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Stimaţi colegi, dragi studenţi!

La cumpăna dintre ani, când gândurile noastre, ale tu-

turor, se îndreaptă cu speranţă spre Anul Nou pe care ne 

pregătim să-l întâmpinăm cu încredere şi cu bucurie, vă 

adresez cele mai calde şi sincere urări de bine. Fie ca sărbă-

toarea sfântă a Crăciunului să vă umple casa de dragoste, 

lumină, fericire şi linişte sufl etească. Să aveţi un An Nou 

cât mai bun, cu sănătate, belşug în toate, succese la învă-

ţătură şi noi realizări în activitatea pe care o desfăşuraţi. 

Crăciun fericit! La mulţi ani!

 Grigore BELOSTECINIC,

Rector al ASEM

Aho, Aho!
Foaie verde doi scaieţi
Trageţi roata, măi studenţi,
Și veniţi cu mic, cu mare
Să le facem o urare
Celor de la rectorat,
La profesori, decanat!
Să le zicem, azi, de bine
Pentru anul care vine!

Dă-te, frate, la o parte
Să le zic de sănătate,
Căci trudesc în academie
Din toamnă - pînă-n vară tîrzie!
Să ne facă economişti,
De tot felul activiști,
Să facem bani cu ciocanul
Acum și în tot anul.

Domnule rector prim,
Noi, din sufl et, vă dorim
Numai ani cu bucurii
Fericire, împliniri!
La copii și la nevastă
Să aveţi de toate-n casă!
Să rămâneţi tot în frunte
Cu succese și mai multe!

Hai, veniţi, colegi colea,
Lângă mine-alăturea,
Să le facem o urare

Pentru meritul mare,
Celor de la decanat
Care mult ne-au ajutat.
- Nu fi ţi supăraţi pe noi,
Că nici nu prea învăţăm,
Şi mai mult noi ne distrăm.
Va veni o vreme-n care 
Vom da seama fi ecare,
Cu mediile la concurs
Unul jos și altul sus!

Şefi -catedră, prodecani,
La Anul şi La Mulţi Ani! 
Dragi ne sunteţi şi stimaţi, 
Primiţi azi de la studenţi
Calde vorbe de urare 
La ziuă de sărbătoare!
Bunătatea s-o păstraţi
Și pe noi să ne-ajutaţi!
Să aveţi și sănătate
Că-i mai bună decât toate!                 
Dragele noastre secretare,
Cât mai mari s-aveţi salarii!
Să fi ţi cât mai elegante
Și cu noi să fi ţi galante.
Cu frunţile descreţite,
În euro să fi ţi plătite!
Sănătate sufl etească, 
Toate să vi se-mplinească!

Dragi profesori, să trăiţi,
Ani mulţi și fericiţi,
Zile multe și senine,
Și de bucurie pline
Pe la anu’ mai departe,
Câte litere-s prin carte!
Să trăiţi, dragi profesori,
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Cum e pomul plin cu fl ori,
Cum e câmpul primăvara,
Și cerul cu stele seara!
Oameni aţi dorit să fi m 
Iată, noi vă mulţumim!

Aho, aho copii si fraţi
Staţi puţin și nu plecaţi,
Mai avem noi o urare
Pentru truda lor cea mare.
Curierul Economic să ne trăiască
Cu articole să ne uimească,
Inspiraţie multă vă dorim
Să avem cu ce să ne mîndrim,
Iar, în anul care vine,
Vă urăm numai de bine!

Dragi colegi, iubiţi studenţi,
La anul să fi ţi mai isteţi!
Noi vă sfătuim, ca fraţi,
Să munciţi, să învăţaţi, 
Nu chiuliţi și nu stricaţi,
Note bune să luaţi!
Succesul să vă însoţească,
Răul să vă ocolească.
În viaţă, s-aveţi de toate
Bucurii și sănătate.
De ASEM să nu uitaţi
Să veniţi să ne uraţi!
                            
Hai, o dată, studenţei,
Ia strigaţi mai tare:
Hăăiiiiiiii - Hăi!

La Mulţi Ani!!!
V-a urat 

Nadejda BORTA

Ajută-l pe Dumnezeu 
să-i dea lui Dumitru 
o inimă adevărată!
Consiliul facultăţii Business şi Administra-

rea Afacerii aduce cele mai sincere recunoş-
tinţe studenţilor care nu au fost indiferenţi la 
soarta lui Dumitru Iorga, student la ASEM, 
facultatea BAA, specialitatea Turism. 

La cei 20 de ani ai săi el are  nevoie urgent 
de un transplant de cord. 

În cadrul campaniei de culegere de fon-
duri s-au colectat 16.864 de lei, bani care au 
fost depuşi de către Consiliul BAA la BC,,Vic
toriabank’’S.A.,CB:VICBMD2X871, cont nr: 
22334091745.

Cei care doresc să-l ajute pe Dumitru, bă-
iatul cu inima „în geantă” acum, pot face în 
continuare donaţii la contul indicat mai sus. 
Mulţumim celor care în ajunul sărbătorilor de 
iarnă au contribuit la viitoarea inima a lui Du-
mitru. Poţi contribui şi tu ca în 2012 Dumitru 
să poarte cărţile, nu inima în geantă.  E atât de 
simplu să fi i generos...

Sărbători fericite!!!
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Eligibili pentru concurs sunt studenţii 
ASEM, din anii de studii II și III. De asemenea 
nu se acceptă o medie mai mică de nouă și 
se ia în consideraţie implicarea aplicanţilor în 
activităţile extra academice. Bursă constă din 
1000 de lei, oferită lunar timp de zece luni, 
din septembrie până în luna iunie.

Nicolae este bucuros că a benefi ciat de 
bursă și mulţumește catedrei, senatului și co-
legilor pentru susţinere și vorbe bune. Pe vii-
tor a fost încurajat să-și facă stagiul la AGEPI, 
ulterior posibil să fi e și angajat.

Evenimentul a început cu un cuvânt de 
salut din partea prorectorului ASEM, dna 
Ala Cotelnic și decanul facultăţii „Business și 
Administrarea Afacerilor”, Angela Solcan. S-a 
menţionat despre faptul că studenţii mun-
cesc mai bine în echipe mici, iar iniţiativa 

AGEPI de a oferi bursa de merit este un lu-
cru lăudabil. Anul acesta au fost depuse trei 
dosare, însă prorectorul ASEM, Ala Cotelnic 
speră că la anul studenţii vor fi  mai activi, re-
ceptivi și curajoși.

Svetlana Munteanu, vicedirectoarea 
AGEPI a spus că oarecum este invidioasă, în 
sensul bun al cuvântului pe studenţii de la 
ASEM. „Sunt puţin geloasă pe voi, pentru că 
cunoașteţi toate secretele managementului, 
poate nu-i târziu, fac un master”.

La eveniment au fost prezenţi prorec-
torul ASEM, Ala Cotelnic, decanul facultăţii 
„Business și Administrarea Afacerilor”, Ange-
la Solcan și vicedirectoarea AGEPI, Svetlana 
Munteanu, dar și studenţii ASEM care și-au 
încercat norocul la concursul din acest an.

Corina MOROZAN

Bursă AGEPI 
pentru studenţii ASEM

Premieră la ASEM. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

a oferit prin concurs o bursă de merit AGEPI. Câștigătorul  este Nicolae 

Cucer, student la facultatea „Business și Administrarea Afacerilor”. Bu-

curia a fost și mai mare cu cât oferirea bursei a coincis cu ziua de naștere 

a învingătorului.

O echipă de șase studenţi ai 

facultăţii Economie Generală și 

Drept au reprezentat ASEM-ul 

în cadrul Conferinţei Naţionale 

știinţifi co-practice ”Reafi rmarea 

drepturilor fundamentale al ce-

tăţeanului prin prisma Declaraţi-

ei Universale a Drepturilor Omu-

lui”, organizată de către USEM, la 

9 decembrie curent, în ajun de 

Ziua Internaţională a Drepturilor 

Omului.

La deschiderea conferinţei, 
au participat reprezentanţi ai mai 
multor instituţii și organizaţii de 
ocrotire a drepturilor omului cum 
ar fi : Anatolie Munteanu, directorul 
Centrului pentru Drepturile Omu-
lui din Moldova, Dumitru Pulbere, 
judecător, Curtea Constituţională, 
Andrei Pîntea, Procuratura Gene-
rală, Anatolie Țurcanu, Consiliul 
Superior al Magistraturii, Andrei 
Smochină, Academia de Știinţe a 
Moldovei, Lilian Apostol, Ministerul 
Justiţiei.

Cu un amplu raport despre res-
pectarea drepturilor omului în Mol-
dova a venit Anatolie Munteanu, 
care este și avocat parlamentar.

La conferinţă au participat re-
prezentanţi de la instituţii de în-
văţământ superior din Chișinău – 
USEM, ASEM, USEM, ULIM, UASM, 
IRIM și de la universităţile din Bălţi, 
Cahul și Comrat. Cei șase studenţi 

 Studenţii ASEM vorbesc despre 
drepturile fundamentale ale omului

în anul III ai ASEM – Maria Chetrușca, 
Natalia Slepuhin, Irina Barbă, Corina 
Oprea, Virgiliu Mînăscurtă și Iacob 
Cașcaval au prezentat comunicări la 
tematica drepturile omului și anu-
me – drepturile femeii în societatea 
modernă, drepturile copilului, ne-
discriminarea, drepturile persoane-
lor cu dizabilităţi și non-violenţa în 
familie.

Pe lângă comunicări și referate, 
au avut loc dezbateri publice, discu-
ţii pe marginea subiectelor expuse, 
întrebări și răspunsuri – toate pu-
nând accent pe necesitatea respec-
tării drepturilor omului în Republica 
Moldova.

Alina Codreanu, asistent univer-
sitar, catedra Drept Public, coordo-

natorul studenţilor de la ASEM, a 
menţionat: ”Am acceptat cu plăcere 
invitaţia colegilor noștri de la Uni-
versitatea de Studii Europene de a 
veni cu rapoarte la acest subiect, or, 
catedra Drept Public este deschisă 
spre colaborare. Ziua Internaţională 
a Drepturilor Omului este una dintre 
cele mai importante, dat fi ind faptul 
că Omul, cuprinde întregul univers, 
iar drepturile și libertăţile lui trebuie 
cunoscute și respectate”.

De menţionat că colaborarea 
studenţilor de la cele nouă universi-
tăţi nu se termină aici, în primăvară, 
preconizându-se o altă activitate ex-
tracurriculară.

Gheorghii CIOLAC

Pentru a pătrunde în esenţa liber-
tăţii și a-i descoperi subtilităţile, stu-
denţii anului I de la facultatea Finanţe, 
îndrumaţi fi ind de profesoara de fi lo-
sofi e, Galina Ţurcan, conf. univ., dr., au 
răspuns provocării de a participa la cea 
de-a treia ediţie a duelului intelectual 
,,Minerva”, care a avut loc la 1 decem-
brie.

Echipele participante: ,,Magna 
Charta Libertatum” și ,,Astra” au avut de 
înfruntat cinci ,,probe de foc”, misiune 
deloc ușoară, însă care a fost materia-
lizată cu brio, datorită creativităţii și te-
nacităţii de care au dat dovadă. Prima 
etapă a duelului a fost prezentarea echi-
pelor, în cadrul căreia ambii concurenţi 
au pregătit fi lmuleţe în care au îmbinat 
organic originalitatea abordării subiec-
tului propus, simţul umorului, prezen-
tarea neordinară a specifi cului libertă-
ţii în concepţia fi ecărui participant și, 
totodată, a coeziunii de grup. În cadrul 
probei secunde - „Întrebări-fulger” au 
fost evaluate cunoștinţele protagoniș-
tilor concursului la capitolul Filosofi a 
libertăţii, acumulate prin studierea 
consecventă a unei bibliografi i extinse 
și dorinţa nestrămutată de a percepe 
cu adevărat chintesenţa ideilor contra-
dictorii emise de fi losofi .  

Următoarea rundă - concursul ese-
urilor a necesitat etalarea concepţiilor 
economiștilor în formare cu privire la 
tema: ,,Libertatea omului de afaceri”. 
În acest context, libertatea omului de 
afaceri a fost catalogată drept un feno-
men aparte, deoarece implică un cadru 
specifi c, constituit din relaţii comer-
ciale, sistem fi nanciar, valori morale 

caracteristice și anumite elemente de 
business. 

Căpitanii echipelor: Eugenia Oaie-
neagră (,,Magna Charta Libertatum”) 
și Mihaela Lavraniuc (,,Astra”) au fost 
supuse unei probe speciale, constitui-
tă din întrebări reciproce și o întrebare 
provocatoare de la juriu, prilej de ma-
nifestare a spontaneităţii, calităţilor 
analitice și oratorice, aprecierile neîn-
târziind să apară. Culminaţia duelului 
a fost Tema de acasă, care a presupus 
prezentarea unei scenete ce ar proiecta 
libertatea în viziunea tinerei generaţii. 
Ambele echipe s-au bucurat de apreci-
erea juriului și adeziunea publicului la 
această probă, echipa ,,Astra” evidenţi-
indu-se prin latura afectivă și promova-
rea libertăţii faţă de viciile contempo-
rane, iar ,,Magna Charta Libertatum”- 
prin abordarea pertinentă a fi losofi ei 
lui Jean-Paul Sartre raportată cu talent 
la concepţiile pragmatice ale lui Bill Ga-
tes. Membrii juriului: Ana Gumovschi, 
conf. univ., dr., prodecan al facultăţii 
,,Finanţe”, Tudor Dumitraș, conf. univ., 
dr., șef-catedră „Filosofi e și Politologie” 
și Lilian Gîrbu, președintele Consiliului 
Studenţesc al Facultăţii ,,Finanţe” au 
fost entuziasmaţi de calitatea înaltă a 
pregătirii participanţilor.  Competiţia 
a fost una foarte strînsă, drept dovadă 
fi ind rezultatele: ,,Magna Charta Liber-
tatum” (23 p.) și ,,Astra” (22 p.). 

Căpitanul echipei ,,Astra”, Mihaela 
Lavraniuc a afi rmat următoarele: ,,Edi-
ţia a III-a a duelului intelectual ,,Miner-
va” a constituit un impuls pentru toţi 
participanţii de a se detașa de universul 
comod al prozaicului. Am avut posibili-

tatea să profi lez, nu doar pentru sine, 
multitudinea de accepţiuni pe care o 
prezintă noţiunea de libertate în planul 
temporal al existenţei umanităţii”.

Proiectîndu-și impresiile cu privire 
la competiţia pe care a însufl eţit-o cu 
o aleasă dăruire, Galina Ţurcan măr-
turisește: ,,Sunt foarte bucuroasă că 
acești minunaţi tineri, studenţi la facul-
tatea „Finanţe”, au decis să consacre o 
parte din timpul lor liber studierii unei 
teme pe cât de complexe, pe atât de 
interesante – Libertatea. Pregătindu-
se pentru acest concurs, studenţii au 
obţinut cunoștinţe noi, dar, ce este mai 
important, au acumulat experienţă de 
lucru în echipă și au aplicat informaţia 
obţinută pentru a asigura derularea cu 
succes a acestei activităţi știinţifi co-
culturale. Le doresc tuturor participan-
ţilor multe succese. Mulţumiri aparte 
pentru efortul intelectual, artistic dar 
și organizatoric Mihaelei Lavraniuc (că-
pitanul echipei „Astra”) și Eugeniei Oai-
eneagră (căpitanul echipei victorioase 
„Magna Charta Libertatum”)”.

”Acest duel a fost o experienţă deo-
sebit de constructivă pentru noi, parti-
cipanţii, întrucît am reușit să ne punem 
întrebări esenţiale asupra valenţelor li-
bertăţii și să le decriptăm răspunsurile. 
Acum putem afi rma cu certitudine că, 
pentru a fi  liberi în adevăratul sens al 
cuvîntului, trebuie să reaprindem pro-
priile lumini ale entuziasmului, să de-
pășim toate impedimentele, să inves-
tim sufl et și creativitate în tot ceea ce 
facem”, au concluzionat participanții.

Eugenia OAIENEAGRĂ

Duelul Intelectual ,,Minerva” la a III-a ediţie
Deși este o noţiune de o vădită complexitate, ni s-ar putea părea că 

libertatea este un concept ce nu mai necesită o analiză minuţioasă, de-

oarece este omniprezent în societatea contemporană, cel puţin la nivel 

declarativ.
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Bursele de Merit 2011 au fost  oferite în 
cadrul Ceremoniei Festive, organizate pe 19 
decembrie în incinta Teatrului Naţional “Mi-
hai Eminescu”, de către Centrul de Informa-
ţii Universitare.  

Ediţia curentă a concursului, a șaispreze-
cea la număr, s-a desfășurat sub egida Con-
siliului Rectorilor din Republica Moldova, cu 
suportul fi nanciar al BC Moldova Agroind-
bank SA și al Companiei Orange Moldova.

Cei mai buni studenţi și masteranzi din 
ţară vor benefi cia de burse anuale în valoare 
a câte 12000 lei. 

În cadrul concursului au fost depuse 
245 dosare de la 18 instituţii universitare 
din Republica Moldova, iar în rezultatul 
evaluării dosarelor depuse și a prestaţiei 
candidaţilor la interviu, organizat într-o lim-
bă străină, 35 de studenţi din ultimul an de 
studiu, ciclul licenţă, de la 8 instituţii univer-

Cinci studenţi ai ASEM au câștigat 
Bursele de Merit 2011

Declaraţiei Universală a Drepturilor 
Omului este un document internaţional 
unic, în care, pentru prima dată în istoria 
umanităţii, au fost enunţate în mod so-
lemn drepturile și libertăţile fundamen-
tale ale omului.

Ziua Internaţională a Drepturilor 
Omului este o zi a solidarităţii umane, 
deoarece, prin adoptarea Declaraţiei, 
de către Adunarea Generală a ONU, au 
fost depășite frontierele naţionale, di-
ferenţele etnice și politice, statele sem-
natare propunându-și să conlucreze în 
scopul susţinerii umanităţii în toată di-
versitatea sa, indiferent de religie, rasă, 
convingeri etc. 

Principiile enunţate în cuprinsul 
Declaraţiei reprezintă un ideal comun 
al societăţilor democratice, care, asigu-
rând recunoașterea și aplicarea lor, pro-

movează respectul pentru drepturile și 
libertăţile fi inţei umane.

Dintre invitaţii speciali, Eduard Miha-
laș, Președintele Consiliului Naţional al 
Tinerilor din Moldova, a ţinut o discuţie 
cu studenţii privind drepturile tinerilor 
în Republica Moldova.

Angela Frolov, reprezentant al Orga-
nizaţiei “GenderDoc Moldova” a prezen-
tat o informaţie pe marginea proiectului 
de lege cu privire la antidiscriminare.

Studenţii s-au implicat destul de 
activ, cei din anul III și IV au pregătit co-
municări la tema discutată, iar studenţii 
anului I și II au participat la un concurs 
al posterelor tematice, fi ind foarte in-
genioși și exprimând fără cuvinte, cât 
de important este fenomenul respec-
tării drepturilor omului. Dintre cele mai 
interesante subiecte abordate au fost: 

Ziua Internaţională a Drepturilor Omului 
marcată la ASEM

Studenţii specialităţii Drept au fost actorii principali ai manifestaţiei 

știinţifi ce dedicate Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, marcată în 

fi ecare an, la 10 decembrie.

Ideile de afaceri au variat de la caz la 
caz. Instalarea panourilor LED, asistenţă 
în pregătirea dosarelor pentru aplicarea 
la studii peste hotare, consultaţii juridi-
ce prin telefon, comercializarea vouche-
relor de reducere, broker de asigurări, 
oferirea surprizelor unicale, sunt câteva 
din ideile de afaceri înregistrate în com-
petiţie. De asemenea, tinerii întreprin-
zători au venit cu metode de obţinere a 
energiei electrice din energie solară prin 
motorul stirling, dar și publicitatea indo-
or în lifturile blocurilor rezidenţiale.

La concurs participă persoane care 

în perioada desfășurării concursului au 
calitatea de studenţi, la secţia zi,ai ASEM 
din ciclul I–Licenţa (anul 1, 2, 3), ciclul 
II–Masterat, anul 1. Câștigătorii concur-
sului (deţinătorii locului I, II, III) vor be-
nefi cia de spaţii pentru ofi cii în încinta 
Incubatorului de Afaceri. Aceștia vor fi  
desemnaţi pe 23 decembrie 2011. Fina-
liștii vor benefi cia de cadouri și premii 
din partea partenerilor.

Printre participanţi se numără, Radu 
Marian, Tatiana Musuc, Oleg Botnaru, 
Nicolai Cerescu, Ilie Negura, Veronica 
Ciochină , Ala Scripnic, Cristina Cucuta, 

În competiţie s-au înscris circa 100 
de persoane în grupuri a câte 3-4 persoa-
ne. Emoţionaţi, dar siguri pe ei, echipele 
au avut la dispoziţie zece minute pentru 
a-și prezenta proiectul. La capitolul ori-
ginalitate, studenţii ASEM au ce spune, 
domnișoare cu eșarfe roșii, o echipă în-
treagă având prinse la haină insigne ori-
ginale sau unii concurenţi au ieșit în faţa 
juriului îmbrăcaţi la fel, astfel au transmis 
mesajul proiectului mai bine. 

Studenţii au venit cu idei inedi-
te privind proiectele de marketing 
(2011-2012), pentru compania „Student 
Adventure”din Moldova. Compania re-
spectivă va aloca resursele necesare 
pentru punerea în practică și testarea 
ideilor studenţilor care au participat la 
concurs. Pe lângă prezentările  power-
point, echipele au adus poze, au făcut 
colaje, doar pentru a fi  mai convingători 
în faţa juriului.

Participanţii spun că pentru ei aceas-
ta este o șansă de a se afi rma, de a pune 
în practică tot ce au învăţat la orele de 
marketing și de a se diferenţia printre 
ceilalţi studenţi. Această participare le 
oferă șansa de a simţi pe propria piele 
ce înseamnă elaborarea unui proiect de 
marketing, cât de pretenţioși pot fi  clien-
ţii și cât de imprevizibilă este piaţa.

Potrivit lui Vitalia Rapcea, lector univ. 
catedra marketing și logistică,  lupta a 
fost crâncenă, dar au câștigat cei mai 
buni. “De reţinut este faptul că studen-
ţii implicaţi vor putea pune în practică 
propunerile lor și vor primi bani pentru 
aceasta. Așteptăm cu nerăbdare ediţia a 
II-a a concursului când sperăm să avem 

și mai mulţi participanţi”, a adăugat Vita-
lie Rapcea. 

La eveniment a fost prezent rectorul 
ASEM, Grigore Belostecinic. Acesta le-a 
urat succes, baftă și speră că și-au făcut 
notiţe la lecţiile lui.

Cu titlu de încurajare, câștigători 
sunt toţi cei care au participat, dar în 
turul doi al concursului au fost admise 
doar 11 echipe. Locul I a fost ocupat de 
studenţii grupei MKL 294, Lucia Bivol,  
Doina Isaeva, Olga Garabagiu, Natalia 
Turcan. Locul II aparţine studenţilor din 
grupa MKL 296, Dana Dubit, Alina Cor-
nea, Daria Rusetcaia, Cristina Arhiri. Lo-
cul III a revenit lui Mihai Blîndu, Sanda 
Sîrghi, grupa 294 și Maxim Romina, Ma-
ria Zdragus, MKL296. Menţiune a primit 
grupul format din Nicolae Cerescu și Ser-
giu Fratescu, MKL 106.

Juriu a fost format din directorul 
“Student Adventure”,  Nicolae Jantic, 
Oxana Savciuc, șefa Catedrei Marketing 
și Logistică, conf univ., prodecan BAA, 
Igor Melnic, lectorul univ la catedra Mar-
keting și Logistică, Vitalie Rapcea și Iurie 
Ichim, director general Taxe.md. După 
fi ecare prezentare, membrii juriului au 
adresat întrebări concurenţilor referitor 
la fezabilitatea proiectului. Studenţii la 
rândul lor nu s-au lăsat intimidaţi și au 
răspuns întrebărilor așa cum au știut ei 
mai bine. 

Concursul „Cel mai bun proiect de 
marketing” a fost organizat  de facul-
tatea „Business și Administrarea Afa-
cerilor”, catedra Marketing și Logistică, 
ASEM.

Corina MOROZAN

Eugeniu Ganţa, Denis Mistrean, Valeria Cojocari (Licenţă) și Valentin 

Rotaru, Mariana Ceban (Masterat) sunt cei 5 studenţi din 50 care au câști-

gat anul acesta prestigioasa Bursă de Merit, în valoare de 12000 lei.

sitare și 15 masteranzi de la 10 instituţii uni-
versitare din ţară au primit Burse de Merit.

Învingători în concurs au fost selectaţi 
de o Comisie de Experţi independentă, 
constituită din reprezentanţi ai comunităţii 
academice. 

Pe parcursul celor șaisprezece ediţii 
anuale ale concursului peste 3800 de stu-
denţi au aplicat concursului, dintre care 
1080 de studenţi au benefi ciat de Burse de 
Merit, iar Ceremonia Festivă de decernare a 
burselor a devenit un eveniment remarcabil 
în viaţa universitară din Moldova. 

Alina CONREANU

”Dreptul la viaţă – trafi cul de fi inţe uma-
ne”, ”Protecţia consumatorului”,”Principiul 
nediscriminării pe bază de orientare sexu-
ală”, ”Protecţia drepturilor omului în UE”, 
”Drepturile persoanelor în etate” ș.a.

Coordonatorii programului, Alexan-
dra Tighineanu, lector superior și Liliana 
Rotaru-Maslo, conf. univ, catedra Drept 
Privat, au vorbit despre importanţa aces-
tei zile, menţionând:

 „În fi ecare an, la 10 decembrie, în 
lumea întreagă, este sărbătorită Ziua 
Internaţională a Drepturilor Omului. 
Primul articol al Declaraţiei Universale 
consemnează că “toate fi inţele umane 
se nasc libere și egale în demnitate și 
în drepturi”. Această dată reprezintă un 
moment al victoriei raţiunii asupra igno-
rării, dispreţuirii și încălcării drepturilor 
omului, cu care se confrunta umanita-
tea și care au impus întreprinderea unor 
măsuri pentru protejarea demnităţii și 
valorii umane”.

”Catedra Drept Privat, împreună cu 
studenţii specialităţii Drept, nu au rămas  
indiferenţi faţă de acest eveniment și am 
decis să-l consemnăm prin organizarea 
unei manifestaţii știinţifi ce, în cadrul că-
reia au fost discutate mai multe subiecte 
actuale ce ţin de drepturile omului în Re-
publica Moldova și în special drepturile 
tinerilor, copiilor, a persoanelor în etate 
etc.”, a conchis Alexandra Tighineanu.

La fi nal, studenţii au ajuns la conclu-
zia că fi ecare în parte trebuie să aibă con-
știinţa importanţei acestei zile, care evocă 
aspiraţia cea mai înaltă a omului:  dorin-
ţa  de libertate și de dreptate,  deoarece 
numai eforturile conjugate vor contribui 
la atingerea valorilor consacrate în Decla-
raţia Universală a Drepturilor Omului.

Gheorghii CIOLAC

Un nou val de afaceri la Incubatorul ASEM
Concursul ideilor de afaceri este pe ultima sută de metri. Incubatorul 

de afaceri al ASEM urmează ca pe 23 decembrie să anunţe câștigătorii 

celor mai originale idei. Studenţii au fost inventivi,  astfel au fost depuse 

planuri de afaceri de la traducerea fi lmelor în limba română la magazine 

on-line pentru copii. În cursă s-au înscris 18 participanţi, unii nefi ind la 

prima încercare.

Ilia Mamatiuc, Olga Turcan, Mihail Șalo-
pa, Olga Ionel; Nicolae Burlacu, Dumitru 
Moraru, Tatiana Șașu, Vlad Garabagiu; 
Grigore Sofroni; Andrei Doni, Eugeniu 
Mateico, Adrian Stanciuc, Steluţa Mazilu. 
Criteriile de selectare ale proiectelor de 
afaceri au fost, originaliatea, viabilitatea, 
aspectul inovator, benefi ciile obţinute 
din produs/serviciu și interesul antre-
prenorial.

Pentru al 7-lea an, Incubatorul de 
Afaceri al ASEM organizează Concursul 
Ideilor de Afaceri. Acest eveniment oferă 
oportunitatea studenţilor care doresc să 
demareze o afacere să transforme ideile 
lor inovative în afaceri reale. Concursului 
Ideilor de Afaceri este o iniţiativă a ASEM 
și a fost organizat pentru prima dată în 
anul 2005 pentru studenţii de la Acade-
mia de Studii Economice.

Corina MOROZAN

Primul Concurs de Marketing – 
emoţii și noi perspective

În pofi da problemelor tehnice, a microfonului care nu se lăsa îmblân-

zit, concursul „Cel mai bun proiect de marketing” din cadrul ASEM a înce-

put cu dreptul. Un auditoriu plin de studenţi și multe emoţii…construc-

tive, cam așa putea fi  caracterizată ambianţa din ziua concursului. Locul 

I a fost premiat cu 500 USD, iar cei ma buni studenţi, din echipele partici-

pante, au fost angajaţi part time la compania “Student Adventure”.
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 IANUARIE
Colaborare între ASEM şi EUBAM

La 25 ianuarie, între ASEM şi Misiunea Uniunii Europene 
de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi în Ucraina (EUBAM) a 
fost semnată o convenţie de colaborare. Dialogul dintre cele 
două instituţii a fost iniţiat reciproc, odată cu organizarea unei 
expoziţii de fotografi i, realizate de EUBAM la aniversarea a 5 ani 
de activitate a acesteia. 

Burse de Merit 2010 
pentru cinci studenţi ai ASEM

Cinci studenţi de la ASEM s-au ales cu Burse de merit de 
gradul II şi III în cadrul concursului naţional „Burse de Merit 
2010”, organizat de către Centrul de Informaţii Universitare. 
Sfârşitul lui 2010, a adus o Bursă de Merit de gradul II lui Mihail 
Tihonov şi, respectiv, de gradul III, studenţilor: Diana Gorcea, 
Cornelia Vrabie, Mariana Rusu, Mihail Ceropita. Concursul a 
fost organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica 
Moldova, cu suportul fi nanciar al BC Moldova Agroindbank SA 
şi al companiei „Orange Moldova”.

 FEBRUARIE
Tinerii se aventurează în afaceri. 
În Moldova!

Graţie proiectelor dedicate tinerilor, iniţiate de Guvernul 
R.Moldova, în ultimii doi ani de zile, au fost create peste 900 
de locuri de muncă în mediul rural. Este o cifră confi rmată şi de 
redacţia cotidianului „Timpul”, care, la 4 februarie curent, a avut 
o întâlnire cu studenţii ASEM, împreună cu câţiva tineri care 
şi-au iniţiat propriile afaceri, aici, în RM.

Calea spre Europa cu SIRF inclusiv
Programul REPARIS – Calea spre Europa, Programul de Re-

formă a Contabilităţii şi Fortifi care Instituţională, în colaborare cu 
Facultatea de Contabilitate a ASEM au organizat, la 9 februarie, 
o masă rotundă cu genericul „Problemele predării contabilităţii 
în condiţiile trecerii la Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară (SIRF) şi aplicării metodelor avansate de predare”.

Încă 121 masteranzi 
şi-au văzut diplomele

121 de absolvenţi ai specialităţilor de masterat, ciclul II, ab-
solvenţi ai programului de licenţă „Bologna” şi ai specialităţilor 
economice „Pre-Bologna” şi-au primit diplomele pe 11 februarie.

„Viitorul tău începe astăzi” 
iarăşi la ASEM 

La 16 februarie, la ASEM, a avut loc lansarea celei de-a 
treia ediţii a proiectului „Viitorul tău începe astăzi” de către 
compania de telefonie mobilă „Moldcell”. La lansare au partici-

pat reprezentanţi ai companiei, studenţi ai Academiei, precum 
şi rectorul ASEM, Grigore Belostecinic.

Alţi 120 militari încep recalifi carea 
la ASEM

La 24 februarie a fost lansată etapa a II-a a proiectului 
„Recalifi carea personalului militar din Republica Moldova”, în 
cadrul căreia vor fi  instruite circa 120 persoane. Proiectul este 
implementat de Camera de Comerţ şi Industrie şi ASEM, la ini-
ţiativa Misiunii OSCE în Moldova.

„Dragobetele francez” 
la Casa Cunoştinţelor

Tot la 24 februarie, sala Casei Cunoştinţelor ASEM a fost 
gazda masei rotunde cu genericul „Darul dragostei”, cu ocazia 
sărbătorii „Dragobete”, organizată de secţia „Limba franceză” a 
catedrei „Limbi Moderne Aplicate”. La desfăşurarea cu succes a 
manifestaţiei, au depus mult efort studenţii anului I de la facul-
tăţile „Contabilitate”, „Finanţe”, „Economie Generală şi Drept”. 

E bine să fi i pregătit pentru un job! 
La 26 februarie, la Academia de Studii Economice din Mol-

dova a avut loc seminarul cu tematica „Fii pregătit pentru un 
job – diverse aspecte ce ţin de angajare”.

Implicarea statului în reglementa-
rea preţurilor

La sfârşitul lunii februarie, la iniţiativa titularilor cursului 
„Preţuri şi tarife”, dnei Ana Gumovschi, conf. univ. la catedra 
„Investiţii şi Pieţe de Capital” şi a drei Veronica Vragaleva, asis-
tentă universitară la aceeaşi catedră, în colaborare cu Clubul 
Moldovenesc de Jocuri Intelectuale, a fost organizată o dezba-
tere publică de profi l îngust, cu genericul „Statul ar trebui să se 
implice în reglementarea preţurilor?”.

 MARTIE
Eugenia Sârbu, cea de-a noua 
MISS ASEM

Eugenia Sârbu, stu-
dentă a anului II, „Finanţe”, 
a fost desemnată câştigă-
toarea concursului „Miss 
ASEM – viitoarea femeie 
de afaceri”. Cea de-a IX-a 
ediţie a concursului, la care 
s-au înscris 40 de dom-
nişoare, a fost organizată 
de Senatul Studenţesc al 
ASEM.

Talent de Contabil
Brain ring-ul „Talent de Contabil” s-a desfăşurat la 3 mar-

tie 2011 şi i-a avut drept invitaţi de onoare pe: Alexandru Fală, 
cercetător la Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al 
AŞM, doctorand, expert IDIS „Viitorul”, Preşedintele Clubului 
Moldovenesc de Jocuri Intelectuale şi pe decanul Facultăţii de 
Contabilitate ASEM, dna Valentina Paladi.

Filosoful român Dan Puric la ASEM 
cu prelegere publică

La 4 martie, aula bl. A a Academiei de Studii Economice din 
Moldova l-a găzduit pe marele fi losof român, actor şi regizor, 
Dan Puric, afl at într-o vizită de lucru în Republica Moldova.

Clasamentul băncilor în discuţie 
la CDE

Tema şedinţei din 5 martie a Clubului de Discuţii Economi-
ce ASEM a fost „Clasamentul efi cienţei bancare şi raţionamen-
tul economic al migraţiei de la Banca de Economii a Moldovei 
la alte bănci comerciale”. Invitatul special, analistul economic 
Natan Garştea, a vorbit despre clasamentul de efi cienţă pentru 
băncile comerciale din Moldova, elaborat de Agenţia de Consul-
tanţă „EVM Consulting”.

Fiscalitatea şi Finanţele Publice 
în ritm de Brain Ring

La 17 martie, studenţii din anul II şi III ai facultăţii „Finan-
ţe” au organizat concursul intelectual „Brain Ring” cu tematica 
„Fiscalitate şi Finanţe Publice”, unde au demonstrat apte cu-
noştinţe în domeniul fi nanţelor şi fi scalităţii. Concursul a fost 
organizat de către decanatul Facultăţii de Finanţe şi Consiliul 
Studenţesc al Facultăţii „Finanţe”.

A travers le monde francophone
Secţia „Limbă franceză” din cadrul Catedrei „Limbi moder-

ne aplicate”, dirijată de dna Julieta Rusu, a organizat la 23 mar-
tie şedinţa lărgită a cercului de limbă franceză „La Francophilie” 
cu genericul „A travers le monde francophone”, consacrat Zile-
lor Francofoniei.

Incidenţa riscurilor asupra 
fl uxurilor de investiţii în RM

La 24 martie a avut loc un eveniment organizat de Catedra 
de Investiţii şi Pieţe de Capital – seminarul ştiinţifi c „Incidenţa 
riscurilor asupra fl uxurilor de investiţii în RM”. La seminar au 
fost invitaţi reprezentanţi din cadrul: Ministerului Economiei al 
Republicii Moldova, MIEPO, Institutului de Finanţe, Economie şi 
Statistică al AŞM, Casei de Investiţii BIS-Capital, decanatului şi 
catedrelor facultăţii „Finanţe” ASEM, doctoratului, masteratu-
lui, studenţimii.

Când RSC  = dezvoltare durabilă
La 30 martie ASEM a găzduit Conferinţa Naţională „Res-

ponsabilitatea socială corporativă şi dezvoltarea durabilă”, la 
care au participat oameni de afaceri, reprezentanţi de la ASEM, 
UASM, UCCM, ULIM, USM, UTM, precum şi de la universităţi de 
peste hotare.

Campionatul „Ce? Unde? Când?”
La 31 martie a fost organizat, în premieră, un Campionat 

de „Ce? Unde? Când?” între studenţii Academiei. Ideea de lan-
sare a unui astfel de eveniment aparţine unor studenţi din ca-
drul Ligii Jocurilor Intelectuale ASEM şi a Consiliului Sindical a 
Studenţilor şi Masteranzilor ASEM, care, fi ind entuziasmaţi de 
acest joc, au decis să-l scoată din pereţii auditoriului de antre-
namente la un nivel mai superior.

 APRILIE
Diplome franceze pentru studenţi 
moldoveni

13 studenţi moldoveni ai ASEM, USB şi USC şi-au luat di-
ploma Institutului Universitar Profesionalizat (IUP) „Manage-
ment şi Gestiunea Întreprinderilor”, Universitatea „Auvergne” 
din Clermont-Ferrand, Franţa, evenimentul având loc la 4 apri-
lie, la Casa Cunoştinţelor, ASEM .

Profesori mai învăţând
Departamentul de Management al Calităţii şi Dezvoltare 

Curriculară al ASEM a înmânat, la 12 aprilie, certifi cate de ab-
solvire a cursurilor de psihopedagogie celor 17 lectori ai Aca-
demiei, înscrişi în acest an.

Simpozionul Internaţional 
al Tinerilor Cercetători

La 14 aprilie, în incinta Academiei de Studii Economice din 
Moldova, a fost dat startul celei de a IX-a ediţii a Simpozionului 
Internaţional al Tinerilor Cercetători. În acest an a fost înregis-
trat un număr record de participanţi – de peste 500 de persoa-
ne, dintre care doctoranzi, competitori, masteranzi şi studenţi 
ai ASEM, dar şi reprezentanţi ai universităţilor „Al. I. Cuza” din 
Iaşi, România şi „Illinois University”, din Chicago, USA. Ei au 
participat timp de două zile, direct, dar şi de la distanţă, la ediţia 
curentă a simpozionului, organizat, în mod tradiţional de Aca-
demie. De această dată, de activism sporit au dat dovadă două 
catedre din cadrul ASEM – „Relaţii Economice Internaţionale”, 
de la care au participat 50 de studenţi şi „Finanţe şi Asigurări” 
– 60 de studenţi. 

Ediţia a XIII a ORE tradiţional 
la ASEM

Olimpiada Republicană la Economie (ORE), care s-a des-
făşurat în perioada 15-16 aprilie, a ajuns la a XIII-a ediţie, şi a 
adunat 73 de elevi din 22 de instituţii preuniversitare din Re-
publica Moldova, care au concurat pentru trei categorii – înce-
pători (clasa a X-a), avansaţi (clasa a XI-a) şi absolvenţi (clasa 
a XII-a). Dintre cei 23 de absolvenţi, care au concurat pentru 
Premiul Mare – un contract gratuit de studii la ASEM, pentru 
anul academic 2011-2012, Eugenia Oaieneagră (elevă în clasa a 
XII-a la Liceul Academiei de Ştiinţe din Chişinău) s-a dovedit a fi  
cea mai bună. La festivitatea de premiere au fost invitaţi echipa 
„Junior Achievement” Moldova, Corina Lungu; reprezentantul 
Ministerului Educaţiei; Grigore Belostecinic, rectorul ASEM; 
Rodica Bairac, directorul executiv, Fundaţia „Familia Sturza” – 
partenerii şi sponsorii olimpiadei de economie.
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La 20 de ani – „Bancherul modern”
La 15 aprilie catedra „Bănci şi Activitate Bancară” a orga-

nizat ediţia a IV-a a Concursului „Bancherul modern”, consacrat 
aniversării a 20 de ani ai ASEM.

De ziua Proprietăţii Intelectuale 
un seminar legat de protecţie

Sub genericul „Protecţia proprietăţii intelectuale şi infl u-
enţa acesteia asupra dezvoltării economice în Moldova”, la 18 
aprilie, Catedra „Drept Privat”, ASEM, în colaborare cu Agenţia 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova 
(AGEPI), au organizat un seminar ştiinţifi co-practic, dedicat Zi-
lei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (26 aprilie).

 MAI
Securitatea informaţională - 
actuală şi în 2011

La 4 mai Laboratorul de securitate informaţională din ca-
drul ASEM, în parteneriat cu Agenţia pentru Inovare şi Transfer 
Tehnologic, a organizat Conferinţa Internaţională „Securitatea 
Informaţională – 2011”, ediţia a VIII-a. Această conferinţă pre-
supune dezvoltarea activităţilor de cercetare-dezvoltare ale 
studenţilor, doctoranzilor şi tinerilor cercetători in domeniul 
securităţii informaţionale, selectarea tinerilor specialişti pentru 
structurile informaţionale de stat sau comerciale.

Azi student – mâine antreprenor. 
Debutul.

La 11 mai a fost dat startul primei ediţii a concursului eco-
nomic „Azi student, mâine antreprenor”. Organizator al eveni-
mentului – Facultatea de Business şi Administrarea Afacerilor.

ASEM, acum ai un Centru European
de Informare! 

La 12 mai, în incinta Sălii de lectură „Paul Bran”, a fost in-
augurat Centrul European de Informare al Uniunii Europene în 
Republica Moldova. Panglica de inaugurare a fost tăiată de că-
tre Dirk Schuebel, Ambasador, şef al Delegaţiei UE în Republica 
Moldova şi Silvia Ghinculov, gazdă şi coordonator al Centrului.

ASEM prezent la „Alma Mater”
În perioada 16-21 mai, în incinta Teatrului de Operă şi Ba-

let din Chişinău s-a desfăşurat expoziţia „Alma-Mater – învăţă-
mânt, carieră şi societate”, ASEM fi ind una dintre cele peste 25 
de instituţii participante.

Marius Lazurcă, despre Strategia 
Dunărea, la ASEM

Strategia «Dunărea», un proiect în valoare de 100 mlrd. 
euro urma să fi e aprobată de Uniunea Europeană în luna iunie. 

De aceşti bani va putea benefi cia şi Moldova ca ţară participan-
tă. Ambasadorul român, Marius Lazurcă, le-a vorbit studenţilor 
ASEM despre avantajele acestui program.

Ce-a făcut David J. Sharp 2 zile 
la ASEM?

În premieră pentru Academia de Studii Economice, timp de 
2 zile a fost prezentat un curs de prelegeri de către David J. 
Sharp, profesor de Contabilitate managerială şi control la „Ri-
chard Ivey School of Business”, din Ontario, Canada.

 IUNIE
Corina Evtodieva de la ASEM 
a fost aleasă MISS-a tuturor 
universităţilor

La 3 iunie a fost desemnată 
învingătoarea concursului Miss 
Universitate, competiţie la care 
au participat cele mai frumoa-
se fete din 16 universităţi. Cea 
mai bună s-a dovedit a fi  Corina 
Evtodieva, studentă la anul I, 
„Finanţe”, ASEM.

 IULIE
Diplome pentru absolvenţii 
promoţiei 2011 ai Academiei 
de Studii Economice

Începutul lui iulie curent a fost marcat la ASEM de tineri 
îmbrăcaţi în mantii albastre cu chipiuri de aceeași culoare, 
semn că familia absolvenţilor Academiei de Studii Economice 
s-a mărit cu încă 3.041 de membri. În cadrul festivităţii de în-
mânare a diplomelor de studii, 10 dintre cei mai buni proaspeţi 
absolvenţi s-au învrednicit și de titlul onorifi  c „Absolvent de 
onoare”, numele lor fi  ind înscris în „Cartea de aur a absolven-
ţilor ASEM”.

 AUGUST
Admiterea: rezultate şi aşteptări

Din totalul celor peste 3300 de cereri depuse de către 
candidaţii la studii superioare, la ciclul I, licenţă, învăţământ 
cu frecvenţă la zi, pentru anul de învăţământ 2011 – 2012 la 
ASEM au fost înmatriculaţi 1700 de studenţi, atât cât a prevă-
zut planul de admitere. Facultatea cea mai râvnită a fost, ca de 
obicei, Business și Administrarea Afacerilor cu 650 de studenţi, 
reprezentând 39% din totalul celor înmatriculaţi. Următoarea 
în topul doleanţelor abiturienţilor, în premieră este facultatea 
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică – 310 persoa-
ne sau 18 %.

 SEPTEMBRIE
Sfi nţit și binecuvântat, la ASEM 
s-a deschis un nou bloc de studii

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) are un 
bloc modern de studii. Acesta are o suprafaţa totală de 8 500 
m2, 32 de aule dotate cu tehnică modernă și găzduieşte una 
dintre cele mai solicitate facultăţi - Finanţe, precum şi Școala 

Masterală de Excelenţă în Business și Economie, Biblioteca 
Știinţifi  că a Academiei, cu trei săli de lectură, Catedra Militară 
a instituţiei și altele. Noul bloc de studii a fos inaugurat pe 1 
septembrie, iar pe 26 august clădirea și celelalte blocuri au fost 
sfi  nţite de un sobor de preoţi. 

Competitivitatea Republicii 
Moldova în creștere modestă 
pentru 2011 – 2012

Academia de Studii Economice a Moldovei, partenerul 
ofi cial pentru Republica Moldova al Forumului Economic Mon-
dial a prezentat noul Raportul Global al Competitivităţii 2011 
– 2012. Potrivit raportorului, dl Grigore Belostecinic, Republica 
Moldova și-a îmbunătăţit poziţia faţă de anul trecut, ocupând în 
clasament locul 93 din 142.

Bursă pentru studenţii ASEM 
de la Ambasada Azerbaidjanului

La 9 septembrie 2011 Ambasadorul Republicii Azerbaidjan 
în Republica Moldova, excelenţa sa Namig Aliyev a vizitat Aca-
demia de Studii Economice din RM. Vizita a purtat caracter de 
informare şi identifi care a posibilităţilor de colaborare, s-a decis 
acordarea unei burse. 

Contabilitatea modernă 
la intersecţie

La 21 septembrie, în cadrul facultăţii Contabilitate, s-au 
desfăşurat dezbateri pe tema: „Sistemul contabil modern la 
intersecţia dintre cererea şi oferta de informaţii contabile” Ma-
nifestarea a fost organizată de Cercul Ştiinţifi c al facultăţii cu 
participarea studenţilor din anul III.

Expoziţie de carte de ZIUA ASEM
Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la îni inţarea Academiei 

de Studii Economice din Moldova, în perioada de 20-30 sep-
tembrie au fost lansate mai multe expoziţii de carte despre 
personalităţi care au contribuit şi care au activat în cadrul aca-
demiei de-a lungul anilor.

ASEM a împlinit 20 de ani. 
La mulţi ani, ACADEMIE!

Oaspeţi de cea mai înaltă speţă academică, multe fl ori, 
cadouri simbolice, cuvinte şi mesaje sincere, liber pentru stu-
denţi, onoruri pentru angajaţi fi deli şi un concert de zile mari 
pentru toţi cei a căror viaţă şi activitate este sinonimă cu Aca-
demia de Studii Economice din Moldova.  Printr-o coincidenţă 
foarte sugestivă,  anul acesta Ziua ASEM, 25 septembrie, a fost 
sărbătorită concomitent cu Ziua Economistului (stabilită pentru 
ultima duminică de septembrie din an).

Paul Bran e cu ochii pe ASEM
Manifestările au culminat cu evenimente pe măsura invi-

taţilor de onoare ai sărbătorii. În prezenţa elitei politice şi eco-
nomice din ţară, precum  şi a delagaţiilor din România, Italia, 
Bulgaria, Ucraina şi Rusia a  fost inaugurat basorelieful  “Paul 
Bran – primul rector al ASEM 1991 - 1994”, apoi a avut loc des-
chiderea Simpozionului ştiinţifi c: “Republica Moldova: 20 de ani 
de reforme economice” şi lansari importante de carte.

Ce poţi face tu pentru ţară?
Studenţii de la faculatea „Finanţe” împreună cu profesorii 

de la catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital” au organizat câteva 
întruniri, discutând despre integrarea europeană a RM şi atra-
gerea investiţiilor străine. În  cadrul dezbaterilor, studenţii au 
încercat să exprime realitatea cu care se confruntă în prezent 
economia Republicii Moldova, propunând şi soluţii.

Formula succesului în dimensiuni 
contabile

Formula Succesului: „Profesionalism,  Pasiune, Perseve-
renţă” a fost tema unei întâlniri a studenţilor facultăţii “Contabi-
litate” cu absolvenţii acestei facultăţi, astăzi oameni de success. 

Au acceptat să împartă din secretul succesului, viceministrul 
Finanţelor, Victor Barbăneagră şi Ecaterina Cechina, Director 
fi nanciar al fabricii  “Bucuria”. 

“20 de ani de formare 
a mecanismelor pieţei libere: 
provocări şi aşteptări pe viitor”,
a fost tema unei dezbateri publice, organizate de facultatea Bu-
siness şi Administrarea Afacerilor în contextul evenimentelor 
dedicate aniversării ASEM. 

La întâlnire cu studenţii a venit absolventul primei promo-
ţii a ASEM, Veaceslav Ioniţă actualmente profesor aici şi  prin 
extensie - deputat, Preşedintele Comisiei Parlamentare “Eco-
nomie, Buget şi Finanţe”

Absolvenţi ASEM – 
oameni de success

Patru foşti absolvenţi ASEM şi-au împărtăşit succesul cu 
tinerii studenţi de la facultatea Business şi Administrare. Fieca-
re a încercat să-şi spună povestea cu bune şi cu rele. Studenţii 
la rândul lor au luat aminte, au adresat întrebări despre cum să 
devii un prosper om de business şi ce calităţi trebuie să întru-
nească în sine un viitor om de afaceri.

Festivalul Vedetelor REI
Ziua Academiei a fost o ocazie în plus pentru vedetele 

facultăţii Relaţii Economice Internaţionale de a-şi demonstra 
alte talente decât cel de a învăţa şi a gândi economic în rela-
ţii internaţionale.  În plină zi de marţi, 20 septembrie, studenţii 
facultăţii REI au cântat şi au dansat de răsuna aula blocului A.

 OCTOMBRIE

La mulţi ani, dragi profesori!
De ziua lor profesională, 7 profesori au primit diplome de 

merit şi premii băneşti din partea ASEM. Grigore Belostecinic 
a înmânat aceste distincţii următorilor profesori: Maria MAN-
CAŞ, Ala HANGANU, Marcela DIMA, Dumitru ZAMBIŢCHI, Ilari-
on CHISTRUGĂ şi Olga TABUNŞCIC.

 „Meritaţi toată stima noastră, din partea întregului colec-
tiv al ASEM şi a colectivelor catedrelor la care activaţi”, a apreci-
at munca profesorilor menţionaţi, dl. Grigore Belostecinic, rec-
tor al ASEM, urându-le succese şi împliniri pe plan profesional, 
studenţi şi elevi buni de care să fi e mândri.

O studentă a donat ASEM-ului 
300 de cărţi

Un gest mai puţin obişnuit al unei studente a impresionat 
administraţia ASEM. Yana Khandeshina împreună cu soţul ei au 
donat ASEM-ului 300 de cărţi economice.

ASEM-istul Ionel Istrati favorit 
la “Vocea României”

I-a cântat o serenadă Loredanei Groza, i-a cucerit pe Smi-
ley şi pe Marius Moga şi l-a făcut pe Horia Brenciu să regrete că 
nu a apăsat butonul „eu te vreau”. Este vorba despre Ionel Is-
trati, studentul care a făcut show la concursul Vocea României.

Campionatului de Artă 
Managerială câştigat iarăşi 
de un absolvent ASEM 

În perioada 22-23 octombrie 2011, la Chişinău s-a des-
făşurat cea de-a XI-ea ediţie a Campionatului de Artă Mana-
gerială (Liga de Tineret). La eveniment au participat studenţi 
şi manageri tineri din cadrul companiilor autohtone, cu vârsta 
cuprinsă între 19 şi 25 de ani, care şi-au demonstrat capacită-
ţile de negociere, de orientare în situaţii complicate şi de a lua 
decizii difi cile în lupta pentru victorie în Campionat. Câştigător 
este Denis Maruşiac, absolvent al ASEM, asistent al Directoru-
lui General Metalica-Zuev.
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O şcoală hotelieră la ASEM

Academia de Studii Economice din Moldova a deschis 
Școala Superioară de Turism și Servicii Hoteliere. Evenimen-
tul s-a produs ca rezultat al colaborării mediului academic cu 
agenţii economici din domeniul industriei turistice și a servi-
ciilor hoteliere.

Cutremur … la ASEM
Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter 

a zguduit instituţia noastră în dimineaţa zilei de 28 octombrie. 
Graţie bunei organizări de evacuare a studenţilor şi persona-
lului, precum şi îngrijirii profesioniste acordate celor vătămaţi, 
nimeni nu a avut de suferit grav în cadrul simulării.   

 NOIEMBRIE
Programele de master ASEM – 
în topurile mondiale

Programele postuniversitare ale ASEM au fost incluse în 
topul celor mai bune programe de master şi MBA din lume, 
pentru 2011. Pentru a se plasa în locurile de frunte al topului 
Eduniversal, ASEM va trebui să-şi promoveze programele sale 
de master în rândul studenţilor străini.

O studentă ASEM la Miss World 
Studenta ASEM, Veronica Popovici a lipsit motivate de la 

ore în primele 3 săptămâni ale lui noiembrie. Ea a prezentat 
Moldova la Miss Word, în Marea Britanie.

Azi student – mâine antreprenor
Ediţia a doua a concursului “Azi student, mâine antrepre-

nor”, organizat de Facultatea Business și Administrarea Afa-
cerilor s-a desfășurat joi la ASEM. Anul acesta în competiţie 

s-au înscris mai multe echipe, inclusive 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 cercetări în marketing.

ASEM-iştii „şi-au bătut creierii” 
la un concurs internaţional 
de programare

Studenţii ASEM au participat la o nouă ediţie a concursului 
de programare: „Bătălia creierelor”.

Echipa ASEM din acest an, formată din studenţii Andrei 
Pogurschi, Mihai Racu şi Nicolae Burlacu, studenţi ai facultă-
ţii CSIE, şi-au concentrat forţele la rezolvarea a trei probleme 
difi cile. Competiţia studenţească ICPC este cel mai mare con-
curs anual de programare în lume. Anul acesta a avut loc cea 
de a 36-a ediţie a concursului „Bătălia creierelor”, la care au 
participat 66 echipe din 50 de universităţi din 7 ţări: Bulgaria, 
Macedonia, Moldova, România, Serbia, Turcia, Ucraina. Finala 
concursului va avea loc pe 14-18 mai 2012, găzdă anunţându-
se Universitatea din Varşovia, Polonia.

Conferinţă moldo-ucraineană 
la ASEM 

Pe 21 octombrie curent la ASEM a avut loc conferinţa in-
ternaţională: “Priorităţile relaţiilor commercial-economice în-
tre Republica Moldova şi Ukraina în contextul strategiei de co-
laborare transfrontalieră şi integrare europeană”. Aceasta a dat 
start mai multor acţiuni de intensifi care a relaţiilor economice 
între cele două ţări planifi cate pentru luna noiembrie.

3 studenţi de-ai noştri au devenit 
bursieri ai Fundaţiei 
”Familia Sturza”

Igor Ciobanu (Cibernetică, Statistică și previziune Econo-
mică, anul III), Constantin Morărescu (Business și Administra-
rea Afacerilor, anul III) și Diana Sandu (Finanţe, anul II)  sunt cei 
trei studenţi 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 
Fundaţiei ”Familia Sturza”.

IMM-urile - coloana vertebrală 
a economiei

„Stabililiţi relaţii!”, aceasta a fost îndemnul decanului fa-
cultăţii business şi administrare, Angela Solcan, adresat publi-
cului în cadrul unei mese rotunde, unde s-a discutat cum dez-
voltăm sectorul IMM.  În sală erau prezenţi studenţii ASEM, dar 
şi câţiva studenţi veniţi din Polonia. Chiar dacă o masă rotundă 
presupune schimb de replici, studenţii au fost mai reticenţi în a 
pune întrebări, dar şi-au făcut notiţe.

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

În cadrul întrevederii, rectorul Academiei de Studii Eco-
nomice, Grigore BELOSTECINIC a menţionat că Ziua Interna-
ţională a Studentului este sărbătorită deja de 70 de ani, iar pe 
parcursul acestei săptămîni de noiembrie în toate universităţile 
din lume sunt organizate evenimente dedicate Zilei Studenţilor.

Ei sunt Cei mai Buni Studenţi 
ai ASEM – 2011

Sunt 68 studenţi şi masteranzi, care au considerat că sunt 
demni de a se numi studenţi buni, pentru că muncesc mult, 

sunt disciplinaţi, reuşesc să facă faţă planului de studii, sunt 
implicaţi şi în activităţi extracurriculare şi au depus dosarele de 
participare la cea de-a  8-a ediţie a concursului “Cel mai bun 
student al ASEM”.

10 dintre ei au reuşit să convingă juriul din anul acesta că 
sunt un pic mai buni decât cei  buni şi au fost nominalizaţi la 
premiile “Cel mai bun student a ASEM - 2011”.

Aceştia sunt: Inga Antones,  Iana Agachi, Alina 
Pîslaru, Aurelia Petrov, Nicolae Burlacu, Dana Mun-
tean, Mihaela Onofraş, Stanislav Madan,  Viorelia Boda-
rev sunt studenţii care au luat premii de gradul III, II, şi I, iar 
Irina Ţurcan – Premiul Mare. Pe 17 noiembrie tinerii şi-au 
ridicat premiile.

Burse în dolari pentru studenţii 
dezavantajaţi

Burse sociale între 600 şi 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 învăţătură, depun dosarele în competiţie şi 
primesc sprijin fi nanciar. Printre cei nominalizaţi, cei mai mulţi 
tineri, 66 – sunt studenţi ai ASEM.

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

25 studenţi, benefi ciari de burse din cadrul celei de-a şap-
tea ediţii a proiectului anual „Bursa Moldcell”, au vizitat de Ziua 
Studenţilor operatorul de telefonie mobilă. Printre aceştia au 
fost şi 12 studenţi ai ASEM: Irina Iavorschi, Natalia Ţurcan, Ana-
Maria Manole, Viorelia Bodarev, Anastasia Cuşnir, Iurii Zama, 
Eugenia Grosu, Natalia Golub, Irina Ţurcan, Iulia Goteşan, An-
drei Beşleaga şi Mariana Luca.

În perioada  13-15 aprilie 2011, în ca-
drul hotelului Best Western Plus Flowers a 
avut loc comitetul interregional al proiec-
tului TEMPUS “Crearea a 4 Școli Hoteliere 
Superioare de Aplicaţie (ESHA)”.  

Grupul de experţi internaţionali a fost 
constituit din coordonatorul general al 
proiectului Jean-Noёl Pachoud și experţii 
europeni M. Kionordos, Jorje Marquez 
(Institutul Superior din Espinho), Stépha-
nie Prieur (GIP FIPAG), Mc. Boulon, Anne 
Roesgen, care are funcţia de evaluator a 
calităţii în cadrul proiectului. 

În cadrul acestei întruniri a fost efectu-
ată o prezentare a lucrărilor realizate în di-
ferite regiuni: Abakan și Ekaterinbourg din 

Federaţia Rusă, Kokchetau din Kazahstan 
și Chișinău din Republica Moldova. Pre-
zentarea a cuprins informaţii cu referinţă la 
convenţiile de parteneriat privind crearea  
școlilor superioare de turism și servicii ho-
teliere în diferite regiuni, analizarea broșu-
rilor informaţionale, jurnalelor care refl ectă 
etapele de realizare a proiectului.

La data de 27 iunie 2011a fost sem-
nată CONVENŢIA CADRU DE PARTENE-
RIAT privind organizarea, funcţionarea și 
colaborarea partenerilor în cadrul Școlii 
Superioare de Turism și Servicii Hoteliere. 
În calitate de parteneri în cadrul conven-
ţiei sunt: Academia de Studii Economice 
din Moldova (ASEM), Hotelul Best Wes-
tern Plus Flowers, Liceul Profesional nr. 1 
din Chișinău.

UN EVENIMENT IMPORTANT LA ASEM: 
DESCHIDEREA ȘCOLII SUPERIOARE DE TURISM ȘI SERVICII HOTELIERE

OBIECTIVELE ŞCOLII SUPERIOARE DE TURISM 
ŞI SERVICII HOTELIERE

Prin constituirea Şcolii Superioare de Turism şi Servicii Hoteliere se urmăreşte în princi-
pal atingerea următoarelor obiective:

• Dezvoltarea relaţiilor de colaborare între mediul universitar şi mediul economic din domeniul 
turismului  şi serviciilor hoteliere;

• Formarea abilităţilor de cunoaştere şi înţelegere a studenţilor bazate pe combinarea siste-
mului academic cu cel profesional;

• Difuzarea normelor şi standardelor internaţionale în materie de turism şi servicii hoteliere;
• Profesionalizarea programelor de învăţământ în domeniul turismului şi serviciilor hoteliere în 

conformitate cu recomandările procesului de la Bologna;
• Dezvoltarea competenţelor profesionale, necesare angajaţilor din domeniul serviciilor hoteliere şi 

de restaurant, în conformitate cu cerinţele pieţii muncii;
• Includerea studenţilor în mediul profesional în vederea instruirii lor în condiţiile unor situaţii reale de 

muncă.

DESCHIDEREA ŞCOLII SUPERIOARE DE TURISM 
ŞI SERVICII HOTELIERE LA ASEM

În septembrie 2011, pe lângă Academia de Studii Economice din Moldova a fost des-
chisă Şcoala Superioară de Turism şi Servicii Hoteliere. Constituirea pe lângă ASEM a Şcolii 
Superioare de Turism şi Servicii Hoteliere are ca scop formarea personalului specializat de 
înaltă califi care în domeniul hotelier, capabil să favorizeze dezvoltarea industriei turismului şi 
serviciilor hoteliere în Republica Moldova. Şcoala Superioară de Turism şi Servicii Hoteliere 
(TSH) are acces la toate sălile şi la tot echipamentul din cadrul ASEM. Pe lângă toate acestea 
Şcoala este dotată cu o sală de calculatoare şi o sală de cursuri cu proiector multimedia, unde 
studenţii sunt instruiţi. În cadrul catedrei “Turism şi Servicii Hoteliere” funcţionează Centrul 
de resurse unde studenţii şi profesorii pot găsi mai mult de 100 de denumiri de carte de spe-
cialitate, mai mult de 200 CD-uri, DVD-uri şi casete video pe domeniile de profi l ale catedrei.

HOTELUL BEST WESTERN PLUS FLOWERS
Unul din partenerii principali ai proiectului este hotelul BEST WESTERN PLUS FLOWERS. După 

o renovare capitală, hotelul Flowers din Chişinău a aderat la unul din cunoscutele lanţuri hoteliere din 
lume, Best Western. După aderare hotelul Flowers a căpătat denumirea de Best Western Plus Flowers.

Din Buletinul Informativ nr. 3 
al Școlii Superioare de Turism și Servicii Hoteliere,  ASEM 

Liuba LUPAȘCO
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 1. Aho, aho opriţi aici,
 Să pocnim vîrtos din bici,

 Să vestim în larg Moldova
 Ca nu suntem de la Craiova,
 De la CNC suntem 
 Şi succese mari avem.
 Seara asta-i seara mare,
 La ASEM e sărbătoare,
 Prin troiene tot senatul
 A pornit-o cu uratul.
 Mulţumim la profesori,
 Că sunt foarte răbdători
 Sunaţi măi: Hăi! Hăi!

 2. Noi cu plugul ne+am pornit 
 La ASEM am poposit,

 Să-i urăm pe profesori,
 Pe studenţii silitori,
 Succcese si sănătate
 Şi-n a doua jumătate
 Mai uraţi măi: Hăi! Hăi!

 3. Sa pocnim tare din bici,
 Ca suntem studenţi voinici,

 Noi venim pe înserat,
 Şi-am luat la colindat
 Tot ASEM-u-n lund şi-n lat
 Roata măi: Hăi! Hăi!

 4. Anul Nou la uşă bate
 Ia mai trage aer frate,

 Să începem anul bine
 Să avem numai note bune,
 Oameni mari s-ajungem,
 Că suntem de la ASEM
 Mai sunaţi din zurgălăi:
 Hăi! Hăi!
 

 5. Pluguşor cu patru boi, 
 Ia întoarce-te înapoi,

 Cavem o invitaţie
 De la administraţie,
 Să le zicem o urare,
 Că au mare valoare
 Sănătate, baftă-n toate,
 Succes şi prosperitate,
 Mînaţi măi: Hăi! Hăi!

 6. Mai aducem urări mari
 Pentru bibliotecari,

 Sănatate şi răbdare,
 Memorie de calculatoare
 Roata măi: Hăi! Hăi!

 7. Mult curaj şi eroism
 Pentru cei de la turism,

 Să fi e corecţi in toate 
 Cei de la contabilitate,
 Celora de la comerţ,
 Să mai deie jos din preţ,
 Dar nu trebuie să ştie,
 Cei de la merceologie.
 Mai strigaţi măi: Hăi! Hăi!
 

 8. Ş-apoi să le dea putere
 Celor de la servicii hoteliere

 Dar mai rămîne sa ne judece
 Tehnologia Alimentaţiei Publice
 Mînaţi măi: Hăi! Hăi!

 9. La mulţi ani să ne trăiţi,
 Să aveţi tot ce doriţi,

 Sănătate, bani în pungă,
 Pe tot anul să vă ajungă,
 De necazi să nu ştiţi,
 Să iubiţi, să fi ţi iubiţi,
 Sa ne auzim de bine
 Şi la anul care vine
 Roata măi: Hăi! Hăi!
 

Sărbători fericite !
Acum, când colindele, toate născute sub zăpezi, aduc cu ele mi-
reasma de Iisus născut în iesle, simţim şi noi tot mai tare atmosfera 
de Sărbătoare ce se apropie. Deschideţi uşa şi lăsaţi spiritul Cră-
ciunului să vă intre în casă! Deschideţi inimile şi lăsaţi bucuria şi 
împlinirea să vă între în sufl et! Deschideţi larg braţele şi îmbrăţişa-
rea voastră caldă, vorba bună şi gândul curat să fi e cel mai de preţ 
cadou pentru cei dragi! Fie ca iubirea, întelepciunea, increderea 
şi generozitatea să vă călăuzească paşii în noul an! La mulţi ani!

Situaţia tinerilor din ziua de 
astăzi într-o societate proble-

matică a determinat desfășurarea, la 
data de 23 noiembrie 2011, în incin-
ta aulei ASEM, a unei lecţii deschise 
cu genericul: „Adolescentul și soci-

etatea de astăzi”, organizată cu o 
înaltă virtuozitate și iscusinţă de dna 
Elena Golban, profesoară de Limba 
și Literatura română în cadrul Cole-
giului Naţional de Comerţ al ASEM.

Pentru a dezvălui subiectul pro-
pus spre discuţie au fost invitaţi mai 
mulţi oaspeţi, printre care: Marian 
Maxian - Șeful prevenţie a Direcţiei 
Generale Poliţiei „Ordine Publică”, 
Locotenent-Colonel de Poliţie, Mi-
nisterul Afacerilor Interne; Diana 
Maleca - specialist-psiholog, Centrul 
de Plasament Temporar al Minorilor 
orașul Chișinău și Părintele Tudor 
Bortă - preot la Catedrala “Nașterea 
Domnului” din centrul Chișinăului.

Pentru început dna Elena Golban 
a prezentat conjunctura adolescen-
ţilor, în raport cu condiţiile impuse 
de timpurile și împrejurările “când 
nonvalorile sânt considerate nor-
malitate, când tinerii nu mai cunosc 
decât lumea materială: Bani, haine, 
bunuri, mașini…”. Faptul că ei uită 
de sufl et, de dragoste, de discipli-

nă, a determinat multe dezbateri, 
la care au participat elevi dornici 

de a soluţiona problemele tine-
retului, printre care: Alina Ţugui 
(S-102); Angela Prutean (CON-
295); Nina Gheorghiţă și Ana 

Jignea (COM-293); Alina Ia-
coni (TUR-101), care au ex-
pus păreri impresionante 

asupra situaţiei actuale 
și importanţei valorilor 
în mediul adolescenţilor.

La întrebarea “Ce se 
întîmplă în societatea 
noastră?”, invitaţii la 
lecţia deschisă și-au 

generalizat părerile, din 
perspective diferite. Pă-
rintele Tudor Bortă a co-
mentat despre indiferen-

ţa tinerilor faţă de credinţă, 

despre necesitatea acesteia pentru 
adolescenţii supuși problemelor 
drastice ale societăţii. A îndemnat ti-
nerii să nu se îndepărteze de pietate, 
să nu-și uite rolul pentru în comuni-
tate, prin dezvăluirea multor pasaje 
biblice. La rândul său, dnul Marian 
Maxian a prezentat date statistice 
despre situaţia actuală a adolescen-
ţilor, despre delicvenţele acestora și 
sancţiunile acordate, determinând 
apariţia diverselor întrebări din par-
tea elevilor preocupaţi de atitudinea 
îngrijorătoare a semenilor acestora. 
Au fost atribuite nenumărate între-
bări, la care cei prezenţi au fost foar-
te receptive, încercând să propună 
soluţii adecvate. Dna Diana Maleca 
a înfăţișat cercetări psihologice asu-

pra confruntărilor unor tineri cu să-
răcia, cu violenţa, cu lipsa sprijinului 
părintesc, chiar și cu tentativele de 
suicid. 

Astfel, au survenit întrebări și 
păreri printre care: “Cum putem so-
luţiona problemele măcinante care 
ne infl uenţează viitorul?”, “Tânărul 
de astăzi trebuie sa-și manifeste per-
sonalitatea într-un cadru propice. 
Oare societatea de astăzi îi oferă po-
sibilitatea asta?”, “De ce s-a uitat de 
sufl et în acest anturaj, care ar putea 
fi  remediat prin credinţă și omenie?”. 
Dezbaterile au fost constructive, de-
terminând conștientizarea necesi-
tăţii aportului tuturor asupra îmbu-
nătăţirii stării actuale a tineretului.
Invitaţii au răspuns cu bunăvoinţă la 
orice întrebare, confi rmând faptul că 
ar trebui să se manifeste o infl uenţă 

pozitivă, astfel încât adolescenţii să 
prezinte numai manifestări pozitive. 

Într-adevăr, subiectele propuse 
au pus în umbră indiferenţa, iar cei 
prezenţi au fost impresionaţi de lec-
ţia desfășurată, determinându-i să 
mediteze în privinţa problemelor 
care cuprind societatea noastră atât 
de problematică.

Despre infl uienţa prezentului 
asupra tinerilor de astăzi și necesi-
tatea stringentă de a impune măsuri 
ne-a împărtășit dna Elena Golban. 

-Dna Elena Golban, cum consi-

deraţi situaţia manifestată actual-

mente în rândurile tineretului?

-Tot mai multe sânt cazurile când 
adolescenţii, tinerii își nesocotesc 
părinţii, își dispreţuiesc profesorii, 

își calcă în picioare prietenii…Tot 
mai des întâlnim adolescenţi afl aţi 
în stare de ebrietate, sub infl uenţa 
drogurilor, stupefi antelor.Tot mai 
mult se observă imoralitatea spori-
tă în societate.Pentru tinerii de azi 
contează mai mult lumea materială, 
uitându-se de sufl et, de bunătate, 
de omenie.A dispărut politeţea din 
relaţiile dintre oameni și societate, 
lumea nu se mai apreciază, e tot mai 
indiferentă, o societate măcinată de 
invidie, răutate și egoism.

-Cum consideraţi că ar trebui să 

contribuim la transformarea spre 

bine a adolescenţilor, care tot mai 

mult uită de valorile umane, de cin-

ste? 

- Eu cred că postmodernitatea a 
ajuns să-i infl uenţeze pe tineri atât 
de mult, încât ea le formează con-
cepţii greșite despre viaţă, cu părere 
de rău. Dar adolescenţii de azi sunt 
generaţia de mâine, sunt viitorii de-
putaţi, miniștri, șefi  de stat, peda-
gogi, jurnaliști. E necesar să se atra-
gă mai multă atenţie educaţiei, să se 
investească mai mult în învăţământ 
și educaţie, deoarece numai așa se 
vor dezvolta minţi critice, pentru a 
se forma adulţi capabili să creeze, să 
inventeze și să facă descoperiri utile 
societăţii în viitor.

Dorina ŢARANOVICI

ADOLESCENTUL 
ȘI SOCIETATEA DE ASTĂZI

 Motto: „Nici o viaţă omenească nu implică o experienţă care să poată substitui 
în întregime, pentru a instrui și a călăuzi o altă viaţă, experienţe proprii ale acesteia, 
lecţia faptelor, îi face pe adolescenţi sa-și precizeze dragostea și ura, să revizuiască 
scara de valori, să stabilească o ierarhie a ţelurilor și a tipurilor de umanitate ce le 
vor inspira de acum înainte comportarea...”

nă, a dete
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295); 

Jign
co
pu

ţa t

ri



Curierul Economic8 nr. 15-16 (207-208), 21 decembrie 2011CARPE DIEM

Clubul Economiştilor

• dezvoltarea economică conti-
nuă.

La ora actual membrii clubu-
lui sunt elevii anului I specialitatea 
Contabilitate și Turism și anume: 
Rusu D., Pascari I., Valuță A., Stoicesu 
D., Alexandrianu N., Matei G., Oglin-
dă G., Oroșanu I., Spînu O., Buruian 
M., Vieru I., Brecico A., Cantemir L., 
Ciobanu V., Doroban A., Braniște V. 
Lista rămâne deschisă, în așteptare 
de noi membri.

Atmosfera în care se desfășoa-

ră aceste ore este una prietenoasă, 
destinsă, de colaborare autentică, de 
discuţii libere, negrevate de reţinerile 
inerente unui cadru protocolar rigid. 
Cu fi ecare nouă activitate, membrii 
Clubului Economiștilor se cunosc tot 
mai bine între ei și au început să-și 
exprime opiniile deschis, ca într-o 
discuţie în familie.

Pentru cei interesaţi, pasionaţi, 
îndrăgostiţi, speriaţi, mulţumiţi, nedu-
meriţi, entuziasmaţi, motivaţi, nesati-
sfăcuţi, surprinși de ceea ce se întâm-

plă, sau nu se întâmplă în educaţia de 
specialitate...

Dacă simţiţi că vă încadraţi într-
una din «categoriile» menţionate mai 
sus, pășiţi cu îndrăzneală în rândurile 
actualilor membri ai clubului și spu-
neţi-vă cuvântul! Sunteţi oricând bi-
neveniţi și așteptați cu mare drag!

Olga BARBĂNEAGRĂ, 

profesor de discipline 

economice, magistru 

în științe economice.

Festivalul «Unitate prin diversitate” a atins majoratul!

Câţi dintre noi, stimaţi colegi, nu 
am simţit, de-a lungul timpului, ne-
voia de a ne împărtăși gândurile și 
aspiraţiile, realizările și neîmplinirile, 
lipsurile și dorinţele de schimbare, 
de a discuta problemele presante cu 
care ne confruntăm zi de zi, de a pro-
mova idei naratoare, benefi ce pentru 
activitatea didactică, altor persoane 
de aceeași formaţie profesională pre-
cum și celor pentru care le realizăm în 
cele din urmă - elevii?

În ultima perioadă, de când 
schimbările se succed într-un ritm 
alert, de când informaţiile se revarsă 
ca o avalanșă asupra noastră, se im-
punea apariţia unei activități bine 
organizate, care să le ofere elevilor 
posibilitatea de a se informa, de a-și 
completa cunoștinţele, de a se susţi-
ne și ajuta unii pe alţii și de a înregis-
tra noi rezultate frumoase.

Prin urmare resimţită de mine 
personal, relievarea acestei necesității 
și-a găsit ecoul și împlinirea în cadrul 
Clubului Economiștilor, pe care l-am 
fondat în toamna anului 2011. Orga-
nizarea unui astfel de club al educaţiei 

economice reprezenta un imperativ 
pentru Colegiul Național de Comerț 
al ASEM și în special pentru Catedra 
“Economie, Turism, Servicii” care și-a 
stabilit scopul primordial refl ectat în 
acţiunea de anticipare și pregătire a 
activităţilor educative pe baza unui 
sistem de operaţii, concretizat în pro-
grame de instruire diferenţiate prin 
creșterea performanţelor economice, 
avînd ca fi nalitate organizarea conse-
cutivă a Olimpiadei locale la Economia 
Aplicată (2012) și participarea rezulta-
tivă la Olimpiada Regională și Republi-
cană la Economia Aplicată (2012).

Pentru a vă face o idee cât mai 
realistă asupra activităţii Clubului 
Economiștilor vă voi face cunoscute 
obiectivele pe care și le propune:

• reliefarea experienţelor profesi-
onale de succes ale elevilor;

• identifi carea și soluţionarea pro-
blemelor teoretice și aplicative de in-
teres economic;

• dezvoltarea și sprijinirea iniţiati-
velor novatoare;

• crearea de reţele de comunicare 
profesională;

Prin cântecele sale, omul își zugrăveș-
te gândul, ele sânt oglinda sufl etului său. 
Cântecele sunt cele care ne înalţă și ne fac 
să visăm.

Conform tradiţiei, la 9 decembrie cu-
rent, aula ASEM a găzduit festivalul cânte-
cului în diferite limbi “Unitate prin Diversi-
tate”, ediţia XVIII, organizat de către Cole-
giul Naţional de Comerţ al ASEM Temelia 
acestei tradiţii a fost pusă de d-na Svetla-
na Manuil, director-adjunct pe educaţie. 
La început, dumneaei a iniţiat un cerc 
de activitate artistică în limba franceză, 
care încheia în fi ecare an, drept rezultat 
al activităţii, cu un festival al cântecului. În 
acest mod, festivalul a devenit o tradiţie, 
continuând să descopere noi talente, de-
venind mai târziu festivalul cântecului în 
diverse limbi ale lumii. În prezent, Festiva-
lul cânecului în mai multe limbi «Unitate 
prin diversitate» întrunește voci frumoase 
în fi ecare an de studii, în perioada noiem-
brie-decembrie.

Evenimentul a avut drept scop sărbă-
torirea diversităţii lingvistice a Molodovei, 
dar și descoperirea și încurajarea tinerelor 
talente, întrunind 17 participanţi talentaţi, 
elevi ai CNC al ASEM, care au cântat în cele 
mai diverse limbi ale lumii: română, rusă, 
franceză, engleza, spaniolă, chineză, grea-
că, portugheză.

Pentru început, colectivul de dans 
“Divertis”, conducător artistic Victoria 
Gogu Croitor, a prezentat un show de ex-
cepţie, iar pe parcursul concursului a sus-
ţinut participanţii cu prestaţii originale. 
Cu o prezenţă extraordinară a deschis fes-
tivalul Radu Zgardan, deţinător al Marelui 
Premiu acordat de Institutul Fraţilor Go-
lescu din România la concursul naţional 
«Ars Adolescentina» organizat de compa-
nia publică TeleradioMoldova, laureat al 
festivalului cântecului francez «Chantons, 
amis!», ediţia VIII, și nu în ultimul rând, 
deţinător al Premiului Mare al festivalului 
«Unitate prin diversitate», ediţia XVII. 

Moderatorii evenimentului, Luminiţa 
Capbătut și Radu Lupan, și-au onorat cu 
succes misiunea, au animat publicul și au 

adresat participanţilor întrebări originale, 
care să le descopere personalitatea.

Concurenţii au dat dovadă de măies-
trie excepţională, etalându-și cu success 
calităţile vocale. Spre confi rmarea talen-
tului lor, tinerii interpreţi au fost invadaţi 
de aplauze, laude și aprecieri.

A generat interesul publicului Ana 
Scobioală, care a cântat în limba chineză, 
pentru prima dată în istoria festivalului. 
Tot pentru prima dată a răsunat un cântec 
în limba portugeză, interpretat cu o mă-
iestrie remarcabilă de Dorina Ţaranovici. 
Marina Echim și-a etalat excepţionalele 
calităţi vocale și deosebita prezenţă sce-
nică interpretând piesa în limba franceză 
“Si tu m’aimes”.  Cu un cântec extraordinar 
în limba rusă, “Это всё”,  și cu o voce de 
neuitat a impresionat publicul Tudor-Cris-
tian Sârbu. Alexandrina Stratulat a emoţi-
onat ascultătorii cu piesa în limba france-
ză “Elle”. La întrebarea moderatorilor cui îi 
este dedicată această melodie, Alexandri-
na a spus că consacră piesa mamei sale, 
care, din păcare, nu era prezentă în sală. 
Olga Cazacu a plăcut audienţei interpre-
tând cântecul în limba spaniolă “La sole-
dad”. Anastasia Bunici a sensibilizat publi-
cul cu piesa în limba engleză “Someone 
like you”, manifestându-se prin emotivita-
re remarcabilă și ţinută excelentă. Lăudat 
și apreciat a fost și duetul Miriam & Jean, 
membrii câruia s-au remarcat prin prezen-

ţă scenică și interpretare admirabilă.
Conform obiceului, festivalul a fost în-

cheiat de d-na Svetlana Manuil, iniţiatoa-
rea și coordonatoarea concursului, care a 
interpretat cu o expresivitate deosebită 
piesa în limba franceză “Romantică”, a că-
rei versuri este autoare. Visul dumneaei 
dintotdeauna a fost continuă să fi e scena, 
cântecul, iar acum încearcă să cultiveze 
arta muzicii dicsipolilor săi. 

Talentul și măiestria concurenţilor 
au fost obiectiv apreciate și scoase în 
evidenţă de către membrii juriului: Vlad 
Mircos, muzicolog, compozitor, laureat 
al diverselor concursuri naţinale și inter-

naţionale, președinte al juriului, Andrei 
Sava, muzicolog, compozitor, laureat al 
diverselor concursuri naţionale și inter-
naţionale, Tatiana Petrachi, interpretă 
de muzică populară, reprezentantă a 
departamentului „Cultură”, Pretura Râș-
cani, Marine, reprezentantă a Alianţei 
Franceze în Moldova, Radu Zgardan, la-
ureat al festivalului “Unitate prin diversi-
tate”, ediţia precedentă.

Președintele juriului, d-nul Vlad Mir-
cos, s-a arătat impresionat de evoluările 
perticipanţilor, sugerându-le să nu se 
oprească aici. Și ceilalţi membri ai juriului 
și-au exprimat admiraţia pentru tinerii in-
terpreţi, le-au spus că sânt bravo și le-au 
urat succese în continuare. 

Diplome de menţiune și cărţi din par-
tea juriului au primit participanţii Cristina 
Timoșco, Alexandrina Stratulat, Ecaterina 
Potapova, Marcel Baleca, Dorina Ţarano-
vici, Cristina Vasilachi și Radu Lupan. Trei 
concurenţi s-au bucurat de câte un pre-
miu special, însoţit de diploma „Premiu 
special” și de o cagendă 2012, și anume: 
Ana Scobioală, Galina Eșanu, Olga Cazacu. 
Președintele juriului, d-nul Vlad Mircos, 
și-a exprimat părerea în raport cu câţiva 
participanţi, care, în opinia sa, merită să 
se specializeze în domeniu, oferindu-le 
și câte un CD. Printre aceștia se numără: 
Dorina Ţaranovici, Lidia Gonţa, Olga Caza-
cu, Nicoleta Jalbă, Anastasia Bunici gakina 
Eșanu, Ana Scobioală.

Premiul III a fost împărţit de către 
Ana-Maria Nagurnea, Lidia Gonţa, Nicole-
ta Jalbă. Anastasia Bunici și  duetul Miriam 
& Jean au obţinut Premiul II. De Premiul 
I și „Cupa Sol” s-a bucurat Tudor-Cristian 
Sârbu. 

Și, în fi nal, Grand Prix-ul a fost atribuit 
tinerei, dar talentatei interprete Marina 
Echim. Marina a declarat că este extrem 
de bucuroasă și fericită că avut onoarea 
să participle, nu pentr prima oară, la acest 
extraordinar festival, și a mărturisit că e 
invadată de emoţii pozitive. A mulţumit 
din sufl et mamei sale, căreia îi datorează 
viaţa și talentul.
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Le francais
Le francais est une langue importante.
Elle est une langue charmante.
Au college nous l’etudions,
De nouveaux mots nous apprenons.

Elle est necessaire,
Pour communiquer,
Pour parler, dialoguer
En France aller pour etudier.

Elle donne des possibiltes
Beaucoup de pays visiter,
Avoir beaucoup de conaissances,
Elle nous donne une grande chance

D’avoir un travail a l’etranger,
Avec un grand plaisir de travailler.
Pour nous c’est facille d’etudier,
Parce que il y a des homes 
  qui vont nous aider.

Comme monsieur Jean Jacque Combarel,
Qui nous donne des conseils,
Qui repond a nos questions 
Et nous obtenons des informations.

Platita Vica-Victoria 

Limba Franceză - o cale spre succes!!!

Le français...
Le français, est mon petit monde,
Où je suis en tête de la table ronde.
Le français, est ma petite maison,
Ou il n`y a pas de mal, de trahison.
Où je suis le Dieu, le créateur,
Le metteur en scène et l’acteur.
Je suis le peintre, elle est ma toile,
Le français, est ma réalité idéale.
Le français, est la forteresse de mon coeur,
Où dominent la paix, et le bonheur.
Le pays où je vis, se nomme la francophonie,
Avec la capitale - l`amour et l`harmonie,
Je vous dis merci à ceux 
 que m`ont donné cette chance,
A ceux qui m`ont appris 
 ce langue avec confi ance:
Merci maman, pour la vie,
Merci, école pour tous mes amis,
Merci, collège pour mes 18 ans,
Merci, les profs pour vos talents brillants.
Et a l`association « Les Moldaviens» , 
  merci beaucoup,
Ils sont ceux, qui nous soutiennent 
   depuis le début.
A monsieur Jean-Jacques Combarel,
Le F fondateur et le Président actuel,
C`est un grand homme avec un grand coeur,
Plein de sagesse, d`humour et du bonheur.
Ensemble, on découvre une nouvelle Moldavie
Un fl orissant et remarquable pays.

Auteur: Moraru Dorina,
Élève au Collège National 
de Commerce de l’ASEM 

r.

“Les Moldaviens” este o asociaţie non-guverna-
mentală, independentă și care are drept scop esen-
ţial favorizarea legăturilor între societatea moldavă 
și cea franceză.

Asociaţia “Les Moldaviens” a fost creată de Jean-
Jacques Combarel, cel care o prezidează și astăzi. 

Pe data de 7 decembrie, am avut ocazia de a-l 
primi în cadrul colegiului, și împreună cu profesorii 
am organizat o întilnire de neuitat. Domnul Com-
barel a povestit multe lucruri interesante și princi-
piale pentru toţi vorbitorii de limbă franceză.

Oaspetele a fost asaltat de întrebari din partea 
tinerilor studenţi ai CNC, dornici să afl e mai multe 
despre asociaţie, cât și despre viitoarele proiecte. 
Elevii au demostrat un nivel înalt de cunoaștere a 
limbii franceze. 

La întrebarea privind ocupaţiile de bază ale 
asociaţiei, Domnul Combarel ne-a relatat despre 
privirile greșite create de alte ţări vizavi de micul 
nostru plai, și susţine cu ardoare să demonstreze 
esenţa ţării și a culturii noastre. 

Fiind curioși să afl ăm prin ce mijloace vor înde-
plini aceste proiecte, l-am chestionat asupra me-
todelor ce sunt utilizate pentru a obţine rezultate 
fructuoase, și am afl at că însăși noi suntem cheia 
spre succesul acestui proiect, deoarece, după cum 
susţine interlocutorul, ţara are nevoie de noi.. 
Câţiva elevi au primit chiar șansa de a colabora cu 
portalul și cu dumnealui personal, și de a crea noi 
laturi ale culturii noastre străvechi. 

Inspirate de succesele, și scopurile grandioase 
ale asociaţiei, două tinere talente ale colegiului și-
au expus impresiile în versuri, adaugând astfel o 
nuanţă de căldura discuţiei, poeziile fi ind cadonate 
dnului Combarel, ce a fost emoţionat de acest gest 
de prietenie și solidaritate, din partea unor elevi 
atât de tineri. Încă o întrebare cheie a discuţiei a 
fost, cum se remunerează munca depusă în cadrul 
asociaţiei, la care dnul Combarel a explicat că mun-
ca depusă este voluntară și nu există o remunerare, 
și doar fericirea și satisfacţia ce o primește fi ecare 
atunci când face o faptă bună.

O colaborare fructuoasă există între asociaţia 
«Les Moldaviens» și Asociaţia Profesorilor de Lim-
bă Franceză din Moldova, președintele căreia este 
Svetlana Manuil.

La iniţiativa dnei Manuil s-a și organizat întâlni-
rea cu dnul Combarel cu genericul «Limba France-
ză - o perspectivă în realizarea carierei»

Amintim că Republica Moldova face parte 
din organizaţia ţărilor francofone, aici 25% din 
populaţie vorbește franceza. Este bine de men-
ţionat că Moldova este ţara cea mai francofonă, 
avem circa 2300 de profesori de limbă franceză. 
Aceasta limba constituie, în viziunea noastră 
„liantul unui vast spaţiu de dialog și cooperare, 
cunoaștere și progres, libertate și democraţie, 
solidaritate și schimburi economice și culturale”, 
spaţiu denumit Francofonia și care a fost institu-
ţionalizat în 1986. De atunci Republica Moldova 
celebrează oficial la 20 martie Ziua Mondială a 
Francofoniei, precum și săptămâna incluzând 
această dată – Săptămâna Mondială a Franco-
foniei, săptămâna în care se organizează o mul-
ţime de activităţi interesante și benefice pentru 
întărirea relaţiilor moldo-franceze, printre care și 
festivalul ”Chantons Amis” care se organizează în 
fiecare an, în incinta colegiului și care are o înaltă 
importanţă naţională.

Trăim în secolul limbilor străine, unde poseda-
rea unei limbi în afară de cea maternă îţi deschide 
multe uși. E important să cunoaștem limba france-
ză pentru a putea călători, lucra peste hotare, pen-
tru a ne îmbogăţi, într-un sfîrșit, lumea lăuntrică.

În viziunea elevilor, ce studiază la Colegiul Na-
tional de Comerţ și care își propun prin studierea 
limbii franceze să contribuie la promovarea Fran-
cofoniei în Moldova și a Moldovei în ţările franco-
fone, a fi  astăzi francofon în Moldova înseamnă: a 
cunoaște bine și a practica frecvent limba france-
ză, a putea circula liber, a studia și a lucra în ţările 
francofone, a pune permanent în valoare avanta-
jele inerente limbii franceze și a sprijini viitorul ei 
în Moldova. 

De fapt, vocaţia Francofoniei constă, în concep-
ţia organizatorilor ei în „solidaritatea reală, în fapte, 
a popoarelor ce vorbesc limba franceză”, limba ce 
este considerată ca fi ind purtătoarea unui anumit 
sistem de valori. 

De aceea iniţiativa de-a organiza comunitatea 
francofonă a revenit - Africii si nu Frantei.

Limba franceză este un atu pentru viitorul tine-
rilor din Moldova. De ce? Pentru că limba franceză 
este foarte importantă în Europa. De exemplu, ea 

este singura limbă de procedură la Luxemburg, 
unde lucrează Curtea de Justiţie a Uniunii Euro-
pene, este limba cel mai des vorbită, alături de en-
gleză, în instituţiile europene. Ar fi  o prostie, pur și 
simplu, ca Moldova, despre care spunem că este o 
ţară francofonă, să renunţe la atmosfera francofo-
nă tocmai acum, când are șansa de a deveni mem-
bră a Uniunii Europene.

Ar fi  absurd. Un alt motiv este prezenţa aici a 
întreprinderilor franceze, la mari întreprinderi pre-
cum Orange, BRD-Group Societe Generale, Rena-
ult-Dacia, Michelin, și multe altele, se poate găsi 
mult mai ușor un loc de muncă atunci când cunoști 
limba franceză, alături, desigur, de alte limbi de cir-
culaţie în lume.

Important este ca tinerii să înveţe nu numai 
una sau două limbi, ci mai multe, ceea ce nu e greu, 
pentru că aici moldovenii sunt foarte talentaţi. Din 
vorbele dnului Combarel, putem deduce urmă-
toarea concluzie: Pentru ca două persoane să se 
iubească, ele trebuie să se cunoască mai întâi, asa 
pot fi  privite lucrurile și între Franţa și Republica 
Moldova. Francezii și moldovenii rămân încă tribu-
tarii multor prejudecăţi și clișee reciproce.
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Casa Cunoștinţelor din Chișinău 
este un proiect-pilot al OIF, al Asociaţiei 
Internaţionale a Primarilor Francofoni, 
al Primăriei Municipiului Chișinău și 
al Academiei de Studii Economice din 
Moldova, la care s-au asociat Agenţia 
Universitară Francofonă și TV5MONDE, 
și care are drept scop dezvoltarea abi-
lităţilor socio-culturale, consolidarea 
eforturilor instituţiilor RM în domeniul 
educaţiei, și nu în ultimul rând promo-
varea și perfecţionarea limbii franceze.

Statistica spune că în fi ecare 12 se-
cunde în lume se atestă un caz nou de 
infectare cu HIV! Numai în RM în prezent 
sunt înregistrate peste 6800 de persoa-
ne HIV-pozitive, majoritatea victimelor 

având vârsta cuprinsă între 15-39 ani
Astfel, casa Cunoștinţelor din Chi-

șinău, împreună cu Esther NTAMACK și 
Mariama DIOP – voluntare în cadrul OIF, 
în partenerial cu proiectul „dance4life” 
și-au propus să iniţieze un dialog des-
chis cu genericul „Journée mondiale du 
SIDA”.

Esther și Mariama au adus la cunoș-
tinţa tuturor date generale despre HIV/
SIDA: caracteristici, căi de transmitere, 
stoparea maladiei, antrenând în discu-
ţie și mobilizând tinerii prezenţi. Toto-
dată, au venit cu sfaturi utile, și ne-au 
împărtășit câte ceva din experienţa lor 
de viaţă. 

Esther și Mariama, originare din Ca-

Omul – Problema fundamentală a fi losofi ei
Motto: Ceea ce este în urma noastră și ceea ce este înaintea noastră sunt lucruri insig-

nifi ante în comparaţie cu ceea ce este în noi.
(Ralph Waldo Emerson)

Toleranţa: 
stimă sau umilinţă?

La 22 noiembrie, în incinta Bibliotecii Naţionale pentru copii ” Ion 

Creangă” a avut loc ringul intelectual cu genericul: ” Toleranţa: stimă 

sau umilinţă?”.

La ședinţă au participat elevii din cadrul a două instituţii de în-

văţământ: ” Colegiul Naţional de Comerţ” al ASEM și Liceul Teoretic 

Nicolae Gogu.

Ziua mondială anti-SIDA 
la Casa Cunoştinţelor din Chişinău

La 1 decembrie curent, în incinta Casei Cunoștinţelor din Chișinău s-a 

desfășurat un atelier de discuţie dedicat Zilei Internaţionale a Combaterii 

HIV/SIDA. Evenimentul a întrunit elevi din instituţile preuniversitare de 

învăţământ din capitală, voluntari în cadrul Organizaţiei Internaţionale a 

Francofoniei, dar și reprezentanţi ai proiectului internaţioal „dance4life”.

meroon și, respectiv, Senegal, sunt de 
o lună în RM și vor rămâne aici pe par-
cursul unui an de zile. Au ajuns în ţara 
noastră după ce s-au înregistrat în ca-
litate de voluntare pe un site, unde au 
completat o anchetă, după care li s-a 
propus să participe în cadrul programei 
„Le Volontariat de la Francofonie”, și ia-
tă-le acum activând cu mare plăcere și 
dăruire de sine în calitate de animatoare 
a proiectelor OIF. S-au acomodat destul 
de rapid, au reușit deja să îndrăgească 
Chișinăul, chiar dacă „uneori, nu înţeleg 
tendinţele vestimentare de aici. Fete din 
chișinău se îmbracă de parcă ar merge 
pe covorul roșu, mi se creează impresia 
că în fi ecare zi e sărbătoare”, mărturiseș-
te Esther.

Cu informaţii utile, broșuri educati-
ve, fi lmuleţe video despre HIV/SIDA au 
venit și cei de la „Dance4life”. Ei au pre-
zentat cele 4 dimensiuni ale proiectului 
și ne-au intrigat cu relatări frumoase. 
Proiectul internaţional „dance4life” în-
trunește peste 200  000 de tineri din 
peste 29 de ţări care se implică activ în 
stoparea HIV-SIDA și care demonstrează 
responsabilitate în raport cu propria să-
nătate.

Dialogul s-a dovedit a fi  unul pro-
ductiv și interactiv. Participanţii și-au 
îmbogăţit bagajul de cunoștinţe cu 
privire la HIV/SIDA, dar s-au și manifes-
tat frumos în timpul discuţiilor în grup, 
prezentărilor.

Am ieșit de acolo cu impresii fru-
moase, cu dorinţa de a ne implica activ 
în combaterea HIV/SIDA și cu speranţa 
că vom reveni. 

Livia ȚÎBÎRNĂ, 

elevă CNC

Omul - eternă verigă a existenţei și 
veșniciei, deslușirea lumii lăutrice a căru-
ia fost încă din cele mai vechi timpuri o 
încercare a raţiunii și simţirii este astăzi 
unul din subiectele cele mai discutate în 
acerba dezvoltare a umanităţii. 

Întru elucidarea acestei grandioase 
enigme și cu ocazia zilei internaţionale a 
fi losofi ei, la 29 noiembrie în cadrul CNC 
a fost organizată conferinţa știinţifi că cu 
genericul “Omul – problema fundamen-

tală a fi losofi ei ” moderată într-un mod 
unic de dna Alina Dicusar, profesor de 
fi losofi e, care a ţinut, alături de cei pre-
zenţi să creeze o atmosferă propice infi l-
trării în această tainică și în același timp 
transparentă lume a fi inţei umane. 

Cei ce au contribuit la descoperirea 
celor mai profunde aspecte ale eului 
uman au fost: Maia Ștefăniţă, Daniela 
Mura grupa S-291, Olga Durleștean gru-
pa CON 294, Maria Neagu, Ana Petrușca 

grupa S-292, Nina Raţă COM-101, pre-
zentările cărora au uimit prin originalita-
te, ingeniozitate și spirit oratic. 

Aprecierea expunerilor aferente fi -
inţei umane i-a revenit juriului format 
din: dna Larisa Știrbu – director CNC, 
Svetlana Manuil – director-adjunct pen-
tru educaţie, dna Natalia Lazarev - șef 
secţie “Merceologie, Comerţ, Tehnologii” 
ce au fost încîntaţi de această “călătorie” 
fi losofi că în erele umanităţii, oferind 
următoarele premii: Locul I – Olga Dur-
leștean grupa CON 294, Locul II – Maria 
Neaga, Petrușca Ana grupa S-292, locul 
III – Maia Stefăniţă grupa S-291, menţi-
une – Daniela Mura grupa S-291, Nina 
Raţă grupa COM 101.

Despre esenţa fi losofi că a omului 
ne-a relatat dna Alina Colesnic:

- Dna Dicusar cum aţi defi ni omul în 
2-3 cuvinte? 

- O fi inţă dominată de afecte și do-
rinţe, o mare Enigmă, înzestrat cu liber-
tate, inteligenţă și voinţă.

- De ce aţi ales anume problema 
omului ca temă de dezbatere?

- Socrate, cel ce a “coborât Filosofi a 
din cer pe pamânt și a adus-o în cămine-
le noastre” a centrat întreaga viziune fi lo-
sofi că pe îndemnul “cunoaște-te pe tine 

însuţi”, dovedind astfel convingerea că 
așa cum omul se defi nește prin sufl et, tot 
astfel esenţa întregii lumi constă într-un 
sufl et cosmic, universal. Însă pentru cei 
mai mulţi oameni cunoașterea de sine 
ramâne o problemă neclară, ambiguă 
și aș putea spune chiar, contradictorie. 
“Omul” cuvânt-întrebare pentru fi ecare 
din noi în parte este cea mai intriganta 
fi inţă de pe pamânt. Provoacă cele mari 
mari dezastre, cele mai mari realizări, se 
duce singur la pierzanie, singur se ridică 
și singur se îngroapă. 

Se pot spune multe bune și multe 
rele despre om – care este măsura tutu-
ror lucrurilor și greșelilor din lume. 

- Și totuși, care ar fi  după părerea 
dvs problema fi losofi că a omului? 

- Omul trebuie să descopere în sine 

însuși destinaţia sa, scopul ultim al lumii, 
adevărul ceea ce este în sine și pentru 
sine. “Foarte mulţi oameni deși cunosc 
defi niţia binelui, prefer să facă răul, cu-
noscând cele bune, nu vor să le facă deși 
le e cu putinţă, ci fac pe celelalte”. Omul, 
fi inţă care de-a lungul vieţii suportă con-
secinţele unei greșeli originale, încer-
când să găsească calea potrivită în acest 
labirint, în care găsește de atâtea ori pie-
dici și pe care nu e întotdeauna capabil 
să le depășească din simplul motiv ca 
există. Omul este într-adevar privelegiat, 
a sa superioritate fi ind aratată încă de la 
creaţie, când Dumnezeu l-a numit “Co-
roana Întregii Creaţii”.

Olga DURLEȘTEAN, 

elevă CNC

Toleranța este unul dintre cu-
vintele cheie ale societății civiliza-
te, care reușește sa-și depășească 
prejudecățile, teama de tot ce e dife-
rit, altfel, tot ce nu corespunde nor-
mei.

- Tu cum te raportezi la diversi-

tate?

Anume la acestă întrebare au 
încercat să răspundă echipa CNC, 
susținută de profesoara de limbă și 
literatură română Larisa Ghilețchi și 
șefa bibliotecii Valentina Melehov, 
din partea celeilalte echipe fi ind Olga 
Cuznețov și Alisa Russu.

Aceste două echipe au fost arbi-
trate de un juriu, care a avut sarcina 
de aprecia și de a dirija dezbaterea.

În cadrul ședinței au avut loc 4 
runde:

Runda 1- Toleranța: modă sau ne-
cesitate;

Runda 2- Stereotipurile ”nasc” 
intoleranță;

Runda 3- Este posibil ca 
intoleranța să fi e considerată un lucru 
bun?

Runda 4- Calicatura împotriva 
intoleranței.

A fost discuții aprinse și fi ecare 
dintre participanți au participat activ, 
exprimîndu-și punctul de vedere cît 
mai bine posibil. Elevii au reușit să de-
fi nească toleranța, să atingă scopurile 

propuse și intr-un fi nal să conchidă că 
principiul ”toleranței”- atrage după 
sine ”toleranța” un șir larg de credințe 
și valori morale, ce ar permite în între-
gime credințele și principiile lor diver-
se de viață.

Acest principiu presupune o so-
cietate deschisă, democratică (atît 
teoretic cît și practic), care respectă 
libertățile civile și drepturile umane.

La fi nal, fi ecare dintre noi, am ple-
cat acasă împliniți pentru ceea ce am 
reușit să obținem și să acumulăm de 
la aceast ring intelectual.

În concluzie, pot spune că 
”toleranța” presupune valoarea indi-
vidului, autonomia lui, libertatea ale-
gerii. 

Juriul nu a dat un verdict clar, 
care ar fi  putut clasa echipele pe lo-
curi, dar au fost înmânate diplome 
participanților ambelor echipe cît și 
susținătorilor acestora, dnei Ghilețchii 
și dnei Melehov, care permanent au 
reușit să ne îndrume spre calea cea 
corectă!

O societate tolerantă va tinde mai 
mult sprea a fi  creativă și inovativă, de-
oarece este deschisă față de noi des-
coperiri, noi adevăruri, înbunătățind 
astfel o experiență umană.

Ina CONSTANTINOVA, 

elevă CNC
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Nu te mai saturi de sport
Echipa Academiei de Studii Econo-

mice din Moldova (ASEM) de volei femi-
nin a devenit pentru a treia oară conse-
cutiv campioană a Republicii Moldova, 
după succesele obţinute în anii 2009 și 
2010. De medaliile de argint s-au învred-
nicit fetele de la Universitatea de Stat 
din Moldova (în componenţa căreia au 
evoluat o serie de sportive experimenta-
te în frunte cu Tatiana Liulenova), iar pe 
treapta a treia a podiumului de premiere 
a urcat Speranţa-1 Chișinău.

La competiţie au participat șase for-
maţii, iar echipa noastră, condusă de pe 
banca tehnică de Taisia Catrenco, a ob-
ţinut cinci victorii cu scorul de 3-0 și a 
suferit o singură înfrângere cu 2-3 în me-
ciul cu Universitatea Tehnică din Moldo-
va (de menţionat că în această partidă 
ASEM a evoluat cu lotul secund).

Iată și sportivele care au adus titlul 
la ASEM: Viorica Bâtcă, Elena Caravans-
caia, Xenia Copâlova, Tatiana Diaconiţă, 
Magdalina Stratulat, Olga Romancenco, 
Maria Cebotarean, Ecaterina Covalciuc, 
Uliana Morari și Natalia Olari. 

Trei sportive de la ASEM s-au învredni-
cit și de trofee individuale. Magdalina Stra-
tulat a devenit cea mai bună libero, Ecate-
rina Covalciuc – cea mai bună jucătoare de 
legătură, iar Natalia Olari – cea mai bună 
la blocaj.

„Sunt foarte mândră de evoluţia 

echipei”, a spus după încheierea com-
petiţiei Taisia Catrenco, care a eviden-
ţiat în special evoluţia Magdalinei 
Stratulat (EGD), Tatianei Diaconiţă 
(BAA) și Olgăi Romancenco (FB).

„Foarte bine s-a prezentat Mag-
dalina Stratulat, care învaţă la anul I, 
Drept Economic. Este o fată talentată 
și, cel mai important, foarte sârguin-
cioasă. Magdalina este dintr-o familie 
cu mulţi copii și reușește atât la învăţă-
tură, cât și în sport. Vreau să aduc sin-
cere mulţumiri conducerii Academiei, 

în frunte cu rectorul Grigore Beloste-
cinic, și șefului de catedră de Educaţie 
Fizică și Sport ASEM, Vasile Scutelnic, 
fără ajutorul cărora succesele obţinute 
de aceste fete minunate n-ar fi posibi-
le”, ne-a mărturisit Taisia Catrenco.

Ne bucură faptul că ASEM râmâne 
lider al voleiului feminin din Republica 
Moldova și le dorim mult succes fete-
lor în competiţiile viitoare, prima dintre 
care, campionatul deschis al municipiu-
lui Chișinău, va demara deja la 28 ianu-
arie 2012.

ASEM, campioană a Moldovei 

la volei feminin

 Echipa feminină de volei a ASEM, campioana Republicii Moldova-2011

Luptătorii de la ASEM pe arena internaţională
O evoluţie extraordinară au avut-o în acest an luptăto-

rii de la Academia de Studii Economice din Moldova. Patru 
sportivi de la instituţia noastră au obţinut medalii în cadrul 
Campionatelor Mondiale și Europene. Astfel, luptătorul de 
stil liber Anatol Buruian a devenit campion european și me-
daliat cu bronz la Campionatul Mondial, la turneele rezerva-
te tineretului. Un alt luptător de stil liber, Maxim Perepeliţa, 
a urcat pe treapta a treia a podiumului de premiere la Mon-
dialele de tineret. Judokanul Igor Soroca a câștigat medalia 

de bronz la Cupa Mondială rezervată seniorilor. Pe parcursul 
competiţiei Igor a reușit o performanţă de excepţie învin-
gând favoritul probei judokanul japonez, campionul mondi-
al en-titre. În sfârșit, Ion Luchiţa a obţinut medalia de argint 
la Campionatul Mondial de tineret la lupte grco-romane.

De menţionat și evoluţia bună a luptătorilor de stil liber 
de la ASEM (antrenor – Stanislav Armanov) în cadrul uni-
versiadei reupublicane, unde s-au clasat pe locul secund, 
intrând în posesia medaliilor de argint. 

Echipa mas-
culină de bas-
chet a Acade-
miei de Studii 
Economice din 
Moldova (an-
trenor – Vasile 
Scutelnic) au 
câștigat meda-
liile de bronz 
în cadrul Uni-
versiadei repu-
blicane. Cele 
opt echipe 
participante au 
fost împărţite 
în două serii. 
Câșt igătoare -
le grupelor au 
jucat în finală, 
iar ocupantele 
locurilor doi au 
disputat finala 
mică. Din pă-
cate sorţii au 
fost duri și cele 
două favorite la câștigarea trofe-
ului, ASEM și USEFS, au nimerit 
în aceeași grupă. Ambele echipe 
fără mari emoţii au învins forma-
ţiile de la UASM și IRIM. În meciul 
decisiv studenţii de la Universi-
tăţii de Stat de Educaţie Fizică și 
Sport au fost un pic mai norocoși. 
Astfel, ASEM a jucat doar în me-
ciul pentru locul trei, unde a în-
vins echipa Universităţii de Stat 
din Moldova.

***

În campionatul Republicii 
Moldova baschetbaliștii noștri 
au o evoluţie ceva mai modestă. 
După trei etape disputate ASEM 
ocupă locul 5. Începutul slab de 
sezon se explică simplu: cinci 
sportivi de bază (Eugen Jignea, 
Igor Caraja, Andrei Iarovoi, Eugen 
Nartov și Vitalie Oprea) și-au în-
cheiat studiile și au trecut la for-
maţia BC Dondușeni. „Practic, am 
început totul de la capăt. Este un 
lucru migălos și de lungă durată 
să formezi un colectiv. Evident 
băieţii fac multe greșeli. Cineva 
încă nu are experienţa necesară, 
altcineva încă nu posedă tehnica 
de joc. Ne va fi destul de greu în 
acest campionat, dar sperăm pe 
parcurs să îmbunătăţim jocul”, a 
declarat Vasile Scutelnic. Lide-
rul incontestabil al formaţiei în 

Baschetbaliștii 
au câștigat „bronzul” 

universitar

Pagină realizată de Andrei PRODAN

acest moment este Anton Rule-
vschi, care în fiecare meci jucat 
aduce în contul echipei peste 
30 de puncte. La actuala ediţie a 
campionatului Republicii Moldo-
va participă opt cluburi (ASEM, 
UASM, UTM – toate din Chișinău, 
Fireball Bender, BC Dondușeni, 
Gama Cahul, Soroca Baschet și 
Universitatea Pedagogică din 
Tiraspol), care vor juca tur-re-
tur. După aceasta primele patru 
clasate (având la activ punctele 
acumulate anterior) vor lupta 
pentru medalii, iar ultimele patru 
clasate vor juca meciurile pentru 
locurile 5-8. 

***

Echipa feminină de baschet 
a Academiei de Studii Economi-
ce din Moldova se afl ă printre li-
derele campionatului Republicii 
Moldova. După trei jocuri dispu-
tate discipolele antrenorului Vasile 
Scutelnic au acumulat 5 puncte și 
împart primele două poziţii în cla-
sament cu Femina-Sport Chișinău. 
La actuala ediţie a campionatului 
i-au parte șase formaţii din trei 
orașe: ASEM, Femina-Sport, USM, 
Politehnica – toate din Chișinău, 
BC Râșcani și BC Tiraspol. 

 Anton Rulevschi, liderul formaţi-
ei masculină de baschet a ASEM

ASEM, medaliată cu bronz 
la universiadă (jocul de dame)

Echipa Academiei de Studii Economice 
din Moldova (ASEM) a câștigat medaliile 
de bronz la competiţia de joc de dame din 
cadrul Universiadei republicane, turneu la 
care au participat șapte competitoare. 

Echipa antrenată de Silvia Pârău, lector 
universitar, în cele șase partide disputate a 
obţinut trei victorii, două egalităţi și a su-
ferit o singură înfrângere. Cu 14,5 puncte 
acumulate ASEM s-a clasat pe locul al `trei-

lea al podiumului de premiere. Doar 0,5 
puncte mai mult au acumulat sportivii de la 
Universitatea Tehnică din Moldova (UTM). 
Medaliile de aur au revenit reprezentanţilor 
Universităţii Libere Internaţionale din Mol-
dova (ULIM), care au acumulat 19,5 puncte. 

ASEM a învins echipele Universităţii 
Agrare de Stat din Moldova (UASM) 3,5-0,5, 
Universităţii de Stat de Medicină și Farma-
cie „Nicolae Testemiţanu” (USMF) 2,5-1,5 și 

Universităţii de Stat de Educaţie Fizică și 
Sport (USEFS) 3,5-0,5; a jucat la egalitate cu 
primele două clasate, 2-2, și a suferit înfrân-
gere cu 1-3 în disputa cu Universitatea de 
Stat din Moldova. 

Culorile ASEM-ului la această competi-
ţie au fost apărate de maestrul în sport de 
categorie internaţională Denis Dudco (FB 
29H), candidaţii în maeștri ai sportului Na-
talia Ceaglei (Turism 101), Igor Nartea (AB 
112m) și Alexandru Ciupercă (CON 113). 

Denis Dudco, liderul echipei noastre, a 
obţinut victorii în toate meciurile disputa-
te. „Foarte bine s-au prezentat toţi compo-
nenţii echipei”, a declarat Silvia Pârău, adă-
ugând că „m-a bucurat foarte mult evo-
luţia lui Alexandru Ciupercă, care având 
categoria I la șah a evoluat exemplar și la 
jocul de dame”. Antrenorul echipei a mai 
spus că este satisfăcută de rezultatul obţi-
nut, deoarece celelalte competitoare sunt 
completate mult mai bine. Un merit deo-
sebit în obţinerea acestui succes îi revine 
conducerii instituţiei noastre care susţine 
în permanenţă studenţii-sportivi de la 
ASEM.

 Echipa ASEM la joc de dame (de la stânga la dreapta): Denis Dudco, Igor 
Nartea, Silvia Pârău, Natalia Ceaglei şi Alexandru Ciupercă 
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 Crâmpeie din activitatea Doamnei Profesor universitar, 
doctor habilitat Rodica HÎNCU 

Șef catedră Investiţii și Pieţe de Capital, Membru al Senatului ASEM
În 1984 – absolventă a facultăţii 

„Economie” a Universităţii de Stat din 
Moldova. În 1995 - absolventa facultăţii 
„Limbi romano-germanice” a Univer-
sităţii de Stat din Odessa (Ucraina). În 
2000-licenţiată a MBA Program (USM în 
colaborare cu Universitatea Keele, UK), 
specializarea „Bănci și Burse de Valori”.

În 1995 susţine teza de doctor în 
economie la specialitatea 08.00.05 „Eco-
nomie și management în ramură și do-
meniu de activitate”; în 2003 – teza de 
doctor habilitat în economie la speciali-
tatea 08.00.10 „Finanţe; monedă; credit”.

În perioada 1992-1995- Șef –depar-
tament „Știinţă”, ASEM. Din 1995 până 
în 1997- lector superior la catedra „Ma-
nagement”, ASEM. Între anii 1997-2005 
– conferenţiar la Catedra „Finanţe și Asi-
gurări”, ASEM. 

Din 2005, de la fondarea catedrei - 
șef catedră „Investiţii și Pieţe de Capital”, 
ASEM.

Discipline predate: Bazele activităţii 
investiţionale, Finanţe publice, Fiscalitate 
etc. - la Ciclul I licenţă; Gestiunea portofo-
liului de valori mobiliare, Gestiunea riscu-
rilor investiţionale, Finanţe publice locale 
etc. – la Ciclul II Masterat.

În cadrul concursului Prof-Top, ediţia 
2006, a fost apreciată de către studenţii 
ASEM prin acordarea nominalizării de 
„Cea mai exigentă profesoară”.

Între anii 1998-2000 – director MBA 
Program (Institutul Internaţional de Ma-
nagement în colaborare cu Universita-
tea Keele, Marea Britanie).

Din 1999 – abilitată cu dreptul de 
conducător știinţifi c de doctorat. A pre-
gătit 3 doctori în economie. Din 2007 – 
profesor universitar.

Are publicate peste 90 de lucrări ști-
inţifi ce și didactice, inclusiv 5 monogra-
fi i. Printre cele mai recente și importante 
lucrări: Основные направления разви-
тия рынка ценных бумаг Республики 
Молдова в перспективе европейской 
интеграции. În:Материалы II Между-
народной научно-практической кон-
ференции „Развитие экономического 
сотрудничества между Республикой 
Беларусь и Республикой Молдова в 
системе международной экономики”, 
Minsk, 2010; Основы инвестиционной 
деятельности (manual). Ed. ASEM, Chi-
șinău, 2008; From the Information eco-
nomy to the economy of consciousness. 
În: „Research and Education in Innovation 
Era. International Conference.” Universita-
tea „Aurel VLAICU”, Timișoara, 2006; The 
Role of Networking in the Creation of Lo-
cal Management Knowledge: The Case of 
the Republic of Moldova// Journal of Tea-
ching in International Business. Special 
Issue “International Business Teaching in 
Eastern and Central European Countries”, 
New-York, The Haworth press Inc., Bin-
ghamton, Vol. 13, Nr. ¾, 2002;

Investment policies and strategies at 
regional level //7-th International Confe-
rence “Risk in the contemporary economy”, 
„Lower Danube” University of Galatzy, 
2002; Economia informaţională: aspecte 
manageriale și investiţionale (monografi e), 
Chișinău, 2002; Reforming management 
education:learning from the Moldavian 
experience//Economic and Business Review 
for central and South Europe. Vol. 2, Lju-
bljeana, 2000. –Nr. 4etc.

 A participat la elaborarea comparti-
mentului „sistemul fi nanciar al Republi-
cii Moldova” în Enciclopedia republicii 
Moldova, ed. 2009.

Este referent știinţifi c al revistelor 
de specialitate: „Journal of Economics 
and Business Research” (universitatea 
„Aurel Vlaicu”, Arad, România); MegaBy-
te (revista online de promovare a rezul-
tatelor cercetării din domeniul IT &C și 
economic al Universităţii „Titu Maiores-
cu”, Facultatea de informatică și Știinţe 
Economice, București).

În 2008,2009 – conducătorul pro-
iectului știinţific: „cercetarea riscurilor 
investiţionale în sectorul real al eco-
nomiei”, din cadrul Programului de 
stat „Elaborarea mecanismelor și me-
todelor de stimulare a creșterii eco-

nomice și reducere a sărăciei și de îm-
bunătăţire a calităţii vieţii în contextul 
SCERS”, Programului Naţional „Satul 
Moldovenesc” și planului de acţiuni 
„Republica Moldova – Uniunea Euro-
peană”, finanţat de AȘM.

În perioada 2007-2010 – reprezen-
tantul ASEM la Colegiul Doctoral regio-
nal în știinţe din domeniul gestiunii pen-
tru ţările Europei Centrale și de Est, din 
cadrul Agenţiei Universitare Francofone 
(Sofi a, Bulgaria).

Din 2004 până în prezent – Preșe-
dinte al Seminarului Știinţifi c de profi l 
din ASEM la specialitatea 08.00.10. „Fi-
nanţe; monedă; credit”.

Stagii – Academia de Studii Econo-
mice (București, România); L’Université 
Pantheon-Sorbonne, Paris-I (Franţa); 
L’école Supérieure de Commerce (Gre-
noble, Franţa); l’Institut Technologique 
du Sceaux, Paris-XI (Franţa); l’Institut 
d’Administration des Entreprises (Pa-
ris, Franţa); University of Keele (Rega-
tul Unit al Marii Britanii); l’Institut de la 
Francophonie pour l’Administration et 
la Gestion (Sofi a, Bulgaria) ș.a.

Direcţii de cercetare: activitate inves-
tiţională, fi scalitate, fi nanţe publice, eco-
nomie informaţională.

UN FRUMOS DECEMBRIE 
PENTRU O DISTINSĂ DOAMNĂ

În aceste zile frumoase de decembrie, cu deosebite sentimente de conside-
raţiune și respect, aducem elogiul nostru, stima și recunoștinţa pentru eforturi-
le depuse în munca nobilă Mult Stimatei Doamne Rodica HÎNCU

Doamna Rodica Hîncu, profesor universitar, doctor habilitat în economie, 
șef catedră „Investiţii și Pieţe de Capital”, prin devotamentul cauzei, străduin-
ţă și competenţă a câștigat stima tuturor celor care o cunosc. Cele mai im-
portante dimensiuni ale activităţii Sale au devenit inteligenţa, creativitatea, 
geniul de a descoperi noi abilităţi în căutarea perfecţiunii. 

Profesor de vocaţie, Domnia Sa a inoculat studenţilor săi, graţie compe-
tenţei și erudiţiei, cultul muncii, dragostea studiului și cercetării știinţifi ce, 
respectul faţă de om, afi rmarea spiritului colectiv. Studenţii o văd sobră, 
intransigentă, meticuloasă, exigentă, punctuală, competentă, inventivă, cu 
o imensă răbdare și o rar întâlnită dăruire de sine.

Doamna profesor, deși este omniprezentă, nu se lasă pradă retrospecti-
vei și nici iluziilor proiective. 

Pe parcursul activităţi, Măria Sa a demonstrat cu prisosinţă stimă și res-
pect reciproc în relaţiile cu discipolii și colegii săi. Chiar cu riscul de a ieși din 
top, nu se eschivează atunci când trebuie să ia o atitudine fermă în apărarea 
intereselor catedrei, instituţiei, scopului nobil al profesiei.

Trecând de fi șa posturii a devenit o autoritate incontestabilă printre 
profesorii din ASEM și din ţară. Dovadă sunt numeroasele aprecieri confi r-
mate prin: Diploma de gradul I „Pentru merite deosebite în dezvoltarea 

știinţifi că și învăţământul economic” oferită de Guvernul Republicii Mol-

dova în septembrie 2011; Diplomă de gratitudine „Pentru merite deo-

sebite întru afi rmarea învăţământului superior economic din Republica 

Moldova și cu prilejul Celei de-a XX-a Aniversări a ASEM” în septembrie 

2011; Diplomă de excelenţă „Pentru merite deosebite în promovarea 

unei imagini excelente a cadrului didactic modern și pentru contribuţia, 

instruirea și formarea specialiștilor califi caţi pentru economia naţională 

a Republicii Moldova” cu ocazia aniversării de 5 ani de la crearea cate-

drei „Investiţii și Pieţe de Capital”, la 22 august 2010; Diploma pentru no-

minalizarea „Cea mai exigentă profesoară” și trofeul cu același generic, 

în cadrul concursului Prof-Top, ediţia 2006 etc.

Din încercarea de a alege cele mai frumoase gânduri, realizăm că puţine 
sunt cuvinte sau acţiuni în măsură să aprecieze pe deplin meritul ce-l aveţi 
în menţinerea și promovarea demersului educaţional, precum nu există cu-
vinte și acţiuni ce ar exprima întreaga noastră recunoștinţă pentru munca 
Dumneavoastră asiduă.

Ţinem să Vă mulţumim pentru priceperea și perseverenţa manifestată 
de a transforma Catedra noastră într-un loc creativ și primitor pentru toţi, 
un loc unde talentul este încurajat, sentimentul de demnitate – consolidat.

Dumneavoastră sunteţi acea persoană înţeleaptă și mărinimoasă, 
având cugetul și conștiinţa curată, înţelegând rolul sacrifi ciului pentru pros-
perarea învăţământului superior.

Mult stimată Doamnă Profesor Rodica Hîncu, cu prilejul fru-
moasei aniversări, Vă urăm mulţi ani, sănătate, bucu-

rii, prosperitate. Vă dorim să savuraţi din plin tot 
ce Vă înconjoară - răsăritul și asfi nţitul soarelui, 

roua sau bruma dimineţii, freamătul crângu-
lui și veșmântul anotimpului în care v-aţi 
născut, să Vă bucuraţi de căldura și dragos-
tea celor apropiaţi și dragi, de înţelegerea și 

stima colegilor și studenţilor. 
Cu adânc respect și consideraţiune 

Colectivul catedrei 

„Investiţii și Pieţe de Capital”

Doamna Profesor, Rodica Hîncu este o personalitate 

complexă, cu pronunţate calităţi polivalente. 

Mereu se distinge printr-un ataşament necondiţionat şi 

o abnegaţie deosebită faţă de meseria pe care o profesează 

cu fi delitate.

Mult Stimată Doamnă Rodica Hîncu, cu prilejul fru-

moasei aniversări,  Vă urăm la mulţi ani, pace în sufl et, lu-

mină în casă şi noi realizări, să aveţi acelaşi elan tineresc, 

zâmbet şi bunăvoinţa care Vă caracterizează. 

Cu mult respect Ludmila COBZARI,

 profesor univ., dr. habilitat în economie, 

decan al facultăţii „Finanţe”

moasei
rii, p

ce

Mult stimată doamnă HÎNCU,

Vă adresăm urări de bine şi de prosperare, să-

nătate multă, studenţi, masteranzi, doctoranzi 

dornici de a parcurge, împreună cu Dumneavoas-

tră, traseul devenirii, prin cunoaştere, prin forma-

re, prin convingeri şi afi rmări. Sunteţi cea care v-aţi 

schimbat destinul prin dăruire plenară în numele 

viitorului, efort considerabil la făurirea potenţialu-

lui uman de mâine, responsabilitate civică, dârze-

nie, optimism şi încredere în cunoştinţele discipo-

lilor.

Distinsă Doamnă Profesor, sunteţi forţa care 

provoacă continuu interesul studentului, docto-

randului de a obţine cât mai multe cunoştinţe, de a 

munci asiduu, de a tinde în a deveni, ca şi Dum-

neavoastră, un exemplu în toate.

Fie ca toţi cei în care investiţi atâta su-

fl et, pasiune şi speranţă, să Vă îndrep-

tăţească aşteptările, să moştenească 

dragostea de muncă, devotamentul, 

omenia ce Vă caracterizează!

Cu admiraţie și recunoștinţă,

doctoranzii catedrei Investiţii 

și Pieţe de Capital
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Emoții și stres specifi ce, repetarea materialu-
lui, învățarea lui din nou (pentru cei care au cam 
chiulit-o de la ore), cărarea spre bibliotecă bătă-
torită de atâtea ori – în jur se simte startul sesiu-
nii de iarnă. Totuși, în tumultul grijilor de zi cu zi, 
studenții sunt cu gândul…la VACANȚĂ!

Ce planuri au și cum se vor odihni în această 
vacanță de iarnă, ne destăinuie chiar ei, studenții 
ASEM. Vedeți mai jos câteva opinii.

Nicolai CERESCU, anul II, 

Business și Administrarea Afacerilor: 
”Vacanța mea de iarnă va 

fi  una tipic studențească, cu 
3 examene până la trecerea 
în noul an și cu alte 4 după 
tăierea porcului de Sfântul 
Vasile. Tradițional Anul Nou se 
sărbătorește de mai multe ori: 

cu grupa, cu colegii de muncă, cu prietenii și, într-
un fi nal, atunci când președintele își citește dis-
cursul, cu prietenii cei mai apropiați și familia. Așa 
voi face și eu. Între sărbători și examene încerc să 
creez un plan de dezvoltare pentru Radio ASEM, 
care revine în forță în 2012!”

Alexandr VAKRE, anul II, Drept: 

”În general, pentru mine 
sărbătorile de iarnă semnifi că 
petreceri în sânul familiei. Anul 
acesta, în vacanța de iarnă, am 
decis cu prietenii să mergem cu 
uratul pe la cei dragi. Nu vor ră-
mâne fără atenție nici pregăti-

rile pentru examene. Dar cel mai principal este să 
întâlnesc Anul Nou cu persoana iubită. Se spune - 
cum o sa întâlnești Anul Nou, așa si o să-l petreci». 
Deci urez la toți, sărbători fericite!!!”

Eugenia OAIENEAGRĂ, anul I, Finanțe și 
Bănci:

”Este prima mea vacanță în calitate de stu-
dentă, fapt care o face cu totul specială. După 
o perioadă abundentă de evenimente, oameni 
noi, provocări, cred că va fi  o ocazie oportună 
de delectare spirituală în cadrul familiei, de în-
tâlniri emoționante cu prietenii de departe, de 

momente memorabile și 
revigorante. Prefer odihna 
activă, de aceea plănuiesc 
fi nalizarea unor proiecte, lec-
turi esențiale pentru forma-
rea mea ca personalitate și, 
fără îndoială, revizuirea ma-

terialului pentru a susține cu brio sesiunea. Sper 
că feeria sărbătorilor de iarnă va conferi viselor 
noastre materializare, iar noul an va fi  marcat de 
satisfacția împlinirilor”.

Irina ȚURCAN, anul III, Contabilitate:

”Sunt sigură că majorita-
tea studenților sunt stresați 
de apropierea sesiunii de 
iarnă, însă găsesc puțin timp 
liber să-și planifi ce detaliat 
vacanța de iarnă, doar se 
simte euforia cadourilor în 

aer și a notelor bune în carnetele de note! 
Eu voi repeta aventura de anul trecut, pe care 

aș retrăi-o la nesfârșit, în fi ece iarnă. Sunt o adeptă 
a odihnei active și voi pleca în România, la Brașov, 
cu cei mai apropiați prieteni, pentru a schia și a-mi 
acumula doza de bună dispoziție pentru 2012. 
Examenelor o să dedic câte 3 zile pentru revizu-
irea materialului teoretic și aplicațiilor practice, 
cu mici pauze pentru a aranja brăduțul acasă și a 
procura cadouri celor dragi”.

Viorelia BODAREV, anul III, Economie 

mondială și relații economice internaționale 

(EMREI):

”Acum, când colindele, 
toate născute sub zăpezi, 
aduc cu ele mireasma 
de Iisus născut în iesle, 
simțim și noi tot mai tare 
atmosfera de Sărbatoare 
ce se apropie. În ceea ce 
mă privește, sunt nespus 

de bucuroasă că a sosit anotimpul meu prefe-
rat și, în curând, vom simți iarăși mirosul de ger 
proaspăt. Cele mai așteptate momente sunt fără 
îndoială sărbătorile de iarnă și, de ce nu, vacanța. 
Tradițional, luna decembrie o dedicăm sesiunii, 

care de obicei, cuprinsă de acest spirit al sărbăto-
rilor, trece destul de repede. Anul acesta, ca și în 
ceilalți ani, intenționez să plec undeva peste hota-
re, cel mai probabil în munți, după care revin ime-
diat ca nu cumva să scap frumoasele noastre obi-
ceiuri. Mi-ar plăcea să merg și la țară, măcar pen-
tru câteva zile, anume acolo mai poti vedea copii 
umblând cu uratul, colinda și semănatul – așa ne 
mai aducem aminte de copilarie și noi. Cât de 
straniu n-ar parea, la cei 21 de ani ai mei, vreau să 
merg și la săniuș. Dacă timpul îmi va permite, mai 
planifi c și multe alte activități, dar până atunci, voi 
împodobi bradul și voi sta în așteptarea lui Moș 
Crăciun și a Noului An, care va fi  și mai bun, și mai 
reușit, și mai prosper decât anul care trece.

Valeria COJOCARI, anul III, EMREI:

”Aș dori să-mi petrec 
vacanța de iarnă cât mai activ 
și distractiv posibil, încercând 
să mă eschivez de la gravi-
tatea sesiunii. În vacanță voi 
merge la munte cu familia 
și prietenii pentru a atinge 

nu numai altitudini mai mari, dar și senzații și 
distracții tari! Mi-am luat de la bibliotecă două 
cărți bune, care sper să le citesc în acest răstimp. 
Nu voi ezita, de asemenea, să petrec și cu Moș 
Crăciun/Moși Crăciunii care mă vor onora, plani-
fi cându-mi un program super serios pentru anul 
viitor!” 

Vladislav DABIJA, anul III, Finanțe și Bănci:

”În vacanța de iarnă voi săr-
bători Crăciunul cu familia, Anul 
Nou cu prietenii, apoi voi pleca 
la munte în România. În ultima 
săptămână de vacanță mă voi 
pregăti de a doua parte a sesi-
unii”.

Victoria BĂIEȘU, anul II, Business și Admi-

nistrarea Afacerilor:

”Iarna aceasta ard de nerăbdare să susțin bine 
examenele, iar apoi probabil voi pleca în vacanță 
la Londra, este o ocazie unică pe care nu vreau să 
o pierd. Voi vizita, pentru prima dată, Marea Brita-

nie, așa că voi petrece timpul 
plimbându-mî prin muzee, 
parcuri. Voi face desigur și 
shooping, căci în perioada 
aceasta londonezii fac redu-
ceri foarte mari”. 

Maria ȘVEȚ, anul III, Finanțe și Bănci:

”Perioada sărbătorilor de 
iarnă este cea mai așteptată 
și iubită perioadă a anului și 
care, după părerea mea, me-
rită să fi e sărbătorită neapărat 
în sânul familiei. Preconizez să 
plec împreună cu părinţii într-
o călătorie în afara hotarelor 
ţării. Vom întâmpina noul an pe tărîmuri noi, im-
portant este că vom fi  împreună. Așa cum, con-
form orarului examenelor din semestrul acesta, 
după vacanţa de iarnă mă așteaptă încă 5 exame-
ne, îmi voi găsi neapărat timp și pentru pregătire. 
Voi încerca să îmbin plăcutul cu utilul, sper să-mi 
reușească”.

Cu această ocazie, studenții respondenți de 

mai sus, adresează cele mai sincere felicitări tu-

turor profesorilor, colegilor și celor dragi: 

”.. Ninge… și cumpăna anilor se rostogolește 

magic, în scurt timp, de la un an la altul, mo-

ment în care ne așternem visele pe capul de pod 

al speranțelor. Vă dorim ca spiritul minunat al 

sărbătorilor de iarnă să vă însoțească mereu, iar 

cântecul magic al colindului să poarte cu el în-
credere, putere și speranță. 

La Mulți Ani și Sărbători Fericite!!!”

Sondaj realizat de Gheorghii CIOLAC 

și Veaceslav STURZA

SONDAJ Cu gândul la vacanţă

Volumul „Petru Soltan la 80 de 
ani” a fost editat la Academia de Ști-
inţe și a fost redactat de academici-
anul Mitrofan Ciobanu și conferenţi-
arul universitar Sergiu Cataranciuc.

Cartea conţine articole despre 

activitatea multilaterală a omagia-
tului academician Petru Soltan în 
viziunea colegilor și prietenilor, do-
cumente ce atestă implicarea lui în 
soluţionarea problemelor stringen-
te ale societăţii, precum și mesaje 

Petru Soltan la 80 de ani
La ASEM a avut loc prezentarea volumului „Petru Soltan la 80 de ani”, 
dedicat cunoscutului matematician moldovean Petru Soltan

adresate de către domnul Petru Sol-
tan unor personalităţi importante 
ale contemporaneităţii.

Cei care vor citi volumul „Petru 
Soltan la 80 de ani” vor descoperi o 
personalitate multilaterală, remarcă 
Constantin Gaindric, membru cores-
pondent al Academiei de Știinţe.

Academicianul Petru Soltan spune 
că mai multe ţări i-au propus oferte 
tentante de muncă, însă, dragostea 
pentru ţară l-a determinat să se întoar-
că de fi ecare dată acasă. Petru Soltan 
spune că, din fragedă copilărie, a fost 
pasionat de literatura românească.

Petru Soltan s-a născut la 29 iu-
nie 1931 în satul Coșniţa, r-nul Du-
băsari. El este un ilustru matematici-
an, savant, doctor habilitat în știinţe 
fi zico-matematice, profesor univer-
sitar. Membru titular al Academiei 
de Știinţe a Moldovei și Membru de 
Onoare al Academiei Române.

În calitate de deputat, președinte 

al Comisiei pentru Știinţă și Învăţă-
mânt și membru al Prezidiului Parla-
mentului Republicii Moldova, în peri-
oada 1990-1994, Petru Soltan a iniţiat 
un șir de reforme importante, printre 
care: legiferarea glotonimului “Limba 
Română”, formarea Comisiei Superi-
oare de Atestare, fondarea Academi-
ei de Studii Economice din Moldova; 
transformarea școlilor în licee și altele.

Astăzi, academicianul Petru Sol-
tan este foarte activ. Cei care l-au cu-
noscut spun că, pe parcursul vieţii, el 
niciodată nu a simţit povara anilor. A 
fost și a rămas un om plin de ener-
gie, de idei și spirit de iniţiativă. În 
prezent conduce un laborator și un 
seminar știinţifi c în cadrul Universi-
tăţii de Stat din Moldova. În persoa-
na Domniei Sale, doctoranzii au un 
om de încredere, care îi ghidează nu 

doar în munca de cercetare, dar și în 
toate problemele de zi cu zi, pentru 
că el continuă să se afl e în vâltoarea 
evenimentelor.

În cadrul prezentării volumului 
dedicat lui Petru Soltan la cei 80 de 
ani împliniţi, cei care au avut norocul 
să-l cunoască, și-au amintit momen-
te din activităţile comune, i-au dorit 
multă sănătate și să păstreze mereu 
elanul tineresc pe care l-a avut per-
manent în sufl et. 

Amintim, că pentru merite deo-
sebite, Petru Soltan a fost distins cu 
titlul de „Om Emerit”. Este laureat al 
Premiului Naţional. A fost decorat cu 
medaliile „Meritul Civic”, „Mihai Emi-
nescu”, „Dimitrie Cantemir”. În 2010, i 
s-a conferit distincţia supremă a ţării 
– Ordinul Republicii. 

L.L.
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Internetul a schimbat modul clasic 
de publicare, acces, diseminare și folo-
sire a informaţiei știinţifi ce. Publicarea 
știinţifi că a migrat de la conţinutul tra-
diţional spre conţinutul digital. Comuni-
carea știinţifi că s-a dezvoltat în această 
direcţie în mod uimitor, toate programe-
le conferinţelor, rezultatele cercetărilor 
sunt disponibile pe Internet. Cercetătorii 
folosesc aceste noi tehnologii în proce-
sul de cercetare, comunicare și trans-
mitere de informaţii, în colaborare și în 
procesul didactic.

Cele mai multe dintre cercetările re-
alizate sunt fi nanţate de către stat, care 
solicită de la autori publicarea rezulta-
telor cercetărilor pentru accesul liber 
al populaţiei. Universităţile ar trebui să 
impună aceleași principii personalului 
acestora. Recomandările din anul 2008 
ale Asociaţiei Universităţilor Europene 
prevăd ca universităţile să dezvolte po-
litici instituţionale de control asupra ca-
lităţii cercetărilor (inclusiv prin interme-
diul articolelor știinţifi ce) pentru distri-
buţie mai largă, maximizarea vizibilităţii 
lor, accesibilităţii și impactului știinţifi c. 

Menirea universităţilor și a membri-
lor lor este de a genera cunoaștere prin 
cercetare știinţifi că. Datoria morală faţă 
de societate, care plătește aceste cerce-
tări este ca rezultatele proiectelor să fi e 
accesibile tuturor și de oriunde. Astfel, 
au apărut mișcarea Open Access (OA), 
revistele Open Access și necesitatea ca 
instituţiile să depoziteze digital toată 
producţia știinţifi că a universităţilor în 
depozite instituţionale (Repozitorii In-
stituţionale). Accesul Deschis permite ca 
varianta electronică a publicaţiei știinţi-
fi ce să poată fi  citită pe Internet, tipărită, 
distribuită fără nici un scop comercial, 
fără nici o plată sau restricţie. Acest con-
cept a apărut în momentul în care cer-
cetătorii și-au pus copii ale articolelor 
știinţifi ce pe paginile web. Universităţile 
și-au dezvoltat interesul de a crea depo-
zite digitale știinţifi ce și lumea știinţifi că 
a început să reacţioneze.

Iniţiativa de la Budapesta pentru ac-
ces deschis a fost semnată în februarie 
2002 de peste 4000 de persoane și orga-
nizaţii din toată lumea. Textul iniţiativei 
defi nește accesul deschis ca fi ind acce-
sul on-line nerestricţionat la literatura 
știinţifi că pe care autorii doresc să o facă 
publică fără a avea pretenţia de a fi  re-
muneraţi. Accesul liber la această litera-
tură presupune ca ea să fi e disponibilă 
gratuit, pe Internet, iar orice utilizator 

să poată să-o descarce, s-o copieze, s-o 
distribuie, s-o tipărească la imprimantă, 
fără limitări de natura fi nanciară, legală 
sau tehnică, cu excepţia celor presupuse 
de accesul la Internet.

Altă iniţiativă care a avut drept scop 
susţinerea dezvoltării accesului deschis 
și eliminarea monopolului editorilor – 
este Declaraţia de la Bethesda privind edi-
tarea și acces deschis, iunie 2003. Scopul 
principal al accesului deschis este elimi-
narea monopolului editorilor asupra pu-
blicării lucrărilor știinţifi ce. 

Declaraţia de la Berlin privind Accesul 
Deschis la Cunoștinţe în domeniul Știinţei 
și Știinţelor Umanitare, octombrie 2003, 
semnată de către toate organizaţiile aca-
demice conducătoare din Germania și 
structurile fondatoare și, în același timp, 
de 300 de instituţii academice din toată 
lumea menţionează „Misiunea noastră 
de difuzare a cunoașterii este doar pe 
jumătate completă dacă informaţia nu 
este făcută pe larg și imediat disponibilă 
societăţii. Noi posibilităţi de răspândire a 
cunoașterii nu numai prin forma clasică, 
dar totodată și în mod crescător prin pa-

radigma Accesului Deschis, prin Internet 
trebuie susţinute”. 

Susţinând iniţiativele pe plan inter-
naţional, Programul EIFL-OA Moldova a 
fost instituit în primăvara anului 2008 în 
cadrul Consorţiului EIFL Direct Moldo-
va pentru asistarea membrilor consor-
ţiului în dezvoltarea Accesului Deschis 
la informaţie știinţifi că. Scopul general 
al programului este de a benefi cia de 
conţinutul informaţional, disponibil prin 
intermediul OA, precum și asigurarea și 
distribuirea conţinutului local prin dez-
voltarea unor arhive electronice deschi-
se și încurajarea autorilor de a publica 
articole în reviste cu acces deschis. Prin 
furnizarea asistenţei, resurselor și opor-
tunităţilor pentru schimbul de cunoș-
tinţe, EIFL-OA sprijină și facilitează stu-
dierea și adoptarea modelelor de acces 
deschis în ţările participante; promova-
rea programelor de instruire în vederea 
constituirii repozitoriilor instituţionale. 

Instruirea profesională pe tematica 

OA în ţara noastră a început cu Semi-
narul Internaţional „Acces Deschis (Open 
Access): Explorarea comunicării știinţifi ce 

(iunie 2008), cu participarea experţilor 
din străinătate: Dr. Leo Waaijers, (Olan-
da), Iryna Kuchma (Ucraina). În discuţie 
au fost puse următoarele probleme: fe-
nomenul Open Access; reviste OA; repo-
zitorii deschise: politici și practici; resurse 
electronice pentru știinţă și cercetare în 
Republica Moldova; repozitorii deschi-
se în Ucraina; experienţe din Proiectul 
DARE din Olanda și proiectul DRIVER din 
Uniunea Europeană; copyright și licenţe 
pentru conţinut deschis; licenţe Creative 
Commons, licenţe pentru editarea revis-
telor știinţifi ce Eprints și Dspace; Accesul 
Deschis și noi abordări ale managemen-
tului citărilor și evaluarea cercetărilor; 
politica editorială și advocacy în dome-
niul știinţei. 

În scopul organizării arhivelor insti-
tuţionale în Republica Moldova a fost 
organizat Seminarul Internaţional „Imple-
mentarea tehnologiei IR (repozitorii insti-
tuţionale): Sistemul DSpace”, aprilie 2011, 
fi nanţat de Ambasada Regală a Norvegi-

ei în România, în cadrul Bibliotecii Știin-
ţifi ce a Academiei de Studii Economice 
din Moldova cu participarea lui Kuzma 
KUDIM, Institutul Sisteme Software al 
Academiei de Știinţe din Kiev, Ucraina. 
Programul a cuprins dezbaterea urmă-
toarelor subiecte: structura arhivei; uti-
lizatori și grupuri; metadate; drepturile 
de acces; procesul de stocare a datelor; 
embargo; protocolul OAI-PMH; Inter-
faţă XMLUI; confi gurarea procesului de 
stocare a datelor; localizarea; sistemul 
Eprints, sistemul de reviste OJS; sistemul 
de conferinţe OCS. 

O foarte scurtă introducere despre Ac-
cesul Deschis (OA). Publicarea în Accesul 
Deschis este digitală, on-line, gratuită, și 
liberă de restricţii privind drepturile de 
autor și de licenţe. Ceea ce o face posi-
bilă este Internetul și consimţământul 
autorului sau al titularului dreptului de 
autor. OA - accesul gratuit, imediat, on-
line la rezultatele cercetării știinţifi ce, 
precum și dreptul de a utiliza și re-utiliza 

aceste rezultate la nevoile fi ecăruia - are 
puterea de a transforma modul de cer-
cetare știinţifi că. Aceasta are însemnăta-
te directă și pe scară largă pentru mediul 
academic, medicină, știinţă, industrie și 
pentru societatea în ansamblu. OA are 
potenţialul de a maximiza investiţiile în 
cercetare, dezvoltarea expunerii și utili-
zării cercetărilor publicate, de a facilita 
efectuarea cercetări pe baza literaturii 
de specialitate disponibile și de a spori 
progresul general al știinţei.

OA este pe deplin compatibil cu 
peer review (evaluare de experţi, recen-
zare), iar toate iniţiativele principale OA 
pentru literatura știinţifi că insistă asupra 
importanţei recenzării. La fel așa cum 
autori donează articolele pentru publi-
care în reviste, același lucru îl fac editorii 
revistelor și experţii care participă la re-
cenzarea articolelor. 

Există două mijloace principale pen-
tru oferirea Accesului Deschis la articole 
de cercetare: arhive sau depozite (repozi-
torii) OA și reviste OA.

Arhivele și depozitele OA. Arhivele nu 
realizează recenzarea, ci fac conţinuturi-

le deschise și la dispoziţia tuturor. Aces-
tea pot conţine preprinturi, postprinturi 
sau ambele forme. Arhivele pot aparţine 
instituţiilor, precum universităţilor și la-
boratoarelor, sau pot fi  tematice, cum 
ar fi  în domeniul fi zicii sau economiei. 
Autorii își pot arhiva preprinturile fără 
permisiunea cuiva, și majoritatea revis-
telor deja permit acestora să arhiveze 
postprinturile. Atunci când arhivele 
sunt realizate în conformitate cu proto-
colul Open Archives Initiative, acestea 
devin interoperabile, iar utilizatorii pot 
găsi conţinutul lor fără să știe ce arhive 
există, unde sunt situate sau ce conţin. 
În prezent există software open-source 
pentru construirea și menţinerea arhive-
lor conform protocolului OAI, reprezen-
tând un impuls puternic la nivel mondial 
pentru utilizarea acestora. Costurile unei 
arhive sunt nesemnifi cative: ceva spaţiu 
pe un server și ceva din timpul unui teh-
nician. Putem utiliza Directoriul Open-
DOAR (1993 arhive digitale) și Registrul 

ROAR (1778 arhive digitale) pentru a 
realiza căutări în mai multe repozitorii 
instituţionale.

Revistele OA. Revistele OA trebuie 
să treacă recenzarea și apoi să fi e oferit 
accesul liber la conţinutul lor. Cheltuie-
lile lor constau în recenzarea articolelor, 
pregătirea manuscrisului și dispunerea 
spaţiului pe un server. Revistele OA își 
asumă cheltuielile pentru diseminarea 
conţinutului, plătind costurile de pro-
ducţie, astfel accesul poate fi  gratuit 
pentru toată lumea. În anumite cazuri, 
revistele au subvenţii de la universită-
ţile care le găzduiesc sau de la societăţi 
profesionale. Alteori, revistele percep un 
comision pentru procesarea articolelor 
acceptate pentru publicare, care urmea-
ză să fi e plătit de către autor sau spon-
sorul autorului (angajatorul, agenţia de 
fi nanţare). Revistele OA cu subvenţii in-
stituţionale tind să nu impună taxe de 
procesare. Putem utiliza DOAJ, Directory 
of Open Access Journals - Reviste aca-
demice din 109 ţări și publicate în 50 de 
limbi.

Lansarea Accesului Deschis, Iniţiati-
vei Arhivelor Deschise și arhivelor insti-
tuţionale. Principalul motiv pentru care 
universităţile trebuie să aibă arhive in-
stituţionale este sporirea vizibilităţii și 
impactului cercetărilor realizate. Arhi-
vele vor ridica statutul facultăţilor, pro-
fesorilor, cercetătorilor și al instituţiei în 
întregime.

Sunt peste tot universităţi care se 
ocupă de crearea arhivelor cu acces des-
chis - fonduri de bani sunt alocaţi insti-
tuţiilor pentru a sprijini modele de pu-
blicare care să permită accesul deschis, 
distribuţie imediată, on-line, precum și 
accesul la rezultatele cercetării știinţifi -
ce. Accesul deschis la arhive poate îm-
bunătăţi accesul la cercetare și accelera 
disponibilitatea on-line a articolelor ști-
inţifi ce recenzate. Instituţii, cum ar fi  Uni-
versitatea din Ottawa, Universitatea Bie-
lefeld, Universitatea Lund, Universitatea 
din California-Berkeley, Cornell, Harvard 
menţin aceste arhive. 

Un motiv mai specifi c este faptul că 
un număr tot mai mare de reviste știin-
ţifi ce permit autorilor să depună post-
printurile în depozite instituţionale și 
nu în cele tematice. Chiar dacă această 
diferenţă dintre arhive este arbitrară, in-
stituţiile care nu vor crea arhive, vor lăsa 
cercetătorii săi, irecuperabil, fără nici o 
modalitate de a oferi OA la lucrările lor. 

„OAI-compliant” înseamnă că arhiva 
creată corespunde protocolului de re-
coltare a metadatelor pe baza Iniţiativei 
Arhivelor Deschise (OAI). Acest protocol 
asigură interacţionarea arhivei noastre 
cu alte arhive, astfel metadatele din mai 
multe arhive se agreghează în una glo-
bală. Există aproape 12 pachete open-
source pentru crearea și menţinerea 
arhivelor OAI- compliant. Cele mai im-
portante patru sunt: Eprints (Southam-
pton University), DSpace (Massachu-
setts Institute of Technology), CDSWare 
(CERN), și FEDORA (Universităţile Cornell 
și Virginia).

Asistenţa cercetătorilor, cadrelor di-
dactice privind depozitarea articolelor 

Promovarea iniţiativei Accesului Deschis 
la informaţie știinţifi că în Republica Moldova
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știinţifi ce în arhive instituţionale. Mulţi 
cercetători sunt dispuși să arhiveze ma-
terialele, dar sunt foarte ocupaţi. Unele 
cadre suferă de tehnofobie, altele ar pu-
tea avea nevoie de educaţie și informare 
privind avantajele OA. De exemplu, sunt 
biblioteci universitare care vizitează ca-
tedrele, discutând cu cercetătorii, pentru 
a-i ajuta să depună o copie a articolelor 
în depozitul instituţional. Biblioteca St. 
Andrews University solicită de la cerce-
tători să trimită articolele lor prin e-mail 
și apoi personalul bibliotecii le introduce 
în depozitul instituţional.

Trebuie luată în considerare publica-
rea unor reviste în OA. Un exemplu demn 
de urmat este Philosophers’ Imprint, de 
la Universitatea din Michigan, o revistă 
recenzată OA a cărei motto este „Editat 
de fi losofi . Publicat de bibliotecari. Gratuit 
pentru cititorii de pe Web”. Deoarece re-
dactorii și editorii (de la facultate și bibli-
otecari) sunt salarizaţi de universitate și 
revista, fi ind subvenţionată de către uni-
versitate, nu este nevoie de a percepe 
taxe de procesare.

Accesul deschis la informaţia știin-
ţifi că - date și publicaţii - va fi  una din 
temele principale care vor fi  adresate 
într-o Comunicare către Comisia Euro-
peană în 2011. O participare largă în-
seamnă știinţă mai performantă. Acest 
principiu este acceptat în comunitatea 
știinţifi că, chiar dacă mulţi cercetători 
întârzie să-l pună în practică. De ase-
menea, accesul deschis poate încuraja 
și permite un mai mare angajament a 
societăţii în știinţă. Dar dincolo de toa-
te acestea, accesul deschis la informaţia 
știinţifi că este important deoarece ajută 
cetăţenii în exercitarea dreptului lor de a 
avea acces la cunoașterea produsă prin 
utilizarea fi nanţării publice. Dreptul de a 
accesa liber rezultatele știinţifi ce nu este 
doar în benefi ciul cetăţenilor, ci și în fo-
losul instituţiilor de fi nanţare. Examina-
rea publică a rezultatelor de cercetare va 
îmbunătăţi modul în care sunt alocate 
fondurile pentru cercetare. Va crește și 
încrederea cetăţenilor în modul în care 
sunt cheltuiţi banii pentru cercetare. 

Ca un punct important pentru inova-
re și comunicare academică, bibliotecile 
încurajează membrii comunităţii univer-
sitare și academice, administraţiile loca-
le, studenţii și publicul larg să participe 
activ la activităţile Săptămânii Interna-

ţionale a Accesului Deschis, care se or-
ganizează anual, începând cu anul 2008. 
Săptămâna OA invitată comunităţile de 
a participa direct la mai multe sesiuni 
on-line și evenimente. Pentru a cunoaș-
te cele mai importante realizări din lume 
privind accesul deschis a fost creat site-

ul Săptămânii Internaţionale a Accesului 
Deschis (http://openaccessweek.org).

Au fost lansate iniţiativele „Creaţi 
Schimbare”: o resursă pentru facultăţi și 
bibliotecari pentru a revendica comunica-
rea academică și „Dreptul de Cercetare”: 
Ghidul studentului SPARC - o iniţiativă 
educaţională. Noile posibilităţi de dise-
minare a cunoștinţelor nu numai prin 
formele clasice dar, și prin accesul des-
chis oferit de Internet trebuie susţinute 
prin defi nirea accesului deschis ca sursa 
cuprinzătoare a cunoștinţelor umane și 
a moștenirii culturale, acceptată de co-
munitatea știinţifi că. 

Organizatorii - PLoS, SPARC și Aso-
ciaţia Studenţilor pentru Cultura liberă 
- au rezumat feedback-ul pozitiv pe care 
l-au primit în legătură cu Săptămâna 
Accesului Deschis, interogând cele 120 
de organizaţii care sa-au înscris pentru 
a participa la acest eveniment în anul 
2008. La întrebarea dacă ar participa din 
nou în anul viitor - 90% din respondenţi 
au răspuns afi rmativ „DA...pentru a extin-
de gradul de conștientizare și de înţelegere 
a accesului deschis, inclusiv și mandatele 
recente și politicile în curs de dezvoltare în 
cadrul comunităţilor internaţionale uni-
versitare, știinţifi ce și publicului larg....”. Au 
existat mai multe moduri de a sărbători 
acest eveniment internaţional: explozie 
de materiale noi în accesul deschis și or-
ganizarea lor în diverse arhive; acoperire 
semnifi cativă de bloguri - aproximativ 
400 (inclusiv și în Republica Moldova); 
videoclipuri - au fost realizate în sco-
pul prezentării importanţei accesului 
deschis cu participarea profesorilor, bi-
bliotecarilor, fi nanţatorilor știinţei, stu-
denţilor s.a. (acestea sunt disponibile pe 
YouTube și Internet Archive).

Săptămâna OA este o șansă de ne-
preţuit pentru a ne conecta la impulsul 
global al împărtășirii deschise și promo-
varea schimbărilor de politică la nivel 
local. Universităţi, colegii, instituţii de 
cercetare, fi nanţatori, biblioteci și centre 
de informaţii au folosit Săptămâna OA 
ca o platformă pentru a difuza mesajele 
universităţilor privind politicile accesu-
lui deschis, de a emite rapoarte cu privi-
re la benefi ciile sociale și economice ale 
accesului deschis, de a oferi noi fonduri 
în sprijinul publicării în accesul deschis 
și multe altele.

În acest an, diverse organizaţii din 
toată lumea au sărbătorit a patra oară 
Săptămâna Internaţională a Accesului 
Deschis (Open Access Week 2011) – 24-30 
octombrie, 2011. Afl ă. Participă. Promo-
vează. Acesta este sloganul evenimentu-
lui global, care reprezintă o oportunitate 
pentru comunitatea academică și de 

cercetare de a continua să înveţe despre 
benefi ciile potenţiale ale Accesului Des-
chis, să împărtășească colegilor ceea ce 
au învăţat și să inspire o participare mai 
largă în promovarea Accesului Deschis 
ca o nouă normă pentru studiu și cerce-
tare.

Din acest an, organizatorii Săptă-
mânii OA, au subliniat colaborarea și 
acţiunea colectivă, care au sporit impul-
sul Accesului Deschis și au prezentat o 
gamă largă de iniţiative în toată lumea. 
Participarea a sute de universităţi, cen-
trelor de cercetare și a site-urilor Web 
la nivel mondial a ilustrat profunzimea 
și amploarea suportului pentru Accesul 
Deschis și a demonstrat impactul real 
pentru promovarea cercetării în mai 
multe domenii. Săptămâna OA a prezen-
tat activităţile pe cca. 1000 de site-uri în 
aproape 100 de ţări. Au participat și di-
verse grupuri interesate în promovarea 
difuzării libere și imediate a publicaţiilor 
și a datelor știinţifi ce. Contribuţiile ante-
rioare au fost diverse, inspirate, provoca-
toare și creative. Site-ul Web al Săptămâ-
nii Accesului Deschis a găzduit: 38783 
vizite și 27954 de vizitatori din 150 de 
ţări; 90578 vizite și 63770 de vizitatori 
din 179 de ţări pe parcursul anului. 

Este o provocare pentru oamenii de 
știinţă să se gândească dincolo de acce-
sul liber și să ia în considerare modul în 
care tehnologia poate avansa procesele 
de cercetare, sporind cantitatea publi-
caţiilor de specialitate disponibile în 
accesul deschis. Peste 100 de instituţii 
din întreaga lume au politici instituţi-
onale de încurajare sau de solicitare a 

depunerii în arhive electronice deschise 
a cercetărilor, inclusiv Massachusetts In-
stitute of Technology, Universitatea din 
Kansas, Universitatea din Edinburgh, 
ETH Zürich, Universitatea din Birmin-
gham, Universitatea Simon Fraser și al-
tele. Cercetătorii, în calitate de autori, au 
o mulţime de oportunităţi de a sprijini 
Accesul Deschis, de a extinde accesul la 
rezultatele cercetărilor prin revistele OA, 
arhivele electronice deschise și de a ges-
tiona drepturile de autor. 

Accesul deschis asigură o mai bună 
rentabilitate a cercetării în care a investit 
instituţia prin deschiderea rezultatelor 
cercetării publicului cât mai larg. Săp-
tămâna OA poate fi  momentul oportun 
pentru iniţierea sau promovarea unei 
astfel de iniţiative. Peste 200 de organi-
zaţii din lume de toate tipurile - institu-
ţionale, departamentale, guvernamen-
tale, private etc. au adoptat politici prin 
care solicită ca cercetările fi nanţate de 
acestea să fi e puse la dispoziţia publicu-
lui larg.  Wellcome Trust din Marea Brita-
nie a anunţat ca va aloca 2 milioane de 
lire sterline pentru a sprijini publicarea 
în reviste cu acces liber. Wellcome Trust 
sprijină, de asemenea, disponibilitatea 
accesului deschis la cercetările fi nanţa-
te de către acesta printr-o politică care 
asigură accesul deschis peste șase luni 
după publicarea în reviste. 

Săptămâna Accesului Deschis a fost 
o platforma pentru Coaliţia „The student 
Right to Research Coalition” de a extin-
de drepturile studenţești privind cer-
cetarea știinţifi că la care au participat 5 
milioane de studenţi din întreaga lume. 
Studenţii de la Universitatea din Boston 
au realizat un video clip pentru a ilustra 
faptul că studierea fără acces la resurse 
informaţionale de care ai nevoie este ca 
și cum să porţi o jumătate de șosetă, să 
mănânci o jumătate de hotdog, sau să 
citești o jumătate de carte. Istoriile care 
au fost împărtășite sunt inspiratoare, re-
alizate cu un grad înalt de creativitate. 
Toate aceste contribuţii la promovarea 
Accesului Deschis - în scris, fotografi i și 
video - reprezintă o resursă fantastică, 
care ne va ajuta pe toţi să continuăm 
discuţia pe viitor.

În Republica Moldova activităţile de 
promovare a Accesului Deschis s-au in-
tensifi cat pentru a deschide tuturor păr-
ţilor interesate valorifi carea resurselor 
culturale și știinţifi ce, calea către un nou 
model de acces și diseminare. În biblio-
tecile universitare și publice din Republi-
ca Moldova au fost realizate diverse acţi-

uni de promovare a Accesului Deschis în 
cadrul ședinţelor senatelor, catedrelor, 
Zilelor de Informare, prin intermediul 
site-urilor, postării pe YouTube a video-
clipurilor etc. 

A fost de mare anvergură organiza-
rea unor activităţi în bibliotecile noastre 
consacrate acestor evenimente: pre-
zentări, ateliere de lucru etc., în locuri 
diferite, dar în aceeași zi, pentru a de-
monstra puterea accesului deschis. Au 
fost realizate prezentări pentru senatele 
universităţilor, în biblioteci sau la facul-
tăţi și departamente, întru informarea 
cercetătorilor și administratorilor despre 
criza de comunicare știinţifi că și demon-
strarea avantajelor Accesului Deschis ca 
o soluţie cuprinzătoare. Este de remar-
cat că 3 biblioteci universitare au înce-
put activitatea de creare a repozitoriilor 
instituţionale. În cadrul săptămânii sunt 
prezentate arhivele din diverse ţări pen-
tru a promova acest model de organi-
zare a informaţiilor știinţifi ce în rândul 
cercetătorilor din Republica Moldova. 
Este o bună șansă de a atrage atenţia 
senatelor universitare, administraţiilor 
locale pentru a dezvolta politici de acces 
și o mare oportunitate de a informa pe 
oricine despre natura și importanţa ac-
cesului deschis.

Săptămâna Accesului Deschis 2011 
a fost pentru noi, de asemenea, un mo-
ment important de muncă și de identi-
fi care a oportunităţilor viitoare. Trebuie 
găsite noi modalităţi de a satisface ce-
rinţele cercetătorilor, noi modalităţi de 
a aduce Săptămâna Accesului Deschis 
la universitate, bibliotecă, editură, în 
comunitate. În timp ce s-au realizat pro-
grese esenţiale, suntem abia la început 
pentru a face incursiuni de a promova 
Accesul Deschis în comunitatea știinţifi -
că. Am făcut progrese și pentru crește-
rea gradului de conștientizare a valorii 
Accesului Deschis și promovarea aces-
tuia ca o nouă normă în învăţământ și 
cercetare. 

Accesul Deschis poate fi  înţeles ca 
un sprijin pentru principiul guvernării 
deschise în ajutorul dezvoltării unor ser-
vicii publice mai bune, ca o noua eră a 
Știinţei Deschise care servește societa-
tea în general. 

Natalia CHERADI, 

director adjunct, Biblioteca Știin-

ţifi că, ASEM

Coordonator Program 

EIFL-OA Moldova

http://eifl oamoldova.wordpress.com/  
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