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La 25 ianuarie curent, 

între Academia de Studii 

Economice din Moldova și  

Misiunea Uniunii Europene 

de Asistenţă la Frontieră 

în Moldova și în Ucraina 

(EUBAM) a fost semnată o 

convenţie de colaborare.

Dialogul dintre cele două 
instituţii a fost iniţiat reciproc, 
o dată cu organizarea unei ex-
poziţii de fotografi i, realizate de 
EUBAM la aniversarea a 5 ani de 
activitate a acesteia. Expoziţia 
a fost inaugurată în decembrie 
2010, în Centrul Multimedia al 
ASEM, având drept scop pro-
movarea activităţilor Misiunii 

Uniunii Europene de Asisten-
ţă la Frontieră în Moldova și în 
Ucraina. Prin intermediul acestei 
expoziții foto, EUBAM dorește 
să demonstreze lucrul comun al 
Misiunii și serviciilor de frontieră 
partenere, precum și să sublinie-
ze frumusețea naturii și a oame-
nilor din Moldova și Ucraina.

Ambele părţi, dl. Grigore Be-
lostecinic, rector al ASEM și dl. 
Udo Burkholder, șeful Misiunii 
EUBAM s-au pronunţat asupra 
dezvoltării relaţiilor de colabo-
rare știinţifi că și practică dintre 
aceste instituţii.

“Cooperarea cu EUBAM a fost 
concepută pentru a diversifi ca 
activităţile reciproce, or, de câști-
gat vor avea ambele părţi. Pe de 
o parte, ne propunem să invităm 

specialiștii de la EUBAM pentru 
a ţine lecţii publice studenţilor 
ASEM în ceea ce privește activi-
tatea de asistenţă la frontieră în 
R.Moldova, activitatea vamală, 
managementul frontierei, expe-
rienţa Uniunii Europene etc. Pe 
de altă parte, ASEM-ul va realiza 
diferite acţiuni de promovare a 
EUBAM-ului prin cercetare eco-
nomică, consultanţă ș.a.”, a men-
ţionat dl. Grigore Belostecinic.

Udo Burkholder, șeful Misi-
unii EUBAM, a subliniat impor-
tanţa colaborării cu comunita-
tea academică, prin implicarea 
societăţii civile în activitatea 
EUBAM. “Dorim să investim în tâ-
năra generaţie, acesta este unul 
dintre scopurile propuse”, a mai 
adăugat șeful Misiunii EUBAM.

În primăvară se intenţionea-
ză începutul implementării în 
practică a acordului de colabora-
re, prin organizarea de seminare, 
mese rotunde, lecţii cu studenţii 
ASEM, la care vor fi  invitaţi ex-
perţi ai EUBAM. De asemenea, 
se intenţionează realizarea unui 
program de masterat, ciclul II, 
dedicat activităţii vamale și de 
frontieră care va fi  susţinut și de 
specialiștii EUBAM. 

De menţionat că Misiunea 
tinde să ofere o contribuție du-
rabilă în scopul prestării unor 
servicii vamale și de frontieră de 
o bună calitate cetățenilor Mol-
dovei și Ucrainei întru facilitarea 
contactelor și comerțului.

Alina CODREANU
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Eugenia Sârbu 
este 

Miss ASEM 2011
Inteligentă, frumoasă și ambiţioasă. 

Acestea sunt calităţile de care trebuie să 

dea dovadă o adevărată femeie de afaceri. 

Eugenia Sârbu, cea care întrunește toate 

aceste caracteristici, a fost desemnată 

“Miss ASEM 2011 – viitoarea femeie de 

afaceri”, în cadrul unei competiţii care a 

durat șase ore la unul din restaurantele de 

lux din capitală.

Și pentru că toate fetele erau speciale, 

acestea s-au ales cu daruri din partea 

sponsorilor. 

Iniţial, în concurs, au fost înscrise 40 de 
domnișoare. În urma unui casting riguros, au 
rămas doar 10. Acestea au avut o săptămână (!) 
de pregătire la dispoziţie pentru a demonstra 
celor prezenţi că anume ele merită premiul cel 
mare. 

La proba artistică, dar și la cea de prezen-
tare a sponsorilor, fetele s-au întrecut în a-și 
demonstra talentele. 

Pe lângă reprezentanţi ai Academiei și 
sponsori, concursul a fost jurizat de reprezen-
tanţi ai showbizului autohton dar și politicieni. 
În total, 13 membri la număr. Publicul și-a sus-
ţinut favoritele, iar organizatorii au avut grijă 
să-i răsfeţe cu pauze muzicale de valoare. Au 
cântat Natalia Barbu, Ionel Istrati; au dansat și 
mari, și mici. 

Eugenia Sârbu, studentă a anului II, la Fi-
nanţe, a fost desemnată câștigătoarea concur-
sului din anul acesta. 

Cea de-a IX-a ediţie a concursului Miss 
ASEM a fost organizată de Senatul Studenţesc 
al Academiei de Studii Economice, iar Sala de 
Aur s-a oferit să fi e gazdă evenimentului.

8
Aţi fost şi sunteţi pentru noi, bărbaţii, o sursă de inspiraţie, un motiv
pentru care dorim să facem fapte mari. Viaţa noastră ar fi  pustie fără
zâmbetul vostru, fără privirea voastră gingaşă, fără prezenţa voastră luminoasă
în labirinturile vieţii noastre. Vă iubim şi ne dorim să fi ţi mereu la fel 
de frumoase şi gingaşe, să iubiţi şi să fi ţi iubite! Vă dorim ca toate fl orile 
din lume şi cele mai frumoase cuvinte de dragoste să vă aparţină întotdeauna!
Vă mai dorim inspiraţie în muncă, bunătate şi căldură în familie, 
dragoste şi respect din partea prietenilor şi a celor dragi şi realizarea 
visului tainic pe care îl are fi ecare om. Să aveţi parte de belşug în toate, 
sănătate, fericire şi dragoste.
Să vi se împlinească cele planifi cate şi în memoria dvs. să fi e înveşnicite
doar amintirile fericite. Ochii să vă strălucească de fericire şi de bucurii!

Grigore BELOSTECINIC,

Rector al ASEM

martiemartie

ASEM VA COLABORA CU EUBAM

Fondat în 1999

Scumpele noastre doamne şi domnişoare!
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REZULTATE

Burse de Merit 
pentru cei mai buni studenţi ai ţării

Cinci studenţi ASEM-iști s-au ales cu Burse de merit de gradul II și III în ca-
drul concursului naţional « Burse de Merit 2010 » , organizat de către Centrul 
de Informaţii Universitare. Așadar, sfârșitul lui 2010, a adus o Bursă de Merit 
de gradul II lui Mihail Tihonov și 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 B.C. Moldova Agroindbank SA și al compa-
niei Orange Moldova.

În cadrul concursului, au fost depuse 192 de dosare ale studenţilor de la 
20 instituţii universitare din Republica Moldova. În rezultatul evaluării do-
sarelor depuse și a prestaţiei la interviu, 81 de studenţi de la 17 instituţii 
universitare din ţară au obţinut Burse de Merit.  

De menţionat că aplicanţii care benefi ciază de burse la nivel naţional 
pentru anul de studii 2010-2011 nu au putut fi  eligibili concursului Burse 
de Merit 2010. În acest sens, unii dintre cei mai buni studenţi ai ASEM nu au 
putut participa, aceștia deţinând deja una sau mai multe burse naţionale.

Felicitări învingătorilor din acest an și multă baftă celor care doresc să-și 
încerce norocul în următoarele ediţii ale acestui concurs.

Amintim că valoarea burselor de merit, în acest an, au fost de: 12000 lei 
– gradul I, 8000 lei – gradul II și 5000 lei – gradul III.

Alina CODREANU

tinerilor moldoveni, istorii care tind 
să motiveze și alţi tineri, deși lansarea 
într-o afacere nu este deloc simplă, 
dar nu imposibilă. 

Astfel, cei patru tineri, protagoniș-
tii întâlnirii din 4 februarie, și-au îm-
părtășit emoţiile, dar și experienţa lor 
de la începuturi.

Cei patru au afaceri diferite, dar 
toţi au început prin a căuta și a aplica 
la diversele proiecte oferite tinerilor, 
de Guvernul R. Moldova și nu doar.

Este vorba despre Programul Na-
ţional de Abilitare Economică a Ti-
nerilor (PNAET) și despre programul 
PARE 1+1, proiecte dedicate exclusiv 
tinerilor antreprenori care doresc să 
își iniţieze propria afacere.

Diana Crudu, Ștefan Sandic, Victo-
ria Braniște și Adrian Duca, ultimii doi 
și absolvenţi ai ASEM, s-au lansat în 

mediul afacerilor acum 1-2 ani, înre-
gistrând deja succese remarcabile. Au 
creat noi locuri de muncă tinerilor din 
mediul rural, muncesc și își câștigă pîi-
nea cinstit, aplică la diverse proiecte 
pentru fi nanţare parţială, dotare teh-
nică a propriilor afaceri și necesităţi.

„Face mai multe cel care vrea decât 
cel care poate”, a afi rmat Diana, care, 
deși a studiat la Iași, a revenit acasă să 
se ocupe de agricultură, având o afa-
cere profi tabilă. Victoria este primul 
producător de regine din Moldova, 

apicultura fi ind afacerea care i-a des-
chis noi orizonturi, aici, acasă.

„Dorinţă, curaj și multă îndrăznea-
lă – acestea sunt ingredientele unei 
reţete de succes”, a spus Ștefan care, 
revenit din Marea Britanie, după cinci 
ani, și-a iniţiat afacerea în apicultură, 
orientată mai mult spre industria cos-
metică și export.

Adrian, deși a luat licenţa în drept, 
a fondat un centru de diagnosticare, 
unde a creat încă zece locuri de mun-
că. Totuși studiile la drept i-au fost de 
folos, ca de altfel și tuturor celor patru 
protagoniști, prezenţi la întâlnire.

În fi nal, tinerii au ajuns la conclu-
zia că de fapt nu există probleme, 
există provocări. Dacă vrei să începi 
să te descurci pe cont propriu, e tim-
pul să începi. Acum sunt multe posi-
bilităţi, e necesar să știi ce vrei și să 

faci primul pas. Succesul nu se lasă 
așteptat, când se muncește, când do-
rinţa este mare.

Îndemnaţi de echipa „Timpului”, 
de tinerii exemple de mai sus, de dl. 
rector al ASEM, Grigore Belostecinic, 
studenţii au rămas impresionaţi, dar 
și motivaţi, cu o speranţă că acasă nu 
este totul chiar atât de întunecat și 
dacă decizi să realizezi trebuie să în-
cepi acum!

Alina CODREANU

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 și de redacţia cotidianului „Timpul”, 

care, la 4 februarie curent, a avut o întâlnire cu studenţii ASEM, împreună 

cu câţiva tineri care și-au iniţiat propriile afaceri, aici, în RM.

„E timpul tinerilor la ei acasă”, 
așa a răsunat tema întâlnirii, la care 
studenţii ASEM au avut oportunita-
tea să îi vadă pe unii dintre cei mai 
curajoși tineri întreprinzători, cărora 
le-au adresat diverse întrebări și de 
la care au aflat lucruri și detalii inte-
resante.

Discuţia a fost lansată de directo-
rul cotidianului, Constantin Tănase, 
jurnalist, care a menţionat că scopul 
întâlnirii a fost unul deosebit de im-
portant, „un îndemn pentru tinerii din 
R.Moldova de a rămâne în ţară și de 

a-și demara afaceri, de a pune temelia 
unui viitor”.

Sorina Ștefârţă, redactor-șef coor-
donator, a vorbit despre schimbarea 
din R.Moldova pe care o fac și ziarele, 
prin informare corectă și continuă. 
„Timpul are 10 ani și este deja un copil 
mare, cu anumite principii și pretenţii. 
Deși doar 10, acesta se ţine bine pe pi-
cioare și se vrea a se menţine cel mai 
citit ziar din ţară”, a subliniat dumneaei.

În continuare, s-a vorbit despre 
proiectul iniţiat de „Timpul”, pe pagi-
nile căruia, apar istoriile de succes ale 

Dragele 
şi stimatele 
noastre profesoare!

8 Martie aduce o sărbătoare 
a sufl etelor veşnic tinere, a fru-
museţii interioare. Noi, studen-
ţii şi masteranzii ASEM, Vă 
felicităm cu această deosebită 
ocazie – Ziua Mamei, Ziua 
Femeii!

Femeia este începutul tu-
turor începuturilor, Mama este 
steaua care ne veghează primii 
paşi în viaţă… Femeia, Mama 
– două lucruri sfi nte, întruchi-
pate într-o fi inţă sublimă…

Rămâneţi la fel de tandre, 
gingaşe, frumoase la chip şi la 
sufl et, entuziasmate şi inspi-
rate! Primăvara aceasta să Vă 
aducă noi realizări pe făgaşul 
profesional, împliniri persona-
le, noi speranţe, credinţă şi noi 
izbânzi… Plăpânde ca ghioce-
lul, suple ca fi rul de iarbă abia 
trezit la viaţă, pline de noi 
puteri de a depăşi orişice obsta-
col – aşa ne dorim să Vă ştim, 
respectatele noastre doamne 
profesoare!

Un buchet cu cele mai plă-
cute emoţii şi sentimente Vi le 
dăruim! 

FELICITĂRI!

Cu deosebit respect, 

studenţii şi masteranzii 

ASEM,

u deosebit 

studenţii şi mast
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- Care sunt primele trei motive pen-
tru care ai hotărât să participi la con-
curs, chiar din primul an de studii? 

- Motivul principal e că vroiam să câș-
tig și să demonstrez publicului, juriului, 
dar, mai ales mie, că pot fi  cea mai bună, 
dacă îmi pun asta în gând. Îmi place să 
cred în ceea ce a spus  Paulo Coelho: 
“Când îţi dorești ceva cu adevărat, tot 
universul conspiră pentru îndeplinirea 
visului tău.” Anul acesta am simţit acest 
adevăr pe pielea mea.

- Ești unica concurentă cu experien-
ţa competiţiei din anul trecut și aceas-
ta s-a simţit. Ce crezi că este important 
să știe participantele la astfel de con-
cursuri, dar și organizatorii?

- Important e să crezi că o mică deza-
măgire nu e decât începutul unui mare 
succes, dacă știi cum să-ţi restartezi la 
timp dorinţele. De fapt, poţi să parti-
cipi și de trei ori la astfel de concursuri, 
oricum, în esenţă, caracterul și modul 
de a-ţi manifesta sentimentele nu se 
schimbă și de fi ecare dată trăiești ace-

leași emoţii, depui același efort sau poa-
te chiar mai mult, pentru că ai o respon-
sabilitate și mai mare faţă de public, faţă 
de cei care te susţin. Sfatul meu pentru 
toate curajoasele care se hotărăsc să 
participe e să fi e cât mai naturale, să fi e 
ele însele și să nu-și piardă chintesenţa.

- Cât timp aţi avut la dispoziţie pen-
tru pregătiri?

- Pentru pregătiri, am avut o săptă-
mână, care a zburat foarte repede, dar 
cu răbdare și multă muncă am reușit 
să-mi fac bine “tema”.

- Spune-ne care sunt secretele din 
culise ale unei astfel de manifestări. 
Anul trecut, spre exemplu, a fost un 
sâmbure de confl ict între participan-
te... mai ales după...

- Întotdeauna există un sâmbure de 
confl ict când vine vorba despre con-
cursurile de frumuseţe, însă secretele 
de după culise nu trebuie dezvăluite în 
niciun caz, căci se pierde tot farmecul! 
Cert este că, spre fericirea mea, în acest 
an,  puţini sunt cei care consideră că nu 

am meritat să câștig sau că victoria „a fost 
cumpărată”. Anul acesta, juriul a fost o 
echipă din 13 membri, din domenii dife-
rite, numele cărora nu le-am știut până în 
sală. În plus, notele au fost public anunţa-
te, pentru fi ecare probă în parte, ceea ce 
a oferit concursului transparenţă.

- Cine te-a susţinut în sală?
- Câţiva prieteni, mama și cei doi fraţi.
- Cât o costă pe o studentă parti-

ciparea la un astfel de concurs și care 
sunt principalele capitole de cheltuieli?

- Nu am cheltuit nimic în timpul 
pregătirilor pentru acest concurs, doar 
puţin creier ars și timp ca să reușesc să 
prezint ceva original, diferit și ingenios, 
care să-mi reprezinte felul de a fi !

- Ce-a câștigat miss ASEM anul 
acesta?

- Premiul mare a fost o călătorie într-un 
loc edenic, la alegerea mea, oferit de 
compania Sacvoyage. În plus, am primit 
multe alte cadouri de la Geox, Pupa, Far-
macia Familiei, MCS, Franzeluţa. În rest, 
cel mai important este că în urma acestui 

concurs am căpătat o experienţă nouă!
- Studiezi la fi nanţe, de ce la fi nanţe 

și unde te vezi peste 5 - 10 ani?
- Învăţ la fi nanţe, grupa engleză și 

sunt mulţumită de acest lucru, deoare-
ce am profesori multilateral dezvoltaţi, 
care ne explică lucruri noi și utile, ex. 
piaţa FOREX. Mai mult, acest domeniu o 
să mă ajute pe viitor să număr banii pe 
care îi aduce soţul acasă! 

- Rectorului ASEM îi place să spună: 
„La ASEM învaţă cele mai frumoase, in-
teligente și ambiţioase domnișoare!” 
Cum crezi, care dintre aceste valori și 
în ce măsură te pot avantaja sau deza-
vantaja în carieră?

- Frumuseţea, cu siguranţă, deschide 
foarte multe uși, însă, pentru a construi 
o carieră de succes, pe termen lung, e 
nevoie de multă inteligenţă și ambiţie. 
Doar combinând aceste trei ingrediente 
o femeie se poate impune în lumea afa-
cerilor și obţine ceea ce-și dorește.

- Succese mari!

Consemnare: L.L.

MISS-ele care distrug stereotipuri!
Chiar sunt atât de inteligente aceste viitoare femei de afa-

ceri? Întrebarea e adresată cu puţin sarcasm mai ales în preaj-

ma concursurilor Miss ASEM, atunci  când rectorul ASEM recu-

noaște public: „La ASEM învaţă cele mai frumoase și inteligen-

te fete din Moldova”.

În căutarea unui răspuns demn de misiunea serviciului „Re-

laţii Publice”mi-am luat în faţă lista câștigătoarelor celor nouă 

ediţii ale concursului „Miss ASEM” și am apelat la cel mai fi del 

prieten: Internetul. Pentru unele nume, afi șările au fost modes-

te, altele însă vin să distrugă cu desăvârșire stereotipurile.

Miss ASEM 2004,  Inga FOCŞA: 
simpatica devoratoare … de capitaluri

„Fizic, Inga Focșa este o fată nu prea 

înaltă de statură, cu  zâmbet seducător. 

Chipul ei angelic însă ascunde un monstru 

al analizei macroeconomice. Pe bune, Inga 

Focșa ar face concurenţă de temut preten-

denţilor la funcţia de Ministru al Economiei 

în guvernul lui Obhama, astfel încât comen-

tariile ei profesioniste sunt spicuite de marii  

investitori, cei obișnuiţi cu zborul mult prea 

sus, mai ales pe timp de criză” – este un co-
mentariu plasat pe www.stock-trading.ru, 

după o retrospectivă a comentariilor publice 
ale Ingăi tirajate de  ПРАЙМ-ТАСС. 

Inga Focșa participă în continuare la con-
cursuri, doar că îi sunt concurenţi experţi 
economici de valoare mondială, iar „probele 
de concurs” sunt în exclusivitate comentariile 
și analizele economice, evaluate, în timp, de 
către cei care dau bani grei pentru informaţii 
de valoare: oameni de afaceri, acţionari și in-
vestitori. 

După absolvirea a două facultăţi conco-

mitent la ASEM (Finanţe și EGD), în 2007 Inga 
urmează cursul de Master of Science in Inter-
national Business, Budapesta. 

Din 2004 se specializează pe vânzările 
NASDAQ într-o companie privată. 

Din aprilie 2010 este analist economic 
principal la „Arbat Capital Management”, res-
ponsabilă de elaborarea produselor analitice 
de tehnologie avansată pe piaţa globală, in-
clusiv a SUA.

Până a ajunge aici, Inga a fost expertă 

în fonduri de capital occidentale, în cadrul 
Companiei Investiţionale „ATON”, unde a 
colaborat la elaborarea strategiilor investiţi-
onale, fi ind, totodată speaker permanent în 
presa rusă pe problemele pieţei de capital 
americane, pieţe valutare etc.

Afl aţi în numărul următor al Curierului 

Economic, cum i-au reușit afacerile celei 

de-a III-a Miss a ASEM, Elena Camerzan!

Liuba LUPAŞCO

„Dezvăluirea secretelor din culisele concursurilor 
de frumuseţe ar şterge din farmecul lor…”

MISS ASEM 2011

Chipul ei de 
înger calculat a 
bucurat privirile 
celor adunaţi 
să fi e publicul 
„Miss ASEM” și 
în anul trecut. 
Doar că nu a fost 
să fi e clipa ei 
siderală. Și-a zis 
atunci: „Ori revin 
în forţă peste un 
an, ori nu sunt 
decât frumoa-
să…” Ambiţia 
și creativitatea 
i-au pus în va-
loare restul ca-
lităţilor imediat 
după prima pro-
bă la Miss ASEM 
- 2011. N-a zis 
ea că nu e doar 
frumoasă?!

Eugenia SÂRBU: 



Curierul Economic4 nr. 1 (193), 3 martie 2011IMPORTANT

Cursuri MS IT Academy conform schemei Microsoft

Acesta este un program educaţional care oferă studenţilor oportunitatea de a ac-
cesa o educaţie de calitate înaltă, pe care și-o pot permite pe marginea tehnologiilor 
Microsoft de ultimă oră.

     Profesorii sunt certifi cați de Microsoft în domeniul tehnologic în care aceștea asi-
gură predarea, sunt experți în instruire în domeniul tehnic în ceea ce privește produsele, 
tehnologiile și soluțiile profesionale Microsoft.

 (www.msit.ase.md)

Studii de recalifi care Profesională la specialitatea: “Finanţele și Contabi-

litatea Firmei” cu diplomă de recalifi care profesională, aprobată de Ministerul 

Invăţămîntului  

Studii propuse pentru deţinătorii diplomei de licenţă din orice domeniu de activita-
te: fi lologi, profesori, juriști, medici, oameni de cultură etc.

Studiile cu durata de 15 luni vor cuprinde 20 obiecte la specialităţile Finanţe și 
Contabilitate (www.ase.md)

Contabilitate pentru începători

Pentru absolvenţii acestui curs li se eliberează certifi cate de absolvire avizat de Aca-
demia de Studii Economice din Republica Moldova.

Contabilitatea asistată la computer – Programa 1C - Contabilitatea 7.7

Limba Engleză, Limba Germană  - nivel începător, intermediar, avansat

CDEAP propune Seminarele  și cursurile organizate pentru:

studenţii ASEM și a altor instituţii de învăţământ din  Republica Moldova;

reprezentanţii instituţiilor statale pentru perfecţionare;

reprezentanţii business-ului mic și mijlociu.

orice persoană interesată în studiul programelor și cursurilor CDEAP.

Atenţie!

 În cadrul Centrului de Dezvoltare Economică și Afaceri Publice al ASEM au fost 
deschise 2 Centre de certifi care internaţională: Prometric și Pearson Vue, astfel sun-
tem gata de a oferi examinări internaţionale în următoarele direcţii: Microsoft, IBM, 
Apple, the European Personnel Selection Offi  ce, the Medical College Admission 
Test, the Uniform Certifi ed Public Accountant Examination, Architect Registration 
Examination, and the USPTO registration examination

Informaţie de contact (9:00 – 17:00)

Centrul de Dezvoltare Economică și Afaceri Publice al ASEM 

Str.Banulescu Bodoni, 59, bl.B ofi ciu 809 Tel.:  402 839, 225 239

CENTRUL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI AFACERI PUBLICE 
AL ASEM VĂ PROPUNE URMĂTOARELE CURSURI :

AIESEC – lider global 

în dezvoltarea tinerilor lideri –  

RECRUTEAZĂ!
Campania se desfașoară de 2 ori pe 

an (primăvara si toamna),  termenul 

limită de aplicare pentru recrutarea din 
primăvară fi ind 5 martie.

Prezent în peste 107 ţări și teritorii 
și numărând peste 50.000 de membri, 
AIESEC este cea mai mare organizaţie 
pentru tineri, condusă în întregime de 
către tineri. Focusat pe crearea unei 
platforme pentru tineri de dezvoltare a 
leadership-ului, AIESEC oferă  tinerilor 
trei oportunităţi complexe de dezvol-
tare.

Oportunitatea unui stagiu de 
practică peste hotare, în una dintre cele 
107 ţări AIESEC

 Posibilitatea de a ocupa o poziţie 
de leadership în cadrul organizaţiei și 
de a conduce o echipă de 3, 6, 15, 100 
tineri

 Posibilitatea de a participa activ la 
un mediu global de învăţare prin par-
ticiparea sau organizarea uneia dintre 
cele 470 conferinţe internaţionale sau 
locale

Președintele AIESEC, Olga Cegorean 
menţionează următoarele: „În Republi-
ca Moldova, AIESEC a fost înregistrat în 
1999, dar și-a început activitatea pro-

priu-zisă în 2005. De atunci, am reușit 
să organizăm diverse proiecte pentru 
liceeni și studenţi cum ar fi  Discover my 
World, UpGreat și NextStep, am reușit 
să stabilim relaţii durabile cu companii 
care cred în ceea ce face AIESEC și care 
ne susţin. Nu în ultimul rând, am reușit 
să aducem un impact pozitiv în socie-
tate prin dezvoltarea tinerilor, fapt con-
fi rmat în raportul de activitate al Con-
siliului Europei care, în 2009, plasează 
AIESEC în Top 5 ONG-uri în lume care 
aduc un impact pozitiv în comunitatea 
unde activează.

Tinerii care vor să aplice trebuie să 
întrunească câteva criterii, să fi e stu-
dent al unei instituţii de studii superioa-
re și să dea dovadă de iniţiativă.

În acest context, coordonatorul 
campaniei de recrutare, Eugen Isac, a 
menţionat că vor fi  selectaţi tinerii care 
vor demonstra entuziasm, dorinţă de 
implicare cât și competenţe cum ar fi  
resposabilitatea socială bine dezvoltată.

Formularul de aplicare poate fi  găsit 
pe pagina www.chisinau.aiesec.md, iar 
termenul limită de trimitere a aplicărilor 
este 4 martie.
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- Ce ar însemna pentru tine “SUCCE-

SUL”?

- Succesul este obiectivul bine stabilit, 
realizarea căruia necesită multă muncă și 
sîrguință. O persoană de succes este cea care 
știe exact cum să depună minimum de efort 
pentru a-și vedea scopurile împlinite la nivelul 
așteptărilor sale.

- Care este povestea din spatele nume-

lui LTM? Cum a venit ideea de a crea acest 

ONG, cine a mai servit drept suport la cre-

are?

- Am activat în alte ONG-uri, unde, pe lân-
gă apărarea drepturilor studențești, mai exista 
și un interes personal. Astfel, pentru a depăși 
această situație, deloc comodă pentru o bună 
parte dintre studenți, împreună cu colegii mei, 
am avut drept scop crearea unei organizații-
model, în care să activeze tineri cu calități deo-

Ion Curmei, absolvent al facultăţi „Economie Generală şi Drept”, 
preşedintele Ligii Tineretului din Moldova:

„EȘTI DE SUCCES, DECI LE REUȘEȘTI PE TOATE”
Este oare greu să combini o afacere creată cu propriile forțe și studiile la masterat? Pe lîngă toate aceastea, mai poți 

găsi timp și pentru distracție? Aceasta am încercat să afl ăm de la Ion Curmei, lider și organizator bun. Din dorința de a 
găsi răspuns, am discutat, iar rezultatul este unul pe cinste.

sebite și unde fi ecare dintre ei se poate regăsi, 
implicîndu-se în diferite proiecte.

- Cum ai realizat că de  fapt  vrei să creezi 

LTM ? 

- Pe parcursul celor 3 ani, la facultatea de 
Economie Generală și Drept, mi-am creat ima-
ginea ideală a unei organizații studențești. 
Actual, depun efort maxim pentru a-i da viață 
acesteia.

- În viziunea ta, ce înseamnă Liga Tine-

retului?

- Din start, am optat pentru ca Liga Tinere-
tului sa fi e o organizație studențească non-gu-
vernamentală, non-profi t și, nu în ultimul rînd, 
apolitică. Ne vom da sîrguința să-i menținem 
această imagine creată inițial.

- Ce scopuri aveți în cadrul LTM?

- O organizație puternică și prosperă nu 
poate exista fără a avea niște piloni pentru o 
evoluție evidentă și continuă. Astfel, scopu-
rile stabilite sunt: încadrarea studenților în 
activități extracurriculare, promovarea tine-
rilor în cadrul instituțiilor de stat, stabilirea 
relațiilor dintre aceștia, participarea la diferite 
seminare, școli de liderism și conferințe. La 
acest capitol, nici într-un fel nu putem vorbi 
de scopuri personale...

- Ce profi t aveți din această activitate, 

cel puțin unul?

- Nu văd un profi t mai mare decât 
experiența obținută alături de colegii de la 
LTM. Nu o poți calcula în vreo valută, ci doar în 
numărul de succese care-ţi fac faţă și eșecurile 
care te fac mai puternic.

- Care este viitorul Ligii?

- Viitorul este unul creat în prezent, reieșind 
din dorințele și realizările studenților.

- La ce să ne așteptăm de la Liga Tinere-

tului?

- Să realizăm toate evenimentele preconi-
zate la înălțimea așteptărilor.

- Cu ce se poate mîndri Liga?

- Mîndria Ligii este însăși echipa de lucru 
formată din studenți remarcabili. De aseme-
nea -  dorința acestora de a-și dezvolta idei-
le în cadrul Ligii. Nu putem trece cu vederea 
peste puterea de care această organizație dă 
dovadă pentru a exista în societate, fără să se 
implice în „arena” politică.

- Care dintre calitățile tale te-au ajutat 

să te realizezi la înălțimile unui lider?

- Pentru a-ți vedea un scop împlinit, tre-
buie să-i cunoști rădăcinile mai puțin vizibile. 
Astfel, a deveni un lider de succes, întâi de toa-

te, trebuie să ai dorința de a realiza, după care 
este necesar de mai multă responsabilitate și 
seriozitate.

- Care crezi că este cea mai difi cilă sarci-

nă a unui conducător?

- Probabil, o să fi ți de acord cu mine că 
totuși nu este atât de ușor de a crea o echipă 
unită. Dacă e să ne referim concret, luând ca 
exemplu chiar LTM, trebuie să deții anumi-
te calități și abilități pentru a aduna tinerii ce 
împărtășesc aceleași scopuri în cadrul aceste-
ia.

- Cum crezi că te poziționezi în raport cu 

alți tineri lideri/ președinți de ONG?

- Niciodată nu am avut tendința și dorința 
de a întocmi un top al tinerilor lideri și, plus 
la aceasta, să fac o delimitare dintre mine și 
ceilalți. Fiecare dintre noi are punctele sale for-
te și desigur sunt unele la care lucrează pentru 
a le îmbunătăți. În acest fel, vreau să le urez 
doar succese colegilor mei!

- Mulţumim, succese în continuare!

Au dialogat, 

Ana-Maria BOLDESCU, 

Olga OSMAN

Noi magiștri în drept și economie

„Moldova este o țară cu un înalt 
potențial intelectual, de aceea Moldcell 
consideră că merită de investit în tânăra 
generație de azi, iar la ASEM, acest lucru, a 
fost posibil doar prin persoana domnului 
rector, care este foarte binevoitor și recep-
tiv la proiectele noastre”, a declarat repre-
zentantul Moldcell, Svetlana Bodaci.

Proiectul este deja o tradiție în cadrul 
ASEM, făcând parte din seria de activităţi 
ale companiei Moldcell. Aceasta promo-
vează businessul social responsabil și își 
propune susţinerea tinerei generaţii, con-
siderând-o ca fi ind cea mai bună investiţie 
în viitorul de succes al Moldovei. Datorită 
acesteia, studenţii au posibilitatea de a 
participa la ciclul de workshopuri conduse 
de specialiștii Moldcell la ASEM și de a lua 
cunoștinţă cu noile standarde ale mediului 
de afaceri modern, cu așteptările și exigen-
ţele înaintate de angajatorii pieţei locale 
de muncă, etc.

Pe durata acestui proiect, reprezentan-
ţii operatorului de telefonie mobilă, din 
mai multe departamente, vor ţine prele-
geri, prezentări la diverse teme, lista cărora 
e disponibilă mai jos:

1. Responsabilitatea social-responsa-
bilă a companiilor în sprijinul unei afaceri 
durabile - 16 februarie 

2. Cum SIX SIGMA ghidează compania 
Moldcell în direcţia prestării serviciilor de 
nivel mondial? - 23 februarie 

3. Evoluţia ramurii telecomunicaţiilor 
pe piaţa Moldovei - 2 martie 

4. Roaming – aspecte comerciale și de 
cooperare internaţională - 9 martie 

5. Crearea canalelor de vânzări Evoluţia 
ramurii telecomunicaţiilor pe piaţa Moldo-
vei - 16 martie 

6. Codul de etică și conduită în afaceri – 
element de bază al culturii corporative – 23 
martie 

7. Rolul comunicării interne în succesul 
organizaţiei - 30 martie 

8. Controlul intern – instrumentul de 
bază pentru detectarea, evaluarea și ela-
borarea măsurilor de diminuare a riscurilor 
în cadrul unei afaceri - 6 aprilie 

9. Creativitatea în marketing - 13 aprilie 
10.  De ce omul dezvoltă tehnologii 

noi de comunicare și care sunt efectele 
acestora asupra societăţii – 20 aprilie.

Primele două ediţii ale proiectului au 
cunoscut un succes crescător, cifra de par-
ticipanţi fi ind de peste 180 studenţi în anul 
2009 și peste 300 studenţi în anul 2010. 
Participarea este gratuită și nu necesită în-
scriere prealabilă. Prezentările vor avea loc 
în cadrul ASEM-ului, în blocul E, sala 402, în 
fi ecare miercuri de pe 16 februarie până pe 
20 aprilie 2011, ora 13:00 unde toți dorito-
rii sunt așteptați.

„Trăim într-o lume modernă, contem-
porană, în care relațiile de telecomunicație 
au o importanță foarte mare. Mă bucur 
enorm că compania Moldcell a reluat acest 
proiect”, a specifi cat Grigore Belostecinic, 
rectorul ASEM.

Nadejda BORTA

 „VIITORUL TĂU ÎNCEPE ASTĂZI”
La 16 februarie, în cadrul Academiei de Studii Economice, 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 participat 
înalţi reprezentanţi ai companiei, studenţi ai academiei, precum și rec-
torul ASEM, Grigore Belostecinic. 

121 de absolvenţi ai specialităţilor de masterat, 
ciclul II, absolvenţi ai programului de licenţă Bolog-
na și ai specialităţilor economice pre-Bologna și-au 
primit diplomele, vineri, 11 februarie curent, într-o 
atmosferă festivă. Evenimentul a avut loc în aula 
blocului central al ASEM, la care au participat: prim-
prorector cu activitate didactică, Ala Cotelnic, deca-
nii facultăţilor - „Economie generală și Drept”, Dorin 
Vaculovschi, Ludmila Cobzari, decan „Finanţe”, Igor 
Melnic, prodecan „Business și administrarea afaceri-
lor”, Natalia Zlatina, prodecan „Contabilitate” și Lidia 
Covaș, prodecan al Școlii Masterale de Excelenţă în 
Economie și Business.

Câte 10 absolvenţi și-au luat diploma de master, 
specializându-se în Administrarea Afacerilor și re-
spectiv în Contabilitate și Audit; 20 – în Administrarea 
Financiar-Bancară, 47 – Drept Economic și 34 – Drept 
Finaciar-Fiscal.

Ala Cotelnic, din numele întregii administraţii a 
ASEM, i-a felicitat pe proaspeţii absolvenţi, care au 
reușit să ia masterul în drept sau economie, speci-
fi când că obţinerea unei noi diplome, pe lângă o 
satisfacţie morală, aduce cu sine și noi cunoștinţe și 
aptitudini care le vor fi  utile tinerilor specialiști.

Cuvânt de felicitare le-a adresat masteranzilor, 
decanul cu cei mai mulţi absolvenţi, Dorin Vacu-
lovschi, care a menţionat că studiile obţinute, de un 

nivel mai înalt decât cele de la licenţă, sunt o bună 
investiţie în capitalul uman care va contribui la o ca-
rieră de succes. Dlui a mai specifi cat: „Pentru un suc-
ces adevărat, sunt nevoie de 3 lucruri – cunoștinţe, 
voinţă și noroc. Primele două, noii magiștri le-au ob-
ţinut cu siguranţă, studiind. Le-a rămas să aibă puţin 
mai mult noroc pentru a reuși în viaţă”. 

„Sperăm că ceea ce aţi acumulat, în cadrul stu-
diilor de masterat, vă va motiva să cercetaţi în conti-
nuu, să vă descoperiţi, găsindu-vă un echilibru ade-
vărat. Nu uitaţi de Alma Mater!”, i-a îndrumat, șeful 
catedrei de Drept Privat, Evlampie Donos. 

Au răsunat cuvinte de recunoștinţă și mulţumi-
re pentru îndrumare și susţinere, din partea tuturor 
masteranzilor, adresate de Ina Tihu, proaspăt magis-
tru în Drept Economic.

Cristina Frinea, absolventă a specialităţii de mas-
terat Drept Financiar-Fiscal, a precizat că este o deo-
sebită plăcere să pășești într-o nouă etapă profesio-
nală, fi ind din nou în postura de absolvent al ASEM. 

La întrebarea ce urmează să facă mai departe, 
noii magiștri împart diferite păreri: vor face un nou 
master, vor începe studiile de doctorat, vor căuta un 
loc de muncă pe potrivă, își vor continua activităţile 
începute și...vor întemeia o familie!

Alina CODREANU
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Mult Stimate, Domnule Pavel Tostogan!
În această zi plină de semnifi caţie, Vă adresăm sincere felicitări cu prilejul 

frumoasei Aniversări de 60 de ani! 
Aniversarea, întotdeauna constituie un moment de bilanţ și stabilire a unor 

obiective pe viitor.  În contextul dat, la acest moment de sărbătoare, în care 

trecutul se prefi gurează prin prezent, Vă manifestăm admiraţia noastră, pentru 

toate eforturile și realizările obţinute de Dumneavoastră în domeniul contabi-

lităţii. 
Activitatea Dumneavoastră fructuoasă reprezintă un element elocvent de 

statornicie, demnitate și inteligenţă, iar perfecţionarea continuă și abilităţile 

manageriale iscusite sunt un exemplu demn de urmat pentru noi toţi. Pe par-

cursul anilor în care Vă cunoaștem, aţi reușit să îmbinaţi armonios activitatea 

știinţifi co-didactică cu cea a Omului de afaceri, fi ind unul dintre promotorii 

schimbărilor și reformelor în contabilitate. Prezenţa numelui Pavel Tostogan, 

în lista cadrelor didactice, reprezintă un prestigiu și renume pentru facultatea 

“Contabilitate” în particular și pentru ASEM în general.
În activitatea dvs. profesională, aţi dat naștere unui Brand de cea mai înaltă 

calitate - revista „Contabilitate și audit”. Personal sunt ferm convinsă că însuși 

numele dvs. reprezintă pentru toţi acest Brand, asociat cu – Calitate,  Reușită 

și Succes!
Cu ocazia frumosului jubileu, Vă adresăm, dle Pavel Tostogan, calde urări 

de sănătate, fericire, bucurie și noi realizări. Fie ca și în continuare viaţa să vă 

aducă încredere, putere și aceeași generozitate de a face bine celor din jur.
La Mulţi Ani !!!

Cu  respect, în numele colectivului, 
decanul facultăţii “Contabilitate”, ASEM                                

conf. univ., dr., Valentina PALADI

Cu simple, calde și sincere cuvinte,
Doctoranzii dvs. vă doresc „Mulţi ani înainte”,Ani cu cer senin și noroc deplin,
Ani cu porţi deschise frumoaselor vise.Domnul să Vă dea de toate -
Bucurie, sănătate,
Iar viaţa să Vă fi e plină de belșug și de lumină!Domnule Tostogan, această zi este o ocazie deosebită să Vă aducem cele mai calde și sincere felicitări cu prilejul Zilei dvs. de naștere. Vă urăm frumoase împliniri profesionale, activitate rodni-că în domeniul pe care-l profesaţi, prosperitate și multă, multă sănătate, bucurii și fericire perso-nală.

Vă aducem cuvinte de mulţumire pentru mun-ca imensă pe care o depuneţi pentru noi, pentru timpul și energia pierdută cu noi, pentru sfaturile date și înţelegere. Vă mulţumim din sufl et că ne încurajaţi și ne motivaţi, că aveţi atâta răbdare cu noi. Vă mulţumim.
Cu mult respect, doctoranzii dvs.

Date bibliografi ce
Pavel Tostogan, conferenţiar universitar, 

doctor în știinţe economice,  s-a născut la 
27 ianuarie în s. Camâșevca, r-nul Izmail din 
Ucraina, într-o familie de ţărani.  După ab-
solvirea Colegiului fi nanciar-economic din 
Chișinău, își continuă studiile universitare la 
Institutul fi nanciar-economic din Sankt-Pe-
tersburg în perioada anilor 1971-1976. Ulte-
rior, își începe activitatea pedagogică în cali-
tate de lector la Colegiul fi nanciar-economic 
din Chișinău, după care activează ca asistent 
universitar la catedra de Contabilitate din 
cadrul Universităţii de Stat din Chișinău. En-
tuziasmul și cunoștinţele profesionale l-au 
adus în perioada anilor 1979-1984 în dome-
niul cercetărilor știinţifi ce, fi ind doctorand la 
Institutul de fi nanţe din Moscova. După sus-
ţinerea cu succes a tezei de doctor, obţine 
titlul știinţifi c de doctor în știinţe economi-
ce și revine în anul 1984 în spaţiul universi-
tar – la catedra de Contabilitate și analiză a 
activităţii economice a Universităţii de Stat 
din Chișinău, unde activează în calitate de lector 
superior până în anul 1989. Cercetările știinţifi ce 
ulterioare îi aduc, în 1989, titlul didactic de confe-
renţiar universitar.

Rezultatele investigaţiilor știinţifi ce s-au mate-
rializat în mai multe publicaţii (peste 70 la număr), 
unele fi ind prezentate și publicate în România, Ru-
sia, Bulgaria, Ucraina etc.

A absolvit cursurile de reciclare conform nou-
lui sistem contabil din Grecia, a studiat problemele 
micului business din SUA. A participat activ la im-
plementarea actualului sistem de contabilitate din 
Republica Moldova, fi ind unul dintre elaboratorii 
de bază a Standardelor Naţionale de Contabilitate. 

 În prezent, Pavel Tostogan activează la catedra 
„Contabilitate și audit” din cadrul ASEM și petrece 
cu mult profesionalism și dăruire de sine cursuri  
la disciplinele „Bazele contabilităţii”, „Contabilitate 
fi nanciară”. Este redactorul-șef al celei mai prestigi-
oase reviste de specialitate „Contabilitate și audit”, 
pe care a fondat-o în anul 1995, care asigură con-
tabilii, auditorii, managerii, funcţionarii fi scali cu 
materiale informative. Este membru al Consiliului 
Naţional de Coordonare pentru examinarea și avi-
zarea proiectelor actelor normative din domeniul 
contabilităţii și auditului în sectorul corporativ de 
pe lângă Ministerul Finanţelor.

f

Multstimate coleg și prieten, Pavel Tostogan!
Frumoasa și recea zi de iarnă de 27 ianuarie a fost încălzită de împlini-rea respectuoasei vârste de 60 de ani. Prin cadrul integrării Dumneavoastre în sistemul superior de învăţământ, aţi realizat un adevărat succes și un pas înainte spre progresul educaţional. Experienţa, acumulată de-a lungul ani-lor, ne dezvăluie spiritul de liderism și dorinţa aprigă de a conduce tinerele generaţii spre o lume nouă, matură. 
Drumul vieţii v-a creat o personalitate cu puternice caracteristici de mo-tivare profesională, fl exibilitate și liderism social, pe care le-aţi dezvoltat continuu în profesia de contabil. 
Vă aducem sincere recunoștinţe pentru documentarea contabililor, ma-nagerilor și altor specialiști din domeniul economic, prin intermediul revis-tei „Contabilitate și Audit”, care ne oferă mereu un sprijin de încredere și recomandări din partea profesioniștilor.
Se spune că omul este fericit atunci când munca depusă refl ectă plăcere. Vă dorim o carieră de succes în continuare și fericire deplină din activităţile profesionale.
Sunteţi o persoană de neînlocuit și un exemplu, demn de urmat !!! Apre-ciem înalt devotamentul dumneavoastră pentru știinţa contabilităţii și aportul depus în cultivarea adevăratelor valori și deprinderi economice ti-nerilor specialiști, care reprezintă viitorul ţării noastre.
Vă urăm sănătate de fi er, fericire înzecită și realizări frumoase ! La mulţi ani !

Cu mult respect,
colectivul catedrei „Contabilitate și Audit” a ASEM 

La mulţi ani, 

Doamnă Nadejda Botnari!

 Bună și sinceră, frumoasă și delicată
 Omenoasă și duioasă, ca o mamă pentru toţi
 Toate acestea le-ntrunește și cu noi le-mpărţește
 Nadejda - nume foarte rar, ce speranţa și-o revarsă
 Asupra celor doi copii, dar și noi mereu suntem
 Răsfăţaţi de-a Ei iubire, bunătate, dăruire
 Iată așa fi inţă este: venită la noi ca din „poveste”!

Norocul să vă însoţească și viaţa s-o îmbogăţească
Având în preajmă tot mereu persoane de la Dumnezeu,
Dăruirea celor dragi, buni prieteni, nu dușmani.
E o zi de-o însemnătate rară, pentru toţi cei ce vă iubesc și vă-nconjoară
Junimea are de-nvăţat, de urmat al D-stră sfat!
Doamnă extraordinară, tandreţea căreia e o comoară
Aveţi puterea și dorinţa de-a-ndruma și oameni buni în urmă de-a lăsa.

Inima mereu Vă bate în ritmul plin de sănătate, lumină, zâmbet și prosperitate
O viaţă-ntreagă să vă știm așa isteaţă, talentată,
Nouă, copiilor și muncii devotată, căci cu atâta diplomaţie pute-ţi conduce o întreagă împărăţie!!!

Cu profund respect,

Colectivul catedrei „Finanţe şi Asigurări”
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LaLLLL
multi 
ani!

Academia de Studii Economice din Moldova și 

ziarul „Curierul Economic” adresează un sincer La 

mulți ani! și multă sănătate, fericire și noi realizări 

colaboratorilor ASEM și CNC care își sărbătoresc 

ziua de naștere.

d i de Studii Economice din Moldova și

FELICITĂRIFELICITĂRI

1 MARTIE
Ilie COSTAȘ, șef Catedră Cibernetică și Informatică Economică,
Ada ȘTAHOVSCHI, conferenţiar universitar, Catedra Contabilitate și Audit,
Daria LEVIŢCHI, lector superior universitar, Catedra Educaţie Fizică și Sport.

2 MARTIE
Anatolie IACHIMOVSCHI, conferenţiar universitar, Catedra Contabilitate și Audit,
Elena BRANIȘTE, colaborator ASEM.

3 MARTIE
Maria AGAFIŢĂ, lector superior universitar, Catedra Limbi Moderne Aplicate,
Valentin DRAGOMIR, conducător artistic,
Victor GORBATOVSCHI, inginer coordonator, CNC,
Tatiana IVANOV, laborantă, Catedra Finanţe și Asigurări,
Vasile LOZAN, șef laborator, Biroul Telecomunicaţii.

4 MARTIE
Marta PASCARU, profesoară de limba engleză, CNC,
Eugenia UGLEA, șef depozit,
Elena EȘAN, colaborator ASEM.

5 MARTIE
Ruslan BATIȘCEV, lector superior universitar, Catedra Bănci și Activitate Bancară,
Lucia MAXIMENCO, laborantă, CNC,
Ala NAMAȘCO, bibliotecară, CNC,
Ion BĂŢ, colaborator ASEM,
Elizaveta BOLBOCEANU, colaborator ASEM.

6 MARTIE
Lidia PANAINTE, lector superior universitar, Catedra Limbi Moderne de Afaceri,
Daniela DASCALIUC, lector superior universitar, Catedra Investiţii și Pieţe de Capi-
tal,
Ana PASCAL, inspector superior, Serviciul Resurse Umane,
Alexandru BĂTRОNCEA, inginer, Laboratorul Asistenţă tehnică și soft de sistem.

7 MARTIE
Valentina DAMIAN, lector superior universitar, Catedra Limbi Moderne de Afaceri,
Ala STOIAN, colaborator ASEM.

8 MARTIE
Ala COTELNIC, prim-prorector pentru activitate didactică,
Natalia CURAGĂU, conferenţiar universitar, Catedra Contabilitate și Audit,
Natalia GALANTON, șef Serviciu Relaţii Externe,
Victoria LUPU, conferenţiar universitar, Catedra Relaţii Economice Internaţionale,
Vladimir GOSTEV, conferenţiar universitar, Catedra Educaţie Fizică și Sport,
Iulia ALBOT, șef birou, Serviciul Studii și evidenţa studenţilor,
Mariana PÎRLII, șef adjunct, Serviciul Planifi  care Economică și Ffi  nanţe,
Silvia CARAIVANOVA, lector superior universitar, Catedra Statistică și Previziune 
Economică,
Mihail GHERASIMOV, lector superior universitar, Catedra Contabilitate,
Anastasia ROMANOVA, lector universitar, Catedra Limbi Moderne Aplicate,
Olga BOZU, profesoară de limba engleză, CNC,
Nadejda MUȘTUC, metodistă, Facultatea Contabilitate,
Iana TIMBUR, laborantă, Catedra Militară,
Nadejda ALEXEENCO, colaborator ASEM,
Anatolie CHITAIGOROD, colaborator ASEM.

9 MARTIE
Valentina ROTARU, colaborator ASEM.

10 MARTIE
Natalia COȘELEVA, conferenţiar universitar, Catedra Teorie Economică și Doctrine 
Economice,
Lidia CAUȘ, conferenţiar universitar, Catedra Contabilitate și Audit,
Vera PRISĂCARU, inginer programator, Laboratorul Sisteme informatice de gesti-
une.

11 MARTIE
Mariana BUNU, conferenţiar universitar, Catedra Investiţii și Pieţe de Capital,
Nelly CHIRILOV, lector superior universitar.

12 MARTIE
Rodica ENACHI, economist, Serviciul Planifi  care Economică și Finanţe,
Viorica GRECEA, bibliotecară, Serviciul comunicarea colecţiilor.

13 MARTIE
Dumitru TODOROI, profesor universitar, Catedra Bazele Informaticii Economice,
Galina BOLGARI, colaborator ASEM.

14 MARTIE
Svetlana MANUIL, director adjunct, CNC,
Oxana PANCEV, bibliotecară, Serviciul Comunicarea colecţiilor,
Anton RUSSU, colaborator ASEM,
Eudochia CÎRPA, colaborator CNC.

Am mai scris că profesorii care ac-
tivează în cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova sunt apreciaţi 
și de alte instituţii din ţară și de peste 
hotare. Un exemplu, în acest sens, este 
faptul că dlui Grigore Belostecinic, prof. 
univ., dr. hab., membru corespondent 
al Academiei de Știinţe din Moldova, 
rector al ASEM, i s-a conferit titlul Doc-
tor Honoris Causa al Universităţilor 
“Ovidius” din Constanţa, “Lucian Blaga” 
din Sibiu (ambele din România) și al 
Academiei Economice “D. A. Ţenov” din 
orașul Sviștov (Bulgaria), iar dnii Du-
mitru Zambiţchi, prof. univ., dr. și Ion 
Sârbu, prof. univ., dr. hab. au devenit 
Doctori Honoris Causa ai Academiei de 
Transporturi, Informatică și Comunica-
ţii (ATIC). 

La 21 decembrie 2010, de titlul 
Doctor Honoris Causa al Academiei de 
Transporturi, Informatică și Comunica-
ţii, s-a învrednicit încă un profesor de 
la ASEM – Andrei Gameţchi, conferen-
ţiar universitar, doctor în știinţe fi zico-
matematice la Catedra de Cibernetică, 
Statistică și Informatică Economică.

La ceremonia de înmânare a acestui 
titlu onorifi c, au participat personalităţi 
notorii din cadrul știinţei și învăţămân-
tului din Republica Moldova. Cuvinte 
frumoase despre munca și activitatea 
pe tărâmul știinţifi c al dlui Gameţchi au 
rostit dr. hab., rectorul ATIC, Dumitru 
Solomon, academicianul Petru Soltan, 
dr. hab., decanul facultăţii de Ciberneti-
că, Statistică și Informatică Economică 
ASEM, Ion Bolun, prof. univ., dr., Dumi-
tru Zambiţchi, dr., conf. univ. la Catedra 
de Geometrie USM, Florin Damian, dr., 
conf. univ. la Catedra de Matematică 
superioară ATIC, Iacob Ciobanu. 

Andrei Gameţchi s-a născut la 21 
decembrie 1935, în orașul Camenca. 
După absolvirea Facultăţii de fi zică și 
matematică a Universităţii de Stat din 

Moldova, specialitatea „Matematică” 
(1954-1959), și-a continuat studiile la 
aspirantură la Institutul de matemati-
că “V.A. Steklov AȘ USSR” din Moscova 
(1959-1963).

După absolvirea aspiranturii, și-a 
început activitatea știinţifi că în calitate 
de colaborator știinţifi c la Institutul de 
fi zică și Matematică AȘ RSSM (1963-
1964). Susţinând teza de doctor în ști-
inţe fi zico-matematice, la specialitatea 
„Geometrie și topologie”, la Institutul 
de matematică V.A. Steklov în 1964, 
Andrei Gameţchi devine secretar ști-
inţifi c al Institutului de matematică cu 
centrul de calcul al AȘ RSSM (1964-
1965). În perioada 1965-1976, îndepli-
nește funcţia de șef de secţie la același 
institut. 

Din 1976 până în 1978, activează în 
calitate de șef al secţiei Sistemul Infor-
matic Naţional la Institutul Știinţifi c de 
planifi care a Gosplanului din RSSM.

În perioada 1965-1978, Andrei 
Gameţchi a îmbinat activitatea știinţi-
fi că și practică din domeniul pe care-l 

profesa, cu activitatea pedagogică prin 
cumul, fi ind lector superior la catedra 
de Matematică aplicată la Institutul Po-
litehnic din Chișinău (1965-1975), apoi 
lector superior la facultatea de Mate-
matică, Universitatea de Stat a Moldo-
vei (1976-1978).

Începând cu anul 1978, Andrei 
Gameţchi trece complet la activitatea 
pedagogică, continuată până astăzi. În 
perioada 1978-1986, a lucrat lector su-
perior, conferenţiar, iar în 1986-1991 – 
șef catedră „Matematica Superioară” la 
Universitatea de Stat din Moldova.

Din ianuarie 1991, până în prezent 
activează în calitate de conferenţiar 
universitar la catedra Cibernetică, Sta-
tistică și Informatică Economică ASEM.

Fiind un specialist bine cunoscut în 
Republica Moldova, dumnealui a pu-
blicat peste 90 lucrări știinţifi ce și me-
todico-didactice, inclusiv 2 monografi i 
și 6 manuale larg folosite în procesul de 
studii de către profesorii, studenţii din 
ASEM și din alte universităţi din Mol-
dova.

Vă rugăm să primiţi omagiile celui mai profund respect, 
                                           Prorector pentru învăţământul cu frecvenţă redusă
                                          și formare continuă                                                                            T. Mișova
                                          Șef Serviciul Studii și Evidenţa Studenţilor                                 V. Ciaicovschi
                                          Colaboratorii Serviciului Studii

elui mai profffufff nddddddddddd respect, 
r pentru învăţământul cu frecvenţă redusă

Mult stimată Doamnă Prim-prorector,
 Ala Cotelnic,

În această zi, la împlinirea anilor, Vă aducem 
cele mai sincere urări de bine, viaţă lungă și cele mai 
respectuoase sentimente cu prilejul frumoasei vârste 
jubiliare.

Prin munca asiduă și înţelepciunea Dumneavoas-
tră aţi reușit să creaţi o imagine de om al știinţei cu o 
înaltă ţinută, demonstrând perseverenţă de invidiat, 
profesionalism și devotament. Suntem mândre să Vă 
avem alături și ţinem mult la calităţile deosebite cu 
care v-a înzestrat Domnul.

Fie ca această zi să vă aducă doar zâmbete și griji 
plăcute, iar cupele de șampanie să le împărţiţi cu 
mult drag și voioșie familiei, rudelor și prietenilor 
Dvs. Vă urăm să Vi se împlinească toate visele și pla-
nurile, să obţineţi noi realizări în activitatea pe care 
o desfășuraţi cu multă competenţă, iar în memorie să 
păstraţi doar amintirile frumoase. 

ANDREI GAMEŢCHI, 
DOCTOR HONORIS CAUSA AL ATIC
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Impresii…după un semestru difi cil…

 O seară de romanţă

La 24 februarie 2011, în cadrul Co-
legiului Naţional de Comerţ al ASEM, a 
avut loc  ediţia a VIII-a a conferinţei ști-
inţifi co-practică sub genericul „Impac-
tul calităţii asupra dezvoltării economi-
ei în Republica Moldova”.

Conferinţa a fost organizată de către 
catedra „Comerţ, Merceologie, Tehnolo-
gii”, coordonată de către șefa catedrei 
Maria Bulgac și Svetlana Nicolai. Obiec-
tivele conferinţei au fost:

 promovarea specialităţilor prin 
prisma problemelor pe care le tratează;

 implicarea tinerilor în cercetarea 
problemelor actuale cu care se confrun-
tă economia Republicii Moldova.

Prezentarea lucrărilor a avut loc 
într-o atmosferă plăcută, conţinutul te-
melor au intrigat ascultătorii și juriul, 
aceștia implicându-se cu întrebări și su-
gestii. Lucrările au fost realizate, ţinân-
du-se cont de cerinţele actuale, partici-
panţii au efectuat cercetări pe piaţa din 
Republica Moldova, evidenţiind proble-
mele acestuia, propunând soluţii pentru 
unităţile economico-comerciale ale Re-
publicii Moldova.

Performanţele elevilor au fost apre-
ciate cu diplome de gradul I, II și III.

GRAND PRIXUL a fost oferit lui Iu-
lian Mladin, pentru tema ”Sala comerci-

ală – capcana comerţului modern”, con-
ducător știinţifi c, Svetlana Nicolai.

LOCUL I
”Controlul calităţii unui lot de făină”, 

autor: Nina Gheorghiţa, COM – 293, anul 
II, conducător știinţifi c Olga Tabunșcic.

”Calitatea panoului - coșmarul mar-
ketologului ”, autor: Cristina Russu, MER-
271, anul IV, conducător știinţifi c Natalia 
Lazarev. 

LOCUL II
”Demografi a Shoppingului – pilon 

în dezvoltarea calităţii”, autor: Ana-Maria 
Nagurnea, MER - 292, anul II, conducător 
știinţifi c Svetlana Nicolai 

”Rolul aditivilor alimentari în forma-
rea calităţii mezelurilor”, autori: Ecateri-
na Madan, Oxana Inculeţ, MER -271, anul 
IV, conducător știinţifi c Maria Bulgac.

LOCUL III
”Alimentaţia raţională ”, autor: Doina 

Captaciuc, MER - 101, anul I, conducător 
știinţifi c Olga Tabunșcic.

”Dezvoltarea ofertei de mărfuri ali-
mentare”, autor: Ana Jignea, COM - 293, 
anul II, conducător știinţifi c Olga Ta-
bunșcic.

”Green Hills market - plăcerea prin 
calitate ”, autor: Vasile Lupan, CON-282, 
anul III, conducător știinţifi c Natalia La-
zarev.

La 17 ianuarie 2011, în incinta Co-
legiului Naţional de Comerţ, a avut loc 
ședinţa ordinară a Consiliului Profesoral, 
care a analizat rezultatele semestrului I, 
al anului de învăţământ 2010-2011.

Ședinţa Consiliului a fost monitori-
zată de directorul Colegiului Naţional 
de Comerţ, dna Larisa Știrbu, care a 
anunţat ordinea de zi. La acest subiect, 
au raportat șefi i de secţii: dna Natalia 
Lazarev, Virginia Coșciug și Tamara Șa-
laru care au relatat informaţii cu privi-
re la contingentul de elevi, rezultatele 
frecvenţei, reușitei și alte date referi-
toare la procesul de învăţământ din se-
mestrul I.

La același subiect, a venit cu o co-
municare, în faţa colectivului de pro-
fesori, și directorul adjunct pentru in-
struire, dna Lidia Pleșca, care a vorbit 
despre sesiunea de iarnă și modul de 
desfășurare a acesteia, despre proble-
mele ce au apărut la verifi carea docu-
mentaţiei de la fi nele semestrului și a 
atenţionat profesorii despre importan-
ţa completării cu acurateţe a registre-
lor, fi șelor personale, a borderourilor de 
examinare, testelor de la examenele, 
tezele de promovare etc.

Raportul de activitate al CNC, pen-
tru semestrul I, a continuat cu informa-
ţia prezentată de directorul adjunct 
pentru educaţie, dna Svetlana Manuil, 
care a menţionat un șir de activităţi ex-
trașcolare ce s-au desfășurat în această 
perioadă, cum ar fi : sărbătoarea „Ziua 
cunoștinţelor”, spectacolul „Profesorul 
- distins semănător de lumină”, „Balul 
bobocilor - 2010”, acţiunea de caritate 
„Să-i ajutăm pe cei mai triști ca noi”, la 
Azilul Republican de bătrâni și invalizi, 
Festivalul cântecului în diferite limbi 
ale lumii, „Unitate prin diversitate”, 
ediţia a XVII-a, șezătoare consacrată 
obiceiurilor și datinilor de iarnă, spec-
tacolul „Magia iernii”. S-au realizat un șir 
de lecţii demonstrative la discipline de 
specialitate și de diriginţie.

Raportul cu privire la darea de 
seamă pentru secţia „Comerţ, Merceo-
logie, Tehnologii”, compusă din 27 de 
grupe, a fost prezentat de dna Natalia 
Lazarev, șef secţie, care a menţionat că 
contingentul de elevi în luna ianuarie 
2011 a fost de 372 elevi, dintre care 
54% își fac studiile la contract, iar 46% 
la buget.

Darea de seamă pentru secţia „Con-
tabilitate”, a fost prezentată de șeful de 
secţie, Virginia Coșciug care a menţio-
nat că această secţie cuprinde un nu-
măr de 20 de grupe cu un contingent 
de 601 elevi, dintre care 232 își fac stu-
diile la buget, iar 369 la contract. Un in-
dicator extrem de important al reușitei 
elevilor este frecvenţa acestora care 
este studiată și analizată lunar de șefi i 
de secţii. Pentru semestrul I, la secţia 
„Contabilitate”, au fost repartizate un 
număr de 143 de burse ce le-au reve-
nit elevilor ce-și fac studii atât la buget 
- 102 elevi, cât și la contract - 41 elevi. 
Astfel, 39 de burse au fost repartizate 
elevilor anului I, 54 de burse celor din 
anul II de studii, celor din anul III – 28 
burse și anului IV-22 burse.

Pentru a prezenta rezultatele se-

mestrului I, acumulate de elevii secţi-
ei „Turism, Servicii”, a fost invitată dna 
Tamara Șalaru, care a menţionat că, 
la secţia respectivă, își fac studiile 547 
elevi repartizaţi în 19 grupe. Astfel, la 
specialitatea Turism, studiază 123 elevi 
la locuri bugetare și 301 la contract, 
iar la specialitatea Servicii hoteliere, o 
specialitate relativ nouă cu o admitere 
de doar 2 ani, sunt 79 elevi bugetari și 
44 - la contract. În baza borderourilor 
generalizatoare, prezentate de șefi i de 
grupă, a fost monitorizată reușita ele-
vilor și s-a constatat că la Turism, reu-
șita este de 53,30 %, iar la Servicii - de 
70,75%, aceste date formând o medie 
pe secţie de 56,45%.

În baza rezultatelor prezentate de 
structurile de bază a CNC, membrii 
consiliului profesoral au apreciat rezul-
tatele activităţii instituţiei ca fi ind satis-
făcătoare și au fost menţionate un șir de 
probleme care necesită a fi  analizate și 
îmbunătăţite, conform indicelui calitativ 
și cantitativ.

Cristina BUDURIN-FURCULIŢĂ, 

şef-catedră „Economie, 

Turism, Servicii”

O tradiţie de ani pentru CNC 
este de a organiza, la sfârșitul lu-
nii ianuarie, o prezentare a celor 
mai frumoase romanţe ale culturii 
române, de a valorifi ca noi talente 
care își fac studiile în colegiu. Este 
nevoie de o muncă grea și abili-
tăţi colosale pentru a prezenta la 
nivel astfel de piese, care refl ectă 
dragostea, suferinţa, dorul, dure-
rea. 

 „O seară de romanţe” s-a des-
fășurat pe 28 ianuarie în Aula 
ASEM, la care au participat elevii 
anului I și III ai colegiului. Roman-
ţele interpretate au fost: „Seara pe 
deal”, „Se scuturau toţi trandafi rii”, 
„De câte ori te-am așteptat”, „Va-
lurile Dunării”, „El n-a venit de la 
război”, „Epilog”, „Ionel-Ionelule”, 
„Pocnind din bici”, „La mijloc de 
codru des”, „Să-mi cânţi cobzar”, 
„La oglindă”. 

Piesele au fost interpretate 
de: Moraru Adriana, Ana Nagur-
nea, Gutium Victoria, Colesnic 

Alina, Manuil Svetlana, Sîrbu 
Tudor-Cristian, Cotruţa Eugen, 
Midoni Anastasia. Un mare mul-
ţumesc pentru munca depusă în 
realizarea acestei seri de neuitat 
este pentru dna Svetlana Manuil, 
fondatorul și coordonatorul în-
tregii activităţi. Ea a putut crea și 
menţine atmosfera de sărbătoare 
prin prisma iubirii faţă de cultura 
română și a artei muzicii. Tip de o 
oră, romanţa a fost defi nită drept 
o fl oarea gingașă, care dă farmec 
amorului, iar cei care o interpre-
tează sunt propăvăduitorii aces-
tui tainic și plăcut sentiment. Ea 
trebuie cultivată cu grijă pe solul 
prielnic al respectului și nu poate 
supravieţui acolo unde este igno-
ranţă și indiferenţă. Fără dăruire, 
imaginaţie, creativitate, încet va 
păli și va muri. Romanţa cere sen-
sibilitate, timp și atenţie, fi ind o 
punte între mister și nostalgie.

Liuba  CHIRILOV

IMPACTUL CALITĂŢII ASUPRA DEZVOLTĂRII ECONOMIEI 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

SEMESTRUL II A DEMARAT 
CU ŞEDINŢA CONSILIULUI PROFESORAL

Fiecare adoles-
cent ajunge la o vâr-
stă când trebuie să-și 
aleagă un scop și un 
drum în viaţă, îmbră-
ţișând o profesie, care 
trebuie să refl ecte as-
piraţiile și performan-
ţele visate. Colegiul 
Naţional de Comerţ 
al ASEM oferă posi-
bilitatea de a pregăti 
contabili performanţi, 
astfel am hotărât să 
mă înmatriculez aici – specialitatea 
contabilitate. Consider că profesia de 
contabil îmi va asigura un viitor decent 
și o situaţie fi nanciară favorabilă. 

Prima jumătate a anului de studii a 
fost puţin difi cilă, din punct de vedere 
al integrării. Însă acesta nu a fost un 
impediment, deoarece mă consider o 
fi re sociabilă care ţine piept greutăţi-
lor, indiferent de situaţie. 

Afl ând de posibilitatea participării 
la concursul „Balul Bobocilor”, m-am 
gândit că am aptitudinile necesare 
pentru a participa la un astfel de con-
curs. În condiţiile acestuia, s-a cerut și 
prezenţa unui partener. Mi l-am ales 
pe Ion Goncear. Pregătirile pentru „Ba-
lul Bobocilor” au fost pline de eveni-
mente haioase, peripeţii, ca de exem-
plu: repetam dansul în plină stradă, 

înconjuraţi și susţinuţi de colectivul 
grupei CON-105. În tot acest timp, am 
trăit emoţii pozitive, fi ind o perioadă 
de neuitat. Premiul mare a fost pentru 
noi un moment neașteptat, dar visat. 
Ceva unic, irepetabil, superb. Pe par-
cursul anilor de studii, se vor organiza 
concursuri la care cu siguranţă voi par-
ticipa activ, împreună cu grupa.Vom 
da dovadă de un colectiv bine organi-
zat, cu idei inovatoare și prietenos. 

Tuturor elevilor CNC al ASEM le 
doresc sănătate, ani bogaţi în împli-
niri, înalţi în aspiraţii, plini de succes, 
bucurie, speranţă, încredere în viitor și 
o participare activă în cadrul activităţi-
lor artistico-culturale.

Adriana SCRINCIUC,

CON 105

O poezie lirică, sentimentală, de obicei de inspirație erotică, cân-
tată pe o melodie lină, melancolică, pe placul unui public deosebit, 
care pătrunde adânc în sensul celor spuse este…romanţa. 
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Alina Ţugui: „Am avut ocazia să fi u prezen-
tă, alături de colegii mei, în incinta bibliotecii „Ion 
Creangă”, să ascult părerile pline de  admiraţie ale 
elevilor din alte instituţii de învăţămînt asupra ope-
rei lui M. Eminescu. Dacă ar fi  să menţionez  ce mi-a 
plăcut  cel mai mult, atunci am să spun despre elevii 
de la liceul „Nicolae Gogol”, care, deși sunt elevi alo-
lingvi, au vorbit în română despre opera poetului. 
Una dintre eleve a prezentat o echibană ce ilustra 
opera „Cezara”, aceasta fi ind preferata ei. O altă elevă 
a prezentat citate critice referitor la opera poetului. 
La un moment dat, când  își expunea părerea, a în-
ceput să spună: ,,Eminescu a fost un poet...”, a urmat 
o   pauză-blocaj, probabil că i-ar fi  fost mai ușor să-și 
spună gândul în limba rusă, dar a continuat, mân-
dră că a găsit cuvântul potrivit: ,,a fost un poet bun”. 
În cadrul colocviului, au fost prezentate lucrările în 
goblen ce ilustrează poemul ,,Luceafărul’’. 

Eminescu este un infi nit de creaţie încă nedes-
coperită până la fi nal. Eminescu este viu în sufl etele 
noastre și pentru totdeauna în ceruri”. 

                                    
Mariana Soltur: „Participanţii la această ma-

nifestaţie au realizat un schimb de gânduri despre 
poetul ce dăinuiește în sufl etul fi ecăruia. Elevii de 
vârstă liceală, alături de profesorii lor, au ţinut să 
menţioneze valoarea inestimabilă pe care o prezintă 
Mihai Eminescu. O minunată ploaie de sentimente, 
trăiri și emoţii, a persistat în decursul întâlnirii noas-
tre de sufl et. Un sceptru larg de opere ale marelui 
poet au fost citite, cântate, preamărite. Mă bucură 
mult faptul că, în această lume sofi sticată, mai există 
și oameni care ţin cu adevărat la valorile naţionale, 
promovându-le în continuare. Fără doar și poate 
Eminescu este poetul meu preferat, a cărui creaţie 
ocupă un locușor aparte în sufl etul meu. O viaţă de 
om, e o parte din popor. O viaţă de poet este cul-
tura acestui popor. Eminescu e norul de ploaie care 
a poposit pe câmpurile culturii române pe timp de 
secetă. Opera eminesciană reprezintă hrana sufl e-
tească a muritorilor de rând, înglobând: „codrii verzi” 
de gânduri și de vise, „izvor” de înţelepciune, „lucea-
fărul” în sufl et, „scrisori” înnodate cu adevăruri și dra-
goste până la moarte. Plânge cultura după gânduri-
le eminesciene, natura se cere descrisă de el, peniţa 
cu cerneală vrea mânuită să fi e de el. Am compus și 
niște versuri.

Eminescu, divinitate pământeană
Un dor amarnic, astăzi, simte neamul, 
Un dor nebun, prea greu de-a fi  descris. 
Astăzi, mai prăfuit s-arată geamul
Prin care el, cândva, lega un vis.
El este sufl etul creaţiei române,
În el, zac dragostea și suferinţa.
Poporul poeziile-i îngână
El e poet, e omul cu credinţă.
Cuvântul lui să bată inimi poate
El te ridică, înmoaie și vrăjește
Și gândurile ţi le-așează toate
Căci da, e adevărat, el mai trăiește!
El ţese dragostea, în seri de lună plină
În codrul verde, la gură de izvor.
Ivindu-se pe cer, prima lumină
S-aude-ncetu-i visul călător.
O, poete, sufl et de trăiri,
Tu poţi impresiona, doar prin priviri.
Ce cruntă-i soarta pe acest pământ!

Luceafărul Limbii Române,
Măria ta, poete sfânt!”
Le mulţumim dirigintei Tamara Șalari și  biblio-

tecarei Valentina Melihova, care ne-au îndrumat să 
participăm la acest colocviu dedicat marelui poet 
Mihai Eminescu; profesoarei de limbă și literatură 
română, Elena Golban , care a știut mereu să desco-
pere în noi dragostea faţă de romantism și lirism”

Victoria Plătiţă: „Printre elevi ai mai multor li-
cee și colegii  eram și eu, venisem să mai fac o ple-
căciune în faţa iubitului geniu, deoarece îl port pe 
Eminescu în sufl et și, rostindu-i numele, sufl etul mi 
se inundă de căldură și parcă aș vrea să spun lumii 
întregi că poezia lui mi-a sensibilizat existenţa. Pen-
tru mine, Eminescu este totul: adevărul, speranţa, 
lumina, credinţa, dragostea. El este universul și ori-
cât nu-l vom explora, oricum nu vom putea pătrun-
de în tainele lui, oricum nu vom putea să-i desco-
perim enigmele, căci suntem mult prea pământeni 
ca să pătrundem în aceste mistere divine. Clepsidra 
timpului și-a picurat ușor nisipul, viaţa sa plină de 
sacrifi cii i-a umplut sufl etul în gingășie, exprimate 
în versuri de mare amplorare, versuri care sunt în 
stare să topescă inimi de gheaţă, să înaripeze pe cei 
fără speranţă și fac să plutești în lumea minunată 
a dragostei. Pe Eminescu l-am cunoscut încă de la 
grădinită și de atunci nu      m-am mai despărţit de 
el. Acum îl regăsesc în poezia ,,Doina”, care este ca o 
rugăciune, o icoană a sufl etului meu, deoarece este 
simţită revolta, dragostea pentru patrie, încercarea 
de a o salva. Această participare m-a lasat profund 
impresionată, deoarece a fost o întâlnire de sufl et, 
unde fi ecare a mărturisit, cu sinceritate, când și cum, 
pentru prima dată, l-au îndrăgit. 

Am înţeles că a vorbi despre poet este ca și cum 
ai striga într-o peșteră vastă. El este perfecţiunea, un 
înger rătăcit printre oameni, dar care și de acolo, de 
sus, continuă să ne încălzească cu versurile sale, fără 
de care viaţa noastră ar fi  pustie și incompletă. Vor 
trece ani și ani, iar creaţia sa tot va domni asupra li-
teraturii noastre, la fel cum domnește Luceafarul în-
tre stele. Profunzimea cuvintelor sale nu m-au putut 
lăsa indiferentă, ba chiar mai mult, m-au făcut să-i 
dedic un șir de poezii.

EMINESCU
Eminescu în lume de dor,
Sufl et rătăcitor,
Mă închin la tine, eu,
Al poeziei nostru zeu.
Din Oceanul limbii mele 
Ai ales frumoasele perle,
Pe-un șirag le-ai adunat. 
Lumii tu le-ai dedicat:
Acel ,,Codru” de poveste, 
Acel ,,Lac ” care mai este, 
Loc tainic de întâlnire, 
De secrete și iubire,
Acel ,,Luceafăr” minunat, 
Acel ,,Călin” prea fermecat, 
Toate nouă ni le-ai dat, 
Tu, poet îndurerat. 
Pentru asta te iubim,
Cu mult drag, noi te cinstim,
În sufl etele tuturor,
Tu vei fi  nemuritor.

 – Care sunt diferenţele contrastului: „Contabilita-
te” și „Marketing și Logistică”, absolventă a CNC și bobo-
cică în ciclul învăţământului universitar?

– Nu este vorba despre un contrast, ci despre o conti-
nuare sau o specializare în domeniul economiei. Cât despre 
legătura dintre absolventă și bobocică, e una cât se poate 
de strânsă, deoarece ambele poziţii le îndeplinesc în același 
timp. La ASEM,  am fost privită ca pe “noutatea de pe pri-
ma pagină a unui ziar de ultimă oră”, la CNC - toti sunt mai 
mici, mai fi ravi și fricoși sau din contra înfumuraţi, crezând 
că toată lumea e a lor (anul I mai ales). Aceasta desigur s-a 
schimbat după prima sesiune.

Ca să știu și eu semnifi caţia cuvântului “Bobocică”, am 
participat la ASEM, la “Balul Bobocilor”, organizat de Liga 
Studenţilor,  împreună cu bobocelul Nicolai Cerescu. Să știi 
că pe tot parcursul show-ului m-am simţit foarte bine în 
postura de bobocică, e ceva asemănător cu anul I la CNC. 
Păcat doar că Sindicatul Studenţesc din ASEM nu ne-au per-
mis să participăm și la “Balul Bobocilor” organizat de ei, cred 
că ne-am fi  descurcat și acolo.

 – Cine te-a determinat să-ţi faci studiile la două in-
stituţii de învăţământ concomitent?

 – Dacă sincer, nu cred că aș putea specifi ca o anumită 
persoană, cred că ar fi  mai potrivit să spun că anumite cir-
cumstanţe m-au condus spre această idee. Din primii ani la 
CNC, am observat că sunt mulţi studenţi ai anului IV care fac 
concomitent două facultăţi și, acum ajungând și eu după 
Bacalaureat,  mi-am zis: “De ce nu?”, Dacă alţii au reușit, 
atunci sigur că și eu voi reuși. În plus, am avut suportul mă-
micii, pe care o respect și o iubesc foarte mult pentru că m-a 
încurajat și mi-a dat putere să fi u pregatită moral și spiritual 
de această confruntare între două facultăţi.

– Ce difi cultăţi apar atunci când în paralel studiezi 
două specialităţi diferite, tangenţa dintre ele fi ind doar 
legile economiei?

– Ambele facultăţi, atât Contabilitatea, cât și Market-
ingul și Logistica sunt știinţe economice, pe care aș dori să 
le aplic în viitorul serviciu, după facultate sau cine știe, poa-
te și în timpul ei. Cred că nu este nici o difi cultate să combini 
aceste două specialităţi, căci una pe alta se completează. La 
moment, sunt foarte multumiţă, deoarece acum 4 ani am 
făcut alegerea corectă, atunci când mămica mi-a propus    
să-mi continui studiile la CNC. Tot timpul am găsit doar 
avantaje în studiile de la colegiu, căci, pe lângă faptul că în-
veţi aceleași obiecte ca și la liceu, mai ai posibilitatea de a-ţi 
crea o bază într-un domeniu și posibilitatea de a te afi rma 

în cadrul colegiului în diferite cercuri culturale, organizaţii 
sau conferinţe economice. Acum, la ASEM, îmi este foarte 
ușor să ascult o prelegere despre Teoria economică, la care 
termenii nu sunt atât de obișnuiţi pentru colegii din liceu, 
însă pentru mine e ca și o programă în care îi știi toată in-
terfaţa. E o adevărată plăcere să ascult o temă pe care o pot 
înţelege. 

- Cum rămîne cu timpul liber ?
- Weekendul e ceva sfânt pentru somnul meu, mă re-

laxez și mă încarc cu energie pentru întreaga săptămână. 
La fel e și cu temele pentru acasă, atunci am mai mult timp 
să mă concentrez asupra lor, mai ales la pregătirea pentru 
testari. Sâmbăta e oarecum zi de lucru și nu pot să negli-
jez cerinţele la curăţenie sau alte lucruri casnice. În așa fel, 
nu-mi prea rămâne timp liber pentru alte activităţi, însă nu 
vreau să pierd și cele mai bune petreceri alături de prieteni. 
În așa fel, îmi comprim timpul la maximum posibil!

– Specialist în ce domeniu ai dori să devii peste 20 
de ani?

– Nu pot prevedea cariera mea în viitorul apropiat, dar 
aș dori cât mai curând să activez într-o întreprindere ca un 
bun specialist în domeniul marketingului sau în cel al con-
tabilităţii.

 –  Ce mesaj le-ai trasmite generaţiilor viitoare 
pentru a le reînvia spiritul unui câștigător, care iubește 
munca asiduă zilnică?

– Cred că nu contează cine ești și de unde vii, tot ce 
contează e spiritul interior, dacă ești un luptător, atunci vei 
trece peste mult mai multe etape. Însă, aceste piedici, cu 
cât ele vor fi  mai difi cile, cu atât vei fi  mai puternic și, la ur-
mătoarea cădere, vei ști cum să te ridici, vei învăţa din ex-
perienţe și îţi vei forma imunitatea împotriva următoarelor 
greutăţi. Vei avea răspunsurile înainte ca problemele să fi e 
vizibile. Îi îndemn pe toţi studenţii să profi te cât mai mult de 
anii tinereţii, petrecuţi la universitate, plini de feerie și opti-
mism. În cazul cînd o decizie nu a avut un impact pozitiv, cel 
puţin, ai învăţat să nu mai repeţi aceste greșeli. Totuși când 
stai și te gândești de ce nu am ascultat eu ora de marketing, 
mediile de marketing și factorii lor, de unde să știi cum să 
faci în practică o analiză a pieţii? Cel mai efectiv consider 
a fi  teoria în practică, așa cum sunt multe conferinţe știin-
ţifi ce unde se afi rmă cei mai activi studenţi! Deci, studiaţi, 
practicaţi și luaţi tot ce se poate oferi în cadrul universităţii.

A dialogat,

Liuba CHIRILOV

EMINESCU AL MEU
La 20 ianuarie curent, în cadrul bibliotecii „Ion Creangă” s-a desfășurat colocviul lite-

rar, dedicat aniversării geniului romantismului român, sub genericul ,,Eminescu al meu”, 
la care au participat  elevi din grupele S-102 și Con-104 ale Colegiului Naţional de Co-
merţ, ghidaţi de bibliotecara Valentina Melihova.

Impresiile și părerile despre cum s-a desfășurat activitatea, le-au împartășit Alina Ţu-
gui, Mariana Soltur și Victoria Plătiţă.

VICTORIA BĂIEŞU  “SE GRĂBEŞTE 
ÎNCET” PENTRU A LE REUŞI PE TOATE

 Elevă a CNC al ASEM, gr. Con-273 și studentă la 
ASEM, gr. MKL-106, cu greu își formează, în fi ecare 
săptămână, un program de activitate care cuprinde o 
mulţime de activităţi extraccuriculare, ore la academie 
și la colegiu. Cu toate acestea, este una dintre cele mai 
exemplare eleve ale instituţiei noastre, face faţă la toate 
însărcinările date de profesori sau implicate din propria 
ei dorinţă.

Ex-Președinte al Senatului elevilor CNC, actual mo-
del al responsabilităţii, devotamentului, muncii,  ne-a 
relatat despre difi cultăţile care apar atunci când îţi faci 
studiile concomitent la două instituţii.

 Șezătoare de Ajun la CNC
Da…Veșnicia s-a născut la sat. Nu am spus-o noi, ci 

Lucian Blaga. Am simţit și altă dată - că dacă e să fi e un-
deva păstrate izvoarele neamului, atunci, cu siguranţă, 
asta se întâmplă în aceste ţinuturi bogate în istorie și 
tradiţii. De aceea, într-o seară din Postul Crăciunului, 
am luat și noi drumul în piept și am traversat ţara ca să 
ajungem la Colegiul Naţional de Comerţ, să vedem cu 
ochii noștri, să auzim cu urechile noastre, să trăim ma-
gia unei seri cu lume strânsă la șezătoarea din Ajun. La 
invitaţia elevilor anului IV, specialitatea „Turism”, îndru-
maţi de Lia Popovici și Mariana Balan, am ajuns și noi, 
în faptul serii, la șezătoare. Și, Doamne cât de frumoși 
erau elevii, în straie naţionale, cât de limpede glasul lor, 
cât de curată le era inima și plină de căldură încăperea.

Și uite-așa intrăm și noi în veșnicie, pe măsură ce 
fetele scarmănă și torc lână, fac gheme ori împletesc 
sau ţes, iar băieţii citesc din slovele sfi nte. 

Ce-i șezătoarea? „Șezătoarea avea așadar o valoa-
re de iniţiere și era o întâlnire comunitară care avea 
caracter lucrativ, dar și distractiv. În timpul șezătorii, 
munca era îmbinată cu petrecerea, deoarece se spun 
noutăţile satului: povești, ghicitori, se cânta și de cele 
mai multe ori se termina cu joc”.

Atmosfera șezătorii din CNC a fost întregită de 
cele patru echipe de elevi care au prezentat specifi cul 
și obiceiurile diferitor zone geografi ce și culturale ale 
Republicii Moldova.

Decorul șezătorii a fost amenajat în stilul celor 
de odinioară, cu obiecte tradiţionale, mai ales aduse 

din colecţiile personale ale părinţilor, bunicilor elevi-
lor: furci de tors, ragile, mosoare, vârtelniţe, costume 
populare, ţesături, dar și obiecte de uz casnic: linguri, 
oale, vase de lut.

Elevii fi ecărei grupe au prezentat, prin prisma 
bucatelor tradiţionale, a portului, a elementelor cul-
turale, muzicii, dansului, datinile specifi ce zonei. Ei au 
încercat să ne demonstreze cât de diferite și totuși cât 
de asemănătoare sunt zonele de Sud, Centru și Nord 
ale ţării noastre.

Grupa Tur 271 a amintit tuturor, prin cântece, joc, 
obiceiuri,  felul în care se juca pe vremea buneilor 
noștri o nuntă moldovenească. Elevii grupei Tur 272 
au prezentat un repertoriu de colinde tradiţionale 
românești, completate de demonstrarea grupei Tur 
273 a obiceiurilor străbune, demult uitate, cum ar fi  
vrăjitul din ajunul serii de Sfântul Andrei, care a trezit 
un interes sporit în rândurile celor prezenţi. Un alt lu-
cru de menţionat este participarea grupei ruse, care 
a prezentat tradiţiile etniilor ce locuiesc pe teritoriul 
Republicii Moldova. Ei au demonstrat prin cântec, 
dans, port, bucate, obiceiurile popoarelor găgăuze, 
bulgare, ucrainene și ruse.

La fi nal, participanţii au servit bucatele pregătite de 
tinerele gospodine și au încheiat șezătoarea cu un joc.

Cristina BUDURIN-FURCULIŢĂ, 

şef-catedră „Economie, 

Turism, Servicii”
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Școala este concepută în baza unor pro-
grame postuniversitare avansate de pregăti-
re a jurnaliștilor și a fost creată în corespun-
dere cu cele mai înalte standarde interna-
ţionale în jurnalismul practicat în Europa și 
Statele Unite ale Americii.

Sunt admise persoane care au studii 
superioare în diverse domenii (știinte so-
cio-umane, știinte tehnice, arte, medicină 
ș.a.) Studiile sunt cu plată (sunt acceptate și 
sponsorizări din partea instituţiilor media, 
neguvernamentale, comerciale). Cei mai 
buni studenţi benefi ciază de burse și redu-
ceri la taxa de studii.

Corpul didactic al ȘSAJ este format din jur-
naliști notorii din Moldova, precum și instruc-
tori din străinătate. Școala asigură studenţii 
cu echipament tehnic performant pentru 

cursurile foto, video și radio, precum și cu alte 
materiale necesare pentru deprinderea unor 
abilităţi practice în domeniul jurnalismului.

Anul de studii durează zece luni, cursuri-
le sunt la zi și implică frecvenţă obligatorie. 
Printre principalele cursuri predate se nu-
mară: Scrierea știrilor, Jurnalismul radio-TV, 
Legislaţia și etica mass-media, Jurnalismul 
on-line, Jurnalismul de investigaţie, Jurnalis-
mul economic și de afaceri, Fotojurnalismul, 
Management mass-media s.a. Mai multe de-
talii găsiţi pe site-ul Școlii www.scoaladejur-
nalism.md.

Certifi catul de absolvire este obţinut în 
baza unui proiect susţinut la fi nele anului de 
învăţământ și este semnată de Centrul pen-
tru Jurnalism Independent (Licenţa A MMII 
nr.033236 Ministerul Educaţiei). 

Senatul Studențesc 

al Academiei de Studii Economice și 

Alianța Studenților din Moldova

organizează, 

la 10 martie 2011,

 în incinta Aulei blocului ”A” 

a ASEM

”Campionatul de box 

ASEM vs USM 2011”

Scopul acestui proiect este de 
a promova modul sănătos de viață, 
formarea tinerilor în a coordona eve-
nimentele sportive, folosind arta de 
a conduce, soluționarea confl ictelor, 
evaluarea riscurilor și experiența 
schimburilor culturale, implicarea ti-
nerilor în activități sportive, organizate 
chiar în propriile comunități, cu scopul 
de a elimina percepțiile negative pri-
vind sportul și lipsa generală de inte-
res, arătând tinerilor că sportul poate 
fi  distractiv și interesant. Proiectul 
încearcă, de asemenea, să folosească 
sportul ca metodă de incluziune socia-
lă și educațională.

CETĂŢENII MOLDOVENI VOR BENEFICIA DE BURSE 
PENTRU 2012 OFERITE DE BUNDESTAG-UL GERMAN

Absolvenţi ai universităţilor din Moldova pot concura pînă la 30 iunie curent pentru burse în cadrul Progra-
mului “Burse Internaţionale Parlamentare 2012”, oferit de Bundestag-ul Germaniei în colaborare cu trei instituţii 
de învăţămînt superior din această ţară, transmite MOLDPRES.

Bbursierii selectaţi vor avea ocazia să ia cunoștinţă de sistemul parlamentar german, evenimentele politice 
și procesele decizionale democratice din această ţară. Bursierii vor avea posibilitatea de a efectua un stagiu la 
biroul unui deputat german și de a absolvi un program academic organizat de trei universităţi din Berlin.

La program, pot participa tineri din Republica Moldova cu vârsta de până la 30 de ani, care au absolvit o in-
stituţie superioară de învăţământ, posedă limba germană și sunt interesaţi de viaţa politică. Toate cheltuielile le-
gate de călătorie, cazare, întreţinere și asigurare, inclusiv o bursă lunară, sunt acoperite de Bundestag-ul german.

Bundestag-ul german oferă, cu începere din anul 1990, în cadrul programului “Burse Internaţionale Par-
lamentare” o serie de burse absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior, vorbitori de limbă germană, din 
ţările Europei Centrale și de Est și SUA. De la lansare în Moldova, în anul 2008, și până în prezent, 10 moldoveni 
au benefi ciat de acest program, notează MOLDPRES.

Se anunţă admiterea la 
Școala de Studii Avansate în Jurnalism 

pentru anul de studii 2011-2012
Școala de Studii Avansate ]n Jurnalism (ȘSAJ) anunţă  admiterea  pentru anul de stu-

dii 2011-2012. ȘSAJ este un proiect al Centrului pentru Jurnalism Independent, iniţiat în 
cooperare cu Școala de Jurnalism din Missouri (SUA) și Centrul de Formare Profesională 
a Jurnaliștilor din Paris (Franţa).  

Data limită de depunere a dosarelor este 15 aprilie, 2011, ora 18.00.

Tel.: 92 94 40, 21 36 52, 
Centrul pentru Jurnalism Independent, 

str. Șciusev 53, 2012, Chișinău

Selectarea candidaţilor se face în baza dosarului 
care va cuprinde:
- CV

- Formular de participare (descarcă de pe site-ul www.scoaladejurnalism.md) 

- Scrisoare de motivare

- Trei materiale jurnalistice (nu este o condiţie obligatorie prezentarea unor 
articole publicate anterior)

- Două recomandări

- Copia diplomei de studii superioare (absolvenţii promoţiei 2011 vor prezen-
ta un certifi cat de la facultate în care se confi rmă că sunt în ultimul an de studii)

- Copia buletinului de identitate

Admiterea persoanelor selectate se va face în baza unui test în scris și a unui interviu.
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La eveniment au participat re-
prezentanţi ai Ministerului Apărării,   
Ministerului Afacerilor Interne, Misi-
unii OSCE în Moldova, coordonatorii 
proiectului din partea CCI și ASEM, 
militari, cadre didactice.

 „Prima parte a proiectului a fost 
una de succes, majoritatea partici-
panţilor găsindu-și un loc de muncă. 
Și faza a doua se bucură de interes 
din partea militarilor, fi ind înscri-
se la cursuri circa 120 de persoane. 
CCI le va oferi tot suportul necesar, 
inclusiv materiale didactice și prac-
tice”, a spus Sergiu Harea, director al 
Departamentului Economie al CCI a 
Moldovei. 

În același context, Kenneth 
Pickles, reprezentant al Misiunii în 
Moldova a OSCE, a mulţumit par-
tenerilor de implementare a pro-
iectului, menţionând că este foarte 
important faptul că Guvernul RM a 
decis să desfășoare un asemenea 
program. „Sper că Moldova va avea 
un sistem bine pus la punct, ce se va 

ocupa de recalifi carea militarilor”. 
Kenneth Pickles a îndemnat 

participanţii să-și expună opiniile și 
sugestiile, deoarece proiectul este 
fl exibil și poate fi  adaptat și îmbună-
tăţit.

Prezent la eveniment, Alexandru 
Roman, reprezentant al Ministerului 
Apărării, a sfătuit participanţii să fi e 
perseverenţi și receptivi la noile cu-
noștinţe obţinute.

La rândul său, Sergiu Beriucov, 
reprezentant al Serviciului de Grăni-
ceri, a apreciat drept binevenită ini-
ţiativa Guvernului de a implementa 
acest proiect. „Viaţa este în perma-
nentă schimbare, iar pentru a fi  în 
pas cu ea trebuie să ne schimbăm și 
noi. Noile abilităţi ne vor permite să 
facem faţă sarcinilor puse la serviciu, 
precum și să ne încadrăm în societa-
te.”

Începând cu 1 martie și până la 
6 iunie curent, circa 120 militari care 
îndeplinesc serviciul prin contract și 
ofi ţeri în rezervă se vor recalifi ca la 

LA ETAPA A IIA A PROIECTULUI „RECALIFICAREA PERSONALULUI MILITAR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA” VOR FI INSTRUITE CIRCA 120 PERSOANE

Joi, 24 februarie 2011, a fost lansată etapa a II-a a proiectului 

„Recalifi carea personalului militar din Republica Moldova”, în ca-

drul căreia vor fi  instruite circa 120 persoane. Proiectul este im-

plementat de Camera de Comerţ și Industrie și Academia de Studii 

Economice, la iniţiativa Misiunii OSCE în Moldova. 

una din specializările: administrarea 
businessului mic și mijlociu, tehno-
logii informaţionale, limba engleză, 
limba franceză. Suplimentar, parti-
cipanţii vor primi sfaturi în vederea 
pregătirii dosarelor de angajare și 
CV-urilor. Ei vor fi  instruiţi în dome-
niul tehnicilor de intervievare și vor 
participa la târguri de muncă special 
organizate. 

Proiectul „Recalifi carea persona-

lului militar din Republica Moldo-
va” a fost semnat de Guvernul RM și 
OSCE, în iunie 2010, iar Camera de 
Comerţ și Industrie și Academia de 
Studii Economice au fost selectate 
pentru a-l implementa. 

Proiectul are scopul de a oferi 
asistenţă militarilor care îndeplinesc 
serviciul prin contract și ofi ţerilor în 
rezervă pentru ca aceștia să fi e rein-
tegraţi mai ușor social și profesional. 

În prima etapă, 74 de persoane 
au absolvit cursurile de recalifi care, 
obţinând Diplomă de califi care pro-
fesională suplimentară. În total, în 
cadrul proiectului, în perioada sep-
tembrie 2010 - decembrie 2011, vor 
fi  instruite 300 de persoane. 

La proiect pot aplica foști ofi ţeri 
și subofi ţeri ai Armatei Naţionale, 
Serviciului de Grăniceri și Departa-
mentului Trupelor de Carabinieri.

Seminarul a fost organizat 
de către Centrul de Informaţii 
Universitare (CIU) în colaborare 
cu Compania „Orange Moldova”. 
La seminar, au participat 264 de 
studenţi, ce provin din familii 
social-vulnerabile, benefi ciari de 
burse anuale cu valoare cuprinsă 
între 560 USD – 1500 USD, ofe-
rite în cadrul proiectului „Burse 

suplimentare pentru tinerii din 

familii dezavantajate”, ediţia I. 
Acest eveniment face parte din 
ciclul de seminare organizate de 

către CIU în cadrul proiectului 
dat. 

Subiectele vizate de acest se-
minar au avut drept scop infor-
marea participanţilor atât despre 
diverse aspecte ce ţin de angajare: 
contract de angajare, aspecte de 
remunerare, timpul de muncă și 
de odihnă, precum și despre im-
portanţa acumulării, începând cu 
perioada studenţiei a unei experi-
enţe profesionale substanţiale.  

Proiectul „Burse Suplimentare 
pentru Tinerii din Familii Dezavan-

tajate” a fost lansat în aprilie 2010, 
de către Centrul de Informaţii Uni-
versitare și este realizat cu sprijinul 
Fondului de Urgenţă și adminis-
trat prin intermediul Fundaţiei 

Soros Moldova, fi ind susţinut și 
de către Ministerul Educaţiei și 

de Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale și Familiei din RM. 
Obiectivele programului sunt 

atât oferirea suportului fi nanciar 
tinerilor dezavantajaţi, cât și asi-
gurarea suportului informaţional 
necesar pentru integrarea acestor 
tineri în societate prin desfășurare 
de prezentări și seminare, organi-

zate de către CIU, în colaborare cu 
reprezentanţi ai sectorului asocia-
tiv și privat din Moldova. Ciclul de 
seminare va cuprinde următoare-
le tematici:

Primul seminar cu tematica: 
„Voluntariatul în Republica 

Moldova – realitate, realizări și 

perspective”;

Al doilea seminar cu tematica: 
„Reţete de succes pentru a reuși 

în carieră”;

Al treilea seminar cu temati-
ca: „Fii pregătit pentru un job 

– diverse aspecte ce ţin de an-

gajare”.

STUDENŢII DIN FAMILII DEZAVANTAJATE DEPRIND 
SĂ SE DEZVOLTE PROFESIONAL

La 26 februarie 2011, la Academia de Studii Economice din Moldova, a avut loc seminarul cu tematica 
„Fii pregătit pentru un job – diverse aspecte ce ţin de angajare”

Elena BEJAN, Coordonator Resurse 
Umane, Compania „Orange Moldova”: 

„Reprezentând unul dintre cei mai 

buni angajatori din RM, acordăm o im-

portanţă deosebită tinerilor care acced 

pe piaţa muncii autohtone prin informare 

și susţinerea proiectelor care contribuie 

la dezvoltarea abilităţilor și capacităţilor 

acestora. În cadrul întâlnirii cu benefi cia-

rii acestui proiect am încercat să abordăm 

cele mai importante aspecte ce ţin de an-

gajare: condiţiile de angajare, benefi ciile 

pe care le oferă compania Orange, abili-

tăţile și competenţele pe care trebuie să 

le posede potenţialii angajaţi, erorile care 

trebuie evitate în procesul de angajare etc. 

- informaţii utile pe care tinerii trebuie să 

le cunoască.”

Angela MUŞET, Directorul Centrului 
de Informaţii Universitare: 

„A căuta un loc de muncă a intrat deja 

în obișnuinţa multor tineri de astăzi, ei ab-

solvesc liceul, intră la facultate și încearcă 

să se angajeze. Chiar dacă primul job nu 

înseamnă neapărat un prim pas în carie-

ră, experienţa profesională este esenţială. 

Astfel tinerii capătă mai multă încredere în 

sine, devin mai independenţi, mai hotărâţi 

și mai responsabili. Iar în cadrul seminaru-

lui de astăzi, am încercat să le oferim infor-

maţii utile, care să le faciliteze procesul de 

angajare în sectorul privat.”

Laura VOLKOV
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În perioada sărbătorilor de iarnă, toți 
devenim mai mărinimoși și mai dar-

nici. Și în acest an, în ajunul Crăciunului, 
Consiliul Studențesc al facultăţii Business 
și Administrarea Afacerilor (BAA) a decis 
să organizeze a doua ediție a campani-
ei de colectare de fonduri ”Dăruiește un 
zâmbet”. Anul acesta ne-a atras atenția 
Școala Auxiliară Internat din orașul Nispo-
reni, unde trăiesc 73 de copilași cu vârsta 
între 8 și 16 ani. Am reușit să afl ăm că anu-
me acești copii duc lipsa de unele lucruri 
de bază, iată de ce am decis să le venim 
în ajutor.

Mare ne-a fost mirarea că această ca-
uză nobilă a sensibilizat multă lume, în 

colectarea de fonduri implicându-se și 
persoane din exteriorul ASEM.  Studenții 
facultății BAA au fost destul de recep-
tivi, colectând bani, dar și jucării, cărți, 
hăinuțe.  La fel,  profesorii de la toate cate-
drele facultății, împreună cu decanatul au 
contribuit foarte mult la fondul pe care îl 
adunam pentru copii, mai donând un set 
de 10 enciclopedii, fapt care i-a bucurat 
nespus de mult pe copiii din Nisporeni. La 
această acțiune de caritate, au mai contri-
buit câțiva absolvenți ai ASEM, studenți 
ai altor facultăți, familia Donica, dar și 
colectivul Casei Teritoriale de Asigurări 
Sociale, sector Râșcani – ce au donat pro-
soape pentru fi ecare copilaș. Rectoratul, 

și în acest an, ne-a asigurat cu transport 
până la destinație. Însumând toate efor-
turile, am reușit să colectăm 8000 de lei și 
diverse produse pentru  a merge la copiii 
din Nisporeni, care ne așteptau deja cu 
nerăbdare. 

Copiii au fost plăcut surprinși cu câte 
daruri am venit: jucării, hăinuțe, cărți, en-
ciclopedii, dar și lucrurile de care aveau 
așa mare nevoie: prosoape, ciorapi, lenje-
rie de corp și bineînțeles dulciuri și fructe 
pentru fi ecare.

Pe lângă cadouri (deși foarte impor-
tante),  am încercat  să organizăm și o zi 
deosebită pentru ei, în timpul căreia copii 
s-au jucat, au participat la concursuri, au 
fredonat cântece a la karaoke , au privit 
desene animate la care au râs cu poftă, 
dar, cel mai important, și-au făcut noi pri-
eteni și au rămas plini de entuziasm și op-
timism. La rândul lor, copiii ne-au răsplătit 
cu zâmbete, dar și colinde nemaipomenit 
de frumoase, la auzul cărora chiar ne-au 
dat lacrimi.

La plecare, copilașii ne-au înconjurat, 
rugându-ne să rămânem sau cel puțin 
să mai venim în vizită, acest lucru ne-a 
făcut să înțelegem cât de importantă a 
fost vizita aceasta pentru ei. Întrucât am 
reușit toți împreună să facem câțiva co-
pii mai fericiți, Consiliul Studențesc BAA 
mulțumește din sufl et  tuturor celor care 
au contribuit și s-au implicat activ în or-
ganizarea unei zile frumoase pentru copiii 
din internatul de la Nisporeni.

„Dăruiește un zâmbet” și vei fi  răsplătit 
pe măsură!

Natalia URSU,

președintele Consiliului 

studențesc 

al facultății BAA

„ANTREPRENORIAT: 

INIŢIEREA AFACERII”
NOI APARIŢII DE CARTE

Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă forţa 

motrice a economiei, oferind posibilitatea miilor 

de persoane să-și manifeste abilităţile şi talentul, 

să aplice cunoștinţele obţinute și experienţa pro-

fesională, să se dezvolte personal. Astfel, una dintre 

provocările pe care le au de înfruntat universităţile 

este încurajarea şi dezvoltarea abilităţilor de între-

prinzător la studenţi. 

În cadrul grupului 4 ”Antreprenoriat – crearea de 
întreprinderi” al proiectului Tempus 2008 - FR-JPHES 

“Dezvoltarea de parteneriate cu Întreprinderile din 

Republica Moldova”, echipa de profesori de la mai mul-
te instituţii de învăţământ din Moldova au lucrat asupra 
cărţii ”ANTREPRENORIAT: INIŢIEREA AFACERII”. Printre 
aceștia sunt și 4 profesori de la Academia de Studii Eco-
nomice din Moldova: Ala Cotelnic, dr. hab., prof. univ., 
Prim-Prorector cu activitate didactică, ASEM, Natalia 
Curagău, dr., conf., 
catedra Contabili-
tate și Audit, Vasile 
Golovco, lect. sup., 
catedra Marketing 
și Logistică, An-
gela Solcan, dr., 
conf. univ., decanul 
facultății Business 
și Administrarea 
Afacerilor. 

Cartea ”Antre-
prenoriat: inițierea 
afacerii” se adre-
sează studenţilor 
care studiază disci-
plinele antrepreno-
riale, precum și tu-
turor celor care do-
resc să iniţieze și să 
dezvolte cu succes propria afacere. Sunt propuse soluţii 
concrete pentru această problemă, motivând studenţii 
și creând un cadru teoretico-practic pentru formarea 
cunoștinţelor într-o manieră sistematică. Astfel, scopul 
manualului este de a asista studenţii în formarea com-
petenţelor de iniţiere și gestionare a afacerii proprii. 

Lucrarea este structurată în 10 capitole, în care sunt 
abordate subiectele legate de elementele introductive 
privind antreprenoriatul, lansarea ideii de afaceri, eva-
luarea și evitarea anumitor greșeli specifi ce, modalităţi 
de lansare a afacerii – deschiderea unei afaceri proprii, 
cumpărarea unei afaceri existente sau cumpărarea unei 
francize. De asemenea, în manual, sunt tratate aspecte-
le legale ale iniţierii unei afaceri, aspecte ale planifi cării 
afacerii, importanţa resurselor umane pentru iniţiere și 
dezvoltarea unei afaceri. Un capitol aparte este dedicat 
marketingului și utilitatea lui în afaceri, promovarea fi r-
mei și a ofertei sale. Principiile gestiunii fi nanciare, con-
tabilitatea afacerii, sursele de fi nanţare la crearea între-
prinderii sunt la fel descrise în manual.

La fi nele fi ecărui capitol, este prezentat sumarul 
acestuia, întrebări pentru discuții, sarcini pentru orele 
practice. De asemenea, pentru a găsi informaţii supli-
mentare referitor la subiectele expuse, autorii au propus 
o bibliografi e variantă, care include și adresele web ale 
publicaților electronice. Pentru a oferi informaţii mai 
complete asupra practicilor reale, în lucrare sunt incluse 
boxe. Cititorului îi sunt oferite exemple, datorită cărora 
cunoștinţele teoretice pot fi  aplicate în cazul unor afa-
ceri reale, exemple inspirate din situaţii adevărate.

La sfârșitul manualului, se prezintă o listă a 
instituțiilor și organizațiilor care oferă asistență pentru 
întreprinzători.

Cartea poate fi  găsită la biblioteca ASEM sau pe pagi-
na web a catedrei Management, în biblioteca electronică 
a catedrei (http://www.ase.md/~cmg/).

Alina CODREANU

AM DĂRUIT UN ZÂMBET, 
AM CÂŞTIGAT O LUME… 
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Cititorii fi deli ai „Curierului Econo-
mic” își amintesc probabil că, cel puţin 
o dată în an, Catedra „Limbi Moderne 
Aplicate” își împărtășește cu mândrie 
și bucurie realizările activităţii cercu-
rilor studenţești ghidate de profesorii 
de limbă străină. Noi, cei din urmă, ne 
dăm perfect de bine seama că con-
ceptul de pregătire a specialiștilor de 
nivel european este indispensabil de 
educarea unor personalităţi cu o cul-
tură înaltă și cu un intelect materiali-
zat într-un spectru larg de competen-
ţe, inclusiv lingvistice.

Această idee, care tangenţial evo-
că asimilarea unei/ unor limbi străine 
permite nu doar însușirea unui vo-
cabular terminologic predeterminat 
și realizarea unei cercetări, într-un 
anumit domeniu de activitate profesi-

onală, dar și integrarea efi cientă într-
un cadru specifi c socio-cultural cu o 
gamă bogată de valori spirituale, care 
ar corespunde normelor și standarde-
lor europene și internaţionale.

În același timp, exigenţele stricte 
ale planurilor de învăţământ, temati-
ca curriculară dată, timpul limitat în 
auditorii nu întotdeauna permit stu-
dentului să-și satisfacă toate cerinţele 
lingvistice și evident el va căuta un 
anturaj mai puţin formal și mai con-
fortabil pe care îl va găsi și în clubul pe 
interese, unde exersarea limbii străine 
devine o trambulină spre un alt nivel 
de cunoaștere și dezvoltare a compe-
tenţelor sale. 

„Scolarismul” de care e acuzat 
uneori clubul pe interese dintr-o in-
stituţie superioară de învătământ, în 

esenţă reprezintă doar nostalgia pen-
tru esteticul din activităţile extracurri-
culare liceale de odinioară și individu-
alismul caracteristic fi ecărui om, care 
cere o întruchipare logică.

Dorinţa de a vorbi în limba fran-
ceză, de a cunoaște istoria, cultura și 
tradiţiile Franţei conotează pe scurt 
termenul „La francophilie” care co-
incide în mod fi resc cu denumirea 
cercului studenţesc. Acest cerc / club 
pe interese întrunește, din octombrie 
2004, iubitorii civilizaţiei francofone, 
atât studenţi cât și profesori. 

Conceput ca un cadru organizat 
de activităţi extracurriculare pentru 
perfecţionarea limbii franceze, pentru 
dezvoltarea creativă a competenţelor 
lingvistice, cercul studenţesc ”La Fran-
cophilie” se axează nu doar pe utiliza-

CINE ESTE UN LIDER ADEVĂRAT?
Ei, tu, liderule, șefule, bossule, managerule, fruntașule, căpitanule, ascultă aici, 
te chem la duel, arată, demonstrează societății că ești ceea ce pari să fi i în grupul, 
cercul tău. Noi vrem să vedem capacitățile tale. 

Astfel, vreau să mă adre-
sez potențialilor viitori lideri ai 
societății moldovenești. Calitatea 
de lider se formează încă de mic, 
din școală primară, din gimnaziu, 
liceu, facultate. Cred că toți am fă-
cut parte dintr-un grup de prieteni, 
colegi unde existau câțiva lideri. De 
exemplu la liceu, era cel mai cochet 
băiat sau cea mai frumoasă fată 
care se considerau și liderii clasei. 
Acest liderism e ok, însă inefi cient 
pe termen lung. Un lider, nu este 
persoana care închide gurile altora 
când vorbește, e persoana care este 
un model și un exemplu de urmat, 
care este locomotiva unui grup de 
persoane. 

Să vorbim acum despre expe-
rienţa mea de 3 ani de la ASEM, 
cât mi-am făcut studiile de licență 
la REI. Așadar am cunoscut o 
mulțime de lideri care mai de care. 
Să zicem în linii mari, practic îi cu-
nosc pe toți liderii mai de vază din 
generația mea, deoarece am acti-
vat în multe organizații studențești 
și am fost destul de activ în viața 

studențească. Am cunoscut ca 
lideri, persoane întruchipate în 
diferiți actori ai societății, șefi  de 
grupă, vice-șefi , membri ai Sena-
tului Studențesc sau Sindicatului 
Studențesc, Președinţi ai Consiliu-
lui studenţesc al facultăților, ma-
nageri în companii de work-travel, 
actori, tvc-iști, boboci, Miss Asem, 
fumători din fața blocului B sa u 
A etc. Oricine dintre noi, este un 
potențial lider, însă această calitate 
trebuie antrenată mereu pentru a fi  
acceptat de societate ca lider. Acest 
antrenament trebuie efectuat, mai 
ales, în anii de studenție când se 
pune bazele unor lungi relații de 
prietenii sau colaborare. 

Ei bine, ideea pe care mereu am 
încercat să o redau celor lideri pe 
care eu îi cunosc este să se antre-
neze să devină lider prin friendly-
competition cu alți lideri din alte 
grupuri. Consider că aceasta este o 
problemă în societatea noastră, nu 
avem o competiție sănătoasă unde 
persoanele se pot dezvolta. Haideţi 
să fi m realiști, Republica Moldova 

duce lipsa de elită politică, econo-
mică, artistică, practic avem puțini 
lideri și toți îi urmează ca niște oi 
turmentate ale societății. 

Să luăm cazul unui șef de grupă. 
El/ea e cel/cea mai sexy, bogat/ă, 
dește(a)pt/ă, mereu are grijă să or-
ganizeze petreceri pentru grupa sa 
etc. O grupă academică îl/o consi-
deră lider. Însă acest lider, când se 
prezintă la ședințele decanatului, 
sindicatului, senatului nu auzi ni-
mic din gura lui/ei. Aici și stă esența 
problemei, crezându-se că e lider 
persoana aceasta într-o grupă aca-
demică, unde este fruntaș, însă la 
următorul nivel ierarhic este un ni-
meni. 

Acei care se consideră fruntași 
trebuie să se debaraseze de grupul 
său pe care-l infl uențează și să intre 
în contact cu alți lideri - asta e ade-
vărată competiție. E ușor să fi i cel 
mai tare de pe hudița unui sat pără-
sit, dar e greu să fi i puternic în New 
York. Ce folos că Noua Caledonie e 
cea mai bună echipă de fotbal în 
Oceania, unde concurează cu state 

ca Vanuatu, Nauru sau Palau, dacă 
pierde de la echipe ca Egipt, Emira-
tele Arabe Unite?

 Mesajul meu pentru micii li-
deri e să se antreneze mereu și să 
încerce să se integreze în alte nive-
le superioare ierarhice. Tu, liderule, 
nu sta doar cu colegii tăi, nu bea 
vodka și nu te distra în acest cerc. 
Caută proiecte unde te-ai putea 
implica, caută organizații de lideri 
unde ți-ai putea măsura puterile, 
nu sta închis doar în grupul tău, 
intră pe piața dură a liderilor, acolo 
e lupta din junglă. Motivele pen-
tru care să faci astea, sunt simple, 
din timp ce sunt măcar 5 persoane 
care te urmează, te consideră lider, 
ai obligația morală față de societa-
te și față de grupul tău să-i conduci 
ca un adevărat căpitan spre alte tă-
râmuri. Tu doar știi că dacă tu te vei 
implica în organizarea unui eveni-
ment și apoi vei vorbi cu Ion, Vasi-
le, Diana din grupul tău și le vei ex-
plica cât este de important să par-
ticipi activ la viața obștească, ei te 
vor urma. Iar respectul lor față de 

tine va deveni și mai mare, Diana, 
Vasile te vor lăuda și altora cât ești 
tu de bravo și cum i-ai infl uențat să 
se implice. 

 Să știi, că tu ai obligația să 
participi la fenomenul schimbării 
țărișoarei noastre, tu, alături de pri-
etenii tăi poti contribui foarte mult 
și, poate în câțiva ani, vei deveni li-
der de societate. 

Mă adresez cu toată seriozi-
tatea micilor lideri din grupurile 
academice: Băieți și fete - e tim-
pul să acționați, implicați-vă în 
viața studențească, obștească, 
intrați în competiție cu alți lideri, 
perfecționați-vă. Colegii voștri 
v-au ales șef de grupă, lider pen-
tru a-i direcționa, nu doar pentru a 
le duce registrul și a anunța datele 
examenelor.Infl uențează-ţi grupul 
tău, fă-le conexiune cu lumea reală,   
integrează-i. Iar tu, nu uita mereu să 
evoluezi!

Succes!

Dumitru VICOL, 

absolvent ASEM

„LA FRANCOPHILIE”: 
DINCOLO DE „ÊTRE” 
ŞI „AVOIR”
rea limbajului academic în procesul 
de cercetare știinţifi că, dar îi determi-
nă pe membrii săi să refl ecte asupra 
unui text artistic sau publicistic, să de-
clame un vers, să-și formeze atitudini 
și opinii.

De câţiva ani, rolul de coordonator 
al activităţii acestui cerc studenţesc îi 
revine Mariei Maleavschi, lector supe-
rior universitar de limbă franceză de 
la catedra sus-numită. Mizând pe pro-
priul artistism și entuziasm, pe ener-
gia nesecată înnăscută, care obișnuit 
se numește „vocaţie de organizator”, 
pe ajutorul colegilor, profesori de 
limbă franceză de la aceeași catedră, 
dumneaei a reușit să întrunească, 
anul acesta, în diferite activităţi 88 
de studenţi. Aceștia s-au declarat din 
start adoratori devotaţi ai limbii fran-
ceze, puterea și frumuseţea căreia îi 
ajută să se cunoască pe sine, să cu-
noască lumea și rosturile în viaţă. 

La prima ședinţă din 28 septem-
brie curent, potenţialii membri ai 
clubului „La Francophilie”, înregistraţi 
ulterior la”Alianţa Franceză” și-au 
identifi cat cercul de interese, au în-
tocmit planul de activitate pe parcur-
sul anului universitar 2010-2011 și-au 
ales nucleul organizatoric, dintre care 
cei mai activi s-au dovedit a fi : Negrai 
Nadejda, FB-106, Tănase Ana, FB-106, 
Vasilache Anastasia, FB-106, Vlas Va-

leriu, FB-109, Osipov Radu, FB-29A, 
Pastușoc Mariana, D-102, Cebotari Ta-
tiana, FB-109 ș.a.  

Formele de activitate (discuţii, 
dezbateri, mese rotunde, etc.), pro-
gramate pentru semestrul I s-au axat 
pe importanţa studierii limbilor străi-
ne în scopul alegerii unei căi efi ciente 
pentru viitorul tinerilor specialiști. 

Pare să sune destul de banal, dar 
ce aţi spune despre faptul că discuţia 
cu genericul: „A asculta, a înţelege și a 
vorbi mai bine în limba franceză” din 
30 noiembrie 2010 s-a încununat cu 
un recital de poezie – creaţie proprie 
în limba franceză? Fiţi de acord, deja 
nu mai sună banal. 

Ultima ședinţă a cercului, desfă-
șurată la 23 decembrie 2010 a fost 
dedicată tradiţional sărbătorilor de 
iarnă cu un belșug de cântece, poezii, 
felicitări, decorată cu postere și gaze-
te de perete, a creat un mediu colo-
ristic fi resc pentru urările de bine și 
speranţele optimiste în viitor și în noi 
performanţe.

Stimaţi cititori, în fi nal ţinem să vă 
anunţăm doar, că în unul dintre ur-
mătoarele ediţii ale „Curierului Econo-
mic” vă vom povesti despre activita-
tea cercului studenţesc „English Club”. 

Nona IONAŞ,

lect. sup. univ. 
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Programul REPARIS - Calea spre 
Europa, Programul de Reformă a 
Contabilităţii și Fortifi care  Instituţi-
onală, în colaborare cu Facultatea de 
Contabilitate a ASEM au organizat, la 
09 februarie 2011, o masă rotundă 
cu genericul „Problemele predării 

contabilităţii în condiţiile trece-

rii la Standardele Internaţionale 

de Raportare Financiară (SIRF) și 

aplicării metodelor avansate de 

predare”. Evenimentul s-a desfășu-
rat în sala de lectură „Eugen Hrișcev” 
a ASEM, la care au participat circa 
60 de persoane, reprezentanţi ai di-
feritor instituţii: Ministerul Finanţe-
lor, Academia de Studii Economice, 
Universitatea de Stat, Universitatea 
Agrară, Universitatea Cooperatist 
Comercială, Universitatea Tehnică, 
Universitatea Liberă Internaţională, 
Colegiul Financiar Bancar, Asociaţia 
Contabililor și Auditorilor Profesio-
niști, precum și unele persoane care 
deţin certifi cate de califi care inter-
naţională în domeniul contabilităţii.

La deschiderea evenimentului, 
decanul facultăţii de Contabilitate, 
Valentina Paladi conf. univ., dr. ec.,  a 
salutat această iniţiativă, concomi-
tent menţionând faptul că ar fi  bi-
nevenită implicarea mai multor per-
soane în cadrul acestui program, iar 
diseminarea experienţei acumulate, 
în cadrul comunităţilor de practică, 
ar trebui să aibă loc mai des.

Svetlana Platon, dr. ec.,  consul-
tant local al Băncii Mondiale pentru 
programul REPARIS, a adus la cunoș-
tinţa audienţei scopul și activităţile 
susţinute de programul REPARIS. 
Evenimentul organizat se înscrie în 
lista de activităţi ale programului 
menţionat privind diseminarea in-
formaţiilor și cunoștinţelor acumula-
te în cadrul Comunităţii de practică, 
dedicată problemelor Educaţiei în 
domeniul contabilităţii și auditului 
(worldbank.org/reparis/educop), în 
cadrul căreia reprezentanţii din Re-
publica Moldova participă în comun 
cu cei din Albania, Bosnia-Herzego-
vina, Croaţia, Kosovo, Macedonia, 
Muntenegru și Serbia.

O amplă descriere a problemelor 
predării contabilităţii în condiţiile tre-
cerii la SIRF a fost făcută de către șeful 
catedrei Contabilitate și audit, Viorel 
Ţurcanu, prof. univ., dr. hab. Domnia 
sa a subliniat faptul că, în situaţia în 

care, începând cu 01 ianuarie 2011, 
entităţile de interes public urmează 
să aplice prevederile SIRF, iar noile 
standarde naţionale de contabilita-
te (SNC), afl ate pe moment în proces 
de elaborare, vor fi   puse în aplicare 
abia începând cu 01 ianuarie 2014 
(până atunci SNC actuale poartă ca-
racter normativ), problema privind 
conţinutul disciplinei contabilitate 
fi nanciară rămâne a fi  una foarte 
actuală. Printre propunerile care ar 
soluţiona parţial aceste probleme, 
prof. V. Ţurcanu a menţionat:

1. utilizarea terminologiei 
prevăzute în SIRF, atât în procesul de 
predare a contabilităţii, cât și la ela-
borarea tezelor de licenţă și master, 
începând cu 01 septembrie 2011;

2. continuarea însușirii ma-
terialului conform programei ana-
litice aprobate, adică în baza SNC 
existente, cu explicarea studenţilor 
a prevederilor SIRF care nu se conţin 
în SNC sau diferă de cele prevăzute 
în SNC. Această explicaţie poate fi  
în una din trei variante (la alegerea 
profesorului): (i) în text, îndată când 
se identifi că devierea; (ii) după fi na-
lizarea întrebării respective (dacă 
există devieri); sau (iii) la fi nele temei 
respective.

Astfel, a concluzionat V. Ţurca-
nu, în procesul actual de  pregătire 
a viitorilor specialiști în domeniul 
contabilităţii, profesorii nu trebuie 
să aștepte când vor fi  adoptate noile 
SNC și apoi să le includă în cursuri-
le respective. Dacă studenţii vor fi  
familiarizaţi cu prevederile SIRF pe 
parcurs, atunci, la absolvire, ei vor 
fi  deja pregătiţi pentru a le putea 

aplica, precum și pentru a înţelege 
prevederile noilor SNC, procesul 
de elaborare a cărora se bazează în 
mare parte pe SIRF. Concomitent, se 
va pregăti și o bază pentru elabora-
rea mai operativă a unui manual de 
contabilitate fi nanciară și a unui pro-
blemar la această disciplină.

Prezentarea, șefului catedrei de 
Contabilitate, Lilia Grigoroi conf. univ, 
dr., s-a axat pe avantajul metode-
lor avansate ce ar putea fi  aplicate 
în predarea contabilităţii, cum ar fi  
prelegerea  activă, studiul de caz, 
proiectul, brainstorming-ul, star-
bursting-ul (explozia stelară), meto-
da “Schimbă perechea”, interviurile, 
investigaţiile independente, dezba-
terea, problematizarea, etc. Vorbi-
toarea a argumentat necesitatea  de 
a aborda noile metode de predare-
învăţare, a făcut o trecere în revistă 
și a analizat factorii ce infl uenţează 
decizia de utilizare a unei sau altei 
metode de predare-învăţare. Meto-
dele avansate, incluse în prezenta-
re și care pot fi  aplicate la predarea 
contabilităţii, cu siguranţă nu con-
stituie un subiect epuizat, inovarea 
didactică fi ind un proces în derulare. 
Studentul trebuie pus permanent în 
situaţia de a face, a judeca, a coope-
ra, a da răspunsuri, a avea păreri, a 
analiza situaţii, a identifi ca soluţii 
corecte și corelate cu realitatea de 
moment, din care apoi descoperă 
cunoștinţele noi. Nu este nici cazul 
de a absolutiza utilizarea metode-
lor avansate în detrimentul celor 
clasice. Un adevărat profesionist în 
predare-învăţare (pentru oricare din 
discipline) va trebui să știe să adap-

teze demersul didactic. Sunt lecţii 
care, în mod cert, produc perfor-
manţe academice superioare numai 
cu ajutorul metodelor moderne, dar 
sunt și lecţii în care prezenţa acesto-
ra nu este obligatorie. Interesul atât 
al studenţilor, cât și al profesorului 
pentru lecţii crește ori de câte ori 
sunt folosite metode noi în predare, 
a concluzionat L. Grigoroi. 

Ludmila Grabarovschi, conf. 
univ., dr., director al Comitetului 
pentru educaţie ACAP RM,  a rela-
tat despre particularităţile instruirii 
contabile continue (CPD) și impor-
tanţa acesteia în formarea profe-
sională, desfășurată după intrarea 
absolvenţilor pe piaţa muncii, ac-
centuând, printre scopurile acestei 
instruiri: (i) îmbunătăţirea sau actu-
alizarea competenţelor profesiona-
le; (ii) dobândirea de noi competen-
ţe profesionale; și (iii) dezvoltarea 
personală sau profesională. Par-
ticipanţii au fost familiarizaţi atât 
cu prevederile cadrului general de 
reglementare pentru educaţie, în 
vederea formării profesionale, cât 
și cu prevederile cadrului legisla-
tiv naţional la acest capitol. Printre 
factorii principali, care infl uenţează 
profesia contabilă, L. Grabarovschi 
a menţionat: reforma sistemului 
contabil, globalizarea afacerilor și 
schimbarea structurilor organizaţi-
onale și de afaceri, angajamentele 
internaţionale și modifi cările în le-
gislaţia naţională, diversifi carea ser-
viciilor de audit prestate diferitor 
grupuri de benefi ciari, cererea de 
noi cunoștinţe și aptitudini precum 
și modernizarea tehnologiilor de in-
formare și comunicare. O deosebită 
atenţie s-a acordat și  rolului ACAP 
în procesul instruirii continue, pre-
cum și în monitorizarea programe-
lor de certifi care, ce derulează în 
cadrul ACAP. La fi nalul prezentării, 
participanţii au fost provocaţi prin 
formularea unor întrebări ce rămân 
a fi  actuale, cum ar fi : (i) necesitatea 
studierii standardelor internaţiona-
le de educaţie ale IFAC în profesia 
contabilă, (ii) necesitatea elaborării 
Strategiei de formare continuă și 
reglementării profesiei contabile; 
sau (iii) în ce mod ar putea contribui 
ACAP la dezvoltarea profesională 
continuă.

În dezbateri, unii participanţi au 

menţionat actualitatea temei abor-
date precum și necesitatea organi-
zării mai frecvente a unor astfel de 
evenimente.

Marina Șelaru, director executiv al 
ACAP, a reiterat rolul activ al ACAP 
în participarea la procesul de solu-
ţionare a problemelor identifi cate 
de către vorbitori precum și a lansat 
invitaţia către reprezentanţii insti-
tuţiilor de a delega câte o persoană 
pentru a benefi cia de instruire gratis 
în cadrul seminarelor organizate de 
ACAP privind implementare SIRF. De 
asemenea, dumneaei a accentuat 
încă o dată rolul standardelor inter-
naţionale de educaţie, necesitatea 
familiarizării comunităţii cu preve-
derile acestor standarde și cu imple-
mentarea ulterioară.

Șeful catedrei Contabilitate și au-
dit din cadrul Universităţii Cooperatist 
Comerciale, prof. univ., dr. hab. Tudor 
Tuhari, a venit cu iniţiativa de a îm-
bunătăţi colaborarea dintre catedre-
le diferitor instituţii care pregătesc 
specialiști în domeniul contabilităţii 
prin coordonarea curriculei, fapt 
care va contribui la sporirea calităţii 
studiilor. De asemenea, dumnealui 
a menţionat că și asistenţa tehnică 
a Băncii Mondiale, cu atragerea ex-
perţilor din ţările care deja au trecut 
prin procesul de reforme a contabi-
lităţii și auditului în sectorul corpo-
rativ  ar fi  foarte utilă și binevenită.

Anatol Iachimovschi, conf. univ., 
dr.  la catedra „Contabilitate și audit”, 
ASEM, a optat pentru un proces cât 
mai transparent în promovarea re-
formelor în acest domeniu, expri-
mându-și convingerea că și asocia-
ţiile profesionale vor face mai mult 
în susţinerea și apărarea intereselor 
contabililor și auditorilor.

Participanţii la dezbateri au ţinut 
să sublinieze necesitatea aplicării 
metodelor avansate de predare, 
adaptate la specifi cul grupei de stu-
denţi, au menţionat faptul că rolul 
asociaţiilor profesionale în susţine-
rea și apărarea intereselor contabi-
lilor ar trebui să fi e în creștere, pre-
cum și-au exprimat angajamentul 
de a participa în continuare la astfel 
de evenimente.

Svetlana PLATON,

consultant local, 

Banca Mondială

CONTABILII DISCUTĂ PROBLEMELE PREDĂRII 
DISCIPLINELOR DE SPECIALITATE
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Cele mai mari succese, potrivit 
clasamentului, Moldova le-a înregis-
trat la asigurarea libertăţii comerţu-
lui (80,2 puncte), a libertăţii fi scale 
(85,6 puncte) și a celei monetare (77 
puncte).

Cele mai mari restanţe, Moldova 
le păstrează în ceea ce privește lupta 
cu corupţia, efort pentru care a obţi-
nut doar 33 de puncte din 100. Alte 
probleme, pentru care ne-au fost 
acordate mai puţin de 50 de puncte 
vizează asigurarea dreptului la mun-
că (39 de puncte ) și a dreptului la 
proprietate (40 de puncte ).

Punctajul mediu, de 55,7 puncte 
din 100, pe care l-a primit Moldova, 
clasifi că economia noastră ca fi ind 
«mai puţin liberă». Totuși, acest re-
zultat este mai bun decât cel înre-
gistrat de Ucraina sau Rusia, dar mai 
prost decât cel al României.

 Pe primele poziţii se clasează: 
1. Hong Kong-89,7 puncte
2. Singapore- 87,2 puncte
3. Austria- 82,5 puncte.
Pe ultimele trei poziţii se cleasea-

ză Iraq, Liechtenstein și Sudan. Fran-
ţa este pe locul 64 în topul libertăţii 
economice, având un scor foarte 
mic la capitolul de cheltuieli guver-
namentale (16.4%). Rusia  și  China 
sunt pe locurile 143, respectiv 135 
în ceea ce privește libertatea econo-
mică.
 În clasamentul mondial al 

calităţii vieţii, în 2011, potrivit revis-
tei International Living, Republica 

Moldova ocupă locul 80 în lume.
Publicaţia a evaluat ţările, ana-

lizând mai multe criterii, printre 
acestea fi ind costul vieţii, cultura, 
economia, sistemul de sănătate, in-
frastructura, securitatea.

Topul este condus de Statele 
Unite ale Americii, care oferă un 
grad de confort greu de egalat de alt 
stat. În SUA, alături de cea mai bună 
economie și infrastructură, sunt cele 
mai mai multe aeroporturi și telefo-
nie mobilă pe întreg teritoriul.

Malta este pe locul al doilea în 
clasament, urmată de Noua Zeelan-
dă, care este considerată de publica-
ţia International Living drept paradi-
sul din lume pentru pensionari.

Ultima ţară din sondaj este So-
malia.

 La capitolul dezvoltare 
umană, potrivit unui raport anual al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), 
publicat la sfîrșitul anului 2010, Re-

publica Moldova s-a plasat pe lo-
cul 99 în lume. În 2009, Republica 
Moldova a ocupat locul 117 în cla-
samentul dat. Indiciul dezvoltării 
potenţialului uman este calculat, 
potrivit PIB-ului, pe cap de locuitor, 
nivelului de studii și a longevităţii 
potenţiale a populaţiei. 

România este plasată pe locul 
50, Federaţia Rusă – pe locul 65, iar 
Ucraina – pe locul 69. 

Locul întâi, în raport, este ocu-
pat, ca și acum un an, de către Nor-
vegia. La coada listei, se afl ă Zim-
babwe. Potrivit raportului, calitatea 
vieţii oamenilor, în lume, s-a îmbu-
nătăţit în ultimii ani. Acest fapt este 
demonstrat, în mare parte, de ţările 
din America Latină, Asia (în special 
China și Indonezia) și un șir de state 
arabe.

Totodată, ONU menţionează că 
nu întotdeauna nivelul dezvoltării 
umane depinde de PIB-ul pe cap de 
locuitor, pentru că, în unele state bo-
gate, lasă de dorit nivelul studiilor, 
corupţia este dezvoltată, iar longe-
vitatea populaţiei scăzută.
 La capitolul libertăţii presei, 

Republica Moldova este depășită 
de Haiti, ocupând locul 75 din 178, 
potrivit clasamentului realizat de că-
tre organizaţia „Reporters sans Fron-
tieres”. Republica Moldova a avansat 
anul acesta cu 39 de poziţii, faţă de 
anul 2009. Ţara noastră a fost depă-
șită, la acest capitol, de Bulgaria, Ita-
lia, Burkina Faso, Papa Noua Guinee, 
Polonia și Ungaria. România s-a cla-
sat pe locul 52, iar Federaţia Rusă – 
pe 140. Ucraina este pe poziţia 131.

Potrivit clasamentului, cel mai 
riscant e să fi i jurnalist în Eritrea, 
Coreea de Nord și Turkmenistan. În 
ultimele 10 ţări din clasament, cu cel 
mai mic nivel al libertăţii mass-me-
dia, sunt și Iranul, Burma, Siria, Su-
dan, China și Rwanda. 

Ţările cu cea mai liberă presă 
sunt Finlanda, Islanda, Olanda, Nor-
vegia și Suedia.

Cristina STOIAN,

REI-282, a. III

REPUBLICA MOLDOVA 
ÎN CLASAMENTELE 
INTERNAŢIONALE

La capitolul libertăţii 
economice, într-un 
clasament elaborat 
de fondul Heritage și 
publicaţia americană 
The Wall Street Journal,  
în comparaţie cu 2010, 
în 2011 Moldova a 
urcat cinci poziţii în 
acest top, ocupînd locul 
120 în lume, chiar dacă 
a obţinut doar două 
puncte în plus.

SECURITATEA ECOLOGICĂ  
CARTEA DE VIZITĂ A R. MOLDOVA 

PENTRU EUROPA
“Geniul fi ecărui popor stă în a şti să adap-
teze integrarea sa într-un mediu mai larg”

În ultimii ani, integrarea eu-
ropeană este unul dintre obiec-
tivele cele mai “rîvnite” pentru 
ţara noastră. Însă, acest subiect 
atinge, deseori, “nuanţe” de dez-
acord în societatea noastră frag-
mentată, împărţită în două mari 
cohorte: “vrem în europa” și “eu-
ropa nu are nevoie de noi încă 
mulţi ani înainte”.

Vedem însă că treptat aceas-
tă categorisire a societătii dispare 
sau, cel puţin, prima încearcă să o 
“înghită” pe cea de-a doua, într-o 
manieră utilă, din toate punctele 
de vedere: și la nivel “macro”, și la 
nivel “micro”, pentru orice sector al 
statului. 

În nici un caz, nu ar trebui idea-
lizat tot ce vine din vest (lucru care 
este conceput de mulţi ca integra-
re euopeană), dar trebuie a ști să 
ne adaptăm, într-o manieră utilă, 
să ne integrăm într-un mediu mai 
larg, cum este Uniunea Europeană.

În concepţia de Integrare Euro-
peană, este “marginalizată” securi-
tatea ecologică sau protecţia me-
diului, lucru ce nu dovedește pose-
darea unei minţi într-adevăr “lumi-
nate” de către societatea noastră. 
Să nu “marginalizăm” acest sector, 
fi indcă el ne va duce în Europa mai 
uniţi între noi, adică mai înţelepţi. 
Se vorbește că raportarea la natură 
unește oamenii și-i apropie mult 
mai efectiv decât raportarea la un 
oarecare obiectiv politic. Eu, perso-
nal, vreau să cred în aceasta.

Un progres, o performanţă 
pentru societate, evident, îl repre-
zintă trecerea abordării ecologice 
de la disciplină de studiu la curent 

de gândire, transformarea ei într-
o problemă de conștiinţă umană, 
care, de acum încolo, ne va însoţi 
mereu și căreia îi zicem ecologism. 
Adică un curent care reprezintă 
“cheia succesului” în dezvoltarea 
socio-economică a fi ecarei ţări, 
începînd chiar de azi, fără amâna-
re pentru mai încolo. Ecologismul, 
care ne impune luarea de atitudi-
ne, conștientizarea existenţei peri-
colului cauzat de factorul antropic 
tot mai presant asupra mediului, ia 
o formă nouă, metamorfozând de 
la conștiinţa individului sau a unui 
grup, – la cadrul reglementatoriu, 
juridic; însă, acest lucru nu înseam-
nă că ecologismul nu se manifestă 
și ca gândire, conștiinţă trivială, 
prin ONG-uri sau oricare alte mi-
crostructuri sociale. În calitate de 
cadru reglementatoriu, juridic, 
ecologismul are ca scop protecţia 
mediului înconjurător (securitatea 
ecologică) și dezvoltarea durabi-
lă, de acum la nivelul politicilor 
de stat. Acţiunea ecologică din R. 
Moldova, la moment, are nevoie 
de echivalarea, omogenizarea ca-
drului juridic de la noi cu cel eu-
ropean, fapt ce ar antrena, în mod 
natural, și dezvoltarea socio-eco-
nomică, trecera la tehnologii mai 
performante, mai puţin poluante 
pentru mediul înconjurător, ad-
ministrarea raţională a deșeurilor 
de către agentul economic, a re-
surselor naturale, bazându-ne pe 
principiul: să nu luăm de la natură 
mai mult decât ea poate produce. 
Și aici Uniunea Europeană ne vine 
în întâmpinare, ne pune la dispo-
ziţie strategii internaţionale de 

conservare a mediului ambiant 
cu forţe mult mai largi decât cele 
pe care le posedăm. Suntem noi 
gata psihologic să le “înghiţim”? 
Din punct de vedere material este 
clar că nu. 

Liga Tineretului, chiar de la 
apariţie, și-a arătat îngrijorarea 
faţă de situaţia ecologică din ţară 
și nu a ezitat să îmbrăţișeze dorin-
ţa și spiritul ecologist al tinerilor. 
Liga Tineretului întotdeauna a 
căutat să pună umărul la constru-
irea unei societăţi cu viziuni largi, 
care să poată conștientiza perico-
lul distrugător al factorului uman 
asupra mediului; să susţină pe 
orice cale politicile de protecţie 
și securitate a mediului înconju-
rător, identifi cându-le ca “inves-
tiţii” de viitor pentru ridicarea 
nivelului de gândire a individului 
și încadrarea acestuia în viaţa so-
cială. Arătându-ne atinși de cauza 
ecologistă de la noi din ţară, ne 
propine, pe viitor, realizarea unor 
proiecte, conferinţe consacrate 
securităţii ecologice, pentru a 
aduce la cunoștinţă importanţa 
acesteia în dezvoltarea R. Moldo-
va și adaptarea integrării noastre 
la un mediu mai larg.

De ce se insistă asupra abor-
dării ecologice, de ce este atât de 
importantă?

Tocmai de aceea, fi indcă este 
specifi că tuturor sectoarelor so-
cietăţii și aceasta creează senzaţia 
că acest set de probleme se re-
zolvă de la sine. Lucrurile nu stau 
tocmai așa. Ca să vă convingeti, 
încercaţi să vă deplasaţi în afara 
localităţii unde trăiţi și veţi vedea 
cum “protestează” natura…

Radu VODA,

FB 10A, membru LTM

APROPO
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La actuala ediţie, au participat șase 
competitoare, iar meciurile decisive 
s-au disputat la superbul Complex 
sportiv al ASEM. În semifi nale, fetele 
noastre au întrecut lejer formaţia Șco-
lii sportive specializate Nr. 4 din Tiras-
pol, iar, în meciul decisiv, au surclasat 
cu scorul de 74-66, principala favorită 
la câștigarea întrecerii, formaţia Uni-
versităţii Tehnice din Moldova.

 „Victoria este cu atât mai impor-
tantă, a menţionat, după încheierea 
partidei, Vasile Scutelnic, antrenorul 
echipei, deoarece am jucat practic 
împotriva selecţionatei Moldovei, lo-
tul de bază al naţionalei fi ind consti-
tuit din reprezentantele de la Politeh-
nică”. De menţionat că, în anul 2006, 
echipa feminină de baschet a ASEM 
de asemenea a întrecut, în fi nală, for-
maţia UTM doar la un singur punct 
diferenţă. 

Dar iată cine sunt noile deţinătoa-
re ale Cupei Moldovei la baschet femi-
nin: Margarita Schţco, Liuba Nedran-
co, Adriana Paladi, Olga Târzâman, 
Cristina Gontari, Diana Ropot, Cătălina 
Jurat, Tatiana Den, Anastasia Ghiţu, 
Nadejda Gribanova.

Vasile Scutelnic, antrenorul forma-
ţiei și șeful Catedrei de Educaţie fi zică 
și sport ASEM, a declarat, după meciul 
fi nal: „Sunt foarte fericit. Fetele au dat 
dovadă de caracter și au învins favori-
ta numărul unu. Nu vreau să eviden-
ţiez pe cineva în mod deosebit, dar 
evoluţia pe care au avut-o Margarita 

Schţco, Liuba Nedranco și Adriana Pa-
ladi a fost decisivă”.

Margarita Schţco, lidera formaţiei 
și deţinătoarea titlului de coșgheter 
a competiţiei, a spus: „Suntem foar-
te bucuroase că am obţinut această 
Cupă. În fi nală am avut adversari pe 
măsură, dar am demonstrat că suntem 
mai bune. Sperăm ca această victorie 
să fi e de bun augur pentru meciurile 
care ne așteaptă în viitor”. 

În competiţia masculină, ASEM de 
asemenea a ajuns în fi nală, însă, spre 
regret, a suferit înfrângere cu scorul 
de 63-82, în faţa lotului de la Univer-
sitatea Agrară de Stat din Moldova. 
Una dintre cauzele acestui insucces 
a fost faptul că, în semifi nală, ASEM a 
avut un meci foarte difi cil în compania 
formaţiei Fireball Bender. În această 
partidă, câștigată cu scorul de 85-74, 
căpitanul echipei noastre Eugen Nar-
tov a marcat 51 de puncte! Tot el a 
fost cel mai productiv component al 
lotului ASEM și în fi nală, înscriind 25 
de puncte. După meciul fi nal, liderul 
echipei ASEM a declarat: „Păcat! Am 
câștigat de trei ori Cupa Moldovei, dar 
de această dată doar neșansa ne-a 
împiedicat să urcăm pe cea mai înal-
tă treaptă a podiumului de premiere. 
Anterior, am obosit să tot învingem și 
acest fapt nu ne-a permis să ne mobi-
lizăm îndeajuns pentru fi nală”.

Vasile Scutelnic a spus, după fi na-
lă: „Oboseala din meciul semifi nal cu 
Fireball  și-a spus cuvântul. În pofi da 

Mesaj de condoleanţe

Colectivul serviciului Relaţii cu Publicul al ASEM este alături de An-
drei Prodan, redactorul ziarului “Curierul Economic”, la marea durere pri-
cinuită de moartea tatălui său, 

Mihail PRODAN

Exprimăm sincere condoleanţe. 

Academia de Studii Economice 

din Moldova
ANUNŢĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA

 POSTURILOR VACANTE

Facultatea „Business și Administrarea Afacerilor”

Catedra “Merceologie și Comerţ”

Șef-catedră
Conferenţiar universitar-2

Catedra “Turism și Servicii Hoteliere”

Conferenţiar universitar-1
Catedra “Management “

Conferenţiar universitar-1

Facultatea „Cibernetică, Statistică și Informatică Economică”

Catedra “Bazele Informaticii Economice”

Lector superior universitar -1
Catedra “Cibernetică și Informatică Economică”

Profesor universitar -1        
Conferenţiar universitar-2

 Catedra “Matematică”

Conferenţiar universitar-1
Catedra “Statistică și Previziune Economică”

 Conferenţiar universitar-1

Facultatea „Contabilitate”

Catedra “Contabilitate și Audit”

Profesor universitar -1    
Conferenţiar universitar-1

 Catedra “Analiza Activităţii Economico-Financiare”

Lector superior universitar - 2
Catedra “Contabilitate”

Lector superior universitar-1 

Facultatea „Economie Generală și Drept”

Catedra “Teorie și Politici Economice”

Profesor universitar -1          
Conferenţiar universitar-1

Catedra “Instruire Economică și Comunicare de Afaceri”

Conferenţiar universitar – 2
Catedra “Drept Privat”

Conferenţiar universitar-1
Lector superior universitar - 2

Facultatea „Finanţe”

Catedra “Bănci și Activitate Bancară”

Conferenţiar universitar - 5
Catedra “Finanţe și Asigurări”

Lector superior universitar -1
Catedra “Limbi Moderne Aplicate”

Lector superior universitar - 2

Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”

Catedra „Limbi Moderne de Afaceri”

Lector superior universitar - 2
Catedra “Gândire Economică, Demografi e și Geoeconomie”

Profesor universitar-1           
Catedra “Relaţii Economice Internaţionale”

Conferenţiar universitar-1

Termenul de înscriere la concurs – 

o lună din ziua publicării anunţului.

Se primesc actele cu condiţia cunoașterii 

și predării în limba de stat.

Adresa noastră: 2005, or. Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61

Relaţii la tel: 402-727

ASEM, CÂŞTIGĂTOAREA 
CUPEI MOLDOVEI LA BASCHET FEMININ

Formaţia feminină de baschet a Academiei de Studii Economice din Moldova a 
obţinut, la fi nele anului trecut, un frumos succes, câștigând pentru a doua oară, 
în istoria sa, Cupa Republicii Moldova

înfrângerii, sunt mândru de evoluţia 
băieţilor la acest turneu. Mai mult, fap-
tul că am reușit să ne califi căm în fi nala 
masculină și feminină este deja o per-
formanţă. Este meritul administraţiei 
ASEM în frunte cu rectorul instituţiei, 
Grigore Belostecinic și al Catedrei de 
Educaţie fi zică și sport”.

În prezent, echipele masculină și 
feminină de baschet al ASEM evoluea-
ză cu succes în campionatul Republicii 
Moldova. Ambele formaţii ocupă locul 
secund în clasament și au mari șanse 
de califi care în faza play-off . 

La masculin băieţii noștri cedează 
doar baschetbaliștilor de la UASM (la 
competiţie participă 9 formaţii), iar la 
feminin, ASEM este în urma celor de la 
UTM (în campionat iau parte 6 echipe). 
La feminin, semifi nalele se vor disputa 
în perioada 26-27 martie, iar fi nala, în 
perioada 2-10 aprilie. În competiţia 
rezervată bărbaţilor, semifi nalele vor 
avea loc în perioada 10-17 aprilie, iar 
partidele decisive se vor disputa în pe-
rioada 5-8 mai. Vă reamintim că, anul 
trecut, echipa masculină s-a învredni-
cit în premieră de medaliile de argint 
ale campionatului. Să sperăm că anul 
acesta ei vor depăși această perfor-
manţă și vor urca pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de premiere. 

Începe Universiada 
republicană-2011

La 9 martie, va demara ediţia or-
dinară a Universiadei republicane, 
rezervată sportivilor de la instituţiile 
de învăţământ superior din Moldova. 
Întrecerile la cele 13 discipline spor-
tive vor dura pe parcursul întregului 
an și se vor încheia pe 9 decembrie. 
ASEM tradiţional participă la aceste 
competiţii, pe parcursul anilor, reu-
șind rezultate notorii. În continuare, 
vă prezentăm programul întrecerilor:

1-1.1.2011 Tenis de masă (bărbaţi)

1-1.1.2011 Baschet (femei)

1-1.1.2011 Tenis de masă (femei)

1-1.1.2011 Șah

1-1.1.2011 Triatlon forţă

1-1.1.2011 Volei (bărbaţi)

1-1.1.2011 Volei (femei)

1-1.1.2011 Atletism

1-1.1.2011 Înot

1.1-1.1.2011 Fotbal

1-1.1.2011 Judo

1-1.1.2011 Baschet (bărbaţi)

1-1.1.2011 Joc de dame

1-1.1.2011 Badminton

1-1.1.2011 Lupta liberă

1-1.1.2011 Handbal

De menţionat faptul că și profe-
sorii de la ASEM evoluează cu destul 
succes la Universiada cadrelor didac-
tice și colaboratorilor de la instituţiile 
de învăţământ superior din Republi-
ca Moldova. La acest început de an, 
profesorii de la ASEM    s-au întrecut 
cu colegii lor la probele de joc de 
dame, baschet, badminton, volei, 
șah, tenis de masă și mini-fotbal.
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