-ne greul adevărat. Ei nu-și 
imaginează ce lectie ne dau. Ei sunt 
eroii care mi-au marcat trăirile. Eroii 
unei povești adevărate, în care viaţa 
le testează mult prea dur copilăria.

Irina MACINSKAIA



Curierul Economic 11nr. 13 (205), 15 noiembrie 2011 DEZBATERI

Mesajul evenimentului a fost că 
sistemul contabil este un element 
important al infrastructurii econo-
miei de piaţă. Adoptarea de către 
utilizatori a hotărârilor juste și opor-
tune e posibilă numai în baza infor-
maţiei obiective și succesive, prin 
aceasta explicându-se necesitatea 
utilizării SIRF. 

Implementarea SIRF va contri-
bui la creșterea atractivităţii inves-
tiţionale a  companiilor din Repu-
blica Moldova, va spori gradul de 
transparenţă al mediului de  afa-
ceri autohton și va spori gradul de  
credibilitate al rapoartelor financi-
are atât în Moldova, în faţa acţio-
narilor, autorităţilor statale, cât și 
în exterior, în rândul investitorilor 
și organismelor financiare  interna-
ţionale.

În acest context studenţii s-au 
străduit să vină cu argumente si in-
formaţii noi, expuse într-o manieră 
ușor de asimilat și corect de apreciat 
de către juriu. Activitatea s-a desfa-
șurat în 3 etape:

1. Întrebări adverse (3-5 între-
bări); 

2. Răspunsul simultan la 10 între-
bări; 

3. Tema pentru acasa.
Membri ai juriului au fost de-

semnaţi  șef-catedra “Contabilitate”, 
Viorel Ţurcan, Natalia Zlatina, Viorica 
Zaporojan, moderatori fi ind Stela 
Caraman și Inga. Cotoros 

În dezbateri au fost implicate 2 
echipe. Astfel în prima echipă au 
fost: Elena Popa, Nadejda Untilov, 
Dan Ursu, Eugenia Grosu, Danie-
la Istrati, Adriana Pînzaru, Cristina 

SIRF:  pentru o mai 

bună înţelegere 

cu  investitorii străini

Activitatea economică externă a 
ţărilor, crearea întreprinderilor mixte 
și a companiilor transnaţionale, atra-
gerea investiţiilor străine în econo-
mie scot în prim plan cerinţele faţă 
de perfecţionarea sistemului de in-
formaţie economică a întreprinderi-
lor și formarea sistemului de eviden-
ţă construit pe principiile prevazute 
de standardele internaţionale.

Internaţionalizarea businessu-
lui presupune informarea partici-
panţilor  la toate etapele – de la 
studierea sferei de aplicare a surse-
lor financiare până la obţinerea re-
zultatelor. Activitatea economică 
a companiilor transnaţionale cu-
prinde interesele investitorilor din 
multe ţări, din care cauză darea lor 
de seamă este orientată spre ce-
rinţele standardelor internaţionale 
privitor la întocmirea și prezenta-
rea rapoartelor financiare.

Adoptarea de către utilizatori 
a hotărârilor juste și oportune e 
posibilă numai în baza informaţiei 
obiective și succesive, prin aceas-
ta explicându-se necesitatea utili-
zării SIRF. 

Implementarea SIRF va contribui 
la creșterea atractivităţii investiţio-
nale a  companiilor din Republica 

Moldova, va spori gradul de trans-
parenţă al mediului de  afaceri au-
tohton și va spori gradul de credibi-
litate al rapoartelor fi nanciare atât 
în Moldova, în faţa acţionarilor, au-
torităţilor statale, cât și în exterior, în 
rândul investitorilor și organismelor 
fi nanciare  internaţionale.

Bariere în applicare 

SIRF:

Printre principalele probleme 
cu care se  confruntă companiilie 

Contabilitatea modernă la intersecţie
La 21 septembrie, în cadrul facultăţii Contabilitate, s-au desfășurat 

dezbateri pe tema: „Sistemul contabil modern la intersecţia dintre ce-

rerea și oferta de informaţii contabile” Manifestarea a fost organizată 

de Cercul Știinţifi c al facultăţii cu participarea studenţilor din anul III. 

Stratulat. Din cea de-a doua echipă 
au făcut parte Inga Antones, Alina 
Lupu, Maria Șolopa, Irina Iavorschi, 
Tatiana Olăriţa, Ludmila Racu.

Membrii Cercului Știinţifi c și-au 
propus să contribuie la dezvoltarea 
logicii și imaginaţiei viitorilor conta-
bili într-o manieră plăcută și intere-

santă. Studenţii au avut posibilitatea 
să-și manifeste cunoștinţele acumu-
late pe parcursul anilor de studii.

Viorel Ţurcanu, șef-catedra Con-
tabilitate, a rămas impresionat de 
rezultatele de care au dat dovadă vi-
itorii absolvenţi, astfel încurajându-i 
să fi e cât mai activi, să se implice în 

activităţile extracurriculare desfășu-
rate în cadrul și înafara facultăţii.

Din dorinţa de a stimula în conti-
nuare astfel de iniţiative, participan-
ţilor li s-a dăruit manuale de speci-
alitate. 

Irina IAVORSCHI

SIRF:  moft sau necesitate?!
După lungi dezbateri și ezitări, Parlamentul Republicii Moldova a 

adoptat o nouă Lege a contabilităţii, în vigoare de la 1 ianuarie 2008. 

Respectiv, apăru atunci necesitatea racordării sistemului contabil na-

ţional la standardele internaţionale.  Aici merită a fi  menţionată apli-

carea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară – SIRF, pe 

care, conform legii, trebuie să și le asume entităţile de interes public.  Și 

renumitului grup Big 4, format din 4 companii internaţionele de audit, 

îndeamnă comunitatea fi nanciară internaţională să utilizeze un stan-

dard comun de raportare fi nanciară – SIRF.

în ceea ce privește  aplicarea SIRF 
sunt:   

• insufi cienţa  numărului de ex-
perţi contabili care cunosc ce sunt 
SIRF și cum acestea  sunt aplicate în 
practică; 

• costurile înalte pe care le presu-
pune  trecerea la SIRF; 

• lipsa transparenţeii în cardrul 
unei bune părţi a companiilor; 

• mentalitatea învechită a mana-
gementului; 

• existenţa companiilor de tip off  
shore; 

• lipsa datelor privind istoricul 
fi nanciar al companiilor în subiecte 
sensibile ce ţin de provenienţa mij-
loacelor bănești și circuitul fi nanciar 
al acestora; 

• lipsa informaţiilor ce ţin de 
adevăraţii  benefi ciari ai activităţilor 
economice desfășurate de o parte 
din companii; 

• califi carea insufi cientă a perso-
nalului;

• limitările impuse de existenţa 
unor sisteme  IT învechite.

Și un plus la salariu 

pentru contabilii 

isteţi

Kiril Altukhov, expert al com-
paniei KPMG, filiala din Federaţia  
Rusă, susţine că din cauza lipsei 
transparenţei, companiile de audit 
nu pot efectua evaluări corecte.  
Potrivit expertului, o mare proble-
mă pentru auditori vine din fap-
tul că companiile nu divulgă care 
au fost costurile reale ale achizi-
ţionării unor active în perioada 
privatizării de la începutul anilor 
90 ceea ce crează companiilor de 
audit probleme în procesul de in-

vestigare al acestor companii.  O 
altă problemă importantă se referă 
la numeroasele diferenţe ce apar 
între standardele contabile naţio-
nale și SIRF. Expertul rus consideră 
că o bună parte din  problemele cu 
care se confruntă contabilii în pro-
cesul de trecere  la SIRF ar putea fi 

depășite prin instruirea și pregăti-
rea calificată de către profesioniști. 
„Trecerea la SIRF presupune inves-
tiţii și eforturi importante însă, în 
Rusia, dar și în alte ţări, un contabil 
care este expert în domeniul SIRF, 
câștigă de 5-6 ori mai bine decât 
un contabil care nu știe ce sunt 
acestea și cum se aplică ”, conchide 
Kiril Altukhov.

Încet, dar sigur 

spre un alt nivel 

al managementului. 

Cu SIRF

În Republica Moldova SIRF vor fi  
aplicate de următoarele entităţi: 

1. Entitatea de interes public care 
ţine contabilitatea și întocmește ra-
poartele fi nanciare conform S.I.R.F. 

2. Entităţile care aplică sistemul 
contabil complet în partidă dublă, 
care ţin contabilitatea și întocmesc 
rapoartele  fi nanciare în baza S.I.R.F. 
sau S.N.C., conform politicii de con-
tabilitate.

Cea mai mare problemă a tran-
ziţiei Moldovei la SIRF este legată 
de lipsa cadrelor care ar cunoaște 
cum trebuie aplicate SIRF. Există 
anumite cunoștinţe la nivel teo-
retic însă nu există experienţă în 
utilizarea practică. Succesul apli-
cării SIRF în Moldova depinde de 
efortul conjugat al profesioniștilor,  
autorităţilor, sectorului asociativ și 
al  mediului academic în special în 
ceea ce ţine de procesul de instru-
ire, al modificării unor  mentalităţi 
și al abordărilor manageriale ale  
companiilor. 

Irina IAVORSCHI, 

studentă 

la Contabilitate
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nată, ca de obicei, de Svetlana 
Manuil, director-adjunct pentru 
educaţie. 

Pregătirile au început cu mult 
înainte de eveniment, fi ind implicaţi 
și elevii anului I împreună cu dirigin-
ţii, elevii specialităţii Turism, dar și 
bibilioteca CNC. Datorită contribuţi-
ilor considerabile acumulate cu aju-
torul celor menţionaţi, a fost  posi-
bilă crearea unei atmosfere binevo-
itoare, bătrânii fi ind plăcut surprinși 
de cadourile și donaţiile primite. 

Am fost întâmpinaţi cu multă 
căldură și nerăbdare încă de la ușile 
azilului, aceasta dând startul mul-
tașteptatei festivităţi. Acţiunea de 
caritate a cuprins programul artistic, 
concursul „Ghiciţi melodia”, „Conti-
nuă proverbul”, „Ghici ghicitoarea!” 
care au mobilizat întreaga sală, en-
tuziasmîndu-i la cote maxime pe 
bătrâni. Am fost plăcuţi surprinși de 
curajul și îndrăzneala unei bătrâne, 
care, în ciuda dizabilităţilor auditive, 
citea întrebările propuse pe buze, 
dând prima răspunsurile corecte.  
Piesele interpretate au trezit în me-

Un sufl u tânăr pentru speranţe uitate
La data de 1 octombrie elevii Colegiului Naţional de Comerţ al 

ASEM au vizitat  bătrânii de la Azilul Republican pentru invalizi și 

pensionari,manifestarea devenind o tradiţie de ani buni,  ca în fi ecare 

an, de ziua oamenilor în etate, grupul de elevi al colegiului să aline du-

rerea și suferinţa celor mai triști  ca noi.

moria bătrânilor cele mai frumoase  
amintiri despre părinţi, școală, dra-
goste. 

Întâlnirea cu dna Elena, fostă ab-
solventă a CNC-ului, promoţia anu-
lui 1966, specialitatea Tehnologia 
Produselor Alimentare (TAP), a fost 
una neașteptată, dânsa a ţinut să ne 
aducă mari mulţumiri pentru aceas-
tă mare bucurie ce le-o facem an de 
an, spunând că aducem culoare și 
fericire în viaţa monotonă de la azil. 
La fi nele manifestaţiei, am împărţit 
cadouri celor prezenţi în sală, dar și 

celor imobilizaţi la pat. Aceștia ne-au 
primit cu lacrimi de fericire, mărturi-
sindu-ne, printre altele, amăraciunea 
vieţii în etate. Valul de mulţumiri ce 
ne-a asaltat,  ne-a emoţionat până 
la lacrimi, fi ind împliniţi sufetește de 
acţiunea noastră caritabila.

Cu ferme promisiuni de revenire, 
am părăsit azilul, fi ind conduși până 
la poartă de bătrânii a căror lacrimi 
nu conteneau să se oprească. 

Olga DURLEȘTEAN

Redactor „Carpe Diem”

Printre cei care au fost alături 
de bătrânii uitaţi de soartă de 
ziua lor au fost soliștii colegiului, 
conducător artistic Anatol Dicu-

sar, membrii senatului elevilor, 
formaţia de dans „Divertis”, con-
dusă de Victoria Gogu-Croitor, 
activitatea însăși fiind coordo-

Celebrarea Zilei Mondiale a Statisticii în cadrul 
CNC al ASEM

Statistica este o știinţă într-o continuă evo-
luţie, ce atrage în universul ei oameni din diver-
se domenii de activitate: economie, sociologie, 
medicină,cultură, sport etc. Cei ce reușesc să cu-
noască multitudinea de metode și tehnici oferite 
de ea, vor putea confrunta cu ușurinţă diversele 
probleme complexe ale societăţii noastre. Se consi-
deră că peste ani statistica va fi  la fel de necesară în 
economie ca și cifrele. 

Un eveniment care pune în lumină importanţa statisticii ofi ciale în lume este 
Ziua Mondială a Statisticii, celebrată la 20 octombrie. Pentru marcarea acestei 
zile, în cadrul Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM a fost organizat un TVC la 
care au participat elevii grupelor din anul II,.specialitatea Contabilitate . Eveni-
mentul a fost organizat de profesorii  de statistică: dna Lia Popovici și dna Tatiana 
Bulat care au alcătuit un program interactiv și complex determinînd concurenţii 
să își manifeste în cele mai diverse moduri cunoștinţele acumulate în domeniu 
statisticii.

TVC-ul a început prin relatarea caracteristicii și importanţei statisticii în viaţa 
omului, informaţia fi ind prezentată de doamnele profesoare într-un mod concis 
și complex.

Startul concursului a fost dat prin proba: “Prezentarea echipelor”. Această 
etapă a demonstrat inginiozitatea fi ecărei grupe, juriul avînd parte de scenete, 
fi lmulețe, cîntece și poezii  originale. 

Au urmat probe precum  “Tema pentru acasă” și “Proba căpitanilor”, în care 
s-au punctat în special cunoștinţele teoretice și practice în statistică. Aceste două 
etape au uimit publicul prin pregătirea elevilor, concurenţa fi ind totuși una con-
structivă și pașnică. Sustinerea publicului a oferit o atmosferă aparte TVC-ului, 
motivînd participanţii să facă tot 
posibilul pentru a obţine maxi-
mul de punctaj.

Diversitatea  cerinţelor concur-
sului au dus la consolidarea spiri-
tului de echipă, acest lucru fi ind 
perceput din pregătirea minunţi-
oasă și implicarea fi ecăruia. Etape-
le  concursului erau precedate de 
un nou punctaj și noi lideri, astfel 
concurenţii au luptat cu perseve-
renţă și au oferit juriului și publicu-
lui o manifestare unică. 

Anunţarea rezultatelor fi nale 
a concursului a fost un moment 
tensionant.  Juriul a studiat cu atenţie evoluţia și performanţa fi ecărei  echipe 
pe parcursul întregului concurs și a numit cîștigătorii în dependenţă de prestaţia  
acestora. Înmînarea diplomelor a fost însoţită de o mare de aplauze din partea 
publicului și felicitări din partea juriului și profesorilor.

 Considerăm că această activitate a fost una binevenită, determinind grupele 
implicate să-și manifeste la cote maxime abilităţile și cunoștinţele în domeniul 
statisticii. 

             Cristina CANJA,
elevă  CNC

La 20 octombrie în incinta   

Bibliotecii Naționale pentru 

Copii ”Ion Creangă” a avut loc 

dezbaterea cu genericul ”Adoles-

centul în societatea cunoașterii”.  

La care au participat echipe de 

adolescenți din diferite instituții 

de învățămînt: ”Colegiul Național 

de Comerț  al  ASEM”,  liceele ” 

Minerva”, ”Gheorghe Asachi”, 

”Nicolae Gogu” și ”Spiru Haret”. 

Echipa Colegiul Național de 
Comerț în au fost susținută de 
profesoara de limbă și literatură 
română Zorina Chileţchi și șefa 
bibliotecii Valentina Melehov.  Din 
echipa CNC au făcut parte elevele 
grupelor Tur 111, 113, 114 și SER 
111:  Moraru Silvia, Rotaru Mihaela, 
Plăcintă Ana, Jardan Tatiana, Jalbă 
Nicoleta, Rață Daniela, Jeleva 
Anastasia, Oprea Iulia.

În cadrul dezbaterii s-a 
menționat că alături de materiile 
prime și de energie, cunoașterea 
este una din resursele fundamentale 
ale  societății. Drept felul cum 
infl uențează ea asupra personalității 
în creștere am și avut ca scop sa 
afl ăm în timpul acestor dezbateri. 
Participanților li s-au propus cîteva 
subiecte:

- Ce este societatea cunoașterii;
- Ce caracteristici ale societății 

cunoașterii infl uențează cel mai 
mult asupra oamenilor;

- Care ar fi  punctele de orien-
tare pentru a naviga în oceanul 
informației;

- Ce trebuie să întreprindă 
un adolescent pentru a nu-i 
deveni o victima a acestui ocean 
informațional;

Adolescenții au reușit să  des-

fășoare dezbaterea în maniera 
dialogului constructiv, folosind 
abordarea de tip pro și contra. 
Confruntările au fost precedate 
de consultarea a zeci de izvoare 
pentru a se documenta și susține la 
nivel discuțiile.   S-a susținut ideea 
că punctele de orientare pentru a 
naviga în oceanul informație ar fi : 
selectarea informației, motivația, 

interesul de informație, scopul, 
fi ltrarea informației și  utilizarea 
instrumentelor de căutare.

Societatea cunoașterii este 
o desiminare fără precedent a 
cunoașterii către toți cetățenii prin 
mijloace noi cum ar fi  internetul, 
cartea electronică, metodele de 
învățare prin procedee electronice 
(e-learning).

Datorită măiestriei și vocației 
Dnei Zorina Ghilețchi a reușit 
formare unei echipe puternice și cu 
dorința de a învinge. 

Dezbaterile sunt organizate 
periodic la diverse teme de către 

Biblioteca Națională pentru Copii 
”Ion Creangă” în colaborare cu 
CNC și cu diverse instituții care au 
menirea de educația și instruirea  
tinerei generații.

Fiind un asistent la această 
masă rotundă apreciez străduința 
participanților, care au dat dovadă 
de cunoștințe în diverse domenii.

Lumea din afara noastră se 

schimbă mai repede decît e în stare 
să se schimbe fi ecare dintre noi. 
Omul devine mai informat, dar nu 
si mai înțelept. După cum remarcă 
un om de spirit, numărul locuitorilor 
Pămîntului e într-o continuă creștere, 
iar volumul de înțelepciune, cu mare 
regret, rămîne același. Rămîne să 
completăm și noi cît de puțin acest 
decalaj prin educarea noii generații, 
prin promovarea înțelepciunii și 
bunăvoinței acumulate și expuse de 
cele mai strălucite minți umane.

Inna CONSTANTINOVA

Gr. Tur 291, CNC

Adolescentul 
în societatea cunoașterii  
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Motto: 

“ Cum să te bucuri de lumină? 

Cum să te bucuri de culori?

Când în atîta veșnicie

Suntem atât de muritori ... ”

Cu ocazia celebrării primei ediții a Festivalului 
Internațional de poezie și cântec “Dumitru Matco-
vschi”, la data de 2 noiembrie 2011 în cadrul CNC a 
fost organizată o lecție demonstrativă cu genericul 
“ Dumitru Matcovschi – reperul moralității neamu-
lui nostru”, moderată cu o înaltă iscusință de către 
profesorii de Limbă și Literatură Română: dna Gali-
na Vasiliu și dna Zorina Ghilețchi, care au reușit încă 
de la începutul manifestației să creeze o atmosferă 
plăcută și amiabilă.  

La valorifi carea creației acestui ilustru Martir 
al Frumosului, cu o asiduuă stăruință au contribu-
it elevii din grupele  CON 294 – Olga Durleștean, 
Olga Bogza; CON 104 – Cristina Canja, Cristina 
Raețchi, Victoria Platița, Felicia Tcaciuc, Ana Vacaru, 
Lidia Gonța, Cristina Dica, Alexandrina Guriev, Ana 
Botnari, Ana Godzun, Ecaterina Potapova, Cristina 
Stratulat ; TUR 114 - Silvia Moraru, Anastasia Jeleva, 
Ana Gronețcaia, Irina Oloinic, Ecaterina Poalelungi, 
Ionela Bîrca/ 

Au fost prezentate diverse date aferente vieții 
și creației matcovschiene, care s-au evidențiat prin 
originalitate și  dăruire, atenția publicului fi ind cap-
tată în mod special de interpretarea pieselor aces-
tuia în formatul karaoke.

Abordarea profesională a generat conlucrarea 
per ansamblu a tuturor celor prezenți, aceasta favo-

rizînd o percepere mai profundă a operei marelui 
poet. 

Despre  valoarea și măreția lui Matcovschi  ne-
au relatat dna Galina Vasiliu și dna Zorina Ghilețchi.

- Dna Vasiliu, cum ați comenta următoarea 

afi rmație vizavi de Matcovschi ”El este tatăl tată-

lui nostru, plin de zbucium și căutare de adevăr”?

- Am putea spune că Dumitru Matcovschi, acest 
OM, al cărui sufl et este “turnat în cuvînt/ Și crește 
nu în spic, ci în poemă”, după cum afi rma și Dom-
nia Sa, rămâne vertical și demn în fața cititorilor 
de totdeauna. Iar prin elogiul Limbii Române, Pa-
triei, casei părintești, Părinților, Doinei etc. îl iden-
tifi căm “plin de zbucium și căutare de adevăr”, căci 
mai adăuga Poetul “Și mă căznesc să scriu frumos 
cuvîntul ... ”, reprezentând astfel reperul moralității 
neamului nostru.

- Dna Ghilețchi, dacă ați putea proiecta pro-

fi lul stilistic al lui Dumitru Matcovschi, cum    s-ar 

prezenta acesta?

Zorina Ghilețchi: 
Mult prea subtil în tainele omenescului
Arhetipul durerii de Mamă, Neam, Patrie
Tomnatec în felul de a percepe
Cunoscător a tot ce e frumos și sfânt
Om
Visător și
Sensibil
Cizelat în
Harul
Infi nit de profund al slovelor ce se varsă
    din adîncuri.  
Despre impresiile și importanța acestei 

manifestații ne-a vorbit eleva grupei CON 104, Cris-
tina Canja.

- Ce te-a impresionat cel mai mult în cadrul 

acestei ore?

- În cadrul acestei ore am afl at multe informa-
tii despre personalitatea și creația matcovschiană. 
Am auzit critici și păreri, am primit plăcere din as-

cultarea cântecelor și poeziilor poetului. Nu pot să 
nu menționez că mentorii noștri dna Galina Vasiliu 
și dna Zorina Ghilețchi au organizat o oră comple-
xă și originală, iar succesul activității desfășurate le 
aparține cu desăvîrșire.

- Ce părere ai despre organizarea unei astfel 

de manifestații?

- De mult așteptam o asemenea activitate lita-
rară, întrucît problemele zilnice și lipsa permanentă 
de timp ne determină involuntar să ne îndepărtăm 
de literatura artistică, studierea vieții și creației 
poeților naționali devenind o sarcină “pro domo”, 
pe care o îndeplinim doar dacă ne este cerută de 
profesori. Pot spune fără pic de îndoială că această 
activitate a fost una dntre cele mai originale și edu-
cative ore, la care am participat în ultima perioadă 
în cadrul colegiului și mi-ar face plăcere să mai par-
ticip la asemenea ore demonstrative.

Olga DURLEȘTEAN

Vineri, 4 noiembrie 2011, aula ASEM a găz-
duit evenimentul cel mai așteptat în rândurile 
elevilor anului I – Balul Bobocilor.  În competiţia 
pentru marele titlu de “Miss Bobocica și Mister 
Bobocel 2011” s-au înscris  18 grupe, și anume: 
CON 112 (Diana Muștuc, Mihai Casapu), CON 114 
(Victoria Negoiţă, Marius Vâlcu),TUR 111 (Nicole-
ta Jalbă, Sorin Rusu), SER 112 (Ana Comiţa, Nelu 
Matcovschii),  TAP 112 (Maria Garaba, Daniel Sto-
ianov), CON 113 (Ecaterina Britcaru, Constantin 
Donos), COM 112 (Diana Budeanu), TUR 114 (Iri-
na Oloinic, Arcadie Malai), TAP 111 (Elena Popa, 
Mihai Dosca), SER 111 (Vlada Boguș, Ion Durnea), 
CON 111 (Gabriela Matei, Dumitru Rusu), CON 
116 ( Valeria Mihalache, Gheorghe Negruță), TUR 
113 (Doina Morozan, Maxim Balan), COM 111 
(Daniela Lazarev, Eugen Mantaluță), TUR 112 
(Maria Garaba, Daniel  Stoianov), COM 113 (Ana 
Gherman, Veaceslav Zubov), MER 111 (Eugenia 
Cujba, Viorel Macrinici), CON 115 (Ruslana Petra-
șiţina, Veaceslav Bozbei).

Aptitudinile acestora au fost apreciate de ju-
riul format din Andrei Sava -  compozitor; Victo-
ria Gogu Croitor – conducător artistic al grupului 
de dans “Divertis”; Veaceslav Stati – vicepreșe-
dinte al Uniunii Naţionale a Tineretului și Suden-
ţilor; Elena Marian – conducător artistic al corului 
ASEM „Cantabile” care i-au notat pe participanţi  
la justa valoare. Probele pregătite pentru aspi-

ranţii la titlu de “Miss Bobocica și  Mister Bobocel 
2011” fi ind alese cu multă minuţiozitate. 

Boboceii și-au etalat talentele la următoare-
le probe: proba nr.1 “Salutul”, proba nr.2 “Număr 
artistic” și proba nr.3 “Concursul emblemelor” în 
cadrul cărora fi ecare pereche s-a evidenţiat prin 
originalitate, ingeniozitate, muzicalitate și artis-
tism.

Prezentarea numărului artistic a fost pro-
ba care a entuziasmat cel mai mult publicul, 
amuzîndu-l la cote maxime, marea de aplauze 
de la sfârșitul fi ecărei reprezentaţii nemaiconte-
nind să se oprească.

Pe lângă admirarea boboceilor am avut 
ocazia să urmărim un minunat număr artistic 
oferit de Cristina Bujac, campioana republicii la 
gimnastică sportivă, care a  excelat prin graţie și 
profesionalism.

 Așteptarea rezultatelor a ţinut atât boboce-
ii cât  și publicul în suspans, anunţarea acesto-
ra aducând bucurie pe chipurile învingătorilor. 
Rezultatele se prezintă în felul următor: Premiul 
Mare – MER 111; Locul I – TUR 111; Locul II – CON 
111, COM 112, SER 112; Locul III – CON 114, CON 
112, TUR 114.

Felicitări tuturor celor care au participat și au 
demonstrat că au curaj să concureze, să lupte, să 
fi e diferiţi!

Olga DURLEȘTEAN, elevă CNC

Îmbinarea teoriei cu practica este o modali-

ate ideală de consolidare a materialui didactic 

și de formare a specialiștilor în multitudinea 

domeniilor vieţii sociale. Această îmbinare poa-

te crea impresii pentru o viaţă, dacă înveţi la 

Turism, mergi într-o excursie organizată cu mă-

iestrie, alături de colegi prietenoși si reușești să 

vezi în 3 zile cât alţii în 3 ani!

Pe 27 octombrie, anul curent, am plecat într-o 
excursie în România, organizată de Dumitru Bolo-
can, profesor de geografi e.

Chiar dacă experienţa a durat doar câteva zile, 
a fost minunată. Le datorăm mulţumiri celor care 
ne-au fost ghizi turistici în acest timp, pentru că ei 
ne-au organizat timpul și activităţile în așa fel încît 
timp de 4 zile am vizitat 20 de obiective turistice. 

Cele 7 mănăstiri pe care le-am vizitat: Bârsana, 
Humor, Moldoviţa,Suceviţa, Voroneţ, Putna și Sf.Ilie 
din Suceava au adus lumină și fericire în sufl etul 
fi ecăruia dintre noi.  Aceste lăcașuri sfi nte sunt de 
o frumuseţe rară și unele sunt păstrate în stare in-
tactă de acum 500 de ani. De aici poţi pleca doar 
cu sufl etul împăcat, plin de speranţă și credinţă, așa 
cum am făcut-o și noi. După ce am vizitat mănăsti-
rea Putna, am ajuns și la Chilia lui Daniil Sihastrul, 

care era cel mai bun prieten al lui Ștefan cel Mare, 
ctitorul mănăstirii menţionate anterior.

Peisajul din Carpaţii Orientali, și anume Obcina 
Mare și Cascada Cailor ne-au lăsat profund impresi-
onaţi. Această regiune merită vizitată pentru că în 
acel moment simţi că faci parte din natură, te simţi 
liber și plin de viaţă. Munţii și brazii formează un an-
samblu perfect în care te poţi regăsi.

Călătorind mai departe am ajuns la Cimitirul ve-
sel (Săpânţa), care este faimos faimos pentru crucile 
mormintelor viu colorate, picturile naive reprezen-
tând scene din viaţa și ocupaţia persoanelor înhu-
mate și o veritabilă istorie a locuitorilor din Săpânţa.

Deplasându-ne prin judeţul Suceava am ajuns 
și la Salina Cacica,care se afl ă în comuna cu același 
nume. Această salină nu este una obișnuită și renu-
mită doar pentru benefi ciile pe care le are asupra 
sănătăţii noastre,dar și pentru Lacul Sărat, Sala de 
dans, Muzeul și cele două capele pe care le întîl-
nești odată cu înaintarea în această salină.

Din traseul nostru au făcut parte și Gura Humo-
rului, Judeţul Maramureș, Judeţul Suceava, Bucovi-
na, Sighetu-Marmaţiei și Marginea.

În comuna Marginea am vizitat renumitul cen-
tru de artă populară, cunoscut îndeosebi pentru 
ceramica neagră ce se produce aici. 

Ultimul obiectiv turistic vizitat a 
fost cetatea de Scaun a Sucevei,care 
este o cetate medievală și un important 
obiectiv turistic din această zonă.

Această excursie a fost o experienţă 
superbă, lasându-mi frumoase amintiri.

Pentru cei care nu au avut parte de 
așa o ocazie, le doresc din tot sufl etul să 
meargă să viziteze aceste locuri, care îi 
vor lăsa de asemenea profund impresi-
onaţi de frumuseţea si raritatea lor. 

Tatiana JARDAN, 

Alexandrina STRATULAT

Colegiul Naţional de Comerţ 

Dumitru MATCOVSCHI – reperul moralității neamului nostru

Toamna la CNC se numără bobocii
Jurnal de călătorie

Urme de CNC-işti pe meleagurile României
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Sindicatul Studenţesc - o organizaţie forte în cadrul ASEM
La data de 11 decembrie CSSM în cadrul ASEM sărbătorește Ziua Sindicatului. 

Deși Sindicatul ca structură este 
o organizaţie cu un istoric bogat și 
cu o experienţă a mai multor ani de 
activitate (Sindicatul Lucrătorilor 
din Învăţămîntul Public și Știinţă s-a 
constituit la 5 martie 1945), noi, cei 
din cadrul Academiei împlinim abia 
5 ani de activitate, dar acești 5 ani au 
fost marcaţi de evenimente și reali-
zări demne de lăudat.

Cu ocazia acestei aniversări, la 11 
decembrie va fi  organizată o petre-
cere, pentru ca ultima săptămână 
înainte de examene să fi e trăită in-
tens de toţi membrii CSSM.

CSSM se poate mândri cu ma-
nifestări considerate deja o tradiţie 
în cadrul ASEM, acestea fi ind Balul 
Bobocilor, TVC-ul, seratele de Ha-
loween, Christmas Party  și Ziua În-
drăgostiţilor. Fiind o Organizaţie ce 
întrunește peste 1500 de membri, 
obiectivul principal este de a contri-

bui la apărarea și respectarea drep-
turilor fundamentale ale studenţilor. 
Astfel domeniul principal de activita-
te al Sindicatelor este rezolvarea pro-
blemelor sociale, deoarece anume 
noi suntem organizaţia care se ocupă 
de repartizarea locurilor de trai în că-
mine, înaintarea candidaţilor pentru 
ajutor material și pentru scutirea ta-
xei la contractul de studii, acordarea 
Burselor Sociale, inclusiv abonamen-
te sau bilete pentru teatre, cinemato-
grafe, disco-cluburi la preţ redus.

Pentru realizarea și punerea în 
practică a acestor proiecte e necesa-
ră o echipă puternică și un coordo-
nator priceput. Petru Șendrea repre-
zintă acel lider tânăr, energic, plin 
de forţe și idei inovatoare care sunt 
necesare pentru menţinerea spiritu-
lui de echipă la momentul dat. CSSM 
ASEM se bazează pe o structură bine 
organizată, care întrunește la nivel 

de fi ecare facultate câte un Birou 
Sindical în frunte cu un președinte: 
Adrian Chiţanu (FIN), Inga Șendrea 
(BAA), Mihai Ursu (REI), Petru Re-
venco (EGD), Ana Tonu ( CON), Alina 
Moraru (CSIE); atribuţiile de bază ale 
cărora sunt coordonarea activităţii 
facultăţii, reprezentarea intereselor 
studenţilor, informarea liderilor sin-
dicali, iar în cadrul Biroului Sindical 
ei sunt cei care coordonează planul 
de activitate pe întreg anul de studii 
și punerea lui în practică.

Toate aceste activităţi reprezintă 
o muncă enormă care merită apre-
ciere și susţinere din partea studen-
ţilor. În încheiere doresc să aduc 
sincere mulţumiri tuturor celor care 
prin munca asiduă și-au adus contri-
buţia la ceea ce reprezintă Consiliul 
Sindical Studenţesc în prezent.

Alina MORARU,

SPE 291

“Tot acasă îi mai bine”

Lidia Vizir, în vârstă de 53 de 
ani, locuitoarea orășelului Dur-
lești spune că băncile nu fac alt-
ceva decât să te fure de bani. De 
când se știe, niciodată nu și-a 
păstrat economiile la o bancă co-
mercială, preferând să-i ţină aca-
să. Pe parcursul anilor s-au găsit 
numeroase metode de păstrare a 
banilor, de la borcanul clasic până 
la saltea, diferite pușculiţe sau 
printre paginile cărţilor. 

“Ce fel de încredere ? Nu am 
eu încredere în bănci. Noi, cei 
mai în vârstă știm ce înseamnă să 
strângi, după care să pierzi totul, 
acasă chiar de mă fură, fură exact 
cât am, însă la bancă mă curăţă 
și de procente”, ne-a mărturisit 
Lidia.

Potrivit Raportului de Stare a 
Ţării pentru anul 2009 lansat de 
Centrul Analitic Independent Ex-
pert-Grup, nivelul de încredere 
în sistemul bancar rămâne destul 
de scăzut, majoritatea cetăţenilor 
fi ind îngrijoraţi de solvabilitatea 

sistemului bancar. Singurele ca-
tegorii unde există  încrederea în 
bănci sunt locuitorii capitalei și 
oamenii cu venituri mari.

Depozitul - soluţia 

modernă 

a economiilor

Irina Mardari în vârstă de 28 de 
ani activează în sfera imobiliarelor  
aproximativ de trei ani. Pentru ea, 
băncile comerciale au devenit par-
tenerul numărul unu în păstrarea 
economiilor și gestionarea venitu-
lui personal. Totodată părinţii Irinei 
sunt plecaţi să muncească peste 
hotare, iar banii trimiși, Irina îi de-
pozitează la bancă.

„Nu văd rostul să ai bani și să-i 
ţii sub saltea, ei oricum nu se înmul-
ţesc. Pretindem a fi  o ţară europea-
nă, care vrea integrare europeană și 
ar trebui să ne lăsăm de metodele 
arhaice de a ţine banii. Bun sau rău, 
sistemul bancar în oricare ţară e 
dovada progresului oricărei econo-
mii”, susţine Irina Mardari. 

Teama falimentului 

bancar

Adrian Lupușor, cercetător 
economic la Centrul Analitic Ex-
pert-Grup spune că încrederea 
scăzută  a populaţiei în sistemul 
bancar duce la scumpirea credite-
lor și creșterea marjelor de profi t a 
acestora. De aceea creditele în RM 
sunt așa de costisitoare.

Constanţa Popescu-Mereacre, 
expert economic crede că moldo-
venii au perfectă dreptate atunci 
când au puţină încredere în siste-
mul bancar din RM.

 “Aceasta din simplu motiv că 
în prezent în Moldova în caz de 
faliment deponentul este garan-
tat cu doar 6000 de lei de către 
stat, pe când în UE cifra ajunge la 
100.000 de Euro. Astfel, ar fi  cazul 
ca statul să ridice această sumă în 
RM cel puţin la 5.000 de Euro, ca 
un prim pas de mărire a încrederii 
populaţiei faţă de sectorul ban-
car’’, a declarat Constanţa Popes-
cu-Mereacre.

Totuși, experţii economici 
consideră că sistemul bancar din 
RM, chiar dacă nu a fost atât afec-
tat de criză, acesta are și puncte 
slabe, cum ar fi  lipsa unei con-
curenţe sănătoase și politici de 
atragere a clienţilor. Neîncrederea 
oamenilor se datorează și menta-
lităţii sovietice, dar și instabilităţii 
băncilor pe piaţă, mai ales după 
falimentarea Investprivatbank 
S.A. în 2009.

Corina MOROZAN

”Dragostea  nu-i BMW, 
ca să-i faci asigurare CASCO!” 
Majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova afl ă despre contractul matrimo-

nial din fi lme, din romanele de dragoste sau fi ind în deplasare prin ţările occi-

dentale, unde acest gen de contract e practicat deja de mult timp. 

În Republica Moldova contractul ma-
trimonial este o noutate legislativă. Deși 
au trecut mai mult de 10 ani de când ce-
tăţenii ţării noastre pot încheia contrac-
te matrimoniale, acestea sunt o raritate 
demnă de cartea recordurilor. 

Evident, cu referire la acest subiect 
părerile pot fi  împărțite în pro și contra. 
Până la urmă căsătoria este un act înche-
iat între două persoane, care doresc să 
împărtășească același destin, iar această 
dorință este susținută de un sentiment 
care nu preferă abordări materiale și nu 
este determinat niciodată de întinderea 
sau existența unor bunuri. Cei care se că-
sătoresc cu un anumit interes, vor privi 
altfel lucrurile cu referire la acest capitol, 
cei care sunt animați de dragoste since-
ră, benevolă, se vor incomoda când ci-
neva va aduce acest subiect în discuție. 
Nimic in viață nu este sigur. Nici măcar 
ziua de mâine. Unii, poate, își permit “ris-
cul de risca” în viață, alții nu. În fi ecare 
caz, abordarea vieții va fi  unică, pentru 
că fi ecare din noi trăieste și vede viața di-
ferit. Unii preferă lucrurile simple, since-
re, alții preferă lucruri complexe, dena-
turate, dar speciale. E dreptul și alegerea 
fi ecăruia să trăiasca așa cum își dorește. 

Viața nu este atît de perfectă, iar fap-
tul că oamenii preferă să se asigure une-
ori îi scuză, alteori îi acuză, accentuîn-
du-se unele valori, unele scene de după 
cortina sufl etului lui, precum și unele 
adevăruri ale realității mai mult sau mai 
puțin plăcute. În momentul ofi cierii cu-
nuniei, întotdeauna fi nalul se termină cu 
“până la adânci bătrânețe”. E păcat, cînd 
se admit și alte opțiuni. 

Inima lui e a ei, inima ei a lui, de ce 
restul lucrurilor ar avea rost și ar trebui 
împărțite? În dragoste nu există jumătăți 
de măsură, în viață există jumătăți diferi-

te. Însă, farmecul unei căsătorii sincere, 
este că jumătățile nu se analizează, nu 
se supun unei inspecții de acceptabili-
tate materială, ci dimpotrivă, fi e suntem, 
fi e nu suntem împreună, restul le vom 
obține și le vom crea împreună, pentru 
că din dragoste s-au creat dintotdeauna 
cele mai frumoase lucruri. Unele lucruri 
sunt inevitabile, altele depind doar de 
noi dacă se vor produce sau nu. Noi ale-
gem dacă vom fi  fericiți sau nefericiți și 
tot noi suntem cei care putem nenoroci 
și neferici. 

Putem reglementa regimul patri-
monial al vieții noastre, însă nimeni nu 
poate reglementa regimul sufl etesc al 
unui om. Ceea ce depinde de noi, tre-
buie înfăptuit cu sinceritate, iar ce nu 
este în puterea noastră lăsat la discreția 
lui Dumnezeu. Fericirea nu poate fi  
cumpărată, dar poate fi  imitată. Iar cînd 
oamenii se iubesc cu adevărat, fericirea 
poate fi  trăită în adevăratul  sens al cu-
vântului. Fiecare din noi decide calea sa 
spre fericire și metodele de obținere a 
ei... Fiecare din voi va decide calea sa ... 
dar e important să realizăm că ”dragos-

tea  nu-i BMW, ca să-i faci asigurare 

CASCO!” 

Victoria BOLOGAN , 

Masterandă ASEM

Avem bani, dar îi ţinem 
la ciorap!

Îtr-un secol în care sistemul bancar a înlocuit demult puşculiţa cu 

bani, mulţi dintre moldoveni continuă să-şi ţină bănuţii sub saltea.
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Согласно статистике, специаль-
ность « Маркетинг и логистика» нахо-
дится на 4 месте в рейтинге самых вос-
требованных специальностей ASEM 
за 2010 год, а это значит, что около 350 
студентов ежегодно решают связать 
свою судьбу именно с маркетингом и 
с огромным энтузиазмом отправляют-
ся в трехлетнее погружение в пучину 
знаний. О том, что их ожидало в кон-
це путешествия,  поведали студенты 
третьего курса группы MKL-297. Екате-
рина Бельская попросила студентов 
ответить на следуещие вопросы: По-
чему вы решили поступать на марке-
тинг? Совпали ли ваши ожидания на 
первом курсе с тем, что получили в 
конце процесса обучения? Планируе-
те ли вы после окончания университе-
та работать по специальности?

Юлия Кубарская: 
Изначально я хотела заниматься 

рекламной деятельностью. Марке-
тинг – это креативная специальность  
для общительных и активных людей, 
поэтому я была уверена, что  смогу 
себя реализовать именно в этом. 

Я ожидала большего объема зна-
ний и  больше возможностей для их 
применения. Также  я осталась не-
сколько разочарована  методом пре-
подавания.

Не планирую работать по специ-
альности, так как более привлекают 
смежные профессии. Но знания, полу-

ченные в области маркетинга, безус-
ловно, помогут в профессиональной 
деятельности. 

Артем Калараш:
Это было сложное решение, так 

как до последнего не знал, что имен-
но мне надо. Думаю, большинство 
студентов так сомневались. На мой 
выбор повлияло то, что маркетинг, в 
какой-то степени творческая профес-
сия, где можно применять не только 
экономические знания, но и реализо-
вывать творческий потенциал. 

В  большей степени, да,  только 
творчества тут оказалось меньше, чем 
я думал.   Весь маркетинг - это опре-
деления и подпункты классификаций.

Планирую работать, но на нашем 
рынке не так уж и много вакансий в 
данной сфере, так что, думаю, с этим 
возникнут трудности.

Алина Бачой:
Я сначала даже не думала идти на 

маркетинг, но  после того как я узнала 
больше про эту специальность, она 
меня заинтересовала, и я решила по-
пробовать.

Большинство предметов по мар-
кетингу очень интересные, и знания, 
полученные на лекциях можно ис-
пользовать в жизни. Но не так все про-
сто, как мне казалось сначала. Много 
теории, а практики нет, из-за этого 
сложно.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Проблема выбора уровня и структуры государственных расходов в странах с социально-ориентирован-
ной рыночной экономикой, к которым относится и Республика Молдова, несколько усложняется, поскольку 
в условиях правового и демократического государства происходит усиление социальной функции государ-
ства, что подразумевает определённые требования к проведению бюджетной и социальной политики. 

В развитых государствах существует определённая тенденция роста государственных расходов по отно-
шению к ВВП, которая носит название «эффекта Вагнера». Посредством увеличения уровня государственных 
расходов можно увеличить совокупный спрос, что приведёт к росту ВВП в краткосрочном периоде. Данная 
мера особенно необходима в периоды экономического спада, поскольку она позволяет вовлечь неиспользу-
емые факторы производства и обеспечить выход экономики из кризиса.

Для выявления основных проблем и направлений оптимизации бюджетной политики путём изменения 
уровня государственных расходов проанализируем их динамику за 2006-2010 годы:

Таблица 1.  Динамика ВВП и государственных расходов в РМ в 2006-2010 гг. 

Показатели
Годы

2006 2007 2008 2009 2010

Государственные расходы, млн. лей 17 974 22 416 26 147 27 354 29 329

ВВП, млн. лей 44 754 53 430 62 922 60 430 71 849

Доля государственных расходов в ВВП, % 40,2 42,0 41,6 45,3 40,8

Источник: авторская адаптация данных Национального Бюро Статистики

Несмотря на то, что из года в год уровень государственных расходов увеличивался (средний абсолют-
ный прирост составил 2,839 млрд. лей при среднем темпе прироста 13%), можно заметить сокращение доли 
государственных расходов в ВВП в 2008 и 2010 годах, т.е. урезание госрасходов в процентном отношении к 
ВВП. Такой способ используется для сокращения дефицита бюджета, хотя очевидно, что он не является луч-
шим для экономики Молдовы, поскольку отрицательно влияет на систему здравоохранения, образование, 
социальную защиту и уровень жизни населения в целом, а также затрудняет экономическое развитие страны.

Однако бюджетная политика предполагает управление не только величиной государственных расходов, 
но и их структурой и стабильностью. В последнее время в развитых странах преобладает тенденция к росту 
удельного веса расходов на науку и инновации, а также расходов социального и экономического характера  
за счёт сокращения доли военных и административных расходов. 

Для выявления основных приоритетов государственных расходов Республики Молдова и резервов опти-
мизации их структуры, рассмотрим структуру основных государственных расходов в динамике:

Таблица 2.  Структура государственных расходов в РМ в 2006-2010 гг., %
Направления расходования Годы

2006 2007 2008 2009 2010

Итого государственные расходы, в т.ч. 100 100 100 100 100
- Социального характера 63,2 62,6 65,4 70,2 73
- Экономического характера 15,1 16,7 13,4 9,6 10,9
- На науку и инновации 1,1 1,4 1,5 1,3 1,2
- На услуги общего назначения 5,8 5,6 5,4 5,4 4,6
- На национальную оборону и внутреннюю безопасность 6,7 6,9 6,7 6,5 5,3
- На обслуживание государственного долга 2,4 2,7 2,8 3 1,9
- Прочие расходы 5,7 4,1 4,8 4 3,1

Источник: авторская адаптация данных об исполнении национального публичного бюджета РМ

Из данных таблицы видно, что структура государственных расходов в Республике Молдова относительно 
стабильна, что свидетельствует о долгосрочности государственных стратегий и сравнительно чётких при-
оритетах. При этом происходит увеличение доли расходов социального характера, что соответствует основ-
ным приоритетам социально-ориентированной экономики. Однако одновременно наблюдается сокращение 
доли расходов экономического характера, т.е. сокращается удельное финансирование инфраструктуры и 
приоритетных отраслей экономики. Удельный вес расходов на науку и инновации крайне низок и в послед-
ние годы ещё больше сокращается.

На основании проведённого анализа структуры и динамики государственных расходов можно выделить 
следующие основные направления оптимизации бюджетной политики в Республике Молдова:

1. Совершенствование бюджетного процесса путём рационализации системы приоритетов экономиче-
ской политики

2. Рост государственных расходов на здравоохранение, образование и других социальных расходов, по-
вышающих уровень жизни населения

3. Рост расходов экономического характера; их переориентация на «бюджетонаполняющие» и конкурен-
тоспособные отрасли экономики

4. Рост государственных расходов на науку и инновации
5. Сокращение расходов на содержание государственного аппарата
6. Сокращение государственных расходов на национальную оборону при одновременном повышении их 

эффективности 
7. Усиление контроля над целевым использованием бюджетных средств
8. Ориентация на долгосрочные цели экономического и социального развития и обеспечение экономи-

ческого роста
9. Использование инструментария бюджетной политики для восстановления экономики в периоды ре-

цессий
Сергей САВЧИН, Наталья МОЛДАВСКАЯ 

«Финансы»

Маркетолог - это звучит перспективно!?
Чаще всего на фразу: « Моя будущая профессия – маркетолог», 

люди реагируют по-разному.  Кто-то говорит, что это очень инте-

ресная и творческая специальность,  многие теряются и кивают 

головой, стесняясь спросить, кто же такой этот маркетолог и зачем 

он вообще нужен, а большинство восклицают: « Это так перспек-

тивно!».  

У меня в планах работать по спе-
циальности, так как я думаю, что в 
этой области есть  перспективы роста 
по карьерной лестнице. Одним сло-
вом, работать в области маркетинга 
безумно интересно, но это не просто, 
так как устроится у нас в Молдове не 
очень легко.

Дана Рекечинская:
Поступая в ASEM на специаль-

ность “Маркетинг и Логистика”, я 
ожидала стать специалистом- логи-
стом. Случайно увидев статью в газе-
те о том, что это одна из самых вос-
требованных профессий в Молдове, 
а также посмотрев передачу по ТВ, я 
решила, что данная профессия под-
ходит моему характеру и складу ума 
реального направления. Самым не-
ожиданным было известие, что ло-
гистика преподается только на тре-
тьем курсе. Я думала, ну ничего, мар-
кетинг тоже интересный предмет и 
раз так построен учебный план, зна-

чит так надо. А сейчас, учась на тре-
тьем курсе, все чаще задаюсь вопро-
сом: А как можно было объединить 
два столь разных предмета?  Знания 
и навыки, получаемые при изучении 
маркетинга - творческой профессии, 
полностью противоположны точной 
науке - логистике, где нужны реаль-
ные расчеты и цифры. Как вывод, 
можно сказать, что мало кто из сту-
дентов будет серьезно изучать логи-
стику, отсюда и рождается нехватка 
на рынке квалифицированных спе-
циалистов, о которых я читала три 
года назад в газете.

От данной специальности я 
ожидала получить знания, как наи-
лучшим, наивыгоднейшим образом 
можно организовать любой про-
цесс, будь то товародвижение, либо 
информационный поток. Я окон-
чила лицей реального профиля и 
увереннее всего чувствовала себя 
в сфере, где нужно логически мыс-
лить и желательно решать “ жиз-

ненные задачи”, которых не было в 
школе

Время покажет насчет работы по 
специальности.

Подводя итог, можно утверждать, 
что самое важное в обучении - не разо-
чароваться в своем  выборе и в конце 
пути сохранить, а лучше приумножить 
тот энтузиазм, который был вначале.  
Пугает то, что к третьему курсу профес-
сия маркетолога перестает быть такой 
привлекательной и вызывать тот ин-
терес, который был на первом курсе. 
Считать ли это неверно составленной 
программой обучения, или неумением 
преподавателей заинтересовать сту-
дентов? Возможно причина в том, что 
многие понимают, что едва ли смогут 
на практике применить полученные 
знания, или просто устают от бесконеч-
ной теории. Тем не менее, большин-
ство студентов - маркетологов хотят 
работать по специальности, но осозна-
ют трудности связанные с получением 
работы в Молдове, что не удивительно. 
Не смотря на то, что на рынке труда не 
хватает квалифицированных специ-
алистов в области маркетинга, работо-
датели не рискуют нанимать студентов 
без опыта работы. Само положение 
вещей напоминает конфету, висящую 
на ниточке под потолком.  Манит бле-
стящая обертка (перспективы долж-
ности маркетолога), а вот допрыгнуть 
до нее может далеко не каждый. Ясно 
одно: только самые предприимчивые 
и талантливые смогут добиться успеха 
и преодолеть разрыв между теми зна-
ниями и навыками, которые они при-
обретают в университете и тем чего от 
них ждут работодатели. 

Екатерина БЕЛЬСКАЯ
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Upgrade U!

Aplică la acest proiect și îți vor crește șansele 
de angajare după absolvire!

Acest proiect…
te va ajuta să-ţi creezi o imagine mai bună pe piaţa muncii, prin ofe-

rirea trainingurilor de: 
   · Career Orientation
   · Scrierea de CV, scrisoare de motivaţie
   ·  Pregătire de interviu 
Și se va încheia cu o simulare de interviu, în care vei pune în prac-

tică tot ce-ai învăţat.

Proiectul este destinat studenţilor din ultimul an de studii și se 
va desfășura pe 3-4 decembrie.

Pentru a deveni unul dintre cei 15 benefi ciari, trimite-ne:
Descrierea job-ului la care ai vrea să aplici după absolvire
CV-ul tău
  Scrisoarea de motivaţie pentru postul dorit

Pe e-mail-ul: munteandana@yahoo.com

Next Generation: 
A conduce sau a nu conduce? 

Acum aceasta este întrebarea-cheie
În regim non-stop, TEDxYouth @Chișinău lucrează intens la organizarea ce-

lui mai inspiraţional și motivant eveniment  din Moldova, cu genericul “PLAY, 
BUILD, LEARN AND SHARE”. 

Pe 20 noiembrie vă invităm să  începeţi  o aventură ce vă va marca viaţa și 
cu siguranţă vă va declanșa imaginaţia la maxim!

După săptămâni de brainstorming-uri intensive, organizatorii TEDxYouth @
Chișinău au ales o mînă de tineri lideri și profesioniști pentru a-i prezenta unui 
public interesat și dispus să revoluţioneze societatea în care trăim.

Diversele medii din care provin oratorii noștri duc la diversitatea ideilor lor, 
care dacă sunt bine puse împreună, ar putea aduce o schimbare adevărată în 
Republica Moldova. Tot de ce este nevoie este să se planteze seminţele și să se 
toarne apa și să se lase să  crească  în timp.

Generaţia Facebook este binecuvantată cu mari inovaţii  în lumea teatrului, 
artei culinare, divertismentului, cea de social media, marketing, ONG-uri, și cea 
a IT-ului. Aceasta este doar o parte din ecuaţie.

Tineretul are ceva numit “dorinţă de foc”, ceva capabil de a schimba modul 
în care funcţionează lumea. Ei nu se tem să pună cele mai prostești întrebări, 
deoarece ei nu-și ascund curiozitatea, care este înnăbușită de mulţi adulţi. Ein-
stein a fost de succes, deoarece el a avut curiozitatea unui copil și din această 
cauză el a condus “experimente de gândire”, curiozitatea a fost cauza inventării 
unei noi teorie, Teoria Relativităţii, cea care a răsturnat teoria lui Newton. Ein-
stein a câștigat Premiul Nobel pentru Fizică câţiva ani mai târziu. De ce? Pentru 
că el a menţinut o perspectivă tinerească a lumii. Tineretul schimbă societatea.

Aici, la TEDxYouth @ Chișinău, vă încurajăm să participaţi la “Ideas Worth 
Spreading” astfel încât să putem îmbunătăţi societatea noastră pas cu pas. Pa-
sul nr. 1: Veniţi și alăturaţi-vă la un eveniment magic pe 20 noiembrie, la ora 
10:00, la Teatrul Satiricus!

Detalii pe www.tedxchisinau.com

Anunţ de selectare a participanţilor la 

Concursul Naţional 
“ORATORUL ANULUI 2011”

Clubul Oratorilor lansează un concurs național menit  să premieze 

și să promoveze tinerii cu vocaţie oratorică -

“Oratorul  Anului 2011” pe data de 17 decembrie 2011.

Condiţii de participare:

 Vîrsta cuprinsă între 16-23 de ani.
 Completarea online a formularului pînă pe 17 noiembrie 2011.
 Participare în cadrul preselecției pe data de 3 decembrie 2011 cu 

un discurs de 2 minute cu tema  „Pasiunea mea este…”
 25 de cîștigători ai preselecției vor participa în etapa fi nală a 

concursului de pe 17 decembrie 2011 cu discursuri de 5 minute pe una 
dintre temele anunțate de către organizatori.
 Achitarea  taxei de participare – 30 de lei.

Participanții vor benefi cia de asistența unui mentor-membru al 
Clubului Oratorilor pentru perioada de pregătire.

Vor fi  desemnaţi cei mai oratori pentru  două categorii de vîrstă .
1. 16-19 de ani
2. 20-23 de ani.

Se va acorda cîte un premiu pentru locurile I, II și III, certifi cate de 
participare și mențiuni.

Pentru detalii și întrebări:
069304924 – Manager de proiect, Cătălina Iucal

info@orator.md

SKETCH BATTLE
MOLDOVA

Primul concurs umoristic de improvizaţie Comedy Sketch Battle Moldova la care poate participa oricine de 
la mic la mare, indeferent de sex, ocupaţie, studii a demarat.

Concursul are 4 etape, fi ecare din ele duce la un bank comun și în fi nal un câștigător care va prelua acest 
bank. 

Echipa de organizare vă invită să participaţi sau să-i sustineţi pe participanti. Benefi ciarii proiectului sunt 
studenţii din R.Moldova, care vor primi cadou, în funcţie de prestaţie. 

Editie a II-a va avea loc pe data de 27 noiembrie în night clubul CITY, începând cu orele 19.00.
 Doritorii de a se înscrie pentru participare pot trimite CV-ul la adresa sketchbattle.md@gmail.com
Detalii și alte informaţii la tel. 069872307
Curaj si succes vă dorim, în rest – voie bună și premii :  100 % garantat !!!!

Ne vedem la show!!!

De Ziua Naţională a Tineretu-

lui 2011, vor fi  organizate un șir 

de evenimente și acţiuni pentru 

a serba studenţia. Ministerul Ti-

neretului și Sportului va organiza 

începând de astăzi și până pe 30 

noiembrie concursuri, spectacole, 

campanii și festivaluri în toate ra-

ioanele RM.

Pe 17 noiembrie, de ziua studen-
tului, ora 15.00, va avea loc Festivalul 
tinerilor „Elevii din colegii au talent”. 
Acesta va avea loc în aula ASEM, Co-
legiul Naţional de Comerţ. Începând 
cu săptămâna trecută până pe 19 
noiembrie se va desfășura Concur-
sul naţional de desene „Am o ţară 
ce-o iubesc”. Pe 18-19 noiembrie va 
avea loc Forumul naţional al orga-
nizaţiilor de tineret și studenţești la 
tema „Rolul și oportunităţile organi-
zaţiilor de tineret în prevenirea HIV/
SIDA ”, cu suportul UNESCO. 

Evenimentul cel mai important 
va avea loc pe 17 noiembrie, ora 
18.00, în Piaţa Marii Adunări Naţio-
nale și anume un concert dedicat 
Zilei Naţionale a Tineretului și Zilei 
Internaţionale a Studenţilor. În ca-
drul concertului va avea loc Gala 
Premiilor în domeniul Tineret 2011 
și se va acorda titlul de Capitala Ti-
neretului 2012. Pe 20 noiembrie va 
avea loc Show-ul concurs „Dansează 
pentru Universitatea ta”.

Acţiunile dedicate Zilei Interna-
ţionale a Tineretului în Moldova se 
vor încheia pe 30 noiembrie cu un 
concurs TVC „20 de ani de alegeri 
democrate”. Acesta se va desfășura 
în colaborare cu Comisia Electorală 
Centrală. 

Săptămâna 
Tineretului 
în Moldova!!!
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