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Sunt 68 studenţi și masteranzi, care au considerat că sunt 
demni de a se numi studenţi buni, pentru că muncesc mult, 
sunt disciplinaţi, reușesc să facă faţă planului de studii, sunt im-
plicaţi și în activităţi extracurriculare și au depus dosarele de 
participare la cea de-a  8-a ediţie a concursului “Cel mai bun 
student al ASEM”.

10 dintre ei au reușit să convingă juriul din anul acesta că sunt 
un pic mai buni decât cei  buni și au fost nominalizaţi la premi-

ile “Cel mai bun student al ASEM - 2011”.

Aceștia sunt: Inga Antones,  Iana Agachi, Alina Pîslaru, Au-

relia Petrov, Nicolae Burlacu, Dana Muntean, Mihaela Ono-

fraș, Stanislav Madan,  Viorelia Bodarev sunt studenţii care au 
luat premii de gradul III, II, și I, iar Irina Ţurcan – Premiul Mare. 

Continuare în pag.2

În cadrul întrevederii, rectorul 

Academiei de Studii Economice, 

Grigore BELOSTECINIC a menţio-

nat că Ziua Internaţională a Stu-

dentului este sărbătorită deja de 

70 de ani, iar pe parcursul acestei 

săptămâni în toate universităţile 

din lume sunt organizate eveni-

mente dedicate Zilei Studenţilor.

„Îmi pare bine că se conștien-
tizează faptul că vocea studenţilor 
este foarte importantă în societate, 
iar studenţii pe bună dreptate sunt 
consideraţi o forţă progresivă care 
poate schimba lucrurile în societa-
te”, a spus Grigore 
BELOSTECINIC.

Prim-ministrul 
a felicitat studenţii, 
accentuând că nu 
există o limită de 
vârstă pentru a fi  
student, deoarece 
omul cât trăiește 
învaţă.

„Vă doresc să 
aveţi parte de 
acea energie inter-
nă care te face să 
mergi mai departe. Fiţi ambiţioși și 
nu rataţi nicio posibilitate de a acu-
mula cunoștinţe pentru că avem 
nevoie ca în administrarea statului 
să vină oameni bine pregătiţi și care 
pot face faţă problemelor actuale, 
dar mai ales celor care pot apărea în 
viitor”, a spus Vlad FILAT.

Premierul a subliniat că vine de 
fi ecare dată cu plăcere la ASEM, de-

Dintre cei 326 de studenţi selec-
taţi, 50 au benefi ciat de burse anu-
ale în mărime de 1500 USD, 111 de 
studenţi de burse în valoare de 1000 
USD, iar 165 de studenţi de burse so-
ciale în mărime de 600 USD. 

Printre cei nominalizaţi, cei mai 
mulţi tineri, 66 – sunt studenţi ai 
ASEM.

Norocoșii spun că vor folosi bur-
sele pentru continuarea studiilor, 
achitarea contractelor, cumpărarea 
de cărţi sau laptop-uri. Suma totală 
pentru ediţia din acest an a proiec-
tului „Burse suplimentare pentru 
tinerii din familii dezavantajate” a 
constituit 285 de mii de dolari. Anul 
trecut, la prima ediţie a concursului, 
valoarea burselor acordate pentru 
peste 260 de studenţi din aproape 
20 instituţii de învăţământ din ţară a 
a fost cu 30 mii dolari mai mică.

Angela Mușet, directorul Centru-
lui de Informaţii Universitare, a sub-
liniat că scopul acestui proiect este 
de a contribui la reducerea inega-
lităţii de acces la studii și de a oferi 
tinerilor din medii nefavorabile su-
port fi nanciar la efectuarea studiilor. 
Ea a precizat că, pe lângă ajutorul 
material oferit, pentru tineri vor mai 
fi  organizate seminare și training-uri.

Proiectul „Burse suplimentare 
pentru tinerii din familii dezavan-
tajate” este desfășurat de către 
Centrul de Informaţii Universitare 
cu suportul fi nanciar al Fundaţiei 
„Soros-Moldova”, fi ind susţinut de 
Ministerul Educaţiei și de Ministerul 
Muncii Protecţiei Sociale și a Famili-
ei. Începînd din acest an, programul 
este susţinut și de „Moldova Agro-
indbank”.

Veaceslav STURZA

Burse sociale între 600 și 1.500 de dolari au primit 326 de tineri din Moldova de  Ziua Studenţilor. Este 

pentru al doilea an consecutiv când studenţii din familii social vulnerabile, dar cu rezultate bune la învăţă-

tură, depun dosarele în competiţie și primesc sprijin fi nanciar.

Burse în dolari pentru studenţii dezavantajaţi

Ei sunt 
Cei mai Buni Studenţi 
ai ASEM – 2011

Prim-ministrul Vlad FILAT a discutat 
cu cei mai buni studenți ai ASEM chiar 
de ziua lor 

De asemenea, Prim-ministrul a 
participat la ceremonia de premi-
ere a celor mai buni 10 studenţi ai 
ASEM. Aceștia s-au ales cu diplome 
și premii bănești cu valoarea între 
1000 și 2500 lei. Premiul mare a fost 
obţinut de Irina ŢURCAN, studentă 
la Contabilitate. La concurs au parti-
cipat în total 68 de studenţi, iar câș-
tigătorii au fost desemnaţi cei care 
au obţinut cea mai bună reușită la 
studii, au făcut cercetări știinţifi ce, 
au promovat imaginea Academiei și 
au fost implicaţi în alte proiecte im-
portante.

În cadrul vizitei, rectorul ASEM 
i-a înmînat Prim-ministrului Vlad 
FILAT, medalia „Paul BRAN”, cea mai 
înaltă distincţie a acestei instituţii. 
Vlad FILAT a mulţumit pentru apre-
cieri, menţionând că  este plăcut 
surprins de oferirea acestei medalii.

Ana TRIBOI

oarece aici sunt discutate nu doar 
problemele existente, dar și reuși-
tele obţinute în modernizarea in-
frastructurii și adaptarea acesteia la 
necesităţile actuale ale studenţilor.

Tinerii studioși i-au adresat Pre-
mierului mai multe întrebări ce vi-
zează economia Republicii Moldova, 
politica, relaţiile externe, dar și refe-
ritor la viaţa lui de student.



Curierul Economic2 nr. 14 (206), 30 noiembrie 2011ACTIVITATEA ASEM

COLEGIUL REDACŢIONAL:

 Redactor șef:  Andrei PRODAN
 Reporteri: Liuba LUPAȘCO, Corina MOROZAN, Alina CODREANU,  
        Nadejda BORTA, Gheorghii CIOLAC, Veaceslav STURZA,  
 Foto: Nicolae BRÂNZILĂ 

 Paginare: Victor PUŞCAŞ

ADRESA REDACŢIEI:
  str. Bănulescu-Bodoni Nr. 61, Chişinău, MD-2005
  Tel. 40-28-33, tel/fax: 40-28-37   
  e-mail: relatiipublice@ase.md

Tipărit la tipografi a „Prag-3”            Comanda nr.  2256

10 dintre ei au reușit să convingă juriul 
din anul acesta că sunt un pic mai buni de-
cât cei  buni și au fost nominalizaţi la pre-
miile “Cel mai bun student a ASEM - 2011”.

Inga Antones,  Iana Agachi, Alina 

Pîslaru, Aurelia Petrov, Nicolae Burla-

cu, Dana Muntean, Mihaela Onofraș, 

Stanislav Madan,  Viorelia Bodarev sunt 
studenţii care au luat premii de gradul III, 
II, și I, iar Irina Ţurcan – Premiul Mare. 

Anul acesta au jurizat dosarele dl. 
Ion Bolun, decan Cibernetică, Statistică și 
Informatică Economică, dnul Dorin Vacu-
lovschi, decan Economie Generală și Drept 
și Irina Paladi, deţinătoarea Premiului Mare 
în cadrul ediţiei precedente a concursului 
“Cel mai bun student al ASEM - 2010”. 

“A fost difi cil să-l găsim pe cel mai bun, 
pentru că majoritatea dosarelor au fost ex-
traordinar de bune, participanţi cu medie 
înaltă, activităţi extracurriculare multe, iar 
ceea ce a contat mult în fi nal au fost publi-
caţiile și activitatea știinţifi că. Îi îndemnăm 
pe studenţi să pună un accent mai mare 
pe această activitate”, a menţionat dl. de-
can Ion Bolun

Amintim că cei 2 decani de facultate, 
membri ai juriului, sunt numiţi anual, prin 
rotaţie, de către dl rector al ASEM. 

Grigore Belostecinic, rector al ASEM, a 
felicitat studenţii buni, i-a îndemnat să în-
veţe la fel de bine, să-și aplice cunostinţele 
aici, acasa, pentru a scoate Moldova din 
sărăcie, dar și să-și trăiască frumos studen-
ţia, care este o etapă deosebită în viaţă.

Irina Paladi, actualmente masterandă 
ASEM și angajată la Mobias Bancă, câști-
gătoarea Premiului Mare la ediţia din 2010 
a concursului,  a îndemnat tinerii să folo-
sească șansa de a fi  extraordinar de buni, 
în condiţiile în care sunt cei mai buni, iar 
Irina Ţurcan, cea care a preluat titlul de Cel 
mai bun student al ASEM la ediţia curentă, 

a spus că astfel de concursuri sunt exteri-
orizarea insistenţei de a valorifi ca cunoș-
tinţele acumulate cu multă insistenţă, nu 
doar spiritual, ci și material. 

Premiile au fost înmânate joi, 17 no-
iembrie, într-o atmosferă festivă în Sala 
Senatului ASEM, festivitate la care a parti-
cipat și Prim-ministrul RM, Vlad Filat. 

Studenţii s-au ales cu premii bănești în 
valoare de la 1000 – 2500 lei,  oferite de 
ASEM.

De menţionat, că cei mai buni studenţi 
ai ASEM sunt și cei care își suplimentează 
lunar veniturile cu mii de lei, pentru că știu 
să-și pregătească dosare competitive, cu 
care ispitesc juriul multor altor concursuri 
de burse din ţară și de peste hotare. Astfel 
mulţi dintre studenţii care au participat 
la Cel mai Bun Student al ASEM au reusit 
până la ora 14 (când a avut loc festivitatea 
inmânării premiilor la ASEM) să ia premii și 
burse de la Moldcell (12 studenţi) și de la 
Centrul de Informaţii Universitare, (66 per-
soane), care între timp reușise să ia bursele 
pentru tinerii din familii dezavantajate.

Liuba LUPAȘCO

Ei sunt Cei mai Buni Studenţi ai ASEM – 2011

Spicuiri din dosarele  

îvingătorilor  Concursului

„Cel Mai bun Student al ASEM - 2011”
Premiul III

Antones Inga Anatolie – a. III, Contabilitate, gr. CON – 292

Membră a Asociaţiei Economiștilor din RM din 2009,  anul 
curent primește diplomă de gradul 1 la Simpozionul Internaţio-
nal al Tinerilor Cercetători în Analiza Financiară

Agachi Iana Oleg – a.III, BAA, gr. T – 291

Cunoaște engleza, franceza, germana, italiana. A avut câteva 
publicaţii importante, printre care și în revista „Economica” și a 
participat la conferinţe știinţifi ce.

Pîslaru Alina Alexandru – a.III, EGD, gr. AP - 291 

A participat la numeroase training-uri, dar și s-a implicat în 
activităţile ASEM, membră a Senatului ASEM și vice președintă a 
Biroului Sindical al Studenţilor de la drept.

Petrov Aurelia Valerian – a.III, Finanţe, gr. FB – 295

Vicepreședintă a Consiliului Naţional al Tineretului din Mol-
dova,  membra grupului „Youth voice group”, grup de iniţiativă 
al Băncii Mondiale. Din septembrie 2011 este coordonator în 
cadrul proiectului internaţional „Politici de voluntariat în ţările 
Europei de Est, Brusel, Belgia”       

Premiul II

Burlacu Nicolae Vladimir – a. III, CSIE, gr. – CIB - 292 
Student la cibernetică, membru al asociaţiei „Prietenia Ti-

neretului din Moldova”.  Participă la implementarea proiectului 
„Workfl ow Managemnt System”. În 2010 participă la concursul 
„Internet Problem Solving” și la „Romania ACM Programming”.

Muntean Dana Anatolie – a.III, REI, gr. EMREI – 294

În prezent specialistă PR și comunicare la TEDx Chișinău, 
responsabilă de comunicare online cu mass media la Academia 
Ideilor 2.  În 2010 studiază un an în SUA, New York,  la „Open 
Society Institute Undergraduate Exchange Program”.

Onofraș Mihaela Valeriu – a.II, BAA, gr.MerC – 101

Membră a organizaţiei „Amnesty International”, voluntară la 
Societatea de Planifi care a Familiei din RM, Studentă a Academi-
ei Drepturilor Omului și participantă la numeroase concursuri și 
proiecte.

Premiul I
Madan Stanislav Arcadi – a. I, masterat, Finanţe Publice 

și Fiscalitate, gr FPF III m

Deţine diploma de „Absolventul de Onoare ASEM”, Licenţă, 
2011. În 2010 câștigă mai multe  diplome de merit. În prezent 
este student la școala masterală și angajat la o companie de 
consultanţă în afaceri. 

Bodarev Viorelia  Viorel – a.III, REI, gr. EMREI – 291

În 2011 primește bursa Guvernului. A efectuat un stagiu pes-
te hotare în calitate de traducătoare și interpret. Cunoaște ita-
liana, engleza franceza. Obţine locul 1 în cadrul simpozionului 
Internaţional al Tinerilor Cercetători în aprilie 2011. 

Premiul Mare

Ţurcan Irina Constantin,  a.III, Contabilitate, gr.CON – 296

Studenta care le reușește pe toate. A fost de două ori în 
America prin Work and Travel unde a călătorit și a numărat doar 
dolari, lucrând casieriţă. La întoarcere, în fi ecare an a numărat 
diplomele, pe care le-a câștigat graţie inteligenţei, setei de cu-
noaștere și comunicare, participând la mai multe conferinţe in-
ternaţionale, în Moldova, Polonia, Ucraina. În cadrul Simpozio-
nului internaţional al Tinerilor Cercetători 2011 ia locul I pentru 
că a studiat Aspectele șomajului în RM și a venit și cu recoman-
dări de valoare. A fost voluntar în cadrul vizitei lui Joe Biden în 
Moldova. 

Sunt 68 la număr, mulţi, ba chiar foarte mulţi studenţi și maste-

ranzi, care au considerat că sunt demni de a se numi studenţi buni, 

pentru că muncesc mult, sunt disciplinaţi, reușesc să facă faţă planu-

lui de studii, sunt implicaţi și în activităţi extracurriculare și au depus 

dosarele de participare la cea de-a  8-a ediţie a concursului “Cel mai 

bun student al ASEM”.
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Irina Iavorschi, Natalia Ţurcan,  
Ana-Maria Manole, Viorelia Bodarev, 
Anastasia Cușnir, Iurii Zama, Eugenia 
Grosu, Natalia Golub, Irina Ţurcan, 
Iulia Goteșan, Andrei Beșleaga și Ma-
riana Luca sunt studenţii ASEM bene-
fi ciari de Bursa Moldcell.

Dezvoltat și optimizat pe parcur-
sul anilor, proiectul „Bursa Moldcell” 
devine tot mai popular printre stu-
denţii din Republica Moldova dornici 
de a se familiariza cu activitatea uneia 
dintre cele mai mari companii de pe 

piaţa Moldovei, cultura corporativă 
a acesteia și procedurile de lucru la 
standarde europene. „Bursa Moldcell” 
este un proiect unic pentru Moldova 
care oferă bursierilor nu doar suport 
fi nanciar lunar, ci și training în cadrul 
companiei, acumulare de cunoștinţe 
și formare de abilităţi obţinute prin 
tutela experţilor din domeniul telefo-
niei mobile ai companiei, și nu în ul-
timul rând - oportunităţi de angajare 
imediat după absolvirea studiilor. 

Învingători au devenit 25 studenţi 

Pe 17 noiembrie 2011 Victoriabank a lansat ediţi a II-a  a Programului de Burse de 
Merit 2011, pentru selectarea a 100 de tineri, care își fac studiile în universităţile din 
Republica Moldova 

Vor fi  acordate 70 de burse de merit și 30 de burse sociale, fi ecare în valoare de  
650 lei. Dosarele se depun până la 16 decembrie.

La concurs sunt admiși studenţi ai ultimului an de studii (absolvenţi 2012, cu 
frecvenţă la zi) de la  instituţiile de învăţământ superior, care au efectuat integral 
activitățile didactice din planul de învățământ și deţin o medie generală minimă de 
9,5 pentru bursele de merit, și cel puțin 8 pentru bursele sociale (studenţi orfani sau  
care provin din familii social vulnerabile).

Doritorii de a obține o bursă Victoriabank trebuie să depună dosarul până la data 
de 16 decembrie, la sediul central Victoriabank (str. 31 August, 141).

Detalii despre proiect găsiţi pe site-ul www.victoriabank.md, precum și la numărul de telefon: (022) 57 64 06.

Atentie concurs: 
100 de “Burse Victoriabank” pentru cei mai buni studenţi

Candidaţii selectaţi vor benefi cia de o bursă în mărime de 650 lei pentru fi ecare lună de studii în anul 2011-2012. Decernarea burselor pentru programul din acest va avea loc 

la sfârșitul lunii decembrie.  

Dosarul candidatului trebuie să conţină:

1. scrisoarea de intenţie pentru acordarea bursei,
2. CV-ul candidatului,
3. certifi catul academic vizat de decanul facultăţii cu indicarea notei medii pentru fi ecare an 

de studii,
4. cererea de acordare pe numele Președintelui Victoriabank,
5. copia buletinului de identitate,
6. copiile diplomelor, certifi catelor și distincţiilor acumulate pe parcursul anilor de studii uni-

versitare, sau în activităţi extracurriculare.
7. în cazul copiilor orfani și celor din familii social vulnerabile, este necesar de prezentat și cer-

tifi catul despre situaţia familială. 

12 studenţi ai ASEM și-au ridicat 
diplomele de bursieri Moldcell 

25 studenţi, benefi ciari de burse din cadrul celei de-a șaptea ediţii a 

proiectului anual „Bursa Moldcell”, au vizitat de Ziua Studenţilor opera-

torul de telefonie mobilă pentru a face cunoștinţă cu echipa, planurile 

de colaborare pe viitor și a primi diplomele de bursieri. Printre aceștia 

au fost și 12 studenţi ai ASEM.

din ultimul an de studiu și masteranzi 
din cinci universităţi din ţară care au 
trecut cu brio cele 2 probe ale con-
cursului – elaborarea dosarului și sus-
ţinerea interviului. 

Într-o atmosferă festivă, directo-
rul departamentului Resurse Umane, 
Dna Svetlana Bodaci, a înmânat stu-
denţilor diplomele de bursieri, menţi-
onând în discursul său de felicitare că: 
„În afară de susţinere fi nanciară, be-
nefi ciarii proiectului „Bursa Moldcell” 
obţin abilităţi practice, necesare celor 
care se afl ă abia la începutul carierei 
sale. Bursierii Moldcell fac cunoștinţă 
cu viaţa și mecanismul de funcţionare 
al unei companii–model pe piaţa din 

Moldova, lider în implementarea no-
ilor tehnologii și social responsabilă, 
care deschide ușile spre experienţa și 
cunoștinţele globale în domeniul te-
lecomunicaţiilor.”

Până în prezent 132 de studenţi 
au benefi ciat de burse, 22 dintre care 
astăzi fac parte din familia de peste 
350 angajaţi Moldcell. Proiectul „Bur-
sa Moldcell” s-a optimizat pe parcur-
sul anilor; numărul de participanţi s-a 
extins de la 15 la 25, bursa lunară a 
fost mărită de la 50 la 135 dolari, au 
fost incluse și universităţile din regi-
unile de Sud și Nord ale republicii. 
Bugetul total alocat pentru burse în 
cadrul celor șapte ediţii ale proiectu-
lui constituie circa 2 millioane lei. 

Veaceslav STURZA

La inițiativa Delegației UE în Moldo-
va, studenții ASEM, în special cei de la fa-
culatea Relații Economice Internaționale 
au decis să formeze un Euroclub, fi ind 
ghidați de Marina Popa, lector universi-
tar al ASEM, coordinator și fondator al 
proiectului.

Șeful Delegaţiei UE în RM, Dirk 
Schuebel a declarat că prin intermediul 
Euroclubului, Moldova e mai  aproapre 
de UE. Rectorul Belostecinic a salutat 

această inițiativă, urându-le studenților 
să aibă curiozitatea la maxim înregis-
trând, totodată, multe realizări frumoase 
în acest domeniu și nu numai.  

De asemenea, emisarul UE, Dirk 
Schuebel s-a dovedit a fi  mereu deschis 
colaborărilor de acest gen. Acesta a mai 
subliniat că Moldova este unul din cei 
mai buni elevi din lista țărilor din Parte-
neriatul Estic, iar acest EuroClub poate 
sensibiliza tinerii prin cât mai multe în-
truniri, dezbateri, discuții, prin promo-
varea valorilor și a principiilor europene.

Ca urmare, coordonatoarea proiec-
tului Marina Popa a menţionat că nu e 
sufi cient să ne limităm la însușirea teo-
riei despre UE și a conceptelor sale, ci să 
și aplicăm în practică toate cunoștințele 
acumulate în acest domeniu, iar acest 
EuroClub este o bună oportunitate de a 
infoma și pe alții. De asemenea a menţi-
onat că EuroClubul va exista mereu, ori-
când și oriunde.

La lansare au venit studenţii intere-

saţi de activitatea Euroclubului, adre-
sând întrebări invitaţilor. Aceștia, deși 
puţin emoţionaţi au reușit să-i impresi-
oneze pe invitaţi. Membrii clubului sunt 
un grup de tineri ambiţioși, deștepţi, ac-
tivi, ingenioși care doresc să promoveze 
valorile naţionale prin prisma valorilor 
europene.

Membrii au creat și un blog prin in-
termediul căruia procesul schimbului de 
idei și de organizare a întrunirilor devine 

și mai efi cient. O altă realizare importan-
tă este vizita de studiu în Kiev timp de 3 
zile unde au făcut schimb de experienţă 
cu EuroCluburile din Ucraina. Activitățile 
dezvoltate de către Euroclub prevăd 
organizarea diferitor concursuri intelec-
tuale și culturale, dezbateri, olimpiade, 
mese rotunde, jocuri de afaceri.

După tăierea panglicii, studenţii au 
cântat imnul EuroClubului, ca omagiu 
lansării ofi ciale. Muzica și versurile imnu-
lui au fost compuse de studenta anului 
II, REI,  Olesea Nistor. Studenții și-au urat 
,, Într-un ceas bun!’’, fi ind ferm convinși 
de viitorul frumos ce-i așteaptă.     

La eveniment au participat șeful 
Delegaţiei Uniunii Europene în RM, Dirk 
Schuebel, rectorul ASEM, Grigore Belos-
tecinic, coordonatoarea Euroclubului, 
Marina Popa, doctor în economie Silvia 
Ghinculov și membrii (studenţii) acestuia.  

Olga  URSU,  REI,

Membră  a  EuroClub ASEM

EuroClub  ASEM  –  
primul  din  Moldova

A fost lansat primul Euroclub din Moldova. Cu sloganul “Viitorul 

este în mâinile voastre”, acesta a adunat mulţi curioși. Proiectul este ini-

ţiat în cadrul ASEM și are tendinţa “să aducă Europa la ea acasă”. Invitat 

de onoare a fost reprezentantul UE în Moldova, Dirk Schuebel.
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Tînărul de azi trebuie să fi e un explo-
rator temerar al Universului cunoașterii, 
care-i poate deschide cele mai incitante 
și provocatoare drumuri, noi orizonturi.

Cu prilejul celebrarii Zilei Internaţio-
nale a Studentului, la data de 17 noiem-
brie 2011 Colegiul Naţional de Comerţ 
al ASEM a desfășurat în incinta aulei 
ASEM un Festival al tinerilor talentaţi din 
colegii, cu genericul „Elevii din colegii 
au talent”, organizat și coordonat de 
dna Svetlana Manuil, director-adjunct 
pentru educaţie și moderat cu o amplă 

măiestrie de către Radu Lupan și Oxana 
Ungureanu,elevi ai CNC, care au reușit 
să constituie o ambianţă agreabilă, păs-
trînd armonia iniţială.

Pregătirile au fost intense, festivalul 
fi ind precedat de o repetiţie genera-
lă unde participanţii au avut ocazia să 
facă cunoștinţă și să-și împărtășească 
din experienţă. Aceștia au fost invitaţi 

din multe colegii, atît din capitală, cît și 
din exterior, fi ind întâmpinaţi cu multă 
bunăvoinţă și respect. În cadrul festiva-
lului s-au manifestat cu entuziasm elevii 
Colegiului Naţional de Comerţ, partici-
panţi ai activităţilor anterioare, creând o 
atmosferă plăcută. Datorită prestaţiilor 
elevilor, spectatorii au rămas împliniţi și 
aprecierile n-au întârziat să apară.

La confi rmarea faptului că elevii 
dispun de nenumărate talente au con-
tribuit cu ardoare reprezentanţii cole-
giilor participante: Colegiul Pedagogic 

‘’A. Mateevici’’, Colegiul de Informati-
că, Colegiul “Mondostud-Art”, Colegiul 
“Ștefan Neaga”, Colegiul de Medicină, 
Colegiul Tehnologic, Colegiul de Micro-
electronică, Colegiul de Construcţii, Co-
legiul Politehnic, Colegiul Pedagogic din 
Călărași, Colegiul Naţiona de Vinifi caţie 
și Viticultură, Colegiul Tehnic UTM, Cole-
giul de Ecologie, Colegiul Internaţional 

de Business și Administrare, Colegiul Na-
ţional de Comerţ al ASEM.

Înainte de a declara concursul des-
chis toţi cei prezenţi au interpretat Imnul 
studenţilor  „Gaudeamus“ fapt ce a oferit 
evenimentului o atmosferă solemnă și 
plăcută. Pentru început, ansamblul de 
dans “Divertis”, îndrumaţi de dna Victoria 
Gogu Croitor au încîntat privirile specta-
torilor, printr-un show foarte expresiv 
care a refl ectat diversitatea popoarelor 
și forta motrică a oricărei societăţi – tine-
reţea. Introducerea însoţită de cuvintele 
frumoase, rostite de moderatori, a deter-
minat multe admiraţii. 

Participanţii activitaţii s-au afirmat 
prin avânt, străduinţă și originalitate, 
publicul fiind frapat de toate talente-
le deosebite, care s-au subînţeles din 
consacrarea vizibilă a acestora. S-au 
manifesat elevi înzestraţi cu multe ca-
lităţi și aptitudini. O prestaţie specială 
a avut Cristina Braniște de la Colegiul 
de Medicină cu piesa „Foaie verde-
a bobului” ce a surprins spectatorii 
prin cuvintele de felicitare rostite cu 
sinceritate și expresivitatea interpre-
tării. Aliona Paierele de la Colegiul de 
Informatică a fascinat publicul printr-
un dans oriental, iar elevii Colegiului 
„Mondostud-Art” au prezentat com-
poziţia “Black and White”, determinând 
interesul masiv al spectatorilor. 

Alţi participanţi au fost: Vasile Lipcan 
de la Colegiul Pedagogic din Călărași, 
care a interpretat o melodie superbă la 
acordeon; Vlad Pârău, de la Colegiul de 
Microelectronică, cu piesa „Vom cînta 
mereu”; Sanda Creţu de la Colegiul Pe-
dagogic „A. Mateevici” cu piesa “Eu voi 
iubi mereu”, Cristina Deviza de la Cole-
giul Internaţional de Business și Admi-

Elevii din colegii au talent
Motto:

“Elementul esenţial al talentului este originalitatea 

 și originalitatea înseamnă diferenţiere...”

nistrare, Mihaela Boboc de la Colegiul de 
Construcţii, toate interpretele frapând 
publicul prin voci deosebite, Mihail Rus-
nac de la Colegiul Politehnic, a interpre-
tat o piesa la chitară. 

Elevii de la Colegiul de Ecologie s-au 
manifestat prin dansul “Flamingo”, tinerii 
de la Colegiul Tehnologic au prezentat 
dansul „Admiterea boboceilor”, iar cei de 
la Colegiul de Microelectronică - “Dansul 
marionetelor” care au înveselit publicul 
la cote maxime. Elevii Colegiului Tehno-
logic au prezentat colecţia vestimentară 
și de încălţăminte “Etnogeneza”, insti-
tuind senzaţii de dominare a tradiţiilor, 
valorilor specifi ce stilului etno. Cu un 
dans modern spectaculos a venit Radu 
Solodchi de la Colegiul de Viticultură, 
Ilie Arsenie de la Colegiul Pedagogic 
“A.Mateevici” a interpretat o suită de vals 
la acordeon, Nicolae Băhnărel de la Co-
legiul de Medicină - la nai, Cristina Cegu-
lea de la Colegiul de Construcţii - la fl aut, 
Daniel Butucel de la Colegiul Pedagogic 
“A.Mateevici” – la acordeon, toate aces-
te înalte manifestări creând o atmosferă 
inedită.

O considerabilă adeverinţă a fap-
tului că elevii au talent au adus par-
ticipanţii de la Colegiul Naţional de 

Comerţ: Constantin Donos, cu “Teatrul 
unui singur actor”, Marina Echim, par-
ticipantă a multor manifestări, cu piesa 
“Je t’aime”, Miriam și Eugeniu Cotruţă 
(voce și chitară), Marius Ursu (Beat Box), 
Cristina Bujag – campioana republicii la 
gimnastică sportivă, formaţia de dans 
“Divertis” condusă de Victoria Gogu 
Croitor, prezentând trei dansuri excep-
ţionale, prin implicarea tinerilor talen-
taţi din cadrul CNC.

Într-adevăr, prezentările tuturor par-
ticipanţilor au fost uluitoare. Prin voinţă 
și talent, elevii colegiilor au demonstrat 
că deţin aptitudini și sânt capabili să să-
vârșească lucruri frumoase. 

La fi nalul Festivalului, dna Svetlana 
Manuil a înmânat fi ecărui participant și 
grup – medalii, fi ecare medalie având 
inscripţia “Laureat al Festivalului – Elevii 
din colegii au talent” întreg evenimentul 
fi ind fi nanţat de Ministerul Tineretului și 
Sportului al RM.

Activitatea desfășurată a fost încă o 
realizare frumoasă a Colegiului Naţional 
de Comerţ al ASEM, care ne-a lăsat pro-
fund mulţumiţi și impresionaţi.

Dorina ȚARANOVICI, 
elevă CNC

ExprofGroup - Calea spre succes!
La 9 noiembrie în incinta Colegiului Național de Comerț al ASEM a avut loc activitatea de deschidere a Firmei de Exercițiu 
”ExprofGroup” SRL. La acest eveniment a contribuit echipa fi rmei de exercițiu împreună cu coordonatorul Arcan Petru.

Firma de Execițiu este un proiect 
creat în cadrul EcoNet fi nanțat de către 
agenția Austriacă de Dezvoltare imple-
mentată de către KulturKontact (Aus-
tria) și sprijinită de Ministerul Educației 
și Tineretului. Pentru început a fost 
introdusă la Colegiul Financiar-Bancar 
din Chișinău. Ea reprezintă un model 
al unei întreprinderi reale, unde elevii 
se comportă ca șefi  și angajați, aici se 
efectuează tranzacții economice exis-
tente în fi rmele reale. Se promovează 
califi cări cheie precum lucrul în echi-
pă, motivația de a lucra, fl exibilitatea, 
rezistența la stres, dorința de a lua de-

cizii, competențe privind rezolvarea 
confl ictelor și mai ales sensibilitatea 
interculturală.

Colegiul Național de Comerț este 
gazda mai multor fi rme de exerciții. 
Activitatea de deschidere a fi rmei de 
exercițiu «ExProfGroup» SRL a debutat 
cu diferite promoții, consultații gratuite 
pentru toți cei cointeresați de dome-
niul de activitate a acestei fi rmei. 

 La deschidere a fost prezent și unul 
din reporterii de la TRM care a mediatizat 
acest eveniment. Componența fi rmei de 
exercițiu este cuprinde 14 persoane: 
Ana-MariaNagurnea – manager șef al 

fi rmei de exercițiu ”ExProfGroup”SRL, Di-
ana Grosu - offi  ce manager, Viorica Osi-
pov - manager resurse umane,Mihaela 
Pleșca - contabil șef,Valeria Verlan 
- manager Departamentul Adminis-
trare, Rodica Osipov -administrator de 
săli,Stelian Nistiriuc - administrator de 
cursuri, Doina Muntean - piar agent, An-
drei Nistor - manager Departamentul IT 
(tehnologii informaționale), Pavel Parto-
le - inginer tehnolog, Svetlana Nicuriuc 
- manager Departamentul Cercetări și 

Consultanță, Cristina Petcov - consul-
tant, Raisa Jardan - cercetător, Tatiana 
Ivanțoc -superviser. Echipa a fost recep-
tivă la îndrumările și sfaturile coordona-
torului dnul Petru Arcan care îi va instrui 
pe tot parcursul activității fi rmei de 
exercițiu. Domeniul de activitate a fi rmei 
”ExProfGroup” SRL este consultarea tine-
rilor absolvenți, studenților, persoanelor 
fără experiență în privința angajării în 
cîmpul muncii aceasta este principal 
preocupare. Pe lîngă aceasta mai ofera și 

posibilitatea de a da în chirie săli pentru 
seminare, cursuri și altele. 

La activitatea de deschidere a fost 
prezentat domeniul de activitate și s-a 
încercat promovarea acestuia prin di-
ferite consultații , chestionare si altele. 
Fiecare membru a avut câte o sarcină 
pe care pe parcursul desfășurării tre-
buia să o îndeplinească. Ana-Maria 
Nagurnea a avut deosebita onoare să 
discute cu persoanele de vază din Co-
legiul Național de Comerț al ASEM cum 
ar fi  : dna Larisa Știrbu – director CNC, 
Lidia Pleșca - director adjunct CNC, 
Natalia Lazarev - șef secție ”Merceolo-
gie, Comerț, Tehnologii”, Svetlana Ni-
colai - diriginta grupei MER292 (grupa 
care este implicată în activitatea fi rmei 
”ExProfGroup”SRL) etc, care au salutat 
aceasta activitate și au primit satisfacție 
văzând că se promovează lucruri bune.

 Firma de Exercițiu este o opor-
tunitate extrem de utilă elevii capătă 
nu numai experiență ci și Înțeleg de 
câtă îndemînare e nevoie pentru a 
conduce o fi rmă, pentru a-ți îndeplini 
responsabilitățile și pentru a fi  un BUN 
ANGAJAT. 

Ana-Maria NAGURNEA, 
elevă CNC
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Impactul evenimentului Junior Achievement 
în determinarea corectă a profesiei

Pe 8 noiembrie am avut ocazia să particip la evenimentul Junior Achieve-
ment Moldova,cu tematica “Profesioniști și debutanţi” împreună cu alţi colegi din 
toată Moldova.

Am petrecut o zi de neuitat la hotelul “VILA VERDE”, în calitate de manager și 
tehnolog.

Am fost plăcut surprinși de modul în care am fost primiti în incinta acestui 
hotel, din prima minută am avut posibilitatea de a fi  înconjuraţi de niște oameni 
primitori și buni la inimă, care ne-au ajutat pe tot parcursul zilei să ne informăm 
și să primim răspunsuri la toate întrebarile care au parvenit.

La acest hotel am avut posibilitatea 
să participam 10 elevi selectaţi din mai 
multe regiuni ale Moldovei împreună 
cu Dna Tatiana Bîrca în calitate de pro-
fesoară, care ne-a fost alături în timpul 
desfășurării acestui eveniment.

De la început am fost repartizaţi fi e-
care după specialitate și profesia solicita-
tă în incinta acestui hotel. Pe parcursul 
cîtorva ore am avut plăcerea de a desco-
peri și a vedea în întregime Complexul 
Hotelier Turistic, care este format dintr-
un ansamblu din 3 clădiri cu arhitectură 
moderna, terase și galerii. Arhitectura 
elegantă și sofi sticată împreună cu de-
sign-ul interior armonis ne-a creat o sen-
zaţie de confort și echilibru.

Am avut ocazia deasemenea sa fi u în rol de cameristă, și am făcut cunostinţă 
cu întreg personalul, care a fost bucuros să îmi explice în ce constă munca lor. 
Pentru acomodarea oaspeţilor sunt propuse 91 camere spaţioase, elegante deco-
rate și care combină design-ul original cu ospitalitatea familiară. Toate camerele 
sunt dotate cu TV, aer condiţionat, internet Wi-Fi ,minibar. Nu mă îndoiesc ca oas-
peţii acestui hotel vor aprecia la justa valoare deservirea impecabilă, calitatea și 
siguranţa în spiritul ospitalităţii moldovenești.

Dorim să mulţumim personalului pentru buna primire, informare și căldură. 
De asemenea doamnei Tatiana Bîrca pentru că mi-a oferit posibilitatea de a par-
ticipa la acest eveniment ce a însemnat foarte mult pentru mine, având ocazia 
să îmi amplifi c cunostinţele din punct de vedere practic în cadrul profesiei alese.

Acest eveniment a fost foarte util întrucît ne-a dat posibilitatea să cunoaștem 
pe deplin metodele de desfășurare și dezvoltare a diferitor profesii, cunoștinţele 
preluate fi indu-le de mare folos în viitor pentru a ne încadra cu success în econo-
mia de piată.

Sperăm ca acest eveminent va evolua cu success și în continuare și vom fi  
bucuroși să participăm din nou. 

Victoria BATIN, elevă CNC

Job Shadow Day sau ”Profesioniști și Debu-
tanţi” presupune afl area, pe durata unei singure 
zile a mai multor liceeni în cadrul unei companii, 
aceștia devenind ”umbra” unuia dintre angajaţi. 
Astfel, elevii văd pe viu ce implică anumite spe-
cialităţi din domeniul ales, afl ă despre responsa-
bilităţi, îndatoriri și munca în echipă, oferindu-le 
în același timp oportunitatea de a explora și de 
a înţelege diverse opţiuni de carieră, pentru a-și 
forma o părere corectă în ceea ce privește piaţa 
forţei de muncă din RM. 

Principale avantaje ce urmeză a fi  obţinu-
te de participarea la acest proiect, primordia-
le pentru formarea noilor specialiști se prezin-
tă în felul următor: 

Evidenţierea importanţei educaţiei 
școlare în viitorul profesional al fi ecărui tînăr. 
Identifi carea abilităţilor necesare 

exercitării unei anumite meserii. 
Observarea modului de lucru în echipă. 
Obţinerea de cunoștinţe practice și 

teoretice caracteristice culturii organizaţiona-
le a companiilor sau a altor instituţii. 
Evaluarea posibilităţilor reale de reali-

zare a unei cariere profesionale de succes.
Participarea la acest ingenios eveniment 

a devenit o tradiţie de deja 2 ani, în decursul 
cărora CNC-ul s-a prezentat la cel mai înalt 
nivel. În acest an, creând o echipă puternică 
și competentă formată din: Victoria Batin, Ma-

Această expoziție a fost organizată 
cu ocazia Zilei Internaţionale a Tinere-
tului și a Studentului, întreaga activitate 
fi ind dirjată de dna Svetlana Manuil di-
rector-adjunct al Colegiului Naţional de 
Comerţ ce a mobilizat reprezentanţii a 9 
colegii din capitală să participe la acest 
multașteptat eveniment și anume: Co-
legiul Tehnologic, Colegiul Mondostud-
Art, Colegiul de Microelectronică, Co-
legiul de Ecologie, Colegiul Pedagogic 
„Alexei Mateevici”, Colegiul Naţional de 
Comerţ, Colegiul de Construcţii, Cole-
giul de Viticultură,Colegiul Tehnic UTM.

Expoziţia a atras o mulţime de vizi-
tatori, care își împartășeau unii altora 
sentimente de admiraţie și încântare. 
Lucrările – adevărate opere de artă – au 
excelat prin frumuseţe, minuţiozitate și 
farmec. Ne bucură mult faptul că bro-
darea, croșetarea, sculptarea în lemn, 
tehnica Origami se înscriu încă printre 
hobby-urilor tinerilor.

Am stat de vorbă cu cîteva studente 
ale Colegiului Pedagogic „Alexei Matee-
vici”, autoare ale unor exepţionale lucrări 
croșetate cu dragoste și dăruire. Ele au 
mărturisit că iubesc și practică cu plăce-
re această îndeletnicire, care le va fi  de 
mare folos în lucrul cu elevii. Ceea ce le 
inspiră și le motivează este arta de a crea 
frumosul.

O colecţie impresionantă de lucrări 
în domeniul desenului artistic, modelării 
bijuteriilor, artei de machiaj ș.a. a fost ex-
pusă de către reprezentanţii Colegiului 
Mondostud-Art. 

Despre iscusința și munca asiduă de-
pusă de reprezentanții acestei instituții 
ne-a relatat Dna Larisa Ceban director-
adjunct al colegiului.

- Dnă Ceban ce simțiți atunci cînd 
studenţii dvs obţin succese?

- E ceva ce nu poate fi  înlocuit. E 
mândria sufl etească pentru un rezultat 
frumos. Indiferent cine ești: fi e cel care ai 

pus temelia, fi e cel care ai ajutat zi de zi, 
plăcerea și mulţumirea de la lucrul creat 
o primește fi ecare în egală măsură . La 
baza creării colegiului, fi ind de fapt, in-
tenţia de a-i atribui femeii din Moldova 
o imagine frumoasă, iar în prezent elevii 
se bucură de succese semnifi cative în 
cadrul concursurilor naţionale și inter-
naţionale ce ţin de cosmetologie, mode-
larea bijuteriilor ș.a.

În fi nal, reprezentaţilor fi ecărui co-
legiu li s-a înmânat câte o cupă, mulţu-
mindu-le pentru participare activă, in-
geniozitate și inventivitate.

Le suntem recunoscători organiza-
torilor și le mulţumim pentru sărbătoa-
re precum și pentru energia pozitivă cu 
care ne-am încărcat spiritele. Așteptăm 
cu drag următoarea ediţie a evenimen-
tului, la care vom participa cu drag.

Livia ȚÎBÎRNĂ,
 elevă CNC

Junior Achievement – Forţa motrice în formarea noilor specialiști
La 8 noiembrie curent, a fost organizată cea de-a doua ediţie a Pro-

iectului ”Profesioniști și Debutanţi”, organizat de AO ”Junior Achieve-

ment Moldova” în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului din 

Moldova, Ministerul Educaţiei, Fundaţia „Familia Sturza”, Academia de 

Studii Economice din Moldova și DAAC Hermes. 

riana Bîrcă, Octavia Ojovamu, Ion Postovanu 
elevi ai grupei TAP 101, Daniela Lazarev gru-
pa COM 111 am avut ocazia să benefi ciem de 
această minunată oportunitate ce oferă noi 
posibilităţi nu numai tinerilor, în confi rmarea 
alegerii specialităţii alese, ci și cadrelor didac-
tice în o mai bună perfecţionare și afi rmare 
profesională. 

 Am fost repartizată ca profesor-coordo-
nator a unui grup de 10 elevi din diferite licee 
din republică, cu care am mers la hotelul „Villa 
Verde”, unde am fost primiţi cu multă căldură 
și ospitalitate. 

La începutul zilei elevii au fost repartizaţi 
la diferite locuri de muncă conform solicitări-
lor din cererea depusă la participare. 5 elevi 
au fost repartizaţi la restaurantul „Villa Verde” 

la managerul de restaurant dna Alexandra 
Gontea care le-a oferit diverse informaţii 
aferente specialităţii alese și le-a organizat 
o excursie prin restaurant cu explicarea mai 
multor detalii.

Alţi 5 elevi au fost repartizaţi la mana-
gerul hotelului unde aceștia au participat 
activ la amenajarea camerelor și au văzut 
diverse tipuri de cameră, au participat la 
recepţie, concluzionând în ce constă func-
ţia unui recepţionist și au participat în sala 
de curăţătorie unde au urmărit cum are loc 
procesul de spălare, călcare și amenajarea a 
tuturor albiturilor.

Gazda „Villa Verde” a fost atât de receptivă 
încât copii au rămas cu niște impresii foarte 
bune și au ajuns la concluzia că profesia alea-

să de către ei este corectă și că își vor conti-
nua studiile în domeniul dat.

Ținem să mulţumim hotelului „Villa Ver-
de” pentru această minunată oportunitate 
oferită elevilor, ce îi va forma ca personalităţi 
marcante în domeniul ales

La fi nele activităţii din cadrul întreprinde-
rii, atât elevii cât și profesorii au fost invitaţi în 
sala festivă “Aula – al ASEM” unde s-a desfă-
șurat o conferinţă cu toţi participanţii acestui 
eveniment, în cadrul căreia au fost expuse 
opiniile aferente proiectului, fi ecare profesor 
și elev primind diplomă de participare. Invi-
taţii de onoare au fost Ion Cebanu, Ministrul 
Tineretului și Sportului al RM, Tudor Da-
rie, consilier al prim-ministrului pe probleme 
de tineret și IT, care au precizat primordialita-
tea acestui eveniment în procesul formării și 
afi rmării noilor specialiști. 

În cadrul acestui eveniment a avut loc un 
seminar de instruire a profesorilor acesta des-
fășurându-se în perioada 22-23 octombrie 
anul curent.

Evenimentul dat este foarte important 
atât pentru tânăra generaţie cât și pentru 
profesorii care au participat, deoarece are loc 
schimbul de experienţă, se crează puternice 
relaţii din punct de vedere profesional între 
elevi, instituţii, profesori, companii.

Sincere mulţumiri Junior Achievement 
care își dă interesul ca evenimentul să se des-
fășoare cu succes și să se lărgească în RM.

 
Tatiana BÎRCA

Profesor de discipline 

economice

Grad didactic II 

Talentul - materia primă a zborului!
Joi, 17 noiembrie, holul Academiei de Studii Economice a găzduit expoziţia cu ge-
nericul „Elevii din colegii au talent”. Lucrările expuse au refl ectat modul de a petre-
ce timpul liber al studenţilor și îndeletnicirile preferate ale acestora.
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Constantin Uzdriş, anul II, 
masterat, USM, Sociologie:

„Astăzi, judecătorii, 
poliţiștii și profesorii 
sunt cei mai corupţi, 
după mine, în republică. 
Cred că metodele între-
prinse de stat și organe-
le abilitate sunt bune, 
doar că puţin aplicabile. 

„Dura lex sed lex” – după acest principiu ar 
trebui să ne conducem în vederea combate-
rii corupţiei. Dacă vrem să nimicim corupţia, 
trebuie să pedepsim la maxim pe cei corupti-
bili, așa încât să le fi e de învăţătură celorlalţi”.

Simion Popescu, anul V, 
USMF, Medicină:

„Corupţia este folo-
sirea abuzivă a puterii 
publice pentru a avea 
un benefi ciu nemeritat, 
fi ind o ameninţare di-
rectă a tot ce numim noi 
statalitate, democraţie 
și dreptate. Cei mai co-
rupţi, în Moldova, sunt 

demnitarii de stat, guvernanţii, cei din ad-
ministrarea centrală, dar și locală, cei care au 
acces direct la resursele fi nanciare ale statu-
lui, care elaborează legi “convenabile” unora. 
Trebuie de mai făcut ceva pe lângă vorbele în 
vânt, actiuni, ca populaţia să vadă că se vrea 
să nu fi e corupţie.”

Tatiana Zabulica, anul II, 
masterat, USM, Finanţe 
publice şi fi scalitate:

„Probabil că cei mai 
corupţi sunt medicii și 
poliţiștii, iar ca metodă 
efi cientă de prevenire 
ar fi  mediatizarea cazu-
rilor de dare sau luare 
de mită și refl ectarea în 
mass-media a pedepsi-

rii acestor cazuri. Și nu așa cum vedem noi, la 
TV, fl agrant, dare de mită și cu aceasta gata, 
iar cetăţeanul nu mai ajunge să vadă fi nali-
tatea. Morala. Dacă pedepsele ar fi  mai dure, 
le-ar fi  frică să comită acte de corupţie”.

Vasile Andruşca, anul III, 
UASM, Inginerie şi tehnolo-
gia transportului auto:

„Poliţiștii, juriștii și 
profesorii sunt cei mai 
predispuși să ia mită. 
Soluţia de prevenire ar 
fi  pedepsele mai grave, 
așa încât să ajungă la 
conștiinţa omului po-
sibilele consecinţe. To-
tuși, nu sunt sigur că am 

putea schimba mentalitatea tinerilor, a se-
menilor mei, să-i ferim de mrejele corupţiei, 
atât timp cât salarii sunt foarte mici, cine mai 
trăiește doar cu ele?”

Elena Cojocaru, anul II, 
masterat, UTM, Inginerie 
în materiale de construcţie:

„Poliţia, medicina 
și pedagogia sunt cele 
trei sfere unde corupţia 
este la ea acasă și aceas-
ta deoarece aproape 
fi ecare cetăţean ajunge 
la serviciile acestor spe-
cialiști, iar salariile lor, 

după cum știm, sunt foarte mici. Iată de ce, 
cred că ar trebui organizate mai multe cam-
panii sociale de atenţionare și prevenire a ca-
zurilor de corupţie”.

Natalia Babiuc, anul V, 
UTM, Arhitectură:

„Trăim într-o socie-
tate bolnavă de corup-
ţie...Totul începe de la 
noi înșine – mergem 
la școală, dăm mită, 
mergem la medic, dăm 
mită, mergem la facul-
tate, dăm mită, am în-
călcat legea, dăm mită, 

mergem să obţinem vreo autorizaţie, dăm 
mită...Totul pornește de la fi ecare dintre noi – 
omul este cel care provoacă, deseori, aceste 
acte de corupţie. Nu conștientizăm că dând 
și luând mită, provocăm răul. Să fi e legi mai 
dure, salarii decente, și funcţionari publici 
numiţi prin concurs – aici văd eu soluţia”.

Irina Iavorschi, anul III, 
ASEM, Contabilitate:

„Corupţia e peste 
tot, acolo unde salariile 
sunt mici și nu permit 
un trai decent. Corupţia 
e preponderent în ţările 
în curs de dezvoltare, 
acolo unde demnitarii 
de stat sunt iniţiatorii 
celor mai mari acte de 

corupţie. Dacă aleșii poporului ar oferi un 
bun exemplu cetăţenilor, atunci și situaţia ar 
fi  alta”.

Tudor Lazăr, anul III, 
ASEM, Drept:

„Colaboratorii MAI 
și vameșii sunt cei mai 
predispuși actelor de 
corupţie, tentaţia este 
mare, iar remunera-
rea muncii lor deloc 
adecvate. Prevenirea și 
combaterea corupţiei 
ar porni de la majorarea 

salariilor. Cred că ar fi  mai ușor să muncești 
cu satisfacţie, știind că la fi nele lunii primești 
un salariu bun, decât să te gândești ce să mai 
faci dacă ceea ce primești îţi ajunge doar 
pentru servicii comunale. Studenţii, încă de 

pe băncile facultăţii, trebuie să fi e feriţi de 
acest fl agel, prin activism civic și condamna-
rea corupţiei”.

Mariana Cazacu, anul III, 
ASEM, Drept:

„Colaboratorii MAI, 
medicii și judecătorii 
sunt cei mai „afectaţi” 
de fenomenul corup-
ţiei. Cea mai efi cientă 
metodă de combatere 
a corupţiei este majora-
rea salariilor, ocuparea 
funcţiilor prin concurs 

și nu pe principiul de „rudenie” sau mituire. 
Apoi trebuie asprite corespunzător măsurile 
de sancţionare a faptelor de corupţie și să 
se schimbe și mentalitatea. „Dai un ban, re-
zolvi problema, nu-i un mit? S-ar putea ca, 
pe cale legală, să te coste mai ieftin și să fi i 
mai liniștit”, ar fi  ideea mea pentru o campa-
nie anticorupţie”.

În loc de încheiere…

Conform ultimului Barometru Global al 
Corupţiei (BCG), realizat de către Transpa-
rency International, în Republica Moldo-
va în topul celor mai afectate de corupţie 
domenii/sectoare este: justiţia și sectorul 

privat/business (3,7 puncte) partidele 

politice, instituţiile publice (3,6 puncte), 
parlamentul (3,4 puncte) și mass-media 
(3,1 puncte). Cetăţenii din Republica Mol-
dova continuă să perceapă eforturile gu-
vernanţilor în lupta anticorupţie ca fi ind 
inefi ciente. În acest context, lupta împotri-
va corupţiei trebuie să rămână o prioritate 
pentru ofi cialii de la Chișinău, fi ind nece-
sară implementarea angajamentelor asu-
mate la nivel internaţional și regional în 
vederea obţinerii unor rezultate pozitive, 
se conchide în raportul BCG.

Alina CODREANU,

participantă a Școlii 

de iarnă Anticorupţie,

Odessa, 2011 

Sondaj

Salariile decente Salariile decente 
și acţiunile sociale – și acţiunile sociale – 
ar diminua corupţiaar diminua corupţia

Chiar dacă lista celor mai ”corupte” profesii în Republica Moldova, nu e ţinută în mare 

secret, tinerii nu ezită să facă cozi la admitere exact la ușa facultăţilor care-i pregătesc pe 

”specialiștii în domeniu”.
Statistica referitoare la numărul de absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior 

din R. Moldova, arată că cei mai mulţi absolvenţi vin în domeniul economiei și știinţelor 

economice – 31%, drept și jurisprudenţă – 14,44 %, pedagogie – 12,04 %, inginerie și 

știinţe tehnice – 7,49 %, sociologie – 4,48%.

I-am întrebat pe studenţii facultăţilor de top care sunt, în opinia lor, cele mai ”corupte” 

profesii? I-am rugat să vină și cu soluţii potrivite, în opinia lor -  de prevenire și combatere a 

fenomenului corupţiei în Moldova.

Iată ce au spus tinerii: 
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OMUL 
ŞI ACTIVITATEA

Kenneth Joseph Arrow s-a născut pe 23 
august 1921 la New York. În anul 1940, a ab-
solvit Colegiul Economic din New York. În anii 
celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost în-
rolat în Forţele Militare Aeriene ale Statelor 
Unite ale Americii (1942-1946). A terminat 
războiul în calitate de ofi ţer-pilot. După război, 
în anii 1948-1949, a activat în calitate de pro-
fesor-asistent de economie la Universitatea 
din Chicago. Având capacităţi excepţionale, din 
anul 1949 până-n anul 1968, a activat în cali-
tate de profesor de economie la Universitatea 
Stenford. În anul 1968, a fost invitat să predea 
la Universitatea din Harward, unde a activat 
până-n anul 1974. Autoritatea de profesor de 
economie l-a făcut să fi e invitat şi la alte Uni-
versităţi din SUA.

În anul 1947, Arrow s-a căsătorit cu Selma 
Sveitar, are doi copii. Cu excepţia Premiului No-
bel (1972), Arrow s-a învrednicit de mai multe 
premii şi decoraţii. El e membru-titular al Aca-
demiei Naţionale a SUA, al Academiei de Ştiinţe 
a Finlandei, al Academiei de Ştiinţe a Marii Bri-
tanii, al Academiei Americane de Ştiinţe şi Arte, 
al Asociaţiei de Econometrie ş.a.

În anul 1951, Arrow a susţinut teza de doc-
torat la tema “Alegerea socială şi valorile indivi-
duale”, pe care a publicat-o în acelaşi an. Spri-
jinindu-sc pe ideile economice, lansate de către 
Paul Samuelson şi Abram Bergson, referitoare 
la depistarea condiţiilor (dacă astfel de condiţii 
pot exista), Arrow a arătat că, uneori, deciziile 
de grup pot fi  omise, pe cale raţională sau de-
mocratică, din sânul preferinţelor individuale.

 

TEOREMA 
IMPOSIBILULUI

Arrow credea sincer că “funcţia democratică 
şi socială a bunăstării” efectuează corelaţia din-
tre preferinţele individuale şi alegerea socială. 
Această corelaţie, după Arrow, trebuie să fi e 
în corespundere cu patru deziderate (cerinţi): 
1) tranzitivitate (dacă alegerea socială A e mai 
preferenţială decât alegerea B, iar alegerea B – 
decât alegerea C, atunci alegerea A e mai prefe-
renţială decât alegerea C; 2) efi cacitatea Pareto 
(o decizie alternativă nu poate fi  realizată, dacă 
există o altă alternativă realizabilă, capabilă să 
faciliteze viaţa membrilor societăţii şi care nu 
înrăutăţeşte situaţia nimănui); 3) lipsa dictaturii 
(alegerea socială nu se efectuează de un singur 
om); 4) independenţa altor alternative (alegerea 
dintre A şi B rămâne constantă, dacă se intro-
duce o a treia alegere, permisă logic, dar ireali-
zabilă ca variantă – C).

Arrow a demonstrat că toate aceste patru 
condiţii sunt în contradicţie. Aşadar, nici una 
din schemele sociale de ameliorare a bunăstă-
rii nu poate corespunde tuturor dezideratelor 
în mod simultan.

Simţind gradul mare de abstracţie al ideilor 
lansate, Arrow a hotărât să-şi clarifi ce ideile 
sale teoretice cu ajutorul “teoriei imposibilului”, 
elaborată de Condorse, matematician francez 
din secolul al XVIII-lea. Teorema lui Condorse 
este legată de alegerea bazată pe principiul 
majoritar, principiu folosit pe larg la obţinerea 
alegerii sociale în societăţile democratice şi în 
grupurile mici.

Arrow demonstrează principiul său prin 
intermediul următorului exemplu: se presu-
pune că există trei candidaţi la un post vacant: 
Adams (A), Smith (S) şi Johns (J). O treime din 
electorat au plasat candidaturile în felul urmă-

tor: A, S, J; o altă treime – S, J, A, iar ceilalţi 
alegători – J, A, S.

Aşadar, majoritatea electoratului au dat 
preferinţă candidatului A faţă de S, S faţă de 
J şi, oricât ar părea de paradoxal, J faţă de A. 
Dar aceasta din urmă contravine primului prin-
cipiu – principiului de tranzitivitate, elaborat 
de Arrow. Astfel, Arrow a dovedit următorul 
adevăr: elaborarea unei decizii democratice, 
înţeleasă în mod tradiţional, pur şi simplu, 
este principial imposibilă. Această teoremă a 
lui Arrow a rost criticată şi neînţeleasă de mai 
mulţi savanţi, dar importanţa ei analitică nu e 
pusă la îndoială de nimeni.

FONDUL DE IDEI 
ALE OPEREI ECONOMICE 
A LUI ARROW

Fondul de idei ale operei economice gravi-
tează în jurul a două mari compartimente eco-
nomice: teoria echilibrului economic general şi 
teoria bunăstării materiale şi spirituale.

În lucrarea sa din anul 1951, cu titlul “Extin-
derea teoremei economiei clasice a bunăstării”, 
Arrow a demonstrat că echilibrul economic 
general, în condiţiile pieţei concurenţiale, nu 
numai că se încadrează în “efectul Pareto”, dar 
orice repartiţie “Pareto-efectivă” poate fi  exerci-
tată numai în condiţiile de piaţă. De aici Arrow a 
ajuns la concluzia că nu e necesară o interven-
ţie statală directă (de exemplu, prin intermediul 
controlului asupra preţurilor) în funcţionarea 
mecanismului concurenţial al pieţei.

Arrow pleda pentru alte metode de reglare 
economică, metode indirecte, încât să nu fi e 
stingherită posibilitatea acţiunii libere a forţe-
lor pieţei. De exemplu: politica elastică fi scală, 
transferurile, subvenţiile etc. Concepţia inter-
venţiei indirecte a statului în economie a fost 
precizată în investigaţiile analitico-matematice, 
efectuate împreună cu un alt economist ameri-
can – Jerar Debre, prin prisma existenţei echi-
librului economic concurenţial în modelul eco-
nomico-matematic, în condiţiile plurităţii pieţe-
lor. Aceste investiţii analitice au lichidat lacuna 
din teoria echilibrului economic. Din punct de 
vedere metodologic, analiza economică a fost 
efectuată pe baza sintezei metodelor statistico-
matematice şi a topologiei – celei mai abstracte 
părţi a matematicii superioare.

Arrow a grupat rezultatele analitice, refe-
ritoare la echilibrul economic, în monografi a 

“Analize generale concurenţiale”, editată în anul 
1971, după 10 ani de căutări şi analize ştiinţifi ce 
în domeniul echilibrului economic, în corelaţie 
cu creşterea economică, repartiţia venitului, 
economiei imprevizibilului şi infl uenţa acestora 
asupra problemelor politice.

ARROW ŞI HICKS

Problemele enumerate mai sus au fost 
înmănuncheate în lucrarea sa din anul 1961, 
intitulată “Substituirea capitalului de către 
muncă şi efi cacitatea economică”. Această lu-
crare e inspirată de teoria lui Hicks cu privire la 
“elasticitatea substituţiei”. Arrow, aidoma lui 
Hicks, a demonstrat, pe bază de calcule sta-
tistico-matematice, un fapt ştiinţifi c de mare 
valoare, edifi cat în secolul al XIX-lea de către 
Marx în “Capital” (volumul I). Este vorba de 
“Legea acumulării capitalului” sau, cum zicea 
Marx, “Legea acumulării capitaliste”. Conform 
acestei legi, acumularea capitalistă duce la 
creşterea organică a capitalului (raportul din-
tre capitalul fi x (C) şi capitalul variabil (V) – C/V. 
Pe măsura dezvoltării masive a economiei de 
piaţă cu forma de organizare capitalistă. capi-
talul fi x substituie treptat capitalul variabil din 
componenţa venitului naţional. Consecinţele, 
după Marx, sunt dezastruoase: automatele, 
care dirijează sistemele de maşini, îi aruncă 
pe muncitori în stradă. Creşte volumul capita-
lului fi x, creşte bogăţia capitaliştilor la un pol, 
iar la alt pol – mizeria proletariatului. Apare 
situaţia revoluţionară.

Astfel vedea lucrurile Marx, în baza mo-
delului abstract construit de el, model în care 
concurenţa e perfectă, preţurile sunt fi xe, pro-
dusul global al unui an (după schema sa – nr. 1 
de “reproducere lărgită”) nu se realizează com-
plet şi apar crizele de supraproducţie, cu şomaj 
avansat, cu ruinări de întreprinderi. În fi ne, cu 
mizeria celor săraci. Marx a avut dreptate din 
punctul de vedere al metodei sale.

Dar activitatea economică din perioada 
de după Marx a arătat că el ar fi  avut drepta-
te, dacă în economie nu s-ar fi  produs mutaţii 
structurale fundamentale. Esenţa acestor mu-
taţii constă în faptul că între cele două sfere de 
producţie: nr. 1 – de producere a mijloacelor de 
producţie şi nr. 2 – de producere a bunurilor de 
consum a apărut o altă sferă intermediară – nr. 
3 – sfera serviciilor de producţie şi sociale, care 
solicită muncitorii disponibilizaţi din primele 
două sfere.

Sfera de servicii e de aşa natură, încât mun-
ca umană nu poate fi  mecanizată sau automa-
tizată, ca în primele două sfere. Şi, oricât ar 
părea de paradoxal, dar şi munca acestei sfere 
e destul de esenţială pentru venitul naţional, 
deoarece serviciile intră indirect în valoarea 
produselor sferelor nr. 1 şi nr. 2, care apare la 
suprafaţă în costul de producţie, iar apoi în pre-
ţul de vânzare.

Meritul lui Arrow, ca şi al lui Hicks, e cel de a 
fi  arătat că “elasticitatea substituţiei” capitalului 
cu muncă în prima sferă e mai mică (are drep-
tate Marx), dar în sferele nr. 2 şi nr. 3 e destul 
de frecventă şi, deci, el a ajuns la concluzia că 
produsele industriale ale SUA conţin mai mul-
tă muncă decât capital (la această concluzie a 
ajuns şi economistul american V.V. Leontiev).

La cele spuse mai sus trebuie de adăugat că 
Arrow a observat următorul fapt: în economia 
americană a crescut nu numai productivitatea 
muncii, dar şi salariul în baza creşterii califi cării 
forţei de muncă. În cartea sa din anul 1962 – 
“Esenţa cunoaşterii economice prin practică”, 
Arrow a arătat, pe bază analitică, că sectorul 
de producţie devine mai efi cace pe măsura 

avansării masei globale de producţie, fi indcă 
în acest proces perpetuu creşte esenţial cali-
fi carea muncitorilor şi experienţele de muncă. 
Acest fapt compensează “zgârcenia” capitaliş-
tilor, care nu doresc să investească în tehnolo-
giile moderne.

INVESTIŢIILE 
DE STAT

Arrow, fi ind impulsionat de ideea sporirii 
rolului economic al statului cu economie de 
piaţă, lansată de Keynes în anii ‘30, a pledat, ca 
şi acesta, pentru ideea că statul e, pur şi sim-
plu, dator să investească în economia ţării, în 
numele salvării următoarelor fenomene eco-
nomice: angajarea deplină a forţei de muncă, 
menţinerea echilibrului economic general şi 
parţial, în numele creşterii bunăstării populaţiei 
şi asigurării păcii sociale. Aceste probleme şi-
au găsit oglindire în lucrarea sa din anul 1970, 
intitulată “Investiţiile statale, norma profi tului şi 
politica fi scală optimă”.

Această lucrare a fost scrisă împreună cu 
Mordecam Curt. În ea Arrow a arătat relaţia 
dintre norma şi volumul profi tului şi volumul 
investiţiilor publice (statale). Problema inves-
tiţiilor a fost studiată şi analizată prin prisma 
corelaţiei cu creşterea economică, urbanizarea 
şi consecinţele ei, dezvoltarea economiei ma-
nageriale.

E necesar de menţionat faptul că analiza 
statistico-matematică, efectuată de Arrow, e o 
analiză pentru un cerc mic de economişti-ma-
tematicieni. De aceea unii laureaţi ai Premiu-
lui Nobel – Simon Kuznets, Vasili Leontiev şi 
Gunnar Myrdal – l-au criticat deschis pe Arrow 
pentru utilizarea matematicii superioare cu ele-
mente de tipologie în analiza economică.

Arrow nu s-a supărat, dar a ripostat că el 
nu se preocupă atât de matematica superioa-
ră, cât de problemele empirice ale economiei, 
care, mai devreme sau mai târziu, ies la lumi-
nişul social. Utilizarea matematicii i-a permis 
lui Arrow să modeleze procesele echilibrului 
economic în condiţiile unei concurenţe reale, să 
găsească echilibrul dintre volumul potenţial de 
bunuri economice şi servicii, pe de o parte, şi 
volumul care poate fi  realizat pe piaţa de desfa-
cere, pe de altă parte.

 

APRECIEREA OPEREI 
ECONOMICE A LUI ARROW

Opera economică a lui Arrow a fost apreci-
ată de către Fondul Nobel si Comitetul Nobel, 
decernându-i-se Premiul Nobel în domeniul 
economiei pe anul 1972, împreună cu Hicks, 
pentru aportul de pionierat în domeniul te-
oriei echilibrului economic general şi teoriei 
bunăstării.

Acordându-i-se Premiul Nobel, Arrow a 
menţionat: “... experienţa echilibrului (econo-
mic – n.a.) e atât de răspândită în conştiinţa tu-
turora, încât ea nu provoacă nicio nedumerire 
în rândul nespecialiştilor... Cel mai paradoxal e 
faptul că ei (nespecialiştii – n.a.) nu-şi pot ima-
gina situaţia durabilităţii sistemului (economic 
– n.a.) şi nu sunt dispuşi să se bizuie pe el, la 
cea mai neesenţială abatere de la condiţiile nor-
male”.

Marele merit al lui Arrow e că a dat o ex-
plicaţie abstract-teoretică celor mai reale pro-
bleme economice şi sociale. Kenneth Joseph 
Arrow este unul dintre cei mai dotaţi populari-
zatori ai teoriei economice.

Ion USTIAN

KENNETH JOSEPH ARROW (n. 1921)
Kenneth Joseph Arrow este laureat al Premiului Nobel în domeniul economiei pe anul 1972 (împreună cu John Hicks)
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 Sincere condoleanţe, din partea colectivului profesoral al catedrei 
„Drept Privat”, aducem şefului de catedră, dlui Evlampie Donos, 

în legătură cu decesul mamei sale. Dumnezeu să o odihnească în pace.

 Rectoratul şi administraţia ASEM este alături de şeful de catedră 
„Drept Privat”, dl. Evlampie Donos, la marea durere, provocată 

de trecerea în nefi inţă a mamei. Fie-i ţărâna uşoară.

 Exprimăm sincere condoleanţe dlui Evlampie Donos, şef-catedră 
„Drept Privat”, în aceste zile grele, de pierdere a celei mai dragi 

fi inţe de pe pământ, mama. Dumnezeu să o aibă în paza sa. Colectivul 
facultăţii Economie Generală şi Drept.

Lucrarea „Doctrine și economiști 
celebri” (autor: Dumitru Moldovanu, 
dr. hab., prof. univ., membru corespon-
dent al AȘM, membru al Uniunii Scri-
itorilor din Moldova) constă din două 
părţi. Partea întâi e întitulată: „Teorii, 
școli și doctrine economice clasice”, iar 
partea a doua: „Teorii, școli și doctrine 
economice contemporane”. Lucrarea 
se termină cu „Bibliografi e tematică 
selectă”.

Monografi a d-lui Dumitru Mol-
dovanu este o lucrare de excepţie. Ea 
poartă un caracter dublu: fi ind o lu-
crare analitică de cercetare novatoare 
și originală, totodată ne apare drept 
manual inovator la disciplina „doctri-
ne economice”. Stilul lucrării este un 
stil știinţifi c și riguros, împrospătat cu 
lejeritatea publicistico-literară proprie 
d-lui Moldovanu. Conţinutul lucrării 
este mixt și surprinzător, mereu „redes-
coperit și reinterpretat” la solicitarea 
provocărilor teoretice și practice, - pro-
vocări, lansate de timpul tumultuos în 
care trăim. Marele merit al autorului 
lucrării este acela, că dumnealui a plăz-
muit o teorie nouă la nivel de ipoteză 
cu denumirea: „teoria imaginaţiei cre-
ative”. Nu există nici un dubiu: „teoria 
imaginaţiei creative” ţine tocmai de 
un pionierat bine argumentat știinţifi c.

Autorul lucrării D. Moldovanu po-
sedă o stimă deosebită faţă de cititor. 
Despre aceasta vorbește un fapt cert: 
cele mai valoroase idei și concep-
ţii sunt subliniate în mod expres cu 
„bold”. Această metodă de expunere 
a materialului este un suport esenţial 
pentru cititor pentru a-și fi xa atenţia 
pe cele mai elocvente principii și valori 
ale știinţei economice.

Lucrarea d-lui D. Moldovanu cap-
tivează cititorul prin originalitatea sa, 
care vine de la gândul-cheie de „redes-
coperire și reinterpretare” a fondului 
de idei al știinţei economice ca atare. 
Apelăm la citatul din lucrarea de faţă: 
„Paradoxal, dar ideile economice nu 
dispar niciodată. Se modifi că tehno-
logiile, se schimbă viaţa materială a 
oamenilor, dar problemele economi-
ce cu care se confruntă ţările lumii 
rămân cam aceleași.”

Drept suport al afi rmaţiei sale au-
torul face trimitere la un gând inedit 
pentru multe generaţii de economiști, 
gând al marelui orator roman Cicero. 
Cităm: „Pentru ca Roma să nu dea fa-
liment, bugetul trebuie echilibrat, te-
zaurul trebuie reaprovizionat, datoria 
publică trebuie micșorată, aroganţa 

funcţionarilor publici trebuie mode-
rată și controlată, iar ajutorul dat altor 
ţări trebuie eliminat. Oamenii trebuie 
să înveţe din nou să muncească în loc 
să trăiască pe spinarea statului.” Auto-
rul are perfectă dreptate, menţionând: 
„incredibil, dar îndemnurile celebrului 
orator sunt și astăzi la fel de actuale ca 
acum două milenii!”

Autorul afi rmă la justa valoare fap-
tul cert, că multe teorii economice, for-
mulate cu sute sau mii de ani în urmă, 
reapar din nou în știinţa economică. 
Aici, autorul lansează trei argumente 
veritabile:

1. „…prefi xul „neo” a devenit o tră-
sătură caracteristică a știinţei econo-
mice contemporane: „neoliberalism”, 
„neokeynesism”, „neomonetarism”, 
„neoinstituţionalism”, „neomercanti-
lism” , etc.

2. În ultimii ani au prins noi rădă-
cini două idei demult uitate: 2a. „…
ideea lui Platon despre nemurirea 
sufl etului și misiunea Omului pe 
Pămînt, precum și; 2b. „…ideea socia-
liștilor utopici cu privire la reîmpărţi-
rea benevolă în folosul celor nevoiași 
a veniturilor obţinute de către cei bo-
gaţi”;

3. „…cei mai mari savanţi eco-
nomiști ai lumii au venit în știinţa 
economică din alte domenii de cerce-
tare!”.

Acest gînd este însoţit de o suită 
de nume de economiști celebri ai lu-
mii: W. Petty, F. Quesnay, C. Juglar, A. 
Smith, D. Ricardo, T. Malthus, L. Walras, 
F. List, C. Menger, E. Bohm-Bawrk, K. 
Marx, V. Pareto. T. Veblen, A. Marshall, 
etc. prin aceasta autorul a ajuns la fer-
ma convingere că știinţa economică 

include în sine fenomene din alte ști-
inţe: sociologie, matematică, istorie, 
psihologie, drept, etc. Și de aici încolo 
apare și necesitatea lărgirii sau îmbo-
găţirii programelor de studii pentru fa-
cultăţile de economie cu principii, idei, 
concepţii și valori, împrumutate din 
știinţele menţionate mai sus. Faptul 
acesta ar contribui la o împrospătare a 
gândirii economice în genere. Este cre-
ativ gândul autorului referitor la rolul 
benefi c nu numai a ideilor juste, dar 
și a erorilor unor școli economice și a 
unor practici economice.

Aici e locul de menţionat prospeţi-
mea expunerii concepţiilor economice 
ale școlilor tradiţionale, începând cu 
antichitatea și Evul Mediu și terminând 
cu keynesismul. Lucrarea câștigă prin 
faptul, că autorul a utilizat informaţie 
economico-știinţifi că mai puţin întâl-
nită la alţi autori. Este vorba: de „Codul 
lui Hammurabi”; de indienii antici, care 
insistau, că „mireanul care nu luptă 
pentru a aduna avuţie procedează 
imoral”; de glorifi carea elitei spiritu-
ale și condamnarea individualismului 
și a îmbogăţirii excesive în Grecia An-
tică; de ideea justiţiei sociale a sf. T. 
D’Aquino.

Autorul lucrării posedă nu numai 
cunoștinţe vaste economice, dar și un 
bogat spirit de observaţie. Exemplu: 
dumnealui citează o idee mai puţin 
cunoscută a lui J. Bodin, justă pentru 
totdeauna: „singura bogăţie a unei 
ţări sunt oamenii”. 

Autorul ajunge la justa concluzie, 
că: „…creșterea economică trebuie să 
fi e controlată de societate, care are 
misiunea de a asigura trecerea la o 
creștere circulară, cu folosirea deșeu-
rilor și refacerea resurselor naturale. 
Aceasta și este o creștere economică 
organică”.

Această propunere știinţifi că a au-
torului este miezul nu numai a aces-
tui capitol, dar și a întregii lucrări. Cu 
mare pietate faţă de teoria economică 
este scris capitolul XVII sub titlul: „Cei 
mai mari economiști ai lumii și ideile 
acestora”; - capitol scris sub semnul 
priorităţii „socialului” asupra „economi-
cului” în vederea realizării problemelor 
sociale ale ţărilor și popoarelor.

Rămâne să-l felicităm pe d-l Dumi-
tru Moldovanu cu această lucrare ori-
ginală și novatoare și să-i dorim: „Într-
un ceas bun”.

Ion USTIAN, 
conf. univ., dr. hab.

Până în prezent, istoria învăţă-
mântului economic din Republica 
Moldova și a Academiei de Studii 
Economice din Moldova încă n-au 
constituit obiect de cercetare al 
savanţilor. Lucrarea „ISTORIA 
ASEM: 20 DE ANI DE ASCENSI-
UNE” (autori: Grigore Belostecinic, 
rectorul ASEM, (coordonator); Ni-
colae Brânzilă, directorul muzeu-
lui ASEM și Andrei Prodan, redac-
tor-șef al ziarului ASEM „Curierul 
Economic”) este prima încercare 
de prezentare a istoriei Facultăţii 
de Economie, a celei de Economie 
a Comerţului și Merceologie și a 
ASEM în ansamblu. 

Sunt reconstituite și analizate, 
pe baza documentelor din Arhiva 
Naţională a Republicii Moldova, 
Arhiva Universităţii de Stat din 
Moldova și Arhiva ASEM, a unor 
publicaţii în ediţiile periodice eta-
pele principale din istoria Facul-
tăţii de Economie, de Economie 
a Comerţului și Merceologie și a 
ASEM. O importanţă deosebită 
au avut-o interviurile și mărturi-
ile unor personalităţi de valoare 
(Valeriu Muravschi, Nicolae Mic-
șanschi; academicienii Boris Mel-
nic, Petru Soltan, Sergiu Chircă; 
primul vicerector al ASEM Vasile 
Șoimaru), care au participat ne-
mijlocit la fondarea ASEM.

În lucrare sunt relevate pre-
misele și condiţiile istorice, în 
care a fost înfi inţată Facultatea 
de Economie, confruntările în 
jurul problemei privind necesi-
tatea pregătirii economiștilor în 
cadrul Universităţii. Sunt descrise 

Cu ocazia aniversării a 20 de 
ani de la fondarea Academiei de 
Studii Economice din Moldova, 
a fost publicată cartea „Doctori 
Honoris Causa ASEM (ediţie jubi-
liară)”, autorii căreia sunt Grigore 
Belostecinic (coordonator), Ni-
colae Brânzilă și Andrei Prodan. 
Prima ediţie a cărţii a apărut loc 
în anul 2007. Lucrarea conţine 
informaţii despre fi ecare perso-
nalitate care s-a învrednicit de ti-
tlul Doctor Honoris Causa ASEM. 
„Ideea de a scrie o carte despre 
doctorii Honoris Causa a venit 
din partea dlui rector și a luat 
foc, întrucât cartea este o fi lă 
din istoria ASEM”, a spus Nicolae 

Brânzilă. „Informaţia a fost culea-
să din arhiva ASEM, deoarece din 
1995, ASEM a primit dreptul de a 
oferi acest titlu”, a mai adăugat 
dânsul. Andrei Prodan susţine 
că ASEM deși are o vârstă relativ 
mică, se poate  mândri cu o isto-
rie bogată, plină de evenimente 
speciale. ”Cartea conţine date bi-
ografi ce și informaţii despre ac-
tivitatea știinţifi că a celor 27 de 
doctori Honoris Causa ai ASEM. 
Aceasta este destinată informă-
rii publice, mai ales studenţilor, 
care trebuie să-și cunoască pre-
decesorii, personalităţile deose-
bite”, a mai menţionat redactorul 
ziarului „Curierul Economic”.

„Doctori Honoris Causa ai ASEM”

„DOCTRINE ȘI ECONOMIȘTI CELEBRI”

„Istoria ASEM: 
20 de ani 
de ascensiune”
momentele cele mai importante 
ale îndelungatei sale istorii, cu o 
trecere în revistă a principalelor 
evenimente care au punctat dez-
voltarea ei. 

Așadar, în măsura posibilită-
ţilor, sunt abordate aspecte din 
istoria ASEM, de la constituirea 
Facultăţii de Economie (1953) și 
activitatea până în prezent.

Trebuie de menţionat că o im-
portantă contribuţie la dezvolta-
rea învăţământului economic uni-
versitar din Moldova, de la a cărui 
fondare se împlinesc 58 de ani, au 
avut-o rectorii Universităţii de Stat 
din Moldova – Victor Cepurnov, 
Alexei Medvedev, Boris Melnic, 
rectorii Institutului Politehnic – 
Sergiu Rădăuţan și Vladimir Anto-
seac, decanii Facultăţilor de Econo-
mie și de Economie a Comerţului și 
Merceologie: Marlen  Makeenko, 
Ion  Mocan, Viorel Ţurcanu, Mi-
hail  Carauș, Petru Secrieru, Vasi-
le Reșetnic și Tudor Tuhari. 

Merită să menţionăm aici și alte 
personalităţi din domeniul știinţei 
și învăţământului economic, care 
au adus o contribuţie deosebită la 
dezvoltarea știinţei și învăţămân-
tului economic, profesorii și confe-
renţiarii universitari: Sergiu Chircă, 
Victor Căun, Ion Ustian, Nadejda 
Șișcan, Ilie Blaj, Andrei Cojocari, Va-
leriu Umaneţ, Mihai Patraș, Serghei 
Petrovici și mulţi alţii.

Un rol incontestabil în obţi-
nerea realizărilor instituţiei noas-
tre le-a revenit celor trei rectori 
ai ASEM – Paul Bran, Eugeniu 
Hrișcev și Grigore Belostecinc, 
precum și întregului colectiv de 
profesori, personalului adminis-
trativ și auxiliar. 

Autorii exprimă sincere mul-
ţumiri prorectorilor ASEM, deca-
nilor, tuturor șefi lor de catedre, 
șefi lor de servicii și departamen-
te, conducătorilor Bibliotecii știin-
ţifi ce ASEM, conducerii Colegiului 
Naţional de Comerţ pentru spriji-
nul acordat ca această lucrare să 
fi e cât mai completă. 


