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La actuala ediţie au participat opt 
competitoare repartizate în două gru-
pe a câte patru echipe. ASEM a obţinut 
victorii în toate meciurile din grupă (cu 
USM, UASM și Academia „Ștefan cel 
Mare”), ocupând locul întâi. În cealaltă 
grupă victoria a revenit echipei de la 
Universitatea Tehnică din Moldova, care 
a întrecut formaţiile USEFS, Universităţii 
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” și IRIM. 

În meciul fi nal fetele noastre au în-
vins lejer echipa UTM la o diferenţă de 
23 de puncte (86-63). Iată numele câști-
gătoarelor: Olga Cazac, Liuba Nedranco, 
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: „Cu toate că am evoluat fără lide-
ra echipei Margarita Schţco, am reușit 
să obţinem o victorie facilă. Am depășit 
adversara la toate capitolele. Fetele de la 

ASEM au fost net superioare și în apăra-
re, și în atac”. 

Antrenorul a menţionat contribuţia 
următoarelor jucătoare: Liuba Nedran-
co, Adriana Paladi, Olga Târzâman și în 
special a experimentatei Olga Cazac (Și-
cunova), maestru al sportului din URSS, 
membră a selecţionatei Moldovei, ju-
cătoare care a evoluat în campionatele 
României, Ungariei și Ucrainei. 

Vă reamintim, la fi nele anului tre-

cut, echipa ASEM a câștigat pentru a 
doua oară în istoria sa Cupa Republicii 
Moldova, învingând în fi nală formaţia 
UTM doar la un singur punct diferenţă. 
Ambele formaţii au șanse mari să se con-
frunte și în fi nala campionatului naţional 
care se va disputa pe 8 și 10 aprilie. Ast-
fel, fetele de la ASEM au șanse reale de 
a realiza o „triplă” istorică: câștigând într-
un sezon campionatul, Cupa Moldovei și 
Universiada republicană. Baftă! 

Lansarea de carte a avut loc la 
ASEM, la 24 martie 2011, zilele când 
se împlinesc 20 de ani de la crearea 
Republicii Moldova ca stat indepe-
nent. La eveniment au fost prezenți 
rectorul ASEM, profesor universitar, 
doctor habilitat și membru cores-

pondent al AȘM, dl. Grigore Belos-
tecinic, invitatul special, generalul 
de divizie, autorul cărţii, Ion Costaș, 
generalul de brigadă, Vasile Grosu, 
colonelul Gheorghe Popa, șeful ca-
tedrei militare a ASEM, studenţi și 
profesori ai ASEM.

 LANSARE DE CARTE

ZILELE ECLIPSEI
“A fost război, ecoul lui și-acum mai este viu…”

(Grigore Vieru)

Pentru prima dată în anii de existență a Republicii Moldova, istoria 

confl ictului transnistrean, declanșat și alimentat de Armata XIV-a rusă 

își găsește o descriere detaliată și documentată în cartea generalului 

moldovean Ion Costaș. ”Zile eclipsei” (Дни затмения) sau “Cronica unui 

război nedeclarat” relevă amintirile veridice ale autorului monografi ei, 

martor și participant la evenimente. 

 ”Zile de eclipsă” este o mono-
grafi e care ne răspunde de altfel la 
întrebarea cine a declanșat războiul 
din Transnistria și cu ce scop. Ele-
ment de educație patriotică, în care 
autorul împărtășește amintirile și 
evenimentele petrecute așa cum au 
fost, cu jertfe mai mari sau mai mici. 
Pentru prima dată, în această lucra-
re, este elucidată, documentar, tema 
surselor de înarmare a separatiștilor 
transnistreni. La fel, se descrie 
amănunțit despre crearea Minis-
terului Apărării și împărțirea patri-

moniului militar. În carte se conțin 
peste 58 de hotărâri și documente 
unice, or arhiva de stat, în mare par-
te, a fost nimicită.

La întrebarea de ce cartea a fost 
tipărită în limba rusă, generalul 
Costaș a menţionat: ”Mai întâi, rușii 
trebuie să cunoască adevărul din 
timpul anilor ‘90. Alții și-ar fi  cum-
părat mașini, eu însă am editat 2000 
de exemplare ale cărții pentru ca 
generația de acum, care s-a născut 
în perioada vărsărilor de sânge, să-și 
cunoască eroii”.

Generalul Vasile Grosu apreciază 
această carte pentru că e prima care 
relatează în acest mod evenimente-
le, cu istoria războiului și o mulțime 
de acte importante care nu se gă-
sesc nici chiar în arhivă, cuprinzând 
evenimente ce nu au mai fost nică-
ieri descrise. ”Această carte e o am-
plă istorie a războiului de pe Nistru”, 
a spus generalul de brigadă.

Cartea urmează a fi  editată și 
în limba română, dar și în engleză, 
pentru ca orice persoană, cetăţean 
sau necetăţean al acestui stat să cu-
noască adevărata istorie a unui con-
fl ict nesoluţionat. Lucrarea conține 
mai puține emoții și mai multe do-
cumente. 

„Descrierile acestei cărți sunt un 
ecou care trebuie să răsune zi de zi 
în inimile fi ecăruia dintre noi”, a afi r-
mat dl. Ion Costaș și că de noi depin-
de viitorul țării noastre.

Ana TRIBOI

UN NOU SUCCES AL BASCHETBALISTELOR DE LA ASEM

Formaţia feminină de baschet a Academiei de Studii Eco-

nomice din Moldova a obţinut, la sfârșitul lunii martie, un 

nou succes, câștigând medaliile de aur la Universiada repu-

blicană.
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ACTIVITATEA ASEM

 Conferinţa, la care au participat 
oameni de afaceri, reprezentanţi de 
la ASEM, UASM, UCCM, ULIM, USM, 
UTM, precum și de la universităţi de 
peste hotare, a avut loc într-un mo-
ment optim pentru a ridica câteva 
întrebări cu privire la seriozitatea cu 
care organizaţiile sunt dedicate celor 
două aspecte ale managementului 

modern: responsabilitatea socială 
corporativă și dezvoltarea durabilă. 

“La intrarea într-un nou deceniu al 
acestui mileniu ce stă sub umbra re-
cesiunii globale, a catastrofelor eco-
logice în mod special, e momentul să 
refl ectăm asupra a ceea ce suntem, 
cum am ajuns aici și încotro vrem să 
ne îndreptăm”, menţionează din start 

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATIVĂ: 

ANGAJAMENT ÎNTRU DEZVOLTARE 
Nenumărate cercetări efectuate în ultimul deceniu subliniază im-

portanţa comportamentului corporatist responsabil şi durabil. Parti-
cipanţii Conferinţei Naţionale “Responsabilitatea socială corporativă 
şi dezvoltarea durabilă”, desfăşurate miercuri, 30 martie, la ASEM au 
pus constatările în context şi au cântărit însemnătatea acestora pentru 
viitorul apropiat.

Eugen Josan, președintele Consiliului 
Coordonator al Reţelei Pactului Glo-
bal Moldova. 

“Astăzi, când totul gravitează în 
jurul acumulării de profi turi cu chel-
tuieli cât mai reduse, oamenii sunt 
conectaţi și văd conexiuni. Judecă 
organizaţiile nu doar pentru servicii-
le sau bunurile de cumpărat sau ac-
ţiunile deţinute, ci și din punctul de 
vedere al amprentei pe care acestea 
o lasă la nivel global și modul în care 
acest lucru se refl ectă asupra lor: pen-
siile care le vor fi  plătite sau nu la vâr-
sta pensionării și locurile de muncă 
pentru copiii lor. Sunt acestea cu ade-

vărat durabile? Prezintă ele o forţă a 
binelui sau doar o forţă a lăcomiei? – 
se întreabă sursa retoric: “Evident, nu 
putem spune că o companie petroli-
eră este prin excelenţă social respon-
sabilă, dar ceea ce trebuie aceasta să 
conștientizeze, inclusiv sub presiunea 
societăţii e că din moment ce dăunezi 
trebuie să compensezi”.

“La început, în inocenţa ei lumea, 
și mă refer aici la mari industrii, în 
mod particular, a făcut multe greșeli 
sau judecăţi eronate. Acum plătim 
poliţele - prin poluare, schimbări cli-
matice, neîncredere și suspiciune. 
Trenul „limbajului corporatist” a ajuns 

la epuizare. Însă conștientizarea este 
primul pas către o schimbare și o 
îmbunătăţire fundamentală”, explică 
Olga Anisimova , reprezentant al unei 
universităţi ucrainene. 

Mai nou, dacă la început, din re-
ţeaua Pactului Global, la care a aderat 
și Republica Moldova, făceau parte 
doar companiile producătoare de bu-
nuri și servicii, astăzi și universităţile 
se înscriu perfect în această schemă. 

Larisa Bugaian, prorector UTM, se 
întreabă: “Care ar fi  responsabilitatea 
socială a universităţilor?” . Aceasta 
ar fi , printre altele și formarea antre-
prenorială a tânărului specialist: “El 
trebuie să se gândească nu doar cum 
va fi  angajat ci și angajator. Avem 
foarte mulţi absolvenţi care suplinesc 
rândurile șomerilor. De ce se întâm-
plă așa? Ce-ar trebui să întreprindă 
universităţile ca să reducă rândurile 
acestor șomeri de lux? În primul rând 
trebuiesc regândite programele de 
studii. Să se analizeze, este cerere 
socială și economică pentru acest 
program, câte credite sunt sufi cien-
te pentru acest curs, cum de adaptat 
cursurile la program, cum de predat 
interesant, activ, practic? Un lucru 
foarte important este colaborarea 
universităţilor cu întreprinderile. Pa-
radoxul e că angajatorul așteaptă ca 
tânărul venit de pe băncile universi-
tăţii să poată îndeplini orice sarcină. 
Și el, de cele mai dese ori știe cum 
stau lucrurile teoretic, mai puţin prac-
tic. O conștientizare a responsabili-
tăţii sociale ar face companiile să fi e 
mai receptive la admiterea studenţi-
lor la stagii și la colaborarea cu ALMA 
Mater în vederea creșterii cadrelor de 
care au nevoie.”

L.L.

1. ABILITĂŢI DE COMUNICARE 
VERBALĂ

În viaţa personală, cât și la locul 
de muncă, este important să poţi 
comunica efi cient cu cei din jur. 
Când vine vorba despre job, este 
esenţial să reușești să comunici cu 
colegii, clienţii și șefi i în așa fel, în-
cât să stabilești o relaţie pozitivă cu 
toţi aceștia. Abilitatea de a comuni-
ca verbal cu ceilalţi este o compe-
tenţă de care un angajator va ţine 
cont la interviu, prin urmare, asigu-
ră-te că o deţii și, dacă nu, propu-
ne-ţi ca, în 2011, să depui eforturi 
pentru a o îmbunătăţi. (Ia o carte, 

un ziar și citește zilnic, în voce câteva 
rânduri sau pagini. Pronunţă inclusiv 
fi nalul cuvintelor. Să vezi cum te vor 
surprinde rezultatele!)

2. ETICA LA LOCUL  
DE MUNCĂ

Angajatorii își doresc oameni pe 
care să se poată baza și care să mun-
cească din greu. Prin urmare, este 
important să demonstrezi că poţi 
lucra independent, că ești punctual 
și că ești capabil să îţi duci la bun 
sfârșit sarcinile de lucru – toate aces-
tea vor fi  percepute ca având o etică 
profesională puternică.

5 COMPETENŢE  PROFESIONALE  DE  CARE  AI  NEVOIE  ÎN  2011.  ŞI  ÎNCĂ  CEVA
În funcţie de domeniul în care îţi propui să profesezi, anumite competenţe vor fi  

întotdeauna mai importante decât altele. Cu toate acestea, există un set de abilităţi 

și însușiri pe care orice bun profesionist, care aspiră la o carieră de succes, ar trebui 

să și le însușească. Dacă ai un scop în viaţa asta, dacă urmează să faci faţă unui sta-

giu de practică, mai „cunoști câteva limbi străine și calculatorul”, fi i atent la câteva 

dintre competenţele profesionale pe care le caută angajatorii în 2011!

3. ABILITĂŢI DE LUCRU 
ÎN ECHIPĂ

Chiar dacă este necesar să poţi lu-
cra independent, angajatorii se așteap-
tă să te poţi adapta și lucrului în echipă. 
Este inevitabil ca, la un moment dat, să 
trebuiască să lucrezi cu colegii tăi, prin 
urmare, asigură-te că ai abilităţi de co-
municare (inclusiv capacitatea de a-i 
asculta pe ceilalţi), că poţi discuta în 
cunoștinţă de cauză, că te poţi implica 
și integra în echipă și că îţi poţi face pă-
rerile auzite, dacă nu și ascultate.

4. ABILITĂŢI  ANALITICE
O altă competenţă importantă 

este aceea de a putea să vizualizezi 
și să rezolvi probleme și concepte 
complexe. Abilităţile analitice includ 
capacitatea de a-ţi folosi logica pen-
tru a găsi rezolvări celor mai diverse 
probleme. În plus, presupun și dez-
voltarea unor strategii care să ajute 
la soluţionarea acestora.

5. INIŢIATIVA
Nu uita de iniţiativă, chiar dacă 

ne-am obișnuit să o catalogăm ca 
pe un pretext de pedepsit… aceasta 
este o calitate din ce în ce mai cerută! 
Iniţiativa se referă la dispoziţia ta de 
a te implica și de a face pașii necesari 
într-o anumită direcţie, atunci când 
ţi se oferă ocazia, fără a fi  împins de 
la spate. Chiar dacă anumite sarcini 
nu intră în descrierea postului tău, 

acest lucru nu ar trebui să te împie-
dice să te dezvolţi, asumându-ţi noi 
responsabilităţi. Apropo, o expresie 
foarte în vogă acum în Moldova!

BONUS: 
INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ
Pe lângă cele cinci competenţe 

absolut necesare în 2011 oricărui 
angajat, trebuie menţionată și inteli-
genţa emoţională. Aceasta se referă 
atât la capacitatea de a-ţi gestiona 
și înţelege propriile emoţii, cât și pe 
ale celorlalţi, printre altele. Învaţă să 
recunoști că ai greșit pe alocuri și să 
ceri iertare. Asta te avantajează!

Fii în temă!!!
Și ar mai fi  ceva. Absolut necesar. Fii în temă, 

adică urmărește ceea ce se întâmplă în lumea 

asta, în ţara asta, în domeniul în care înveţi. Des-

pre  economie fi ind vorba, în orice moment te 

poţi trezi cu un microfon, în spatele căruia stă o 

reporteriţă de la PRO TV sau Prime (că sediul le e 

alături de ASEM) care să se intereseze ce cunosc 

studenţii ASEM despre economia acestei ţări. 

Că doar știi cine e ministrul economiei sau cel al 

fi nanţelor, știi ce sunt și “cine mănâncă” din re-

mitenţe, ce este PIB-ul…etc. Ești un om informat. 

Citești și asculţi zilnic știri, iar, dacă nu ai reușit 

să fi i în tema unui eveniment, fă-o pe șmecherul. 

Să ai pregătită o întrebare replică, gen, VĂ SPUN, 

dacă-mi SPUNEŢI și mie … de exemplu, cine a 

apărut primul: oul sau găina. E mai bine să rămâi 

fi lozof în faţa camerei!!!

L.L.  

IMPORTANT!IMPORTANT!

Luni, 4 aprilie, 

ora 11.00, în 

„Casa Cunoștinţelor” 

(str. Căpriana, 50, 

Bloc „C” ASEM) 

va avea loc 

festivitatea 

de înmânare 

a diplomelor 

în cadrul 

proiectului 

TEMPUS 

de dublu-licenţiere:  

ASEM – 

Universitatea 

din Auvergne 

Clermont 1 

(Franţa).
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La 24 martie, în incinta sălii 104 
a blocului “B” al Academiei de Stu-
dii Economice din Moldova, a avut 
loc un eveniment organizat de ca-
tedra „Investiţii și Pieţe de Capital” 
- seminarul știinţifi c „Incidenţa ris-
curilor asupra fl uxurilor de investi-
ţii în Republica Moldova”. La semi-
nar au fost invitaţi reprezentanţi 
din cadrul: Ministerului Economiei 
al Republicii Moldova, MIEPO, In-
stitutului de Finanţe, Economie și 
Statistică, Casei de Investiţii BIS-
Capital, decanatului și catedrelor 
facultăţii Finanţe ASEM, doctora-
tului, masteratului, studenţimii și 
mass-mediei.

Cuvânt de deschidere a avut Ro-
dica Hîncu, prof. univ., dr. habilitat, șef 
catedră “Investiţii și Pieţe de Capital”, 
care a anunţat că acest Seminar ști-

inţifi c, organizat de membrii cate-

drei IPC, se înscrie în lista NUMEROA-
SELOR manifestări știinţifi ce organi-
zate sub egida ASEM și că discuţiile 
în cadrul Seminarului știinţifi c au 
fost CONCEPUTE CA O MANIFESTARE 
ȘTIINŢIFICO-DIDACTICĂ ȘI PRACTICĂ 
și îi are ca participanţi și protagoniști 
pe cei din domeniile vizate:

- cadre didactice;
- cadre știinţifi ce;
- reprezentanţii ministerelor și 

departamentelor;
- practicieni.
Dna R. Hîncu le-a relatat parti-

cipanţilor și despre motivele, care 
au influenţat alegerea genericului 
discuţiilor: „În august 2010, când 
ne-am propus formularea unui su-
biect de discuţii, eram sub influenţa 
datelor furnizate de statistica na-
ţională, date destul de alarmante 
cu privire la fluxurile de ISD, care, 
la finele anului 2009 au diminuat 
esenţial, DE PESTE OPT ORI. Aceasta 
era una dintre cele mai mari rate de 
descreștere a ISD în Europa Centra-
lă și de Est. Iar datorită pierderilor 
înregistrate de companiile străine, 
venitul reinvestit al acestora a înre-
gistrat valori negative la începutul 
anului 2010, denotând, în ultimă 
instanţă, un proces de dezinvestire. 
Această situaţie a generat interesul 
nostru pentru tematica dată. Bine, 
lucrurile au mai luat și o tentă pozi-
tivă pe parcursul anului 2010, ceea 
ce ne bucură, dar, oricum problema 
persistă, pentru că este cunoscut, că 
Republica Moldova nu dispune de 
resurse financiare suficiente și, de 
aceea, este constrânsă să recurgă 
la asistenţa externă, să caute noi și 
noi credite. Însă, precum arată ex-
perienţa internaţională, o astfel de 
politică este ineficientă din cauza 
necesităţii de a achita dobânda și 
din lipsa mecanismelor eficiente de 
utilizare a fluxurilor bănești împru-
mutate. 

În asemenea condiţii, economia 
Republicii Moldova poate fi  efi cient 
fi nanţată din exterior prin intermediul 
investiţiilor străine”.

OBIECTIVELELE MAJORE 
ALE MANIFESTĂRII 
AU FOST URMĂTOARELE:

 
1. schimbul de opinii din-

tre cadrele didactice și practici-
eni, reprezentanţi ai executivu-
lui, centrelor de cercetare vis-
a-vis de problematica investiţi-
onală, în linii mari, și în special, 
cu privire la impactul riscurilor 
asupra fl uxurilor de investiţii în 
economia naţională;

2. identifi carea unor punc-

te de vedere comune dintre cei 
care pregătesc viitorii specialiști 
în domeniul investiţiilor și prac-
ticienii, reprezentanţii instituţi-
ilor și organismelor activitatea 
cărora se realizează pe segmen-
tul respectiv al economiei naţi-
onale;

3. continuarea unei tradi-

ţii de colaborare cu instituţii 
care sunt abilitate cu activităţi 
corespunzătoare problematicii 
investiţionale.

Reieșind din obiectivele enun-
ţate, au fost propuse 2 subiecte 
principale pentru dezbateri. Primul 
subiect – „Evaluări specializate ale 
riscurilor și infl uenţa acestora asu-
pra deciziilor investiţionale” – a fost 
prezentat de către Mariana BUNU, 
doctor în economie, conf. univ., 
responsabil pentru activitatea știin-
ţifi că în cadrul catedrei “Investiţii și 
Pieţe de Capital”. Al doilea subiect 
– „Atenuarea riscurilor ce infl uen-

ţează negativ fl uxurile investiţionale 
prin întreprinderea acţiunilor ce se 
impun” – a fost prezentat de către 
Denis JELIMALAI, director executiv 
interimar, MIEPO. 

În dezbateri au participat activ 
și au luat cuvântul Sergiu CIOBANU 
– Viceministru al Economiei, Andrei 
CRIGAN – director al Casei de Inves-
tiţii BIS-Capital, Alexandru STRATAN 
– director al Institutului de Econo-
mie, Finanţe și Statistică, membrii 
catedrei Investiţii și Pieţe de Capital 
Ana Suhovici, dr., conferenţiar uni-
versitar, Ana Gumovschi, dr., confe-
renţiar universitar, Nina Munteanu, 
lector superior și alţii.

În cuvântul de încheiere Dna R. 
Hîncu a mulţumit invitaţii pentru 
timpul și atenţia acordată problema-
ticii anunţate.

Impresiile lăsate de acest semi-
nar știinţifi c au fost bune. Menţio-
nam doar unele din ele, împărtășite 
de cei mai buni studenţi și maste-
ranzi invitaţi la Seminar:

„Fără îndoială, investiţiile repre-
zintă forţa motrice a oricărei economii 
care se dorește a fi cu adevărat func-
ţională. În condiţiile în care resurse-
le unui stat sînt limitate, cum e cazul 
Republicii Moldova, investiţiile, cu 
precădere cele străine pot servi drept 
un catalizator indispensabil pentru o 
dezvoltare economică durabilă. Acest 
lucru a fost înţeles cu adevărat de 
echipa de profesori a catedrei Inves-
tiţii și Pieţe de Capital, care sub egida 
doamnei prof. univ. Rodica Hîncu au 
organizat seminarul știinţific cu tema-

tica Incidenţa riscurilor asupra fluxuri-
lor de investiţii în Republica Moldova. 
Tematica abordată este una cît se poa-
te de actuală, deoarece lipsa în cadrul 
legal-instituţional a unei structuri care 
să realizeze o evaluare obiectivă a ris-
curilor aferente investiţiilor constituie 
un factor de constrângere și incerti-
tudine pentru potenţialii investitori. 
Prezenţa la seminar a invitaţilor din 
diferite sfere economice a dat un plus 
de valoare seminarului. De altfel, me-
sajul tranșant al organizatorilor semi-
narului a fost necesitatea creării unei 
Agenţii Naţionale de Evaluare a riscu-
rilor investiţionale aferente economiei 
autohtone, iar prezenţa la discuţii a 
viceministrului economiei și a direc-
torului de la MIEPO sînt o dovadă a 
faptului că ideea a fost transmisă celor 

interesaţi și că legătura dintre autori-
tăţi și mediul academic s-a realizat. Să 
sperăm, că autorităţile vor ţine cont 
de discuţia constructivă care a avut 
loc și ideea creării Agenţiei va ajun-
ge la nivel de implementare practică. 
Acest lucru chiar e necesar în condiţi-
ile în care agenţiile internaţionale de 
rating tratează de multe ori statele 
subiectiv și chiar tendenţios, iar Repu-
blica Moldova se găsește în situaţia în 
care chiar are nevoie de formarea unui 
brand investiţional de ţară solid. Sper 
ca asemenea întruniri să devină și în 
continuare o tradiţie frumoasă, iar 
exemplul catedrei Investiţii și Pieţe de 
Capital să fie preluat și de alţii”.

Stas MADAN, st. gr. FB 286

„Convocarea ședinţelor de acest gen 
este o modalitate de interacţiune a teoriei 
și practicii în domeniu, oferind, nouă stu-
denţilor, posibilitatea de a ne amplifi ca 
cunoștinţele teoretice și de a aborda su-
biectul din mai multe puncte de vedere”.

Cristina TERENTII, st. gr. FB 298

„Seminarul știinţifi c m-a impresio-
nat foarte mult întru cât sau prezentat 
informaţii actuale și relevante privind 
climatul investiţional în Republica Mol-
dova , precum și modalităţi de atragere 
a investiţiilor ,informaţii prezentate de 
persoane iniţiate în acest domeniu atât 
din cadrul ASEM - ului cât și dintr-o se-
rie de instituţii fi nanciare. Discuţiile din 
cadrul seminarului m-au determinat sa-
mi pun o serie de întrebări printre car: ce 

s-ar putea întreprinde pentru atragerea 
investiţiilor? în ce se poate investi? ce pot 
face tinerii de azi pentru rezolvarea aces-
tor probleme? etc”. 

Doina CIOBANU, st. gr. FB 299

„Am asistat la această conferinţă din 
motive de curiozitate și pot spune că am 
rămas satisfăcut de problemele abor-
date și discutate. Dar principalul este că 
acei invitaţi, miniștri, directori, profesori 
au atins inclusiv și acele teme pe care noi 
deja le cunoșteam de la orele de curs și 
seminar, cum ar fi : risc de ţară, climat in-
vestiţional, agenţii de evaluare etc”.

Ilie MAMATIUC, st. gr. FB 297

„Am avut o deosebită plăcere să 
asist la această conferinţă, deoarece s -a 
discutat o temă importantă ce ţine de 

dezvoltarea economică a ţării noastre. 
Mi-a fost interesant să aud opiniile ex-
perţilor în domeniu referitor la problema 
dată, și sper, că prin aceste soluţii, Mol-
dova să devină ţintă principală în ceea 
ce privește investiţiile alocate”.

Vadim ȘTIRBU, st. gr. FB 297

„Asemenea întruniri sunt foarte im-
portante pentru că au ca bază un carac-
ter informativ, de structurare a informa-
ţiilor acumulate și stabilirea scopurilor 
noi și metodelor de atingere a acestora. 
Discuţiile și dezbaterile, care au avut loc, 
au contribuit la clarifi carea propriei mele 
opinii în privinţa situaţiei economice din 
Republica Moldova, ceea ce pentru mine 
are o mare importanţă”.

Vladimir OSCOLCOV, masterand, 

gr. IPC-291M

„Împărtășirea părerilor și experienţei 
participanţilor a creat noi idei despre su-
biectul abordat, și a accentuat încă o dată 
importanţa manevrării riscului, sub diferi-
tele lui aspecte. Astfel de evenimente oferă, 
nouă, studenţilor, o viziune mai vastă asu-
pra punctelor teoretice studiate și șansa 
de a acumula noi informaţii de la invitaţii 
seminarului, având în vedere diversitatea 
experienţei lor (mediu academic, instituţii 
publice, cât și private). Am rămas impresi-
onată de gradul de implicare, de colabo-
rare și receptivitatea reprezentanţilor or-
ganizaţiilor de stat la propunerile catedrei 
„Investiţii și Pieţe de Capital”.

 Doina CĂLDĂRUȘ, 

masterand, gr. IPC-291M

SEMINARUL ŞTIINŢIFIC 

„Incidenţa riscurilor asupra fl uxurilor de investiţii
în Republica Moldova”
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Tema ședinţei din 5 martie a Clubului de Discuții 
Economice ASEM a fost „Clasamentul efi cienţei ban-
care și raţionamentul economic migrației de la Banca 
de Economii a Moldovei la alte bănci comerciale”. In-
vitatul special, analistul economic Natan Garștea, a 
vorbit despre clasamentul de eficienţă pentru Băn-
cile Comerciale din Moldova, elaborat de Agenția 
de Consultanță “EVM Consulting”. 

Discutând despre efi cienţa băncilor comerciale, 
s-a menţionat și despre falimentul InvestPrivatBank 
(IPB) și despre căderea cu 7 locuri în acest clasa-
ment (3- 10) din 2008 până în 2010, a Băncii de Eco-
nomii a Moldovei (BEM) după achiziţionarea IPB. În 
opinia dlui Garștea, „Aceasta a fost o decizie politi-
că, înainte de toate”. Deponenţii IPB își asumau, ca și 
oricare investitor în orice domeniu, un risc fi nanciar. 
Riscul de insolvabilitate există mereu și nimeni nu 
are dreptul să-i ceară statului să-i protejeze inves-
tiţia. Problema este însă mult mai gravă decât pare, 
comportamentul deponenţilor IPB fi ind caracteris-
tic marii majorităţi a populaţiei (și neavând nimic în 
comun cu Homo Oeconomicus, spre disperarea lui 

John Stuart Mill și a noastră). “Vorbesc aici despre 
absenţa unui raţionament economic potrivit, cau-
zat de lipsa educaţiei fi nanciare. Puţini sunt capabili 
să evalueze corect oportunităţile de investiţii, por-
nind de la principii corecte. Ca exemplu avem însăși 
luarea dobânzii ca factor principal în alegerea unei 
bănci pentru depunerea economiilor personale”, a 
mai spus invitatul.

Un alt punct de discuţii central a fost migraţia 
companiilor de la BEM. Pentru început, dl. Garștea 
a subliniat faptul că statul nu este cel mai bun ad-
ministrator pentru o instituţie comercială, lucru 
demonstrat de decizia ca BEM să achiziţioneze IPB.

“Cu o astfel de politică, pe viitor, riscul de in-
sovabilitate a BEM, poate atinge limite nesuste-
nabile. Astfel, însăși ideea privatizării nu este una 
de neglijat”, a concluzionat vorbitorul.

A fost o discuţie liberă, unde, cei prezenţi, au 
adresat diverse întrebări provocatoare analistului 
economic, astfel că atmosfera întregii ședinţe a fost 
una interesantă.

Anastasia IONAŞ

Creativitatea poate rezolva orice problemă, 
iar actul creativ, înfrângerea prin originalitate, 
depășește orice obstacol. Creativitatea ne face să 
fi m originali, spontani, plăcuți și solicitați pe piața 
muncii, dacă această creativitate este utilizată abil 
și în combinație cu aptitudinele intelectuale.

Studenții facultății de Contabilitate - cei care 
sunt creativi, însăși prin natura profesiei pe care și-
au ales-o, au organizat, pentru prima dată, în istoria 
facultății, brain ring-ul „Talent de Contabil”.

Evenimentul s-a desfășurat la 3 martie 2011 si 
i-a avut drept invitați de onoare pe: Alexandru Fală, 
cercetător la Institutul  de Economie, Finanţe și Sta-
tistică, doctorand, expert IDIS “Viitorul”, Președin-
tele Clubului Moldovenesc de Jocuri Intelectuale 
și pe decanul facultății de Contabilitate ASEM, dna 
Valentina Paladi.

Jucătorii au fost studenții anului II, astfel pri-
ma echipă a fost alcătuită din  Popa Elena, Burlacu 
Alina, Ignatenco Alexandra, Antones Inga, Racoviț 
Adriana și Liudmila Racu. Din cea de-a doua echi-
pă au făcut parte Ganenco Ana, Nani Natalia, Irina 
Iavorschi, Șenișăuțchi Olga, Țurcan Irina, Ganţa Eu-
geniu.

Brain ring-ul a fost organizat de către Consiliul 

studențesc al facultății Contabilitate. Membrii Con-
siului și-au propus să contribuie la evoluția logicii 
și imaginației viitorilor contabili într-o manieră plă-
cută și interesantă. Studenții au avut posibilitatea 
să își manifeste cunoștințele acumulate pe parcur-
sul a trei semestre de studiere a contabilităţii, să 
își dezvolte spiritul de echipă, să-și îmbogățească 
cunoștințele - altceva decât tradiționalul debit-cre-
dit.

Cei încunaţi de laurii victoriei sunt jucătorii  ce-
lei de-a doua echipe. 

Valentina Paladi, decanul facultății de Contabi-
litate, dorind să stimuleze iniţiativa studenţilor-ju-
cători și, ulterior, să îi incurajeze ca brain ring-ul să 
devină o tradiţie a facultăţii, a decis să le ofere tu-
turor participanţilor  câte o diplomă de participare.

La fi nal, studenţii erau  siguri că vor mai parti-
cipa la asemenea brain ring-uri, susţinând că jocul 
le-a provocat interes.

Noi, membrii Consiliului studenţesc al facultăţii 
Contabilitate, ne bucurăm că activitatea ne-a reușit 
într-un mod interesant și cei care au participat s-au 
împrietenit. 

Liudmila RACU

De la Academia de Studii Economi-
ce din Moldova, au participat Corneliu 
Munteanu, masterand, an. I, REI, Alina 
Codreanu și Maria Grâu-Panţureac, mas-
terande, an. I, Drept. 

Timp de 7 zile, 13 studenţi din 
R.Moldova și 13 din Ucraina au învă-
ţat despre: mijloacele de prevenire și 
combatere a corupţiei în organele de 
drept ale statelor Uniunii Europene, 
noţiunea de corupţie în convenţiile 
internaţionale și în legislaţiile R. Mol-
dova și Ucraina, examinarea corup-
ţiei ca problemă de ordin moral în 
codurile de etică și comportamentul 
etic al funcţionarilor publici, politica 
anticorupţie, consecinţele actelor de 
corupţie, influenţa reclamelor sociale 
anticorupţie, investigaţiile operative 
și cercetarea actelor de corupţie, ro-
lul societăţii civile și mecanismele de 
control în interacţiunea cu autorităţile 
competente etc.

Pe lângă teorie și aspecte practice, 
participanţii au fost implicaţi în diverse 
studii de caz pe care le-au soluţionat, au 
formulat diferite lozinci anticorupţie, au 
alcătuit coduri de etică universitare (cu 
referinţă la aspectele anticorupţie) și au 
fi lmat spoturi publicitare sociale ce vi-

zează problema corupţiei și prevenirea 
ei în societate.

În calitate de experţi, studenţii i-au 
avut pe: Udo Burkholder, șeful Misiunii 
EUBAM, Andras Hugyik, expert inter-
naţional pe probleme de corupţie, Al-
bena Kuiumdjieva, consilier al Misiunii 
EUBAM pe probleme de combatere a 
corupţiei ș.a.

Cu teme importante și cazuri deo-
sebite au venit inspectorii CCCEC din 

RM, Direcţia Generală de Prevenire a Co-
rupţiei – Victor Colin, Tatiana Mostovei, 
Virginia Moraru, Irina Caraeva, Daniela 
Railean și alţi formatori în domeniu din 
Ucraina - Vladimir Hirnîi, Vladimir Nikifo-
renco, Roman Șevcenco, Alexei Siniţin etc.

În afară de traininguri, participanţii 
au benefi ciat și de buna găzduire din 
partea ucraineană. Astfel au fost orga-
nizate diverse vizite precum la graniţa 
verde a EUBAM-ului, sediul de câmp 

Efectul migraţiei Moldtelecom 
de la Banca de Economii a Moldovei

Talent de Contabil

TINERII ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI
Sub acest slogan s-a desfășurat o Școală de iarnă pentru tineri, la Odessa, în perioada 20-27 fe-

bruarie curent, organizată de Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova și 
Ucraina (EUBAM), Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupţiei din Moldova (CCCEC) 
și Serviciul Grăniceri de Stat din Ucraina.

din Kuciurgan, la fel – sediul Misiunii 
EUBAM; excursii prin Odessa, la delfi na-
riu, Teatrul de Operă și Balet, Academia 
de Drept din Odessa; serate tematice, 
bal mascat etc.

La fi nalul școlii de iarnă, participanţii 
s-au ales cu multe cunoștinţe, noi expe-
rienţe, câte un certifi cat de participare, 
cadouri din partea EUBAM, multe poze 
și amintiri frumoase.

Corneliu Munteanu, ASEM, a declarat: 
“A fost o experienţă nouă, o adevărată 
școală de anticorupţie, or, acest fl agel 
social e pretutindeni. Datoria noastră, 
a tinerilor, este de a ne informa cât mai 
bine, or noi suntem viitorii funcţionari 
publici și nu doar, care ar trebui să dea 
dovadă de onestitate și corectitudine”. 

Anna Bilovus, Ucraina, a specifi cat: 
“Ucraina stă mai prost la capitolul anti-
corupţie sau politici anticorupţie, or, nu 
există încă o bază legislativă propriu-zi-
să, măcar așa cum este în Republica Mol-
dova. Iată de ce, măsurile de prevenire 
a corupţiei constau doar în niște acţiuni 
de protest, mitinguri, seminare informa-
tive, traininguri ș.a. Pentru a atinge nive-
lul statelor UE, Ucraina mai are de lucrat 
la acest capitol, iar noi, tinerii, prin inter-
mediul acestor gen de școli, am putea să 
infl uenţăm opinia publică”.

Maria Grâu-Panţureac: “Tematica 
abordată într-un mod accesibil, dezba-
terile, mesele rotunde, au ridicat o serie 
de probleme care ne-au făcut să ajun-
gem la concluzia că o luptă efi cienţă 
împotriva corupţiei necesită unirea tutu-
ror forţelor. Aceste manifestări trebuie 
continuate și am convingerea fermă că 
ele pot contribui pozitiv la combate-

rea fenomenului corupţiei. Schimbarea 
pornește din interiorul fi ecăruia, totul e 
să ne-o dorim! Am rămas plăcut impre-
sionată de oamenii cu care am intrat în 
contact, în decursul acestei săptămâni, 
am învăţat multe și unii de la ceilalţi, in-
teracţionând și cu colegii din Ucraina”. 

 „Am ales să particip la această școa-
lă fi ind tentată de genericul proiectului. 
Corupţia este o problemă deosebit de 
gravă a societăţii noastre, iar tinerii sunt 
datori să constituie forţa motrice în con-
textul prevenirii și combaterii acestui 
fl agel. Finisarea școlii nu semnifi că și fi ni-
sarea activităţii noastre, adică a tinerilor 
participanţi. Atât timp cât nu ești parte 
a soluţiei unei probleme, inevitabil devii 
parte a problemei. De aceea, venim cu 
îndemnul ca toţi cetăţenii să ia atitudine 
vis-a-vis de această problemă. Corupţia 
este «epidemia secolului al XXI-lea» care 
ne privește pe toţi și pe fi ecare în parte, 
indiferent de vârstă, etnie, statut social”, 
a adăugat Cristina Morari, IRIM.

De menţionat că acest gen de școli 
pentru tineril e deja la a treia ediţie, sco-
pul primordial fi ind informarea tinerilor 
despre fenomenul corupţiei, prevenirea 
ei și implicarea lor în diverse acţiuni an-
ticorupţie.

“Prin informare, prin arătarea cazuri-
lor concrete de corupţie și, mai ales, prin 
vizualizarea și perceperea efectelor ne-
gative și a consecinţelor destul de dure a 
actelor de corupţie – doar așa societatea 
ar conștientiza impactul corupţiei asu-
pra fi ecărui cetăţean”, au concluzionat 
participanţii la școala de iarnă.

Alina CODREANU
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La 23-24 martie în 
Aula blocului “A” a Aca-
demiei de Studii Econo-
mice din Moldova a avut 
loc „Campionatul de box 
ASEM vs USM 2011”. La 
competiţie au partici-
pat 19 boxeri (15 de la 
ASEM și 4 de la USM), 
care au concurat la cinci 
categorii de greutate. 
Campioni au devenit: 
Alexandru Sipco (60 
kg) – ASEM; Marian Covalciuc (64 
kg) – ASEM; Stanislav Bostan (69 
kg) – ASEM; Denis Antohi (75 kg) 
– ASEM; Grigore Strâmbei (81 kg) 
– USM. Pe locul second s-au situa-
te: Mihai Ţarălungă (60 kg) – USM; 
Eugeniu Serjentu (64 kg) – ASEM; 
Aurel Bălan (69 kg) – ASEM; Ana-
tolii Covali (75 kg) – ASEM; Ale-
xandru Efros (81 kg) – ASEM. Pe 
treapta a treia a podiumului de 
premiere au urcat: Petru Lăptea-
nu (60 kg) – ASEM; Nicolai Găină 
(64 kg) – ASEM; Roman Belosteci-
nic (69 kg) – ASEM; Tudor Volcov 
(75 kg) – ASEM; Radu Zgardan (81 
kg) – ASEM. 

Scopul acestui proiect este 
de a promova modul sănătos de 
viaţă, formarea tinerilor în a co-
ordona evenimentele sportive 
folosind arta de a conduce, so-
luţionarea confl ictelor, evaluarea 
riscurilor și experienţa schimbu-
rilor culturale, implicarea tinerilor 
în activităţi sportive, organizate 
chiar în propriile comunităţi, cu 

La 4 martie, aula bl. A a Aca-
demiei de Studii Economice din 
Moldova, l-a găzduit pe marele 
fi losof român, actor și regizor, 
Dan Puric, afl at într-o vizită de 
lucru în Republica Moldova (Ba-
sarabia, cum o mai numește 
dânsul).

La invitaţia scriitorului Nico-
lae Dabija și a dlui rector al ASEM, 
Grigore Belostecinic, Dan Puric a 
venit în faţa ascultătorilor cu un 
discurs despre Omul Frumos, Cine 
suntem, Omul răsăritean.

Discuţia a fost una interactivă, 
cei prezenţi în aulă – studenţi în 
majoritate și cadrele didactice, au 
fost iniţiaţi în fi losofi a mentalităţii 
și a gândirii vorbitorului. 

„Omul Frumos este o ofensivă 
a urâtului ce se strecoară printre 
noi...”,  „Afl ându-ne într-o zonă de-
licată, a întregului spaţiu românesc 
de altădată, dacă ai o valoare, tre-
buie s-o menţii...Noi suntem o va-
loare!...”

Dan Puric a pus accentul pe 
estimarea valorilor istorice și cul-
turale cum sunt veritabilii Ștefan 
cel Mare, marele Eminescu, care 
ne defi nesc ca naţiune, care sunt 
comoara noastră sufl etească.

Întrebări gen: „Suntem tânăra 
generaţie sau generaţia tânără?”, 
„Avem sau nu identitate, suntem 
o elită ce creează istoria?”i-au pus, 
într-o undă de meditaţie, pe cei 
prezenţi în sală.

Despre generaţia Junimii, 
generaţia Marii Uniri, generaţia 
interbelică și generaţia marti-
rizată se discută mult și astăzi, 
iar, rolul nostru, după cum afir-
mă filosoful Dan Puric, „nu este 

de a deţine adevărul, ci de a ne 
lămuri”.

„Dacă ieși din specie, devii ne-
competiţional... pîinea altuia e o 
pîine spirituală... noi suntem elita 
care tractează, care dă direcţia..”.

O generaţie degenerată este 
echivalentă cu absenţa trecutului. 

Inamicul nostru este doar indo-
lenţa sau indiferenţa care are o 
putere enormă. Parafrazându-l pe 
marele Nicolae Iorga, Dan Puric a 
specifi cat că ne întoarcem la valo-
rile din trecut pentru a le cunoaș-
te mai bine pe cele din prezent.

„Suntem plini de cunoștinţe și 
fără de cunoaștere. Un specialist 
fără conștiinţă e fără caracter, poa-
te deveni un criminal!...Bunul simţ 
și nesimţirea nu au dimensiuni...”

Întrebările din partea studenţi-
lor au fost la fel de provocatoare, 
astfel că vorbitorul și-a împărtășit 
viziunea despre specia umană, 
despre faptul că specia care tinde 
să se adapteze permanent, tinde 
să dispară. Exact așa cu aderarea 
la un grup de state, alianţă, uni-
une sau bloc de state. Cu cât se 
râvnește spre o aderare, există un 
risc important ce nu trebuie tre-
cut cu vederea. Înainte de a face 
un pas, trebuie să „adulmecăm”, or 
nu tot ce e bine pentru Occident 
va fi  potrivit pentru noi ca stat, ca 
naţiune.

În concluzie, Dan Puric a sub-
liniat faptul că este extrem de 
important să știi de unde vii, tre-
buie să pui, în prim-plan valoarea 
și apoi brand-ul. „Cui îi este rușine 
să fi e român, mai bine să nu fi e!”, 
„Produsul societăţii sunt indivizii, 
produsul lui Dumnezeu sunt per-
soanele responsabile, care ies din 
cercul de confort...”

Și nu, în ultimul rând, invitatul 
special, dl. Dan Puric i-a îndemnat 
atât pe tineri, cât și pe profesori, 
să citească continuu, să se cultive 
mereu și să aibă credinţă.

Alina CODREANU

Cei 24 de benefi ciari ai programului 
de burse „Înaintează spre succes!”, din-
tre care 7 de la ASEM, au avut posibili-
tatea să adreseze diverse întrebări unui 
om de afaceri de succes din R. Moldova. 
Aceștia au fost interesaţi de la criza ali-
mentară și cea mondială, până la ce îl 
poate face fericit pe dl. Ion Sturza.

Curios lucru, dl. Sturza și-a început 
discursul cu Ce este un model, Cine este 
modelul lui/nostru în viaţă, Cât de mult 
ne poate infl uenţa acest model, Cum ne 
putem urma aspiraţiile etc.

„Adesea primul nostru model în 
viaţă este un profesor. Fiind student la 
economie, la USM pe atunci, am fost 
marcat și eu de o profesoare, dna Na-
dejda Șișcan, astăzi prof. univ, dr. hab., 
la ASEM”, a menţionat Ion Sturza.

Un lider la momentul oportun poa-
te să-ţi ghideze viaţa și deciziile. Așa a 
fost și dumnealui ghidat de profesoara 

care l-a încurajat să cerceteze, să se ex-
prime liber și potrivit într-o lucrare ști-
inţifi că pe care și-a ales-o s-o realizeze.

Succesul este rezultatul unui efort. 
Nu există o formulă stabilă și fi xă a suc-
cesului. După cum menţionase și la alte 
lecţii publice, dumnealui a mai repetat, 
subliniind o dată în plus faptul că o re-
ușită constă din 90 % MUNCĂ și doar 10 
% NOROC.

În primul rând, trebuie să avem un 
fel de a fi , un comportament vertical, 
bine defi nit.  Pentru fi ecare în parte, 
acest fel „de a fi ” este individual, dar toţi 
trebuie să ne axăm pe anumite valori.

„Prea devreme punem problema 
unui succes material”, a mai spus vorbi-
torul. Tinerii de astăzi au încetat a mai 
fi  romantici, visători...Ei își văd materi-
alizarea scopurilor într-un mod prag-
matic. Pe când, majoritatea oamenilor 
bogaţi sunt de fapt destul de ordinari. 

FORMULA SUCCESULUI ÎN CARIERĂ
„Să muncim și iar să muncim...”, cam așa ar defi ni formula succesului unui tânăr, dl. Ion Sturza, ex-

prim-ministru al Republicii Moldova, fondatorul Fundaţiei Familia Sturza, care a ţinut o lecţie publică 
studenţilor și masteranzilor USM și ASEM, la mijloc de februarie curent.

Scopul lor este să facă cât mai multe 
economii și investiţii. Ceea ce a mai 
remarcat ex-premierul RM, în compor-
tamentul tinerilor de astăzi, sunt cele 
două lucruri contradictorii: aroganţa 
totală, gen că ei nu au nevoie de multă 
informaţie, că ei știu cum și ce să facă 
și pesimismul tinerilor care se rezumă la 
aceea că toată lumea le vrea răul și le 
pun beţe în roate.

În continuare, dumnealui s-a mai re-
ferit la anumiţi pași concreţi de avansa-
re în carieră. Statistica spune că oame-
nii bogaţi au acumulat averile în felul 
următor:

50% - din activitatea de antrepreno-
riat, 30 % - din salarii, 16% - din moște-
niri și doar 4-5 % au afaceri reale. Astfel, 
a fost arătat, studenţilor, care sunt căi-
le succesului și că fi ecare om își poate 
alege singur drumul de urmat. Aceasta 
însă nu înseamnă că trebuie „să ne că-
sătorim cu afacerea”, așa cum și scrie dl. 
Ion Sturza într-un articol, pe profi t.md.

Cariera începe din copilărie. Planifi -
carea carierei copiilor începe de la gră-
diniţă. În unele ţări europene, la grădi-
niţă fi ind, cei mici învaţă cum să aibă o 
educaţie economică, chiar cum să facă 
o afacere. Este un exemplu bun pentru 
o dezvoltare corectă ulterioară.

Pentru a ne planifi ca o carieră, în vi-
ziunea dlui Sturza, noi, tinerii, trebuie să 
urmăm câţiva pași buni:

1. Trebuie să ne apreciem zona ţării 
sau ţara unde ne vom face studiile, pen-
tru un anumit confort.

2. Este important să ne alegem in-
stituţia potrivită aspiraţiilor proprii care 
ne-ar oferi și diverse facilităţi (sport, ac-
tivităţi extracurriculare etc.)

3. Să ne alegem profesia.
La întrebările adresate de cei pre-

zenţi în sală, omul de afaceri  s-a destăi-
nuit că ar avea un mare vis – acela de a 
dormi în același loc mai mult de șapte 
zile, or activităţile pe care le derulează 
zilnic îl obligă să călătorească foarte 
mult.

De asemenea, ceea ce îl energizea-
ză cel mai mult este comunicarea cu 
oamenii. Dacă ar fi  să angajeze dintre 
studenţii prezenţi la lecţia publică, dl. 
Sturza a spus ferm că l-ar interesa nu 
omul ca specialist, ci omul ca personali-
tate, care e doritor să facă o carieră, care 
are un potenţial și nu contează ce pro-
fesie ai, dar ce valoare prezinţi tu ca om. 
Ceea ce l-a motivat dintotdeauna a fost 
și este știinţa și dorinţa de a cunoaște, 
iar „adevăratul lider este cel care e lider 
încă din copilărie, care are darul de fi  li-
der, de a conduce”, a subliniat omul de 
afaceri. Dânsul a mai adăugat: „Astăzi a 
devenit o modă să-i facem pe toţi lideri, 
e în vogă leadershipul și tot felul de trai-
ninguri de creștere a liderilor”. 

„Nu faceţi afaceri cu prietenii”, i-a 

mai îndemnat dl. Sturza pe studenţi. 
Trebuie să separi prietenia de domeniul 
afacerii, or, confl ictele vor fi  iminente!

Cei prezenţi au mai afl at că fericirea 
nu se măsoară în bani, iar insuccesele 
trebuie tolerate, acceptate. Trebuie să 
creștem permanent, orice stop este o 
retragere, o pierdere totală. 

Cel mai mult îl plictisește lipsa de 
activităţi. Atunci când are o clipă libe-
ră, până și copiii dumnealui se miră 
cum de tatăl nu are vreo ocupaţie. 
La fel, este foarte importantă relaţia 
părinte-copil. Mulţi părinţi bogaţi își 
„cumpără” liniștea, oferind cadouri 
nenumărate copiilor lor ceea ce este 
absolut greșit.

La întrebarea ce activităţi mai noi 
are dl. Sturza, dumnealui a relatat că 
este mereu interesat să producă pro-
duse necesare societăţii. Mai nou, face 
comerţ on-line, or tehnologiile avansa-
te își spun cuvântul. Este tot mai mult 
pasionat de artă și cultură și și-ar dori 
să restaureze bisericile vechi de lemn, 
ca simbol al continuităţii neamului ro-
mânesc.

La fi nal, dumnealui și-a îndrumat 
benefi ciarii programelor și pe toţi cei 
prezenţi să tindă să muncească cât mai 
mult, să muncească și iar să muncească, 
să aibă valori și să le cultive mereu.

Alina CODREANU

Şi studenţii ştiu să boxeze

scopul de a elimina percepţiile 
negative privind sportul și lipsa 
generală de interes, arătând tine-
rilor că sportul poate fi  distractiv 
și interesant. Proiectul încearcă, 
de asemenea, să folosească spor-
tul ca metodă de incluziune soci-
ală și educaţională.

Campionatul a fost organizat 
de Senatul Studenţesc al Acade-
miei de Studii Economice din Mol-
dova, susţinut de administraţia 
ASEM, în parteneriat cu Alianţa 
Studenţilor din Moldova și a fost 
deservit de arbitri de categorie 
naţională și internaţională.

Sponsorii și partenerii aces-

tui proiect au fost: Apa minerală 
OM; Student Travel – Companie 
Work & Travel; Diamant Dental – 
Clinică Stomatologică; GEOX & 
Nara Camice – Reţea de magazi-
ne de haine pentru femei și băr-
baţi; Startpage.md – Site pentru 
studenţi; Victor Vîrlan – fotograf; 
AVBroker, Curierul Economic – 
parteneri media.

DAN PURIC ÎN VIZITĂ LA ASEM

Dan Puric - actor și regizor ro-
mân care a jucat atât în teatru, cât 
și în fi lm. Spectacolele sale - Tou-
jours l’amour, Made in Romania, 
Costumele, Don Quijote - au fost 
reprezentate în mai multe țări. 
În fi lm, a jucat rolul principal în 
coproducția româno-sârbă Bro-
ken Youth, iar spectacolele sale 
de pantomimă au fost transmise 
de televiziunile BBC Belfast Royal 
College, 3SAT Frankfurt și RTL 
Luxemburg. A mai jucat în fi lme 
pentru televiziunea publică din 
Lausanne, Elveția.
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Proiectul Academia Ideilor, lansat 

de Institutul IDEA  (cunoscut anterior 
ca Clubul IDEA 2.0), este un program 
de instruire și formare în domeniul 
economic ce se va desfășura pe o pe-
rioadă de 8 luni, octombrie 2010 – mai 
2011, presupunând parcurgerea a 8 
module de curs:

1. Demografi a economică
2. Piaţa de capital 
3. Marketing 
4. Dezvoltare regională
5. Dezvoltare economică
6. Economia sportului 
7. Economia mediului
8. Metode matematice și cantitative
Academia Ideilor este primul motor 

de  GENERARE, ANALIZĂ  și  PROMOVA-
RE a ideilor noi în Republica Moldova.

Principiile și valorile pe care se bazea-
ză Academia Ideilor sunt:

- Calitate și notarietate;
- Concentrare;
- Parteneriate;
- Integritate, încredere și respect;
- Libertatea de exprimare.
Misiunea - Academia Ideilor produ-

ce cercetări de excelenţă și inovative 
pentru dezvoltarea economiei bazate 
pe cunoaștere, creează noi instrumen-
te, metodologii și cunoștințe orientate 
spre dezvoltarea socio-economică a 
Republicii Moldova.

 În cadrul proiectului Academia Ide-
ilor, pe parcursul modulului II - Piaţa 
de capital, a fost analizată situaţia pe 
piaţa de capital din Republica Moldo-
va, ulterior membrii Academiei Ideilor 
focusîndu-se pe activitatea Bursei de 
Valori din Moldova. S-a constatat că, 
în pofi da unui cadru legislativ și a unei 
infrastructuri relativ bune, majoritatea 
tranzacţiilor cu valorile mobiliare au 
loc pe piaţa extrabursieră. Acest fapt se 
datorează modului de negociere pre-
stat de către managerii și investitorii 
interesaţi. Astfel, în rezultatul negocie-
rilor purtate în afara bursei, se preferă 
încheierea și înregistrarea acestor tran-
zacţii, fără intrarea pe piaţa bursieră și 
evintînd riscul de pierdere a investito-
rului. Membrii clubului au propus și, 
ulterior, a fost consolidată formula de 
calcul a unui indice bursier.

Pentru a putea urmări, pe viitor, 
evoluţia pieţei bursiere autohtone, în 
cadrul Academiei Ideilor, a fost luată 
decizia de a compara evoluţia tran-
zacţiilor din cadrul pieţei bursiere din 
RM și evoluţia acestora dintr-un stat 
european comparabil după mai multe 
caracteristici.

În această ordine de idei, în dorinţa 
de a arăta evoluţia pieţei de capital din 
Moldova, în perspectiva năzuiţei ei de 
aderare la Uniunea Europeană, s-a de-
cis selectarea Sloveniei, drept etalon, 
spre care piaţa de capital din Moldova 
ar trebui să tindă. Slovenia reprezintă 
o ţară atractivă pentru comparaţie, dat 
fi ind că este membră a UE din 2004, 
este mai mică ca suprafaţă și popula-
ţie ca Moldova și piaţa de capital din 
această ţară a avut un rol important 
în dezvoltarea economică. Slovenia, în 
pofi da dimensiunilor mici și a popula-
ţiei nenumeroase, prezintă o structură 
dinamică și complexă a economiei, în 
cadrul bursei acestei ţări fi ind cotate 
acţiuni și alte valori mobiliare ale unor 
companii majore din diferite sectoare 
ale economiei, de importanţă inter-
naţională. Pentru a realiza o astfel de 

comparaţie, s-a decis crearea unui in-
dice ce ar reprezenta, în linii generale, 
activitatea pieţei bursiere din Moldova 
(comparativ cu evoluţia aceleași struc-
turi din Slovenia). 

Drept baseline pentru calcul, a fost 
selectată activitatea bursieră din Slove-
nia, pentru perioada ianuarie-octom-
brie 2010, ca medie săptămânală, iar 
structura indicelui a fost determinată 
prin ponderarea mai multor compo-
nente. 

Astfel, 20 % o constituie numărul 
tranzacţiilor înregistrate în perioada 
de referinţă, 50 % o constituie valoa-
rea tranzacţiilor menţionate, 10 % este 
reprezentată de numărul companiilor 
cotate la bursă, iar 20 % o constituie 
capitalizarea celor mai mari 5 companii 
cotate (listate) la bursă. În așa mod, uti-
lizând acești indicatori, membrii AI și-
au pus scopul de a determina un indice 
ce ar putea caracteriza evoluţia activis-
mului pe piaţa bursieră din Moldova, 
bazându-se pe etalonul pieţei slovene 
care se prezintă a fi  asemănătoare celei 
moldave.

Ascensiunea bruscă a indicelui bur-
sier IDEA-MS din săptămâna trecută, 
justifi cată de majorarea volumului 
tranzacțiilor efectuate de 3,68 ori, atin-
gând cifra de 10,94 milioane de lei, nu 
se menține la același nivel și în această 
săptămînă. Totuși, nivelul indicele bur-
sier, în săptămâna curentă, are o valoa-
re puțin peste media acestuia până în 
prezent.

Valoarea indicelui înregistrată săp-
tămâna curentă este de 50,6 puncte, 
mai puțin cu 12,9 puncte decât în cea 
trecută și cu 17 puncte mai mult decât 
media lunii februarie.

Valoarea indicelui a fost condiți-
onată de creșterea numărului de 
tranzacții efectuate în cadrul BVM, în 
această săptămână fi ind efectuate cu 
cca 20 tranzacții bursiere mai mult de-
cât în cea precedentă.

Volumul tranzacțiilor a scăzut cu 
44,74% în raport cu săptămâna tre-
cută.

Diferența de curs valutar favorabi-
lă, de circa 20 de bani, de asemenea, a 
infl uențat trendul ascendent al indice-
lui bursier IDEA-MS.

Indicele IDEA-MS virtual a scăzut 
în raport cu săptămâna trecută cu 136 
puncte și cu 16,6 puncte în raport cu 
media lunii februarie. Valoarea aces-
tuia, în săptămâna curentă, constituie 
29,3 puncte. Aceasta denotă faptul că 
acțiunile au fost vândute la un preț de 
piață mai mare decât valoarea nomina-
lă a acestora.

BVM, în această săptămână, a fost 
de mai pasivă decât Bursa de Valori din 
Ljubljana, Slovenia, din perioada de 
referință, de 19,8 ori, în pofi da faptului 
că, în această săptămână a crescut nr. 
tranzacțiilor cu cca 56 % în raport cu 
cea precedentă.

Liudmila RACU

SLUJITOR AL UNEI 
ȘTIINŢE MIRACULOASE – 
GEOGRAFIA

Visurile de elev la viitoarea meserie în ultimii ani 
de școală m-au adus în faţa comisie medicale militare. 
Medicii, având în vedere aspiraţia mea de a zbura, au 
fost mai atenţi decât altă dată, așa că nu numai că mi-
au anulat pentru moment decolarea, dar m-au inter-
nat pentru o bună parte a vacanţei de vară pentru un 
tratament. Aici, gândurile m-au întors spre o speciali-
tate pașnică – cea de economist. Și pentru a nu pierde 
timpul, am început să pregătesc examenele de admi-
tere. I-am dat cu geografi a, deoarece cursul școlii me-
dii la această disciplină fi naliza exact în clasa a noua. 

Și cum timp pentru aprofundare în materie aveam 
sufi cient, treptat am fost captivat temeinic de miracu-
loasă cunoaștere - geografi a. De atunci port simpatia 
acestei știinţe care aţâţă imaginaţia și stima celor care 
se dedică pentru a o destăinui. Și că aceștia sunt în fe-
lul lor magicieni m-am convins nu o singură dată. Așa 
au fost profesorii de geografi e din școală Dîru Vitalie, 
Mamei Chiril, Șcerba Boris, geografi i de la facultate 
docenţii Todica Mihai, Sorocean Ala, Cerbușca Mihail, 
colegii de la universitate conferenţiarii Strișcă Tudor, 
Poloz Vasile, Dubovca Tudor, Manic Stelian, Sainsus 
Valeriu, Cocoș Iacob, Hachi Mihai și alţii.

În primii ani după absolvire și încadrare în activita-
tea didactică la catedra de profi l, fi ind mai aproape de 
studenţi, era fi resc să mă regăsesc în activităţile cu ti-
neretul studios. Pe acest tărâm am cunoscut numeroși 
oameni de valoare. Printre ei și un geograf de la dumne-
zeu, Matei Constantin - un om iubitor de studenţi și me-
reu afl at printre ei, un cunoscător profund și un lector 
abil al geografi ei economice. La acel moment docentul 
Matei ghida cu pricepere cercul știinţifi c al tinerilor ge-
ografi , conducea cu sufl et studenţii în multiplele acţiuni 
patriotice de pe atunci, povăţuia părintește pe tinerii 
afl aţi în băncile studenţești. Acest om tânăr și inteligent, 
bine școlit și pasionat de meserie, cu ţinută destoinică 
și mesaj plauzibil, sârguincios în căutare și explicit în ex-
punere se evidenţia ca unul din cei mai de succes cadre 
didactice și cei mai rezultativi cercetători. 

De-a lungul timpului conţinutul colaborării noas-
tre s-a schimbat. Acum douăzeci ani ambii am fost 
printre cei care au contribuit la edifi carea învăţămân-
tului economic naţional modern. În noua instituţie 
de învăţământ economic superior – ASEM, profeso-
rul universitar, doctorul habilitat Matei Constantin se 
angajează plenar în managementul subdiviziunilor 
structurale – catedră și facultate. Cu toate acestea, nu 
se lasă de dăscălia și explorarea geografi ei, devenind 
o personalitate de referinţă în tagma geografi lor și în 
comunitatea cadrelor didactice universitare.

Pe parcursul anilor activităţile de cercetare ale pro-
fesorului Matei Constantin au menţinut viu interesul 
meu, format încă în anii de adolescenţă, pentru ge-
ografi e. Permanent mi-au stârnit curiozitate temele 
știinţifi ce de care era preocupat Constantin Matei – 
Transformările socioeconomice din zonele rurale, Im-
pactul migraţiei populaţiei asupra situaţiei demografi -
ce, Raport de stare a naţiunii etc. Acestea, importante 
și actuale, plasate la intersecţie de știinţe, abordate din 
optici netradiţionale și atacate cu curaj s-au fi nalizat 
de fi ecare dată cu cunoștinţe noi despre natură, socie-
tate, economie, industrie, agricultură, demografi e etc.

Monografi ile, printre care menţionez lucrarea fun-
damentală Geografi a economică și socială mondială, 
și articolele știinţifi ce pe problematica actuală a mi-
graţiei, demografi ei, îmbătrânirii populaţiei etc. nu 
numai că m-au alimentat cu cunoștinţe noi, dar mi-au 
sugerat și idei utile în multiplele mele activităţi. Cu de-
osebit interes l-am urmărit la emisiunile tv și radio, am 
citit captivat broșurile de popularizare a problematicii 
geografi ce, ecologice, demografi ce etc. Toate acestea 
fi ind de o rară profunzime și importanţă, claritate și 
eleganţă, rigurozitate și logică au fost și rămân a fi  de 
maximă efi cienţă și sporită utilitate.

Comunicarea cu Matei Constantin întotdeauna 
este o posibilitate de extindere a propriei cunoașteri, o 
oportunitate de îmbogăţire spirituală, o eventualitate 
de atingere de valorile naţionale, o putinţă de reașeza-
re a ideilor umaniste.

… Nestăvilit se scurge timpul. Are loc reconcepe-
rea valorilor și revizuirea principiilor, acţiunii uneori 
îndoelnice. Și totuși potenţialul socio-uman progre-
sează. Pentru că există asemenea slujitori ai știinţei și 
învăţământului precum este Constantin Matei.

Oleg STRATULAT

ACADEMIA IDEILOR 

Evoluția indicelui din noiembrie 2010 pînă în februarie 2011
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Devine deja o tradiție ca în cadrul 
marii familii a facultății “Finanțe” a 
Academiei de Studii Economice să se 
desfășoare anual concursul intelec-
tual “Brain Ring”. Ghidați de motto-ul 
“ Dacă se mișcă, taxează-l;/ Dacă încă 
se mișcă, reglementează-l;/ Dacă s-a 
oprit, subvenționează-l” la data de 
17 martie, studenții din anul II si III ai 
acestei facultăți s-au avîntat într-un 
frumos joc al minții, ingeniozității, 
intelectualității cu tematica „Fiscalitate 
și Finanțe Publice”, unde au demonstrat 
apte cunoștințe în domeniul fi nanțelor 
și fi scalității. Concursul a fost organizat 
de către Decanatul facultății de Finanțe 
și Consiliul Studențesc al facultății 
Finanțe.

Cele patru echipe intrate în concurs 
„Monopolul Verde”,“Scut Fiscal”, “Cod Fis-
cal” și “CCCEC” au fost apreciate de un 
juriu exigent, condus de către dl Nico-
lae Platon, șef al Inspectoratului Fiscal 
Principal de Stat, cît și de alți invitați 
speciali: Anastasia Certan, Aurelia Sali-
cova, Angela Baurciulu. Cu un cuvînt de 
salut a venit și rectorul ASEM, domnul 
Grigore Belostecinic, care a susținut și 
a încurajat toți participanții echipelor. 

Dând start concursului în care 
cunoștințele își spun cuvântul, căpita-
nii echipelor Doina Cauș (“Monopolul 
Verde”), Alexandru Buliga (“CCCEC”), 
Stanislav Madan (“Scut Fiscal”) și Dan 
Lambos (“Cod Fiscal”) au avut să-și 
prezinte membrii echipei într-un mod 
cît mai deosebit. În semifi nală, au in-
trat să se dueleze câte două echipe, 
iar echipele câștigătoare s-au califi cat 
în fi nală. Gheața a fost spartă de către 

echipele “Monopolul Verde” și “Scut Fis-
cal”, câștigătoare devenind echipa “Mo-
nopolul Verde” cu scorul de 5:4. Luptă 
aprigă s-a încins și între echipele “Cod 
Fiscal” și “CCCEC”, care ajunși la sco-
rul de 4:1 li s-a propus să lase la masa 
de joc un singur jucător astfel acesta 
având șansa să acumuleze două punc-
te pentru fi ecare răspuns corect, însă 
în cele din urmă echipa “Cod Fiscal” s-a 
califi cat în fi nală cu scorul de 5:1.

Între runde, au fost prezentate dan-
suri și scenete ale echipei TVC care au 
impresionat publicul spectator, cât și 
invitații speciali.

Emoții mari, răspunsuri prompte 
cu elemente de ingeniozitate, rapidita-
te și umor de asta ne-au convins cele 
două echipe “Monopolul Verde” și “Cod 
Fiscal” califi cate în marea fi nală. După 
un lung și acerb duel, într-un sfârșit, au 
fost desemnați cîștigători și cei mai tari 
competitori echipa “Cod Fiscal” , învin-
gând cu scorul de 5:1. În urma totali-
zărilor membrii juriului au desemnat 
și cel mai bun jucător al concursului, 
acesta fi ind Doina Cauș, căpitanul echi-
pei “Monopolul Verde”. 

Câștigătorii Brain Ring-ului au pri-
mit “Enciclopedia plătitorului de im-
pozite” în patru volume, certifi cate în 
valoare de 250 lei pentru orice servicii 
Starnet,”Memorii” de Mihail Manolescu 
din colecția Băncii Naționale în două 
volume, precum și alte cadouri din 
partea catedrei acestea fi ind înmânate 
de către Nicolae Platon, șeful Inspec-
toratului Fiscal Principal de Stat. Toate 
aceste premii au fost oferite din partea 
sponsorilor : Inspectoratul Fiscal Princi-

pal de Stat, Starnet și Victoriabank care 
și în acest an au fost alături de marea 
familie Finanțe.

“În Republica Moldova cresc și se 
dezvoltă noi fi scaliști. Încă de la înce-
put am văzut azartul echipei “ Cod Fis-
cal”, care a demonstrat că este cea mai 
bună echipă în cele din urmă. Pentru a 
deveni un adevărat fi scalist trebuie să 
întrunești o serie de cerințe, însă prima 
și cea mai importantă cerință este să ai 
capacitate analitică de a gândi. Ceea ce 
am concluzionat astăzi este că ASEM-ul 
are cu ce se mîndri, are potențial și nu 
în cele din urmă are gândire analitică, 
lucru care îi va avantaja pe cei care vor 
dori să-și continue aspirațiile în dome-
niul fi scalității sau a fi nanțelor publice”, 
a menționat domnul Nicolae Platon.

Cu câteva impresii despre concurs 
ne-au bucurat și participanții Brain Ring-
ului: 

Doina Cauș, căpitanul echipei 
“Monopolul Verde” :

“A fost un concurs foarte bine pre-
gătit și desfășurat la un nivel înalt. Cu 
certitudine acest concurs va rămâne 
în memoria mea drept unul dintre cele 
mai dinamice și interesante concursuri 
studenţești la care am participat. At-
mosfera creată a contribuit substanţial 
la intensifi carea spiritului de competi-
ţie, dar a fost benefi că și pentru gene-
rarea unor răspunsuri originale. Pentru 
acest concurs am început să mă pre-
gătesc din primele zile de facultate la 
disciplina de studiu „Finanţe Publice”, 
continuând în anii următori cu cele-
lalte discipline în domeniul fi scalităţii. 
Astfel, doresc să evidenţiez faptul că 

BRAIN RING DE EXCELENŢĂ

trebuie să luăm cât mai multe cunoș-
tinţe de la cursuri pentru a obţine un 
randament maxim aplicându-le.  Îmi 
doream un joc interesant și plin de ver-
vă, ceea ce și a avut loc de fapt. Evident 
că mi-am dorit locul întâi pentru echi-
pa mea „Monopolul Verde”, dar oricum 
am avut o prestaţie destul de bună. Toţi 
participanţii au fost foarte bine pregă-
tiţi, deci, evident nu m-am așteptat să 
fi u desemnată drept cel mai bun jucă-
tor. M-am bucurat enorm pentru acest 
titlu, pentru mine a fost o surpriză’’

Alexandru Buliga, căpitanul 
echipei “CCCEC ”

 “Concursul mi-a lăsat impresii foar-
te bune. Nu prea m-am pregătit fi indcă 
m-am bazat mai mult pe cunoștințele 
mele acumulate în timpul anilor de 
studii. La capitolul organizare acesta 
mai are de crescut din punct de vedere 
tehnic, în rest totul a fost super”, a măr-
turisit.

“În general, ca idee, orice activitate 
cu caracter intelectual merită a fi  apre-

ciată, iar Brain Ringul nu face excepție 
din așa gen de activități. E un concurs 
interesant dacă se joacă punându-se 
accent pe viteza de gîndire și pe exac-
titate. Pregătirea de bază a fost cînd 
am studiat materiile din domeniul 
fi scalității. Cu aproximativ o săptămână 
înainte de concurs am făcut o sinteză 
a ceea ce știu și am atras atenția la as-
pectele mai interesante și mai specifi -
ce.Îmi place competiția și spiritul ei și 
normal că m-am așteptat la o victorie, 
dar din motive mai mult subiective 
decît obiective nu a fost să fi e. Oricum 
vor mai exista oportunități de mani-
festare așa că o iau ca pe o experiență 
utilă”, a recunoscut Stanislav Ma-
dan, căpitanul echipei “Scut Fiscal”.
Mulțumiri și succese tuturor 
participanților care au avut curaj și 
puteri de a-și iniția și de a-și manifesta 
capacitățile în cadrul acestui Brain Ring 
de Excelență !

Nadejda BORTA

Și în acest an de studii, studen-
ţii de la Drept, facultatea „Economie 
Generală și Drept”, sunt implicaţi în 
seria de victorine tematice, devenite 
tradiţionale în topul activităţilor ex-
traacademice. 

„Principiul nediscriminării în rela-
ţiile de muncă” – sub acest generic, 
la 17 martie curent, studenţii gru-
pelor D 291, D 292, D 293 și D 295 
au format trei echipe, într-un con-
curs intelectual, dar și umoristic.

„LEGEA”, „Work & Money”, „Patro-
nii” au dat start primei probe, pre-
zentarea echipelor, unde fi ecare 
și-a pus în joc imaginaţia și creati-
vitatea. Au realizat câte un fi lmuleţ 
distractiv, au jucat mici scenete 
– toate având în vizor respectarea 
principiului nediscriminării în re-
laţiile de muncă dintre patron și 
angajat. Tradiţionala probă inte-
lectuală a fost una mai dinamică, 
întrucât reprezentanţii echipelor 
și-au adresat reciproc întrebări, iar 
din partea juriului li s-a acordat cîte 
o speţă.

Principiul non-discriminării a 
dominat și la prezentarea temei de 
acasă, cea de-a treia probă propusă 
concurenţilor. Participanţii au im-
provizat niște scenete ce au refl ec-
tat de fapt realitatea din societatea 
noastră, prezentate într-un mod 
ironic, dar hazliu: „Care este oferta 
de muncă pe piaţa muncii”, „Cum 
arată un târg al locurilor de muncă”, 
„Cum se desfășoară un interviu de 
angajare”, „Cine dintre potenţialii an-
gajaţi au anumite avantaje, în defa-
voarea celorlalţi”, „Care sunt relaţiile 
de muncă angajator-angajat” etc.

A fost o luptă pe cinste, deoare-
ce, pe tot parcursul victorinei, echi-
pele s-au prezentat la nivel. 

Invitaţii speciali, decanul facul-
tăţii „Economie Generală și Drept”, 
dl .Dorin Vaculovschi, conf. univ. și 
șef-catedră Drept Privat, dl. Evlam-
pie Donos, conf. univ., au apreciat 
efortul studenţilor de a se încadra 
armonios și în alte activităţi, pe lân-
gă orele de curs.

Juriul, alcătuit din: Aliona Cio-
cîrlan, prodecan EGD, conf. univ., 
Irina Maxim, magistru în drept, 
Maria Demerji, dr. în drept, Natalia 
Ciobanu, magistru în drept și Dina 
Arnăut, studentă, an. IV, drept, au 
decis următorul clasament: 63 de 
puncte pentru echipa „LEGEA” și 65 
pentru „Patronii”. 

Cu 71 de puncte, „Work & Mo-
ney” s-au dovedit a fi  cei mai des-
curcăreţi și la capitolul inteligenţă, 
și la umor.

„Studenţii de la Drept sunt 
deschiși provocărilor, din an în an 

sunt tot mai creativi, mai ingenioși. 
Bravo pentru implicare, curaj și ac-
tivism”, a subliniat Aliona Ciocîrlan, 
prodecan EGD, președintele juriu-
lui.

Irina Maxim, magistru în drept, 
a menţionat: „Ceea ce am văzut 
astăzi, pe scenă, refl ectă un ade-
văr necontestat, dar noi, împreună 
cu voi, tinerii de astăzi, tindem să 
schimbăm spre bine, să eliminăm 
discriminarea în relaţiile de muncă”.

„Victorina la dreptul muncii a 
fost o manifestaţie a studenţilor 
care văd prezentul așa cum este, 
dar care vor să schimbe viitorul, or 
toţi participanţii au jucat diferite 
roluri, mai mult sau mai puţin dis-
criminatorii. Rolul nostru e să lup-
tăm cu măsurile de discriminare, 
corupţia și fărădelegile societăţii”, a 
spus una dintre participante, Olga 
Popa (D 295). 

„Desigur nu a fost totul perfect, 
or timpul puţin de pregătire și-a 
spus cuvântul. A fost distractiv, am 

reușit să aducem mai mult zâmbet 
și voie bună pe feţele spectatorilor, 
juriului, luând în derâdere unele 
probleme strigente – discrimina-
rea, munca neremunerată, neplăti-
rea salariilor, concedierile neadec-
vate etc.”, a adăugat Alina Perjovsca-
ia (D 295).

„Victorina organizată în cadrul 
disciplinei ,,Dreptul muncii” a fost 
un prilej de a ne afi rma și a ne ve-
rifi ca potențialul la nivel de echipă. 
Am avut parte de momente unice, 
frumoase ce ne-a unit. Pentru noi, 
a fost prima experiență, primele 
emoții, dar, ca rezultat, am obținut 
ceea ce ne-am propus. Nu am vrea 
să ne oprim aici, ci să ne manifes-
tăm în continuare, având ca sprijin 
profesorii ce ne susțin și un anturaj 
bine organizat”, a menţionat Olesea 
Magaleas (D-292).

“Credem că anume echipa 
noastră a ieșit învingătoare, deoa-
rece ne-am pregătit insistent, am 
fost uniţi, am respectat regulile, 

tematica victorinei și desigur am 
aplicat cunoștinţele primite în ca-
drul orelor practice și teoretice la 
Dreptul Muncii, care sunt intere-
sante și atractive”, a concluzionat 
Silvia Gulea (D-292.)

Alexandra Tighineanu, magis-
tru în drept, organizator principal 
al victorinei, a declarat: „Principiul 
nediscriminării în relaţiile de mun-
că este o temă foarte actuală și des 
întîlnită în relaţiile de muncă din 
ţara noastră, în special discrimina-
rea dintre bărbaţi și femei, discrimi-
narea pe criteriul vârstei sau, și mai 
nou, în prezent, discriminarea pe 
baza orientării sexuale. 

“Studenţii s-au dovedit a fi  foar-
te interesaţi, insistenţi, veneau cu 
idei noi, cu propuneri, s-au fi lmat, 
au înscenat, s-au implicat foarte ac-
tiv și în problemele organizatorice 
și, cel mai important, au dovedit 
cunoștinţe în domeniul studiat, iar 
eu m-am convins că orele petrecu-
te nu sunt în zadar”, a mai adăugat 
Alexandra Tighineanu.

Fiecărui participant, la fi nal de 
victorină, i-a fost înmânat câte un 
certifi cat de participare, aplauze 
și mulţumiri din partea celor pre-
zenţi.

Aici nu se încheie lanţul mani-
festaţiilor de la Drept, următoarea 
activitate preconizată este o masă 
rotundă, dedicată Zilei Internaţio-
nale a Proprietăţii Intelectuale, cu 
participarea studenţilor specialită-
ţii de drept, cât și cei de la facultăţi-
le de economie.

Alina CODREANU

Nediscriminarea în relaţiile de muncă
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În cadrul conferinţei ONU de la Rio 
de Janero, asupra mediului înconjurător 
la 22 decembrie 1992 a fost aprobată 

hotărârea prin care ziua de 22 martie a 
fost declarată Ziua Mondială a Apelor, iar 
anul 2011 a fost declarat de ONU – Anul 

În fi ecare an, primăvara este aștep-
tată ca o rază caldă de soare, ca un nou 
început, trezind în oameni dorinţa de 
muncă și amplifi când nerăbdarea de a 
face lucruri noi, dintre cele mai frumoase.

Pentru catedra „Finanţe și Contabili-
tate” a CNC ASEM, primăvara este aștep-
tată și pentru un alt eveniment frumos 
și anume desfășurarea decadei catedrei. 
Anume în această perioadă, fi ecare pro-
fesor și elev, întru-un fel, își relatează cu-
noștinţele și performanţele.

Învăţarea este misiunea de bază a fi e-
cărui tânăr, dar poate fi  și o plăcere, atunci 
când eforturile depuse sunt răsplătite pe 
măsura realizărilor frumoase, fi ind con-
siderată ca un angajament, deoarece ea 
obligă la o realizare și mai mare.

Misiunea profesorului e de a motiva 
potenţialul intelectual. An de an ne con-
vingem că elevii colegiului nostru sunt 
niște copii aleși, cu potenţial foarte înalt, 
cu o însetare de cunoștinţe. 

În acest scop, catedra „Finanţe și 
Contabilitate” organizează decada cate-
drei, care, în acest an, a avut loc în peri-
oada 9-16 martie. Activităţile organizate 
au fost diverse și, sperăm noi, utile. Ele 
au permis elevilor atât să cunoască lu-
cruri noi de la invitaţi, cât și să aibă po-
sibilitatea de a se implica singuri, căpă-
tând o experienţă, care îi învaţă doar ce 
se poate învăţa.

Activităţile au avut un impact cog-
nitiv și educaţional. În cadrul întâlnirii 
elevilor cu absolvenţii specialităţii „Con-
tabilitate”, organizată de către Viorica 
Chiriac, a avut ca scop relatarea de către 
absolvenţi a efi cienţei studiilor efectua-
te la CNC și nivelul de încadrare a aces-
tora în câmpul de muncă.

Deosebit de importantă a fost masa 
rotundă cu genericul: „Trecerea de la 
Standardele Naţionale de Contabilitate la 
Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară”, organizată de Marina Iovu-
Carauș. În calitate de invitaţi, au fost: 
Iana Cane-Roibu - consultant al direcţi-
ei metodologiei evidenţei contabile și 
audit al Ministerului Finanţelor și Olga 
Edrenicov – contabil-șef SRL „SohoClub”, 
care le-au împărtășit elevilor experienţe-

le din domeniul dat. Problema racordării 
Standardelor Naţionale la cele Inter-
naţionale de Raportare Financiară este 
destul de actuală, care pune pe gânduri 
experţii contabili, companiile interna-
ţionale, structurile asociative de profi l, 
care depun numeroase eforturi în orga-
nizarea unor evenimente care aduc la 
cunoștinţa profesioniștilor contabili ce 
sunt SIRF, cum se aplică, de ce este ne-
voie de SIRF. Decizia asupra temei în ca-

uză a survenit din faptul că elevii noștri, 
în calitate de viitori specialiști, trebuie să 
fi e la curent cu modifi cările care au loc zi 
de zi în domeniul contabilităţii.  

O efi cacitate deosebită pentru pro-
fesori a avut lecţia informativă: „Popu-
larizarea legislaţiei fi scale cu întocmirea 
Declaraţiei cu Privire la Impozitul pe Ve-
nit al persoanelor fi zice și Fișa Personală 
de evidenţă a cadrelor”, care a avut ca 
scop îndrumarea profesorilor referitor 
la metoda de completare a declaraţiei 
cu privire la impozitul pe venit a persoa-
nelor fi zice, precum și calculul reţineri-
lor din salariu și a impozitului pe venit 
propriu zis. Această manifestaţie a fost 
posibilă datorită implicării profesorilor 
Nadejda Boșcaneanu și Eugenia Ciorbă.

Decada a culminat cu conferinţa ști-

Conferinţa ştiinţifi că din 22 martie cu tematica 

„Apa – leagănul vieţii” 
ÎN VIZIUNEA INTERDISCIPLINARĂ

Curată fi e apa

În veci pe acest – Pământ

Căci apa şi viaţa ne sunt legământ.

„Apa este miracolul vieţii care elucidează trei stări de 
agregare: Copilăria, Adolescenţa, Maturitatea.” 

 (G. Vieru)

Internaţional al Chimiei.
„A căuta adevărul despre Apă este 

și ușor, și greu, fi indcă, evident, nimeni 
nu-l poate pătrunde în întregime, nici să 
– l observe, dar fi ecare adaugă câte pu-
ţin la cunoștinţele noastre și din totalita-
tea acestor fapte se constituie o imagine 
grandioasă despre Apă”

(Aristotel)
- Obiectivul primordial al conferin-

ţei știinţifi ce este consolidarea compe-
tenţei la elevi , de gândire știinţifi că și a 
competenţei valorice pentru a aplica în 
practică, cunoștinţele achiziţionate în 
cadrul orelor de curs. 

De ziua mondială a Apei în incinta 
sălii Nr. 5 a bibliotecii „E. Hrișcev” sub egi-
da organizatorilor conferinţei Gutium 
Victoria și Saca Nina,  participanţii au dat 
dovadă de mult entuziasm, creativitate, 
cunoștinţe profunde, măiestrie în comu-
nicare și prezentare.

La conferinţă au fost prezentate 21 

lucrări știinţifi ce, 9 de la disciplinele lice-
ale și 12 de la disciplinele de specialitate, 
care au fost apreciate de membrii juriului:

Maria Sandu – vice-directorul Insti-
tutului de Ecologie și Geografi e din repu-
blica Moldova

Nicu Vrednic – consilierul Ministru-
lui Mediului

Ion Capiţa – revista „Natura”
Vera Munteanu – profesor de chi-

mie, grad didactic I, liceul teoretic din s. 
Ulmu, Ialoveni

Valentina Melihov – șefa bibliotecii 
CNC al ASEM

Premiul mare a fost acordat elevei 
grupei  CON – 283, Meico Ana cu lucra-
rea știinţifi că „Apa în fenomenele fi zice” 
, coordonator știinţifi c Mîţu Gheorghe, 
grad didactic I pentru disciplinile liceale.

La disciplinele de specialitate, pre-
miul mare i-a revenit elevelor Gordienco 
Otilia și Bucliș Dumitriţa, grupa CON – 
283, cu lucrarea știinţifi că „Poluarea ape-
lor și efectele poluării apelor oglindite în 
informatică” , coordonator știinţifi c Uzu-
nova Ludmila, grad didactic I.

Locu I pentru disciplinele liceale a 

fost acordat elevelor grupei TUR- 281 
Dulgher Maria, Ţugulea Mădălina și Albu 
Cristina cu lucrarea știinţifi că „Motivul 
Apei în literatura română”, coordonator 
știinţifi c Pleșca Lidia , grad didactic su-
perior.

Locul I pentru disciplinele de speci-
alitate s-a decernat elevei grupei COM – 
273 Buruiană Irina, coordonator știinţifi c 
Sălcuţan Aliona, grad didactic II, magis-
tru în drept.

Atât elevii care au obţinut premiul 
mare, locul I cât și ceilalţi cu locurile II, 
III și menţiune au fost premiaţi cu cupe, 
medalii și diplome. De asemenea au fost 
premiaţi și profesorii care au conlucrat 
cu elevii participanţi.

 Toţi participanţii au rămas mulţu-
miţi, sperăm ca asemenea conferinţe cu 
viziune interdisciplinară să fi e organiza-
te anual la diferite tematici.

Decada catedrei de specialitate - 
activitate efi cientă de motivare a tinerilor

„Marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci 
prin perseverenţă”

            (Samuel Johnson)

inţifi că, devenită o tradiţie, care a avut 
drept generic; „Tendinţele implementării 
noilor tehnologii informaţionale în econo-
mia Republicii Moldova”. Tema abordată 
este destul de actuală, dar totodată și 
oportună pentru sistemul economic al 
ţării noastre. În acest scop, participanţii 
au optat pentru un sector destul de larg, 
începând cu tehnologiile în sectorul pu-
blic, comerţ, educaţie, sistemul bancar, 
ajungând până la tehnologiile din do-
meniul automobilelor. În program, s-au 
înscris 14 participanţi și concurenţa a 
fost destul de acerbă.

Elevii au fost bine pregătiţi, utili-
zând exemple și programe concrete, 

având prezentări bine gândite, însoţite 
cu scheme, diagrame și fi lmuleţe. Ast-
fel, participanţii au avut posibilitatea de 
a studia diferite abordări, depunând o 
muncă enormă, toate acestea efectuate 
în scopul de a cunoaște cât mai multe 
lucruri noi, inovatoare și interesante. Fi-
ecare prezentare punea pe gânduri nu 
numai membrii juriului, ci și pe cei pre-
zenţi în sală, creând situaţii problemati-
zate, stimulând gândirea economică a 
participanţilor. Juriul a rămas foarte im-
presionat de evoluţia tinerilor din sală, 
oferind următoarele premii:

Diplomă „Premiul Mare” – Maria Pi-
tropov, gr. CON-284

Diplomă de gradul I - Cristina Russu, 
gr. MER-271; Otilia Gordienco, Anna  Me-
ico gr.CON-283                      

Diplomă de gradul II  - Alina Pi-
jevscaia, Eugen Cebotari, gr. CON- 274, 
Vasile Lupan,  gr. CON–282                       

Diplomă de gradul III – Anton Balta, 
Veaceslav Comanac, gr. COM-273; Olga 
Lucovnicova, Violina Olaru, gr. CON-274                                 

S-au acordat menţiuni la 6 categorii: 
1. „Actualitatea temei” – Natalia 

Ștefîrţă, gr.CON– 282
2. „Prezentarea comunicatului”– 

Olga Clima, Dorina Scripnic, gr. CON–282  
3. „Cel mai bun orator” – Luminiţa 

Mîţu, gr. CON-282
4. „Utilitatea practică” – Elena Pas-

cal, gr. CON-272
5. „Novaţie” – Nadejda Onofrei, gr. 

CON-281
6. „Originalitatea argumentărilor” 

- Lilia Ioviţă, gr.CON-273
O altă activitate interesantă a fost 

Concursul economic cu tematica: „Esen-
ţa sistemului de credit. Piaţa capitalurilor 
de împrumut și rata dobânzii”, organizat 
de către Lia Popovici, a avut ca partici-
panţi, elevii grupelor CON-282 și CON-
283. Aceștia au aut cinci probe care au 
stat la baza notării și aprecierii răspun-
surilor date, care au fost dintre cele mai 
cugetate, coerente și corecte. Este îmbu-
curător faptul de câtă tenacitate și devo-
tament au dat dovadă elevii concurenţi, 
mobilizându-se la fi ecare întrebare și în-
cercare la care au fost puși.

De fi ecare dată, când sunt organi-
zate astfel de activităţi noi, profesorii își 
dau seama de faptul cât de receptivi și 
dornici de noi experienţe sunt elevii.       

Decada a fi nalizat cu concursul ga-
zetelor de perete, organizat de profe-
sorii specialităţii drept, cu prilejul Zilei 
juristului, care a dat posibilitate elevilor 
anului I de a-și expune viziunea asupra 
noţiunii de drept, de necesitatea și locul 
acestuia în viaţa cotidiană.

Sistematizând cele relatate, aș putea 
spune că succese noastre se datorează 
copiilor, iar succesele lor sunt deopotrivă 
și succesele noastre, graţie colaborărilor și 
studiilor efectuate. Nimic nu ar fi  cu putin-
ţă, dacă nu ar exista un parteneriat educa-
ţional fără de care nu am avea roade.  

Marina IOVU-CARAUŞ, 

şef-catedră „Finanţe 

şi Contabilitate”, CNC

Profesoară de contabilitate, 

grad didactic II

Viitorii 
economişti 

sunt informaţi 
despre EUBAM

La 9 martie curent, elevii 
anului IV, specialitatea 
Turism, au avut posibilitatea 
de a fi  informaţi despre 
Misiunea Uniunii Europene 
de Asistenţă la Frontieră 
în Moldova şi în Ucraina 
(EUBAM), în cadrul unei 
conferinţe, organizată de 
Cristina Ţurcanu şi Tatiana 
Moraru, expert din România. 

Timp de două ore, tinerii 
au fost informaţi despre scopul 
EUBAM și structura acelei Uniunii 
Europene spre care tindem. 
S-a vorbit despre evoluţia UE, 
moneda și piaţa unică, simbolurile 
și libera circulaţie, avantajele 
și dezavantajele integrării R. 
Moldova în UE.

A fost abordată tema 
studiilor în strinătate și, nu în 
ultimul rând, a securităţii, a 
normelor care trebuie respectate. 
Organizatorii au rezervat timp 
și pentru opiniile elevilor, astfel 
ei au avut posibilitatea de a 
obţine răspunsuri și argumente 
certe referitor la întrebările 
expuse. Elevii au fost interesaţi 
de avantajele și dezavantajele 
pe care le obţin statele 
europene, acceptând moneda 
unică europeană. Ca și viitori 
economiști, au fost interesaţi 
de oferta locurilor de muncă pe 
piaţă și de studiile în străinătate. 
Acestă conferinţă a reprezentat 
una dintre activităţile propuse 
elevilor în cadrul decadei Catedrei 
“Economie, Turism, Servicii”. 
Ulterior, pentru monitorizarea 
tinerilor privind problemele 
economice în R.Moldova, vor avea 
loc și alte activităţi interesante. 

Cristina 

BUDURIN-FURCULIŢĂ
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La 25 februarie curent, în cadrul decadei Catedrei „Co-
merţ, Merceologie şi Tehnologii”, ediţia a VII-a, în aula bl. 
A, ASEM, a avut loc un concurs economic între elevii speci-
alităţilor „Merceologie” şi „Comerţ”. 

Coordonatoarele, dna Diana Voinesco și dna Natalia Mo-
ţoc, împreună cu elevii grupelor de Comerţ și Merceologie 
și-au propus drept obiectiv prezentarea  specialităţilor într-o 
formă diferită de anii precedenţi, mult mai distractivă și intere-
santă pentru public. 

Moderatorii concursului au fost Radu Lupan și Ala Rotaru. 
Plini de emoţii constructive și bună dispoziţie, elevii din cele 
două tabere, la prima probă, au prezentat specialităţile la care 
studiază, strecurând, în discursuri, și câteva glume pentru a în-
viora publicul. Îmbinând umorul cu cunoștinţele teoretice adu-
nate în cadrul orelor, echipele au reușit să prezinte specifi cul și 
importanţa cunoașterii specialităţilor, în cadrul unei economii 
de piaţă. Concurenţii au reușit să-și demonstreze capacităţile 
creative la proba „Creativitatea”, la care echipa merceologilor 
a confecţionat un ambalaj pentru biscuiţi, iar echipa comerţu-
lui a confecţionat un ambalaj pentru cămăși, conform tuturor 
standardelor de marcare. „Concursul căpitanilor” a descoperit 
abilităţile de lider ale conducătorilor echipelor: Ecaterina Pa-
nuș, căpitanul echipei „Merceologie” și Felicia Luciatrinco, că-
pitanul echipei „Comerţ”. Cea mai strânsă concurenţă s-a ma-
nifestat la proba „Concursul întrebărilor”, la care participanţii au 

încercat să răspundă corect la întrebările adversarilor, pentru a 
obţine un punctaj maxim. 

Victoria, cu o diferenţă mică dintre punctaje, au obţinut-o 
Merceologii, care au putut să-și stăpânească emoţiile și să facă 
o prezentare la nivel. 

Totuși, premiul mare a rămas în mâinile umorului, iar zâm-
betul de pe faţa spectatorilor a reprezentat o apreciere a trudei 
participanţilor. 

Mariana MUNTEANU

Strunele chitarei și notele muzicale 
sunt prietenii lui fi deli, iar piesele interpre-
tate de el sunt pe placul tinerilor Colegiu-
lui Naţional de Comerţ. 

Radu Zgardan, deja patru ani consecu-
tiv, este câștigătorul celor mai prestigioase 
concursuri muzicale la nivel naţional. Viito-
rul economist sau poate viitorul interpret 
de talie internaţională ne-a relatat despre 
victoriile obţinute și planurile pe viitor în 
domeniul muzicii.

- Prezenţa ta, la activităţile cultura-
le, care au loc în colegiu ,devine o tradi-
ţie pentru spectatori, iar interpretarea 
pieselor din repertoriul propriu sunt 
adorate de publicul larg. Ce reprezintă 
pentru tine muzica și cine te-a determi-
nat să devii parte a ei ? 

- Trăiesc în muzică și mă regăsesc în 
ea. Nu pot spune că cineva m-a determi-
nat să devin parte a muzicii. De mic copil, 
am înţeles că doar ea îmi reprezintă per-
sonalitatea. Mai târziu, am fi nisat Școala 
Muzicală din Soroca ,,Eugeniu Coca”,  cu 
succese foarte bune la specialitatea pian. 
La aceeași  instituţie, am absolvit și  speci-
alitatea chitară. Sunt deja 12 ani de când 
fac muzică.

- Când a fost debutul tău în lumea 
muzicii și care sunt cele mai importante 
victorii obţinute în acest domeniu? 

- Cred că sunt premiul II și III la Con-
cursul ,,Chantons amis“, concurs de talie 
naţională. La ultima ediţie, am reușit să 
iau, în sfârșit, Premiul Mare!!!Bineînţeles, 
aș remarca și Premiul Mare la Concursul 
naţional ,,Ars Adolescentina”, ediţia 2010. 
Am reușit să cuceresc premiul mare la con-
cursul în diferite limbi ,,Unitate prin diver-
sitate”, organizat de dna Svetlana Manuil. 
Cât despre prima piesă, am scris-o la vârsta 
de 11 ani, tematica fi ind “Dragostea pentru 
mamă”.

- La concursul “Ars Adolescentina”, 
organizat la sfârșitul anului 2010, ai 
obţinut Premiul Mare. Ai dat dovadă de 
un mare talent și dragoste pentru arta 
muzicii. Care au fost difi cultăţile și ce 
te-a impresionat cel mai mult la acest 
concurs ?

- “Ars Adolescentina” este un concurs 

organizat la un nivel foarte înalt, de  spe-
cialiști în domeniu. Mulţumesc organiza-
torilor pentru existenţa acestui concurs, 
care oferă posibilitatea de a descoperi 
noi talente și de a promova tinerii de azi. 
Nu pot spune că am întâlnit dificultăţi 
la acest concurs. Sincer să fiu, nu m-am 
așteptat la cel mai bun rezultat, fiindcă 
participanţii s-au manifestat destul de 
bine.

- Este greu să combini activităţile de 

la colegiu cu ocupaţiile care îţi reprezin-
tă deja sensul vieţii. Unde găsești puteri 
pentru a fi  la înălţime? 

- Nu este ușor să îmbini muzica cu stu-
diile de la colegiu  și cele de la ASEM. Însă, 
pentru a fi  la nivel, este nevoie de dorinţă 
și muncă, astfel reușesc să mă menţin la 
înalţime. Trei ani la rând, am participat la 
olimpiada zonală la limba franceză, unde, 
de fi ecare dată, m-am învrednicit de lo-
curi premiante. În 2009, am participat și la 
olimpiada republicană.

- Mai nou, practici și box?
- Exact, și nu e prima dată când iau 

parte la competiţiile organizate de Senatul  
Studenţesc al ASEM. Îmi place sportul, face 
parte din viaţa mea.

- Poţi să ne împărtășești câteva din-
tre planurile tale pe viitor? 

- Îmi doresc mult să lansez un album 
propriu. Am început deja să lucrez în 
această direcţie. La momento, am reușit să 
fi nisez câteva piese și cred că publicul le va 
aprecia. Nu este atât de simplu să compui 
muzică. Necesită multă muncă și timp, mai 
ales, atunci când muzica, textul și aranja-
mentul îmi aparţin. Totuși rezultatul mă 
motivează să merg înainte, să progresez 
mai departe. 

- Cum rămâne cu timpul  liber, atunci 
când programul zilei este arhiplin? 

- Încerc să îmi programez ziua în așa 
fel, ca să reușesc să îmi ating scopurile pro-
puse, iar, la sfârșitul zilei, să fi u mulţumit 
de sine. În programul zilnic, se include și 
timpul liber, deoarece un student face tot 
posibilul pentru a le reuși pe toate. 

- Mulţumesc și succese!

Liuba CHIRILOV

Ring intelectual
La 25 februarie curent, în cadrul bibliotecii “Ion Creangă”, a fost lansat rin-

gul intelectual “Libertatea și tradiţia în familia contemporană”. 
Participanţii concursului au fost: Irina Bagrin, Doina Lozarenco, Irina Borș, 

Mariana Soltus și Alina Ţugui. Echipa de fete a fost coordonată de către bibli-
otecara CNC-ului,  dna Valentina Melihova. Adversarii lor au  fost un grup de 
băieţi, care își fac studiile la Liceul “Vasile Alecsandri”. 

Echipele trebuiau să își expună viziunea referitor la corelaţia dintre tradi-
ţiile și libertatea în familia contemporană. Au fost iniţiate dezbateri la tema 
“Soţul și soţia ideală reprezintă prototipul familiei ideale”. Argumente pentru a 
susţine opinii anume au fost aduse referitor la temele: “Certitudinea unei căsă-
torii reușite”, “Unirea dintre două corpuri sau două personalităţi”.

La fi nele concursului, atât echipa colegiului, cât și băieţii de la Liceul “Vasile 
Alecsandri” au prezentat participanţilor și spectatorilor câte un fi lm, realizat la 
tema “Dragostea pentru totdeauna”. 

Niște bărbaţi adevăraţi, participanţii nu au uitat să felicite scumpele dom-
nișoare cu ocazia frumoasei zile de “Dragobete”. 

Spre fi nal, toţi participanţii, pentru implicare activă, au primit diplome și 
câte un maiou de la UNICEF. 

Alina ŢUGUI

Sfârșitul iernii a fost marcat, în cadrul CNC, 
de petrecerea unei lecţii publice cu tematica 
“Mănânc sănătos și rămân tânăr”, moderată de 
către dna Ala Garas și elevii din diferite instituţii 
de învăţământ din Chișinău. 

Tema captivantă, interesul participanţilor 
și tactica ingenioasă  a profesorului de biologie 
au format o armonie de lucru progresist timp de 
două ore. 

Participanţii la această conferinţă, au fost 
elevii de la Liceul “C. Negruzzi”, Liceul “M. Be-
rezovschi”, Colegiul Financiar-Bancar și elevii 
de la CNC. 

Elevii au fost îndrumaţi de următorii pro-
fesori: dna Nely Micușa, dna Ludmila Cerguţă. 
De asemenea, au fost prezenţi de la Liceul “M. 
Berezovschi”, Victoria Zota, elevă, un medic re-
prezentant de la centrul consultativ ”Ciocana”, 
dna Stela Zota și un reprezentant al companiei  
farmaceutice “EGIS”, dnul  Grigore Zaftoni. 

Au fost abordate, cu o înaltă iscusinţă, de 
către toţi participanţii, teme actuale și foarte 
interesante legate de alimentaţia corectă.

Comuicările despre epidemia de obezi-
tate, principiile dietice de bază, băuturile și 
condimentele, problema stresului și oboselii 
cauzată de alimentaţia incorectă, prevenirea 
infecţiilor și cancerului prin intermediul unei 
alimentaţii corecte au fost dintre cele mai in-
teresante. Toate temele au avut menirea de 
a conștientiza primordialitatea unei alimen-
taţii corecte. 

De o atenţie deosebită a avut parte pre-
zentarea comunicării “Antrax-ul”, care repre-
zintă  o tumoare inflamatorie a ţesutului ce-
lular de sub piele, produsă de microbi foarte 
virulenţi, o boală infecţioasă periculoasă de-
pistată într-o gospodărie particulară din sa-
tul Ciocîlteni, r-l Orhei. Cei prezenţi au avut 
ocazia de a viziona imaginile ce ilustrau for-
mele de manifestare ale acesteia, fiind bine-
înţeles, informaţi de măsurile de precauţie.

În confi rmarea unui mod sănătos de via-
ţă, au fost propuse, spre degustare, salată din 
legume și fructe, preparată fără condimente 
sau adaosuri, acestea fi ind apreciate de toţi cei 
prezenţi.

Un alt experiment curios a fost cel efec-

tuat de d-na A. Garas, cu scopul de a de-
monstra puritatea și calitatea apei potabile. 
Dumneaei a utilizat, pentru aceasta, mon-
stre de apă și un aparat de efectuare a elec-
trolizei, rezultatul experimentului îngrozin-
du-i pe toţi. Apa de sub robinet a devenit 
plină cu pete de ulei, iar cea procurată de la 
magazin aproape intactă.

Spre fi nal, am avut parte de o bună povaţă 
din partea dnei Stela Zota,   încurajându-I pe 
toţi să ducă un mod de viaţă cât mai sănătos, 
respectând cele 7 legi ale alimentaţiei corecte, 
ca, mai apoi ţara să benefi cieze de specialiști 
competenţi și sănătoși.

O prezentare aferentă alergiei alimentare 
a fost expusă de dnul Grigore Zaftoni, repre-
zentant al companiei  farmaceutice “EGIS”, enu-
merând diverse forme ale acesteia precum și 
metodele de combatere și tratare. 

Această lecţie publică și-a îndeplinit obiec-
tivul de propagare a unei 
alimentaţii corecte și raţi-
onale pentru o viaţă feri-
cită și sănătoasă.

Despre impresiile și 
rezultatele obţinute, în fi -
nalul acestei ore demon-
strative, ne-a relatat dna 
Ala Garas.

- Așadar, de ce aţi 
ales anume tema “Ali-
mentaţia corectă” pen-
tru desfășurarea lecţiei 
publice? 

- Am considerat că, 
fi ecare dintre noi trebuie să conștientizeze că o 
alimentaţie corectă ne creează un confort atât 
interior și exterior, cât și un aspect fi zic mai să-
nătos, ceea ce este foarte important, în special 
pentru tineri. 

- Au fost abordate diverse teme referi-
toare la modul sănătos de viaţă, la  alimen-
taţia corectă, printre care și tema “Oraganis-
mele modifi cate genetic”. Ce părere aveţi vi-
zavi de aceste organisme, sunt ele necesare 
omenirii în condiţiile actuale de dezvoltare? 

- Organismele modifi cate genetic au fost 
create, cu mulţi ani în urmă, de către savanţi, 
pentru a soluţiona problema alimentaţiei glo-
bale. OMG-urile sunt mai productive, cu careva 
caractere schimbate intenţionat de către om, 
acestea având un avantaj asupra speciilor exis-
tente. Dacă se creează specii de cartof rezisten-
te la gândacul de Colorado și nu se adminis-
trează chimicale pe parcursul creșterii acestuia, 
dar se introduce gena extrasă de la scorpion, ar 
fi  un benefi ciu, pentru că soiul căpătat ar avea 
capacitatea de a nu fi  distrus de vătămătorul 
principal. 

- Consideraţi că OMG-urile sunt necesa-
re omenirii cu toate avantajele și dezavan-
tajele lor? 

- Părerile sunt diferite, pentru că mulţi con-

sideră că organismele modifi cate genetic nu 
prezintă riscuri pentru sănătate, deoarece gena 
inoculată este luată de la un organism vegetal 
sau animal, deci nu prezintă pericol. Este mult 
mai periculos, după părerea mea, ca plantele sa 
fi e prelucrate cu insecticide, pesticide, ierbici-
de, cu mulţi alţi factori mutageni. 

- Cum aţi defi ni dieta - ca un mod sănă-
tos de viaţă sau ca un mijloc de a pierde din 
greutate? 

- Mulţi cred că dieta este dăunătoare pen-
tru sănătate. Dacă am ţine o dietă strictă peri-
oade îndelungate, ar fi  mult mai nociv, decât să 
ne alimentăm corect zilnic. Dieta este un reme-
diu la care recurgem pentru anumite perioade 
de timp, obţinem un rezultat, dar în schimb, 
după întreruperea acesteia, riscăm să recăpă-
tăm înapoi greutatea. Cred că dieta ar putea 
fi  înlocuită cu un mod sănătos de alimentaţie, 
pentru bunăstarea noastră fi zică și intelectuală. 

- Cum aţi comenta afi rmaţia lui Ben-
jamin Franklin: “Cel mai bun doctor  oferă 
întodeauna cât mai puţine medicamente”? 

- Sunt de acord cu această afi rmaţie, or, 
la etapa contemporană, toţi suntem obsedaţi 
de pastile, pe care le utilizăm la fi ecare stare 
instabilă de sănătate, uneori fără prescripţie 
medicală. 

- Ce așteptări aţi avut de la această lec-
ţie și consideraţi că obiectivele acesteia au 
fost atinse? 

- Consider că fi ecare dintre noi trebuie să 
aibă un mod sănătos de viaţă și sunt convinsă 
că o alimentaţie corectă ne oferă nu numai un 
aspect fi zic și intelectual benefi c, ci ne crează 
și avantajul de a putea transmite  discipolilor, 
membrilor familiei și copiilor noștri  un sfat 
foarte important  – Să mănânce sănătos! Copiii, 
cel mai des, sunt tentaţi să încerce numeroase 
inovaţii de tip fast-food, băuturile energizan-
te, carbogazoase ce conţin coloranţi și aditivi 
alimentari care sunt foarte periculoși. Aș vrea 
să cred că această lecţie și-a atins scopul. Aș 
fi  foarte satisfăcută dacă, cel puţin jumătate 
dintre copiii care au participat, când vor ajunge 
acasă, le vor povesti membrilor familiei unele 
secvenţe care le-au plăcut mai mult despre 
alimentaţia corectă, pentru că nu este atât de 
greu să te alimentezi corect, să rămâi sănătos, 
tânăr și în formă.

- Ce sfat le-aţi putea da tinerilor și nu 
numai acestora, referitor la o alimentaţie 
corectă și un mod sănătos de viaţă? 

- Le-aș dori să fi e cât mai activi, să practi-
ce un sport anume și o muncă intelectuală, să 
consume cât mai multe glucide, fructe și legu-
me, cât mai puţine lipide, proteină vegetală și 
animală în cantitatea necesară. Să poarte ală-
turi de sine buna dispoziţie, deoarece este cel 
mai bun energizant. 

Olga DURLEŞTEAN

Elevul de azi – specialistul de mâine Radu Zgardan – star de CNC
Premiul Mare la  Festivalul  Naţional al Cântecului Francez  

‚’Chantos amis’’,  ediţia a  VIII-a, locul III la Campionatul de box 
ASEM vs USM, ediţia 2011.

Unica frumuseţe pe care o cunosc este sănătatea
Sănătatea este cel mai preţios tezaur al vieţii, care trebuie ocrotit, mai ales în acest secol al riscuri-

lor și îmbolnăvirilor. Un remediu împotriva bolilor este alimentaţia corectă, meţtinerea unei balanţe 
ideale între o minte sănătoasă și un corp sănătos. 
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Primăvară devreme…miros de iarbă verde răspândit 
pretutindeni, adiere de vânt răzleț…melodii line în acord cu 
anotimpul, iar, în centrul acestui feeric peisaj, stă tristă și 
plânge o casă mare, plină de râsetele acelor tineri care abia 
i-au pășit pragul. Se uită și se simte pustiită, sentimente 
de melancolie o încearcă, o tristețe nesăbuită o învăluie. În 
ritmul scurgerii timpului, se scurg și anii de viață, iar, odată 
cu ei, și anii de studenție, cei mai pătimași, cei mai fericiți, 
cei mai dornici de a fi  retrăiți. 

ASEM-ul, cea de doua noastră casă, o “fabrică” de oa-
meni cu sufl et mare, cu spirit de echipă, un focar de creiere 
pasionate de afaceri și economie, un pilon al educației eco-
nomice naționale și europene, un nou început…Simți ade-
vărata valoare a unui lucru doar atunci când îl pierzi sau știi 
că azi, mâine te desparți de “cordonul” care te alimenta cu 
hrană intelectuală, care îți oferea căldură, care te făcea să 
te simți împlinit. Și cine să simtă mai adânc senzația durerii 
și pustiirii lăuntrice dacă nu absolventul, “copilul”, care, în 
curând, își va lua zborul către lumea mare. Întorcând capul 
spre fi la istoriei, sufl etul încearcă sentimente de melanco-
lie, tristețe și dor de acele zile pline de cunoștințe, de acei 
dascăli-părinți care ne-au luminat calea spre cunoaștere, 
spre lucruri bune și utile, care au știut mereu să ne sfă-
tuiască, de acei colegi care ne-au împărtășit peripețiile și 
zâmbetele nevinovate. 

Dascălul, prin argumente ferm expuse, trasează o 
dreaptă de dispersie între rău și bine, pace și război, dra-
goste și antipatie, devotament și trădare. Cea mai mare par-
te a vieții ți-o petreci în compania lor, fi ind lăudat și certat. 
Asemeni părintelui tău la gânduri, fapte, vorbe, te are mereu 
la inimă, deoarece ești viitorul și prosperitatea, iar nivelul 
înălțimilor atinse depinde de dăruirea lui de sine. 

Curios e să afl ăm cum se simt studenții de la facul-
tatea « Economie Generală şi Drept », specialitatea drept, 
aproape «jurişti » cu acte în ordine, pe ultima sută de metri. 
Astfel, am încercat să ne facem loc în agenda lor încărcată, 
venind cu câteva întrebări:
Cum vă simțiți în postura de absolvent ASEM ? 

Ce sentimente vă încearcă?
De cine dintre profesori o să vă fi e dor sau vă 

veți amintiți mai des ?
Povestiți-ne o istorioară hazlie din viața de 

student?
Care sunt aspirațiile d-stră îndată după absol-

vire și care este contribuția ASEM-ului în formarea 
d-stră ca specialist?

Iată și răspunsurile:

Valentin Rotaru, 

student anul IV, gr. D 271 :

« Încă de mic copil, deseori 
mi s-a întâmplat să mă fac cunos-
cut cu fraza: “Viața de student este 
cea mai frumoasă!”. Desigur, în acel 
moment, puțin ce conta asta pentru 
mine, dar acum, când deja sunt, pe 
ultima sută de metri, pot să afi rm cu 
toată încrederea că este adevărat. 
Acum, trăiesc un sentiment de in-
certitudine, întrucât, îmi doresc, pe 
de o parte, să trăiesc viața de student din nou, dar pe de altă 
parte, sunt cucerit de o nouă provocare a vieții și mă refer aici la 
următoarea etapă pe care noi toți, va trebui să o depășim. Sper 
eu să fi e la fel de interesantă și frumoasă ca cea de student. Îmi 
va fi  dor cel mai mult nu atât de profesori, cât de clipele petrecute 
la catedră, când eram nevoit să răspund tema de acasă pe care 
eu adesea nu o făceam la timp și, de ce nu, uneori să susţin 
examenele. Referitor la o istorioară hazlie, hmm...trebuie să mă 
gândesc. Nu cred că aș putea omite victorinele din cadrul ASEM-
ului, la care noi, întotdeauna participam aproape nepregătiți, fi ind 
puși în situația de a improviza totul pe scenă. Trebuie să recunosc 
că ne reușea destul de bine. Cea mai amuzantă situație a fost 
atunci când, la una dintre victorine, la care trebuia să înscenăm 
infracțiunile în RM, ne venise o idee năstrușnică de a lua cu asalt, 
pe neașteptate, în calitate de teroriști înarmați și mascați cu cio-
rapi (ca în fi lmele americane), tot publicul prezent la eveniment, 
inclusiv juriul. Trebuia doar de văzut expresia fețelor lor pentru 
primele 5 secunde, până când și-au dat seama că nu e decât 
o glumă. Probabil au tras o sperietură bună! Am avut ocazia 
să trăiesc și unul dintre cele mai penibile sentimente, în cadrul 
unei alte victorine, unde interpretam rolul de Caesar, astfel în-
cât, la un moment dat, când trebuia să îmi exprim cuvântarea, 
pierdusem darul vorbirii de emoții ce mă copleșiseră, ca, în fi nal, 
să mă transform în toate culorile semaforului. Acum, îmi este 
amuzant și mie, dar atunci... Сe să zic, au fost clipe minunate. 
Întotdeauna mi-am dorit să studiez dreptul, însă viziunile mele 
profesionale au devenit mai clare după anul II de facultate. Eu 
pun acentul foarte mult pe carieră. Poate acest lucru nu este 
binevenit în toate cazurile, dar deocamdată, nu am motive de a 
renunța la ea. Îndată cum voi absolvi ASEM-ul, planifi c să aplic 
la Institutul Național de Justiție, pentru a putea ajunge ceea ce 
îmi doresc cel mai mult la momentul de față, adică procuror și 
adițional, dacă voi dispune de resurse fi nanciare sufi ciente și 
timp, să obțin și titlul de doctor în drept. ASEM-ul a jucat un rol 
activ în formarea mea profesională, cu toate că, acest fenomen 
se datorează mult și dorinței celor care doresc să facă carte și 
să ajungă cineva în viață”.

Maria Vîzdoagă, studentă anul IV, gr. D 271:

„Este un sentiment plăcut, dar în același timp, melancolic. Patru ani de studenție au zburat ca și 
cum ar fi  fost vorba de câteva luni. Am avut clipe frumoase, împreună cu colegii, am împărtășit multe 
evenimente, victorine, conferințe, „baluri” mai puțin ofi ciale etc. O istorioară hazlie, dar stresantă, 
din primul an, a fost ziua în care am fugit toată grupa de la o testare de la obiectul Istoria Dreptului 
Românesc și ne-am dus la pizza. Ca urmare, am primit nota 2 de sus până jos. Acum, mi se pare 
amuzant, dar atunci, tare mai eram stresați, cu atât mai mult că profesorul, de la obiectul respectiv, 
era unul dintre cei mai corecți și severi. Îmi va fi  dor de toți profesorii, deoarece, de la fi ecare, am avut 
câte ceva de învățat, în special de la dna A. Ciocârlan, A. Tighineanu, S. Ceauș, I. Demerji, A. Bâcu, L. 

Rotaru-Maslo, la lecțiile cărora asistam cu plăcere. După absolvire, plănu-
iesc să îmi continui studiile în cadrul unui program de Masterat, iar ulterior, 
să mă încadrez în câmpul muncii. Consider că perioada, în care am fost 
studentă la ASEM, a fost una productivă, am acumulat cunoștințele nece-
sare de specialitate, dar și cunoștințe ce țin de maturitate, responsabilitate 
și valori umane. În concluzie, aș vrea să menționez că, printre activitățile 
curriculare și, mai ales, cele extracurriculare, în care am fost implicată, 
academia mi-a oferit acele șanse de dezvoltare profesională și personală 
care îmi vor fi  utile în viitor, care îmi vor contura activitatea profesională, 
devenind un bun specialist ».

Gheorghe Melinte, student anul IV, gr. D 271:

« Nu mă simt încă absolvent, poate din motiv că sunt prea ocupat la 
moment sau poate din motiv că aș mai ține anii de studenție pentru ceva 
vreme, colegii, profesorii. Chiar dacă, uneori, orele deviau de la pro-
gram, erau totuşi lecții de viață, poate uneori informația de care aveam 
parte, era mult mai valoroasă decât cea care trebuia obținută conform 
programului. Anume din acest punct de vedere al utilității, pentru că ma-
joritatea profesorilor, pe lângă activitatea didactică, mai practicau și avo-
catura sau cum este posibil până la o vreme, reprezentarea. Probabil 
dor are să-mi fi e de fi ecare profesor în parte, pentru că fi ecare dintre ei 
și-a depus străduința în formarea noastră profesională. Fiecare dintre ei 
ne-a predat câte o lecție de viață, pe lângă multele ore petrecute conform orarului. Pentru viitor, mi-aș 
dori să ajung consultant juridic, undeva într-un ungheraș al meu, în care să mă simt pe cât de comod, 
pe atât de sigur, iar ASEM-ul este probabil, principalul vinovat al alegerii mele. Structurile statale nu-
mi sunt pe plac, anume din considerente organizatorice. Avocatura nu-mi face nici ea din ochi, cu atât 
mai mult că ofertele de avocați și reprezentări în judecată necesită timp, nervi și, din câte înțeleg, și 
ceva investiții inițiale. Eu, în schimb, aspir la un lucru creativ, ceva bazat pe imaginație, unde ar conta 
mai mult abilitățile de negociere, de convingere și, nu în ultimul rând, cele economice ».

Mariana Ceban, studentă anul IV, gr. D 272:

„Este o onoare şi o mare plăcere de a mă 
afl a în această postură. Mă mândresc cu acest 
fapt şi chiar mă încearcă în aceste clipe o nos-
talgie de ceea ce am lăsat în trecut şi de faptul 
că nu am să mai profi t de acele clipe care, spre 
marele meu regret, au trecut atât de repede. 
Dar nu vreau să fi u pesimistă, cu atât mai mult 
că vreau să îmi continui studiile la masterat tot 
la ASEM. Nu pot afi rma cu certitudine că, pes-
te ani, când voi privi înapoi, îmi va fi  dor de un 

profesor sau altul. Pot însă afi rma că fi ecare dintre ei şi-au lăsat amprenta, şi-au 
găsit un loc bine meritat în sufl etul meu. Unii m-au impresionat, unii m-au provo-
cat, alţii au ştiut să mă încurajeze, alţii mi-au dat pilde...unii ne considerau chiar 
colegii dumnealor, fapt cu care ne mândream. Cu siguranță pot spune că ASEM-
ul a contribuit foarte mult la dezvoltarea mea ca tânăr specialist. Dacă e să fi u 
sinceră, ,,imaginea ASEM” o aveam cioplită înainte de ajunge a studia pe băncile 
ei, aveam o imagine formată de spusele unora, din relatările altora. Astfel, când 
absolvisem liceul, aveam clar în minte ideea că vreau să studiez la ASEM. De ce? 
Nu ştiam. Abia acum, pe ultima sută de metri, realizez că stereotipul format şi-a 
găsit justifi carea, deoarece aici, am avut ocazia să mă dezvolt, am putut să mă 
implic în ceea ce mă interesează, am avut oportunitatea de a alege priorităţi, de a 
descoperi personalităţi marcante în formarea mea ca tânăr specialist. 

ASEM-ul m-a infl uențat mereu să învăţ continuu, mi-a dat o lecţie bună că 
cunoaşterea nu are limite, să privesc lumea cu alţii ochi, m-a învăţat să trec pes-
te eşecuri. Mi-au plăcut întotdeauna provocările şi, anume aici, am avut ocazia 
să le realizez. Sper că toate eforturile depuse în anii de studenţie să-şi găsească 
răsplata bine meritată. Mă consider o norocoasă că am avut ocazia să studiez 
la ASEM!”

Dina Arnăut, studentă anul IV, gr. D 272:

„În postura de absolventă, mă afl u pentru a treia oară, dar, 
de fi ecare dată, am încercat sentimente diferite. Progresul, de la 
un nivel de studii la altul (gimnaziale, liceale, universitare), îţi ofe-
ră senzaţii şi trăiri sufl eteşti distincte. Acum, afl ându-mă în postu-
ra de absolvent al ASEM, îmi inspiră un sentiment de mulţumire 
şi chiar mândrie că am reuşit să-mi urmez studiile în cea mai 
prestigioasă instituţie de învăţământ superior din ţară, că am avut 
şansa şi norocul să fi u ghidată, în domeniul juridic, de profesori, 
doctori în drept, jurişti consacraţi în domeniu. În acelaşi timp, dar 
absolut natural şi fi resc, mă copleşeşte şi un sentiment nostalgic 

că, în scurt timp, va lua sfârşit enigmatica viaţă de student, trăită alături de colegii mei. Cei 
care ne-au călăuzit și ne-au inițiat în domeniul ales merită anticipate mulțumiri și plecăciuni 
adânci. Nu pot să nu-mi manifest stima şi respectul profund faţă de dna Aliona Ciocîrlan - ore 
pline de muncă asiduă, întrebări fulger, teste pe neaşteptate, metode care ne-au pronunţat 
spontaneitatea în muncă şi studiu, dna Alexandra Tighineanu - un izvor de tinereţe continuă şi 
ore petrecute cu atâta entuziasm, încât nu observai cum se scurge timpul, dna Carolina Ciu-
gureanu-Mihailuţă - de fi ecare dată - o prezență plăcută, rafi nată şi surprinzătoare, ore pline de 
analize, sinteze, discuţii aprinse, dl. Alexandru Armeanic, cumpătat, cu o capacitate de analiză 
şi sinteză atât de complexă a problemelor, dar, în acelaşi timp, atât de aproape de înţelesul 
nostru, dna Adelina Bâcu - energică, cu o putere de convingere impresionantă, dl. Sergiu 
Ceauş - emanând o energie pozitivă ce acapară toată atenţia studenţilor. Sunt nişte profesori 
excepţionali, dar, cel mai important, oameni în toată deplinătatea cuvântului. Până şi pe ultima 
sută de metri, mă bucur şi nu am regrete că am ales anume ASEM, pentru formarea mea pro-
fesională în domeniul juridic. Cu asemenea profesori, lectori, conferenţiari universitari, doctori 
în drept care te ghidează, e imposibil să nu „furi meserie”, adică să nu acumulezi cunoştinte 
pentru a te afi rma ulterior. Evident, după absolvire, aspiraţiile oricărui tânăr specialist e să-şi 
găsească un job unde să pună în aplicare cunoştinţele acumulate până acum, cu eventuale 
completări de studii desigur, aspiraţii care mă caracterizează şi pe mine”.
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Momente unice, situații 
provocatoare, cunoștințe 

nestemate - toate au fost trăite 
în cadrul celei mai prestigioase 
instituții de învățămînt din 
Moldova. ASEM este un cadru 
prielnic pentru acumularea 
cunoștințelor și pentru formarea 
noastră ca viitori specialiști. 
Profesionalismul cadrelor 
didactice, infrastructura științifi că, 
precum și mediul educațional care 
persistă în Academia de Studii 
Economice califi că ASEM-ul drept 
prima opțiune pentru o persoană 
care dorește să urmeze o carieră 
legată de domeniul economic și nu 
numai. 

Cu siguranță că Academia de 
Studii Economice își are locul său 
bine meritat în sufl etul nostru, iar 
ceea ce vom deveni apoi este rodul 
amprentei ei.

Nadejda BORTA

TOT LA ASEM AŞ VENI!
DEAR FI SĂ ALEG DIN NOU SĂ FIU STUDENT…
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La iniţiativa titularilor cursului 
”Preţuri și tarife”, dnei Ana Gumo-
vschi, conferenţiar universitar la ca-
tedra  „Investiţii și Pieţe de Capital” și 
a dnei Veronica Vragaleva, asistentă 
universitară la aceeași catedră, în 
colaborare cu Clubul Moldovenesc 
de Jocuri Intelectuale, a fost orga-
nizată o dezbatere publică cu profi l 
îngust, cu genericul „Statul ar trebui 
să se implice în reglementarea pre-
ţurilor?”.

Astfel, studenţii din anul trei, fa-
cultatea Finanţe, au pus în discuţie 
una dintre cele mai actuale teme ale 
economiei moldovenești – necesi-
tatea implicării statului în formarea 
preţurilor.

Activitatea în cauză s-a realizat în 
baza regulilor generale a dezbateri-
lor tip Karl Popper, în cadrul cărora 
se întâlnesc două echipe (echipa 
Afi rmatorilor și echipa Negatorilor), 
formate din câte 3 persoane, care 
pe rând își ţin discursurile de susţi-
nere a unei sau altei poziţii. Astfel, 
echipa Afi rmatorilor a fost alcătuită 
din: Elena Iaconi, Stanislav Madan și 

Dan Lambos, iar cea a Negatorilor 
i-a inclus în componenţa sa pe: Ina 
Bînzari, Sergiu Creţu și Alexandru Lu-
pușor. 

În argumentele propuse, partici-
panţii au făcut referinţă la prevederi-
le actelor normative din domeniu, la 
analize de date statistice atât la nivel 
naţional, cât și mondial, la prezenta-
rea unor exemple din istorie legate 
cu tema pusa în discuţie etc.

Din vocabularul termenilor uti-
lizaţi, nu au lipsit așa noţiuni ca: 
infl aţie, defl aţie, politică de antimo-
nopol, antidumping, reglementare 
a preţurilor, bunăstare colectivă, coș 
minim de consum, salariu minim pe 
economie ș.a.

Echipele și-au prezentat propriile 
argumente și contraargumente. Fie-
care participant și-a manifestat vădit 
interesul de a convinge juriul și pe 
cei prezenţi la dezbatere în faptul că 
are dreptate, în defavoarea echipei 
concurente. 

Juriul a dat cea mai bună apreci-
ere echipei Afi rmatoare, bazându-se 
pe anumite criterii, și anume: pre-
staţia întregii echipe, calitatea argu-
mentelor, claritatea în expunere ș.a. 

Toţi participanţii au primit câte o 
diplomă de merit, agende și cărţi la 
disciplina: ”Preţuri și tarife”, ceea ce îi 
va motiva și mai mult să se implice în 
asemenea activităţi și mai departe.

În calitate de invitaţi speciali la 
dezbateri, a fost prezentă dna Ro-
dica Hîncu, șef-catedră Investiţii și 
Pieţe de Capital, precum și profesorii 

din cadrul catedrei orga-
nizatoare.

La decizia invitaţilor 
speciali, a fost desem-
nată și cel mai convin-
gător participant – Ele-
na Iaconi din echipa 
Afirmatoare, care a 
primit în dar culegerea 
de articole știinţifice 
prezentate în cadrul Conferinţei 
Știinţifice Internaţionale, organi-
zate la aniversarea de 5 ani de la 
fondarea catedrei Investiţii și Pieţe 
de Capital.

CÂTEVA IMPRESII, 
LA SFÂRȘIT DE DEZBATERI 
NE-AU RELATAT:

Alexandru Lupușor: ” Ideile 
cele mai bune au fost conturate în 
weekend-ul dinainte de concurs. 
Trei zile  vedeam,  gândeam și vor-
beam despre concurenţă, preţuri 
și liberalizarea preţurilor. Sursa de 
inspiraţie ne-a fost internetul, pen-
tru că am dorit să punem în evi-
denţă exemple bune și recente. La 
fel, ne-am folosit și de unele lucrări 
știinţifice, de teoria predată la pre-
legeri. Implicaţi fiind la organiza-
rea și pregătirea pentru dezbatere, 
eram din start convins că va fi un 
eveniment deosebit, caracterizat 
de: inteligenţă,  deliberare, concu-
renţă și calitate”.

Sergiu Creţu: “Dezbaterea a fost 
una interesantă, fi ind pentru prima 
dată când am participat personal. 
Tema de discuţii a fost una actua-
lă,  cu o arie de confl ict destul de 
vastă, fi ecare  având punctul său de 
vedere. Atmosfera a fost una plăcu-
tă, dezbaterea - organizată la un ni-
vel profesional. La sigur am avut și 
emoţii în unele momente, însă am 
convenit între membrii echipei să 
le depășim și ne-a reușit. Asemenea 
activităţi sunt binevenite, or fi ecare 
student poate afl a multă informaţie 
utilă și interesantă, doar asistând la 
așa gen de dezbateri. Participanţi-
lor - le servește ca o experienţă în 
dezvoltarea capacităţilor de a con-
vinge”.

Ina Bînzari: „Aș dori ca dezba-
terile să fi e organizate mai des, ca 
o bună practică pentru studenţi. 
E o metodă efi cientă de dezvolta-
re a gândirii logice și a abilităţilor 
concurenţiale A fost de apreciat 
efortul echipelor în formularea ar-
gumentelor complexe pro și contra 
reglementării preţurilor din partea 
organelor de stat, precum și utiliza-
rea datelor statistice relevante temei 
puse în discuţie”.

Geopolitica cooperării transfrontaliere
 
În perioada 11–12 martie, la Suceava, s-a desfășurat Simpozionul Interna-

ţional cu tema „România - Ucraina - Republica Moldova: Geopolitica cooperării 
transfrontaliere”. 

Manifestarea – prima de acest gen la Suceava – este organizată de Faculta-
tea de istorie-geografi e a Universităţii „Ștefan cel Mare”, în colaborare cu Asoci-
aţia de geopolitică „Ion Conea” (București) și Centrul de colaborare și analiză a 
riscurilor transfrontaliere Suceava.

Lucrările au debutat vineri, 11 martie, în Aula (corp E) a Universităţii „Ștefan 
cel Mare”, printr-o ședinţă în plen. Aceasta a continuat pe secţiuni, în cadrul 
cărora au fost prezentate comunicări ale 15 specialiști (diplomaţi, universitari, 
cercetători știinţifi ci) din București, Constanţa, Cernăuţi, Lviv, Chișinău, Bălţi și 
Suceava.

Centrul de greutate al abordărilor l-a reprezentat situaţia specifi că eurore-
giunii „Prutul Superior”, iar scopul întâlnirii a fost acela de a prezenta, tuturor 
celor interesaţi, puncte de vedere ale specialiștilor în geopolitică, referitoare 
la evoluţia din această zonă, în contextul construcţiei instituţionale europene.

Moderatorii simpozionului au fost: prof. univ., dr. Ștefan Purici, decanul Fa-
cultăţii de istorie-geografi e, conf. univ., dr. Florin Pintescu, șeful catedrei de is-
torie și relaţii internaţionale din cadrul aceleeași facultăţi și dr. Vasile Simileanu, 
președintele Asociaţiei de geopolitică „Ion Conea”.

În cea de-a doua parte a întâlnirii – la care și-au anunţat participarea 25 de 
specialiști din România, Ucraina și Republica Moldova – au fost programate: 
lansarea nr. 38 a Revistei „Geopolitica”, dedicat în întregime Ucrainei; discuţii 
preliminare în vederea iniţierii unor proiecte știinţifi ce transfrontaliere; vizita-
rea unor obiective turistice din judeţul Suceava.

Fondurile necesare organizării manifestării au fost asigurate exclusiv din 
sponsorizări.

INTERVENŢIA STATULUI ÎN REGLEMENTAREA PREŢULUI 
PRIN PRISMA DEZBATERII PUBLICE CU PARTICIPAREA 
STUDENŢILOR DE LA FINANŢE
Este sau nu nevoie ca statul să intervină în reglementarea preţurilor? 
Aceasta a fost tema pusă în discuţie în cadrul dezbaterii publice, petrecută la sfârșitul lui 
februarie curent, de către studenţii anului III, facultatea de Finanţe.

Rodica Hîncu, şef-catedră 
Investiţii şi Pieţe 
de Capital: 

“Studenţii au intrat foarte bine în 
rol, or dezbaterea publică este o activi-
tate didactico-cognitivă potrivită jocului 
de argumente. Tema discutată este una 
foarte  actuală, deoarece reglementarea 
preţurilor are efecte vizibile atât asu-
pra dezvoltării sistemului economic, în 
particular, cât şi a societăţii, în general. 
Aşa gen de activitate este o experienţă 
nouă, venind odată cu intenţia de a sen-
sibiliza asupra problemei discutate în-
treg publicul. Studenţii participanţi s-au 
implicat şi în brain-ring-uri organizate 
de catedră, toate acestea contribuind 
la stimularea lor în gândire şi acţiuni. 
Aceasta nu e ultima activitate organi-
zată împreună cu studenţii, urmează ca 
la 25 martie curent, să se desfăşoare o 
masă rotundă în vederea discutării pro-
blemei fl uxului de investiţii”.

Alexandru Fală, analist 
economic şi membru 
al Comisiei de Experţi 
la dezbaterea publică:

 “Mi-a făcut o mare plăcere să asist 
la dezbaterile publice având ca subiect 
de discuţie reglementarea de stat a pre-
ţurilor. Am fost plăcut surprins să afl u 
că membrii echipelor participă pentru 
prima dată la o astfel de activitate. Nea-
vând experienţă, ei, totuşi, au dat dova-
dă de interes şi spirit de echipă”.

Dan Lambos: “Chiar instig la așa 
activități, studenții trebue învățați 
să vorbească, nu doar să stocheze 
informaţia. Am fost desemnaţi învin-
gători, probabil din motiv că am fost 
mai convingători decât concurenţii 
noștri. Mult mai important este însă 
faptul că noi, cei șase jucători, am 
știut cum să facem un joc deosebit 
de frumos”.

De menţionat că experţii, dar și 
iniţiatoarele dezbaterii, Ana Gumo-
vschi și Veronica Vragaleva sunt la 
prima încercare de organizare a dez-
baterilor publice cu profi l îngust, în 
cadrul orelor de studiu, subliniind 
faptul că studenţii facultăţii Finanţe 
se manifestă foarte dinamic în acti-
vitatea extracurriculară, participând 
la diferite manifestaţii de ordin in-
teractiv-educativ (TVC, brain-ring). 

Studenţii prezenţi la dezbatere, 
cât și participanţii au fost destul de 
receptivi, chiar interesaţi de  a-și ară-
ta aptitudinile și cunoștinţele acu-
mulate.

Alina CODREANU

Ana Gumovschi, conf.univ., 
catedra Investiţii 
şi Pieţe de Capital:

„Noile cerinţe ale demersului edu-
caţional, precum şi transformările prin 
care a trecut sistemul de învăţământ su-
perior din Republica Moldova, în contex-
tul implementării prevederilor procesu-
lui de la Bologna, impun restructurarea 
procesului didactic în direcţia folosirii 
mai frecvente a metodelor interactive 
de predare-învăţare. Acestea schimbă 
rolul profesorului în auditoriu, el deve-
nind moderatorul dezbaterilor de idei şi 
probleme, susţinătorul motivaţiei şi in-
teresului studenţilor faţă de problemele 
puse în discuţie, coordonatorul proce-
sului de dobândire a noilor competenţe, 
deprinderi şi cunoştinţe durabile. Odată 
cu deplasarea accentului de la profe-
sori la studenţi, noile metode (inclusiv, 
dezbaterea publică) îi stimulează pe cei 
din urmă să înţeleagă mai bine logica 
fenomenelor economice, să-şi formeze 
şi argumenteze opiniile personale fi ind, 
astfel, încurajate atât munca individua-
lă, cât şi spiritul de echipă”.
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 În prezent toţi suntem preocu-
paţi de relaţia Uniunea Europenă-
Republica Moldova, dar cu toate 
acestea, în primul rând, ar trebui 
să acordăm o atenţie mult mai 
sporită rapoartelor deja existente. 
Ca urmare este necesar de a înţele-
ge care sunt oportunităţile și per-
spectivele Republicii Moldova în 
cadrul PEV.

 Politica Europeană de Vecinătate 
(PEV) reprezintă o noua abordare în 
cadrul relaţiilor dintre Uniunea Eu-
ropeană și vecinii săi, abordare ce 
o depășeste pe cea tradiţională ba-
zată pe cooperare. Această politică 
constituie un cadru de consolidare 
a relaţiilor de vecinătate si vizează 
intensifi carea cooperării cu statele 
vecine a UE în vederea creării unei 
zone de prosperitate si bună vecină-
tate, a unui „cerc de prieteni” la fron-
tierele Uniunii.

 Politica europeană de vecinătate 
își propune să prevină apariţia unor 
noi decalaje între Uniunea Europea-
nă extinsă și vecinii săi, oferindu-le 
acestora din urmă posibilitatea de a 
participa la diferite activităţi ale UE, 
printr-o cooperare mai strânsă în 
domeniile politic, economic și cul-
tural, precum și în materie de secu-
ritate.

 Liniile generale ale politicii euro-
pene de vecinătate au fost defi nite 
pentru prima dată în comunicarea 
Comisiei privind “Europa extinsă”, 
din martie 2003, urmată de un docu-
ment strategic mai amplu, publicat 
în mai 2004, care stabilește modali-

tăţi concrete de intensifi care a coo-
perării UE cu aceste ţări. 

 În cadrul Politicii Europene de 
Vecinătate au defi nite un șir de sco-
puri și principii de bază:

• O relaţie mai strânsă între Uni-
unea celor 27 de membri și vecinii 
săi

• Evitarea unei noi divizări a con-
tinentului

• Nu este o politică de extindere, 
ci pune accentul pe interesul comun 
de a promova stabilitatea, securita-
tea și bunăstarea reciprocă

• PEV are drept scop să răspun-
dă nevoilor ţării respective (princi-
piul diferenţierii)

• Relaţiile în cadru PEV se reali-
zează prin parteneriat și responsa-
bilităţi comune (priorităţi stabilite în 
comun). 

 În ceea ce privește evoluţia Re-
publicii Moldov în cadrul Politicii Eu-
ropene de Vecinătate putem afi rma 
că Moldova a manifestat încã de la 
început o atitudine rezervatã faţã de 
PEV,însă începînd cu anul 1999 toate 
guvernele moldovenești au susținut 
cã Moldova este un stat sud-est eu-
ropean și cã trebuie tratat în ace-
eași manieră ca statele din regiune 
afectate de confl icte interne. În 
septembrie 2003, Moldova prezintã 
“Concepţia integrãrii Moldovei în UE” 
de care UE a luat notã in vederea 
întocmirii unui plan de acţiune în 
cadrul PEV, ca în 2004 Moldova să 
recunoască importanţa PEV pentru 
derularea de reforme interne și ca o 
modalitate de apropiere de UE.

 Republica Moldova a aderat ofi -
cial la PEV în urma semnãrii Planului 
de Acţiuni cu UE (PAUEM), la 22 fe-
bruarie 2005, în anul 2009 Planul de 
Acţiuni a fost semnat din nou și pre-
lungit pentru o perioadă de 2 ani. 

 Deci, ca urmare implementarea 
PEV în Moldova a manifestat atît re-
acţii pozitive, cît și reacții negative.

 Ca elemente pozitive se pot evi-
denţia:

1. Dinamizarea relaţiilor moldo-
comunitare în domenii precum: 

dialogul politic
reformele democratice
soluţionarea confl ictului trans-

nistrean
dezvoltarea comerţului și re-

formelor economice justiţie și aface-
rilor interne 

impulsionarea contactelor in-
terumane 

2. Depășirea obiectivelor politice 
ale Acordului de Parteneriat și Coo-
perare (APC)

3. Deschiderea gradualã a pieţei 
interne a UE pentru produsele mol-
dovenești, UE 

Oferindu-i Moldovei condiţii pri-
vilegiate de comerţ sub forma regi-
mului GSP plus în ianuarie

2006 și a Preferinţelor Comercia-
le Autonome în martie 2008 

4. Transformarea UE în partene-
rul comercial numãrul unu

5. Liberalizarea regimului de 
cãlãtorii în UE pentru cetãţenii mol-
doveni 

6. Creșterea substanţială a asis-
tenţei fi nanciare din partea UE ( 

2007-2009 volumul asistenţei fi nan-
ciare din partea UE a fost de 210 mil. 
euro)

7. Includerea Moldovei în pache-
tul statelor din Balcanii de Vest de 
aderare la UE

8. Crearea unor parteneriate eu-
ropene între Moldova și statele UE, 
precum Lituania,

 Ungaria, Polonia, Cehia, Suedia 
și Marea Britanie 

 Privită din alt punc de vedere 
implementarea PEV în Moldova a 
trezit nemulţumire din motivul că:

• PEV este mai curând un subre-
fugiu al UE de a amâna pentru alte 
timpuri defi nirea unei perspective 
clare de integrare europeanã pentru 
statele ex-sovietice din Europa de 
Est 

• Moldova a fost inclusã în PEV 
alãturi de un șir de state sud-medi-
teraneene din Africa de Nord și Asia 
Mijlocie, precum Maroc, Algeria, 
Tunisia, Libia, Egipt, Liban, Iordania, 
Siria, Teritoriile Palestiniene, care nu 
au nici o vocaţie europeanã.

Prealabil tuturor celor menți-
onate, Politica Europeană de Veci-
nătate deschide noi perspective de 
parteneriat:

• Perspectiva avansării dincolo 
de cooperare spre un grad semni-
fi cativ de integrare, inclusiv prin 
accesul pe piaţa internã a UE și po-
sibilitatea de a participa progresiv la 
aspecte cheie ale politicilor și pro-
gramelor UE;

• Ridicarea nivelului oportunită-
ţilor și intensitãţii cooperãrii politice, 

prin intermediul dezvoltãrii în conti-
nuare a mecanismelor pentru dialo-
gul politic;

• Continuarea angajamentului 
puternic al UE de a susţine soluţi-
onarea confl ictului transnistrean, 
utilizînd instrumentele afl ate la dis-
poziţia UE și în strînsã consultare cu 
OSCE; 

• Oportunitatea pentru conver-
genţa legislaţiei economice, des-
chiderea reciprocã a economiilor și 
reducerea continuã a barierelor din 
calea comerţului, ceea ce va stimula 
investiţiile și creșterea economicã;

• Stabilirea unui dialog con-
structiv privind cooperarea în do-
meniul vizelor între UE și Moldova, 
inclusiv schimbul de pãreri privind 
posibilitãţile oferirii unor facilitãţi în 
acordarea vizelor;

• Deschiderea cît de repede posi-
bil a unei Delegaţii a Comisiei Euro-
pene în Moldova;

• Perspectiva de aderarea la 
Tratatul Comunitãţii Energetice Eu-
ropene, semnarea unui Acordului 
aprofundat și comprehensiv de Li-
ber Schimb;

• Posibilităţi pentru deschide-
rea treptată sau participarea conso-
lidatã în anumite programe comuni-
tare, promovînd legãturile culturale, 
educaţionale, de mediu, tehnice și 
știinţifi ce;

•  Aprofundarea comerţului și re-
laţiilor economice.

Cristina STOIAN,

EMREI-282

Formaţia LIMPS-ASEM Chișinău a 
câștigat turneul internaţional de rug-
by “Memorialul Ion Hâncu”, afl at la cea 
de-a II-a ediţie, și rezervat juniorilor 
până la 18 ani. Competiţia s-a des-
fășurat în perioada 9 – 13 martie, pe 
stadionul sportiv “Izvoraș” al comunei 
Drăsliceni, sub egida Federaţiei de 
Rugby din Moldova. La actuala ediţie 
a turneului au participat patru echi-
pe: câte două din Republica Moldova 
(LIMPS-ASEM Chișinău și ȘSSAR-Blu-
marine Chișinău) și România (AS RC 
Arieșul Cluj și CSM Traian Vuia Galaţi). 

La competiţia de rugby-15, în se-
mifi nală LIMPS-ASEM a câștigat cu 
scorul de 32-0 în faţa formaţiei CSM 
Traian Vuia Galaţi. Au marcat: Ion 
Cavcaliuc – 3 eseuri, Petru Malic și 
Dumutru Boţoc – câte 1 eseu, Mihai 
Golubenco – 7 puncte (o lovitură de 
pedeapsă și două realizări). În cealaltă 
semifi nală ȘSSAR-Blumarine a învins 
AS RC Arieșul cu scorul de 11-0.

În fi nală s-au întâlnit echipele 
din Chișinău, în lotul cărora au jucat 
candidaţii în Naţionala Moldovei Un-
der-18 , care în perioada 14-24 aprilie 
va participa la Campionatul European 
de juniori până la 18 ani din Franţa. 

LIMPS-ASEM a dominat meciul 

arătând un joc bun în atac și în apărare 
și dacă nu apăreau greșeli individuale 
scorul trebuia să fi e unul mai mare în 
favoarea câștigătorilor. LIMPS-ASEM a 
marcat două eseuri prin Ion Nicoară și 
Vadim Preguza și o realizare de Mihai 
Golubenco, ȘSSAR-Blumarine a reali-
zat o lovitură de pedeapsă prin Mihai 
Diacon. Scor fi nal: 12-3.

Finala a fost umbrită cu o încălcare 
a ambelor echipe și cu o comportare 
nesportivă a unor jucători. Domnul 
Mircea Ghenea, secretarul general al 
FRM a declarat după meci: “Încăerarea 
între echipe va fi  discutată la Comi-
sia de Disciplină FRM și vor fi  primite 
sancţiuni. Nu face parte din conduita 
rugbistică cea ce s-a întâmplat în fi na-
lă”.

Competiţia de rugby-7 de aseme-
nea a fost câștigată de LIMPS-ASEM 
Chișinău. De această dată și mai con-
cludent – fără a primi eseu. LIMPS-
ASEM a învins ȘSSAR-Blumarine cu 
33-0, CSM Traian Vuia cu 40-0 și AS 
RC Arieșul cu 24-0. Pe locul secund 
s-a clasat AS RC Arieșul. Podiumul a 
fost completat de ȘSSAR-Blumarine. 
Cel mai bun jucător al turneului a fost 
desemnat Mihai Golubenco de la LIM-
PS-ASEM.

MOLDOVA ÎN CONTEXTUL POLITICII EUROPENE DE VECINĂTATE 
“EUROPA EXTINSĂCERC DE PRIETENI”

SPORT

Pe data de 9 martie a dema-
rat ediţia ordinară a Universiadei 
republicane, rezervată sportivilor 
de la instituţiile de învăţământ 
superior din Moldova. Întrecerile 
la cele 13 discipline sportive vor 
dura pe parcursul întregului an 
și se vor încheia pe 9 decembrie. 
ASEM tradiţional participă la aces-
te competiţii, pe parcursul anilor 
reușind rezultate notorii. 

Primii au intrat în concurs te-
nisiștii. Atât la masculin, cât și la 
feminin, la competiţie au evoluat 
câte 10 formaţii înpărţite în două 
grupe a câte cinci echipe. Și fetele, 
și băieţii de la ASEM au pierdut la 
mustaţă accesul în semifi nale. La 
feminin ASEM a cedat cu scorul 
de 3-4 (în setul decisiv la o dife-
renţă de doar două puncte) în faţa 
echipei de la Universitatea de Stat 
de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, iar la masculin cu 
același scor de 3-4 în disputa cu 
Universitatea de Stat de Educaţie 
Fizică și Sport. 

În meciurile pentru locurile 5-6 
ASEM a învins (la feminin) Univer-
sitatea Tehnică din Moldova cu 
scorul de 4-1 și (la masculin) Uni-

versitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” cu 
scorul de 4-2.

Iată și sportivii care au apărat 
culorile instituţiei noastre la aces-
te întreceri: Ana Iavorscaia (facul-
tatea BAA), Ina Sofroni-Corj (BAA), 
Sofi a Radu (BAA), Irina Suman 
(Finanţe); Andrei Otgon (EGD), 
Sandu Lupu (EGD), Mihai Cibotaru 
(REI) și Victor Istratii (CIB). Antre-
norul echipelor: Valentina Feraru, 
maestru al sportului din URSS. 

„Sunt mulţumită de evoluţia 
echipelor atât în concursul fe-
minin, cât și în cel masculin. Toţi 
sportivii au depus un efort con-
siderabil pentru a învinge. Consi-
der că ne-a lipsit șansa. Cu puţină 
baftă puteam accede în semifi na-
le unde luptam pentru medaliile 
concursului. În lot avem doar doi 
maeștri ai sportului (Ana Iavor-
scaia și Andrei Otgon), pe când 
în componenţa celorlalte echipe 
practic toţi jucătorii au acest titlu. 
Ne vine greu să luptăm cu aseme-
nea sportivi experimentaţi, dar 
în măsura posibilităţilor reușim 
acest lucru”, a menţionat Valenti-
na Feraru.

ASEM a fost 
la un pas de podium

Universiada 

republicană-2011

VĂ PREZENTĂM PROGRAMUL ÎNTRECERILOR 

RĂMASE DE DISPUTAT:

04-08.04.2011 Șah

13-14.04.2011 Triatlon forţă

18-23.04.2011 Volei (bărbaţi)

03-07.05.2011 Volei (femei)

05-06.05.2011 Atletism

11-12.05.2011 Înot

16.05-16.06.2011 Fotbal

19-20.10.2011 Judo

07-11.11.2011 Baschet (bărbaţi)

14-18.11.2011 Joc de dame

22-25.11.2011 Badminton

01-02.12.2011 Lupta liberă

05-09.12.2011 Handbal

LIMPS-ASEM a câştigat 
“Memorialul Ion Hâncu”
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La 24 februarie, anul curent, secţia „Lim-
ba franceză” a catedrei „Limbi Moderne Apli-
cate” a organizat masa rotundă cu genericul 
„Darul dragostei” cu ocazia sărbătorii „Dra-
gobete”.

La desfășurarea cu succes a manifestaţi-
ei, au depus mult efort studenţii anului I de 
la facultăţile „Contabilitate”, „Finanţe”, „Eco-
nomie Generală și Drept”. 

Sala Casei Cunoștinţelor, unde s-a desfă-
șurat activitatea, a fost amenajată cu ziare de 
perete în limba franceză vis-a-vis de temati-
ca dragostei. Toţi cei prezenţi au fost întâm-
pinaţi la intrare și au primit la piept câte o 
inimioară confecţionată cu drag de studenţi 
împreună cu profesoara Maria Bejan. Muzica 
franceză ce răsuna, baloanele multicolore, 
fl orile de primăvară au creat o ambianţă de 
sărbătoare. Onoarea de a fi  moderatoare și 
de a conduce masa rotundă a fost încredinţa-
tă studentelor Mihaela Bulat și Adriana Rusu 
de la facultatea „Contabilitate”, grupa 106. 
După părerea tuturor ele s-au descurcat de 
minune cu misiunea aceasta, animând me-
reu publicul, provocându-l să discute, făcând 
concluzii la subiectele abordate.

În cadrul mesei rotunde, participanţii au 
discutat aprins despre: tradiţiile sărbătorii 
Dragobetelor, a Sfântului Valentin:

- dragostea – fericire sau nefericire;
- dragostea – mutaţii eterne ale inimii;
- dragostea ideală – mit sau realitate;
- concubinajul – pro sau contra.
Participanţii s-au manifestat la un nivel 

înalt, prezentând comunicările lor în format 
electronic, făcând o analiză profundă a refl ec-
ţiilor la temele puse în discuţie în sală. Studen-
ţii au dat dovadă de o ingeniozitate construc-
tivă, iniţiativă, mod de gândire modern.

Un viu interes a provocat concursul 
„Mozaic”, organizat de lectorul superior uni-
versitar Angela Munteanu, unde studenţii 
au prezentat portretul unei femei și al unui 

bărbat ideal în concepţia lor.
Manifestarea a culminat cu un mic 

concert prezentat de membrii clubului „La 
Francophilie”. Recitalul de poezie din creaţia 
proprie a studenţilor (Elene Bîrgău – D-104, 
Daniela Papuc), cântecele franceze interpre-
tate de studente (Laurenţia Arapu – FB-106, 
Victoria Darii – EG-103) și de coordonatorul 
clubului Maria Maleavschi, au încântat cu 
vocea lor deosebită, au întregit ambianţa 
și au făcut-o mai familiară. Melodiile inter-
pretate la vioară de studentele Daniela Mi-
ron – D-103 și Mariana Pastușoc – D-102 au 
fermecat publicul.

O tradiţie frumoasă creată în cadrul sec-
ţiei „Limba franceză” au devenit prezentările 
teatrale. Studenţii grupei FB-10D (Luminiţa 
Grîu, Dumitru Zghiban, Cristina Socolov, 
Vasile Pitușcan) ghidaţi de șefa secţiei Irina 
Corduneanu, au înscenat istorii de dragoste 
din diferite secole. Publicul a avut satisfacţia 
de a se simţi în epoca Djulietei și a lui Ro-
meo, de a asista la duelul din secolul al XIX-
lea și de a urmări istoria unei dragoste din 
timpurile noastre.

Toate impresiile, sugestiile și propuneri-
le studenţilor au fost așternute pe paginile 
unui album destinat tuturor manifestărilor 
organizate în cadrul catedrei.

Ne bucurăm că avem studenţi ingenioși, 
talentaţi, cu multă iniţiativă, care trebuie să 
fi e susţinuţi, încurajaţi și promovaţi.

În concluzie ţinem să mulţumim profe-
sorilor secţiei pentru efortul depus, respon-
sabilitatea, de care au dat dovadă la desfă-
șurarea cu succes a acestei activităţi.

Succesul are trei compartimente: să faci 
ceva, să-ţi dorești rezultatul și să-l obţii. Noi 
am obţinut multe coroniţe cu lauri datorită 
tandemului reușit: student-profesor. 

Bravo!

Irina CORDUNEANU, 

şefa secţiei „Limba franceză”, 

lector superior universitar

Maria MALEAVSCHI, 

coordonatorul cercului 

„La Francophilie”, lector superior 

universitar

Cărţi istorice 

care trebuie de citit
Amatorilor de literatură istorică le place să ci-

tească despre oamenii de vază din trecut – Alexan-
dru Macedon, Caezar, Napoleon, Cicero, Balzac și 
alţii. E bine să știi despre ei, căci sunt eroii lumii. Dar 
avem și eroii noștri naţionali pe care trebuie să-i cu-
noaștem, să ne mândrim cu ei.

În ultimii patru 
ani, publicistul Emil 
Vrabie a publicat 
două lucrări despre 
personalităţile cu re-
nume ale neamului 
nostru. E vorba des-
pre microromanul 
”Elena Voloșanca”, 
personajul principal 
al căruia e fi ica lui 
Ștefan cel Mare și 
Sfânt, căsătorită la 
Moscova cu feciorul 
lui Ivan al III-lea, Ioan 
cel June.

Consultând mai multe surse literare și istorice, 
autorul descrie un șir de episoade, evenimente 
care limpezesc cauzele întemniţării și pieirii princi-
pesei și a feciorului ei Dmitrii, precum și faptul că 
ea nu a fost eretică, după cum a fost învinuită, ci o 
drept-credincioasă.

Eroul principal al celui de-al doilea roman isto-
ric, semnat de Emil Vrabie – ”Soarta unui emigrant” 
e Alexandru Sturza. Acesta e un bun creștin, năs-
cut la Iași, în 1971, care, împreună cu familia sa, a 
emigrat de mic copil în Rusia. Datorită capacităţilor 
sale deosebite, Alexandru Sturza devine diplomat, 
fi losof și scriitor-teolog, vestit în toată Europa.

Bazându-se pe documente istorice, informaţii 
biografi ce și operele savantului, autorul redă în-
treaga lui viaţă, cu bucuriile și tristeţile pe care le-a 
trăit. În lucrare, e tratată tangenţial și problema 
emigraţiei ca fenomen social.

Informaţii suplimentare despre cărţile menţio-
nate puteţi afl a la tel.:40-27-38, 55-40-05.

Nadejda COJOCARI

Născut la Joal (Senegal), la 
9 octombrie 1906, viitorul Pre-
ședinte al Republicii Senegal 
(1960-1980), omul politic, poe-
tul, eseistul, umanistul, fondato-
rul Francofoniei și al Negritudi-
nii (curent al valorilor spirituale 
negro-africane, iniţiat împreună 
cu marţinezul Aimé Césaire 
și prietenul său Léon Damas), 
Léopold Sédar Senghor avea să 
strălucească, longeviv, pe fi rmamentul culturii 
universale a secolului al XX-lea.

Fiind impregnată de o mare încărcătură 
morală și umanistă, poezia lui Senghor ţine 
de o largă respiraţie africană, izvorâtă din 
umbrele luminoase ale strămoșilor săi și e 
cuprinsă de înţelepciunea bănuită a unui 
baobab de 5000 de ani.

”Orfeul Negru”, ”Baobabul senegalez”, 
”fântânarul și vrăjitorul Negritudinii”, ”părin-
tele francofoniei” – iată câteva epitete, care 
i-au înnobilat palmaresul unical al acestei 
personalităţi notorii.

Senghor a băut cu nesaţ ambrozia poe-
ziei renovatoare, aliniind-o la poezia perfor-
mantă universală.

Poemele lui Senghor sunt niște imnuri 
magice, trezite din somnul inspiraţiei de 
tam-tam-urile răsunătoare ale continentului 
african, veșnic în mișcare și alertă, ca dune-
le nisipului migrator. E strigătul unei păsări 
înspăimântate, în bruma nocturnă și înghiţit 
de aurul negru al nopţii.

Poetul avea să menţioneze: ”Mon coeur 
est un tam-tam détendu et sans lune”.

Poezia sa fascinează prin frumuseţea sa, 
îngemănându-se cu marea poezie univer-
sală, rămânând, în același timp, autentică și 
având un pronunţat colorit naţional.

Senghor a construit o poezie de certă 
valoare, așezată pe o trainică osatură a ma-
rilor adevăruri poetice. Ea vine către cititor 
aidoma unei ploi rare, visate de buzele fi er-
binţi ale deșertului.

Peniţa de diamant a lui 
Senghor era bine ascuţită; el 
o muia în inima sa, care avea 
aceeași grupă de sânge cu rea-
litatea istorică a poporului său 
milenar.

Poezia sa e clădită pe um-
brele strămoșilor, pe ”spectrul 
heraldic al jocului de imagini”, 
al simbolurilor africane. Poezia 
patriotică a poetului e îmbră-

cată într-o palpitantă autenticitate și e de 
o aleasă reverberaţie lirică, fi ind doldora de 
emoţii și nostalgie faţă de patrie și de popo-
rul său pe care le-a iubit cu veneraţie.

Senghor se aciuiază în poemele sale 
”Chants d’ombre” și ”Nocturnes”, pentru a 
dezveli adevărata poezie, care respiră și se 
mișcă, freamătă și vorbește.

Léopold Sédar Senghor a fost prietenul 
lui Georges Pompidou, condiscipolul său 
de la Școala Normală Superioară din Paris, 
”agrégé de grammaire” și Academician.

Senghor este medaliatul limbii franceze. 
De asemenea, este Doctor Honoris Causa a 
37 de universităţi, dintre care putem cita: Pa-
ris-Sorbona, Strasbourg, Bordeaux, Harvard, 
Oxford, Viena, Montréal, Frakfurt etc.

A fost membru corespondent a mai 
multor Academii din lume. A fost încoronat 
cu mai multe Premii Internaţionale de Arte 
și Litere.

A fost, de asemenea, ales în Academia 
franceză – lăcașul perpetuu așl celor 40 de 
membri inamovibili.

Acum 5 ani în urmă, patriarhul poeziei 
francofone, Léopold Sédar Senghor, cobora 
în Panteonul său literar, cuminte, ca un apus 
de soare, în savana imensă și obosită. Sava-
na, care l-a inspirat și pe care a iubit-o atât 
de pătimaș.

Gheorghe REABŢOV,

conf. univ., catedra Limbi 

Moderne de Afaceri

SONDAJ

Alegerea unei specialităţi 

ne determină
„Opinia e un complex de preferințe pe care și 

le exprimă un număr de oameni cu privire la o 
problemă de importanță generală” (B. Hennesy)

Am decis să realizez un studiu despre cum ajung studenții să-și 
formeze o opinie despre facultatea la care vor să învețe. Pentru reali-
zarea acestuia, am ales tehnica intervievării. E o temă care ar putea să 
demonstreze principiile după care se conduc viitorii studenți și ce îi 
motivează să facă alegerea pe care o fac. 

E ceva actual, or alegerea lor depinde cum va fi  viitorul țării noas-
tre, de aceea trebuie să înțelegem dacă ce-i care vor să învețe o speci-
alitate știu de ce aleg să activeze într-un domeniu anumit. 

Cercetătorul B. A. Grușin defi nește opinia publică ca „o stare a 
conștiinței de masă,  care include atitudinea oamenilor față de eveni-
mentele și faptele din realitatea socială”. Opinia publică e un complex 
divers și dinamic de păreri: Omul judecă, în primul rând, despre fapte, 
despre starea societății pe baza acelor fenomene, cu care vine în con-
tact permanent.

Așadar, discutând cu câţiva tineri, am afl at ceea ce mă interesa. 
Studenta facultății de Jurnalism și Științe ale comunicării, Gabriela, 
și-a ales specialitatea jurnalism, deoarece spune că are mai multe 
oportunități de angajare în câmpul muncii. Consideră că are calitățile 
necesare pentru a fi  un bun jurnalist, inclusiv cultură generală și 
tendința de a fi  mereu informată. O altă studentă, Iana, a aceleeași 
facultăți, și-a ales această specialitate pentru că e una dintre cele mai 
interesante și presupune mișcare, acțiune, curiozitate. Aceeași viitoa-
re profesie și-a ales-o Natalia, care, privind un fi lm, unde rolul princi-
pal era un redactor-șef, și-a format un ideal pe care vrea să-l urmeze. 
Crede că această specialitate e o mare posibilitate de a se integra în 
marea elită. Pentru Silvia, facultatea de Jurnalism e un vis din copilărie. 
Încă de mică era prezentatoare și moderatoare la concertele organiza-
te în liceu, îi plăcea să comunice și speră că va putea astfel călători; în 
alegerea ei a fost încurajată de părinți, dar nu infl uențată. 

Studentul în anul II al Academiei de Studii Economice din Moldo-
va, Veaceslav, a optat pentru specialitatea Drept Economic, fi indcă a 
fost infl uențat de unele situații și confl icte din viață, râvnind să-și facă 
dreptate sieși și întregii țări. Vrea să aibă un statut înalt pentru a răs-
punde prin lege celor care l-au umilit.

Dumitru, student la Academia de Poliție, anul II, spune că îi place 
forma de polițist, vrea să rezolve problema cu mita în țara noastră și 
să lupte cu criminalii.

Cristina, studentă anul I la Universitatea Iona Cuza din România, 
Facultatea de Litere, specialitatea de Limbi Moderne Aplicate, crede 
că  va urma mai apoi să lucreze toată viața    într-un anumit domeniu și 
este foarte important să îți placă ceea ce faci. A cerut un sfat părinților 
despre ce facultate să urmeze. Întotdeauna a fost atrasă de limbi, de 
cultura engleză și germană. Se simte atrasă de meseria de traducător. 

Dumitrița, studentă anul I la Drept, nu se vede în altă postură de-
cât cea de polițistă. 

Tatiana și-a ales facultatea de Științe Economice pentru că îi place 
să lucreze cu date concrete și e lipsită de creativitate. 

Ion, student anul I la Jurnalism, vrea să meargă pe urmele tatălui 
său cu care activează în același domeniu de câțiva ani. Dorin, student 
la Universitatea de Sport din Moldova a învățat timp de o lună la Aca-
demia de Poliție, însă nu a fost după măsura așteptărilor lui și astfel, 
a ajuns la Universitatea de Sport, pentru că doar aici se mai găseau 
locuri.

Pentru a realiza un sondaj complet, am intervievat absolventa 
clasei a XII-a, Maria din satul Vorniceni, care dorește să își continue 
studiile la Facultatea de Asistență socială. Ar vrea să fi e utilă și este 
indignată de atitudinea tinerilor față de bătrâni, pentru că, spune ea: 
„Vom ajunge și noi bătrâni”. 

Nicolae, în vârstă de 24 ani, absolvent al Academiei de Poliție (cri-
minalistică) își amintește cu drag ziua în care a depus documentele, era 
fi zic bine dezvoltat și îi plăcea ideea că va putea să investigheze diferite 
cazuri, să descopere adevărul și să îndeplinească visul tatălui său. 

Natalia învață la Universitatea de Medicină din Chișinău, fi ind 
practic impusă de părinți, care   s-au gîndit deja la viitorul ei și au luat 
decizia pentru ea. 

În concluzie, sondajul pe care l-am realizat, m-a convins că cei mai 
mulți dintre studenți știu bine ce vor și au un scop întemeiat pentru 
alegerea lor. Fiecare dintre ei au fost infl uențați de situațiile în care 
i-a pus zi de zi viața, dorind să pună temelia unui viitor mai prosper. 
Totuși, unii dintre ei nu știu să motiveze alegerea care au făcut-o și au 
ales-o la întâmplare. Unii s-au gândit să aibă un loc asigurat de muncă, 
după ce vor sfârși studiile, alții – că ceea ce vor profesa mai târziu, vor 
îndrăgi lucrul ales. Preferințele diferă de la o persoană la alta. Majorita-
tea persoanelor intervievate doresc să se afi rme prin studii complete 
ceea ce le va asigura și un viitor mai bun. Oamenii se poartă în viață și 
fac alegeri conform împrejurărilor în care se afl ă. Rolul cel mai impor-
tant în formarea opiniilor îl joacă caracterul lor de apreciere. Părerile 
lor nu sunt decât un rezultat al experienței proprii, ei acționează în 
conformitate cu ceea ce au văzut, au simțit și au realizat. 

Ana TRIBOI,

an. I, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării, USM

DRAGOBETE POPOSITE LA ASEM

SENGHOR  OMUL DE STAT, 
POETUL, UMANISTUL
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OMUL ȘI ACTIVITATEA
Economistul american Paul Anthony 

Samuelson s-a născut în orășelul Gary, 
statul Indiana (S.U.A.), în familia lui France 
și Ella Samuelson. Studiile și le-a făcut la 
Universitatea din Chicago, avîndu-i profe-
sori pe cei mai dotaţi economiști ai tim-
pului: F. Night, G. Viner și H. Saimons. La 
vîrsta de 20 de ani, în 1935, a susţinut cu 
succes teza de bacalaureat.

Cariera de savant a lui Samuelson e, 
pur și simplu, fantastică. În anul 1936, i 
s-a conferit titlul de magistru și a devenit 
colaborator știinţifi c al Universităţii din 
Harward. După examenul de magistru, 
examinatorii au fost atît de impresionaţi 
de cunoștinţele lui Samuelson, încât i-au 
pus o întrebare glumeaţă: “Deci, conside-
raţi că noi am susţinut examenul?”

Titlul de doctor în economie l-a ob-
ţinut la 26 de ani (1941), acordându-i-se, 
pentru teza sa originală și matematizată, 
o distincţie prestigioasă – Premiul Wells. 
Utilizarea cu succes a matematicii supe-
rioare în analiza economică, adică a teo-
riilor economice fundamentale, a aruncat 
o rază de lumină asupra elementelor, care 
limitau aceste teorii, fapt ce a contribuit 
la abordarea mai amplă a problemelor 
economiei mondiale. De exemplu, în anul 
1938, Samuelson a publicat prima sa lu-
crare economică, consacrată “depistării 
preferinţei neevidente a consumatorului”. 
După cum se știe, conform manierei tra-
diţionale de tratare a teoriei consumato-
rului, oamenii, de obicei, “maximalizeaza 
utilitatea”, adică tind să-și satisfacă mai pe 
deplin necesităţile vitale, atunci cînd ei 
procură bunuri economice sau apelează 
la servicii.

Această teorie nu putea fi  pusă la în-
doială din cauza că utilitatea e o tegorie 
calitativă și de aceea nu poate fi  măsurată 
în parametri atematici concreţi. Samuel-
son însă dovedi că și maximalizarea utili-

tăţii poate fi  determinată prin intermediul 
actului subiectiv de alegere a utilităţii, în 
dependenţă de nivelul preţului, adică de 
oscilarea lui în sus si în jos. Samuelson are 
perfectă dreptate atunci când afi rmă că 
un consumator raţional nu va cumpăra la 
un preţ nou, mai avansat decît cel vechi, 
acele mărfuri, pe care el le poate cumpă-
ra, fără rezerve, la preţuri mai scăzute. Cu 
această teorie, Samuelson a deschis o pa-
gină nouă în teoria indexării preţurilor și 
a estimării venitului naţional al unei ţări.

În anul 1940, el a devenit asistent-pro-
fesor de economie la Institutul Tehnologic 
din Massachusetts. În anul 1947, Samuel-
son a fost angajat în postul de profesor de 
economie, iar din anul 1966 s-a învrednicit 
și de titlul de profesor al acestui institut. În 
timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, 
a activat în calitate de consultant al Direc-
ţiei Naţionale de Planifi care a Resurselor 
(1941-1943), iar în anul 1945 – la Direcţia 
de Industrie Militară a Departamentului 
de Stat al S.U.A.

În anul 1938, Samuelson s-a căsăto-
rit cu Marion Crawford. A avut două fete 
și patru băieţi. După decesul primei soţii, 
în anul 1981, s-a căsătorit a doua oară cu 
Richie Eccauz.

Paul Samuelson s-a evidenţiat și prin 
faptul că, în anii ‘60, a activat în calitate de 
consilier economic al președintelui S.U.A. 
T.F. Kennedy. Se considera un democrat 
de dreapta – protagonist al noului curs al 
lui Kennedy.

În plus la Premiul Nobel, Samuel-
son a fost decernat și cu alte premii: al 
Asociaţiei Economice Americane (1947), 
Premiul A. Einstein (1971); s-a învrednicit 
de bursele valoroase ale Fondurilor Ford 
și Carneghi. Este membru-titular al Aca-
demiei de Știinţe a S.U.A. și al Academiei 
Marii Britanii. Posedă titluri onorifi ce ale 
universităţilor din Harward, Chicago, In-
diana, Michigan, California, Pennsylvania, 
Massachusetts ș.a.

Pentru meritele sale știinţifi ce, Samu-
elson a fost ales Președinte al Asociaţiei 
Economiștilor Americani, al Asociaţiei 
Internaţionale a Economiștilor și al Asoci-
aţiei Econometrice Mondiale. Samuelson 
este simbolul savantului modern de mare 
anvergură teoretică.

FONDUL DE IDEI 

ALE OPEREI ECONOMICE

A LUI SAMUELSON
Samuelson și-a asumat răspunderea 

de a pluti pe nava matematicii superioare 
contra curentului preponderent al știinţei 
tradiţionale economice, afi rmând curajos 
că economiștii care nu utilizează mate-
matica se ocupă, pur și simplu, cu niște 
“exersări mintale de cel mai prost gust”, 
în opinia lui, utilizarea metodelor statis-
tico-matematice la analiza fenomenelor 
economice e o necesitate esenţială pen-
tru a-i comunica analizei economice un 
caracter clar, concis și lipsit de impurităţi, 
fapt care facilitează aplicarea teoremelor 
economice în economia empirică. Opi-
nia lui Samuelson și-a găsit susţinere în 
persoana tuturor economiștilor moderni 
și economiștilor empirici – agenţi econo-
mici atât la nivel macroeconomic, cât și la 
nivel microeconomic.

Aceste idei economice au fost ex-
puse pentru prima oară de către Sa-
muelson, în lucrarea sa de mare anver-
gură teoretică “Fundamentele analizei 
economice” - “Foundation of Economic 
Analysis”, publicată în anul 1947. Această 
monografi e a devenit o bază sigură pen-
tru un nou curent în teoria economică, 
curent care a topit și sintetizat în retorta 
matematicii superioare analiza economi-
că tradiţională, elaborând astfel un nou 
principiu de tratare a teoriei economice, 
statice și dinamice, principiu pentru care 
Samuelson s-a și învrednicit de Premiul 
Nobel. În lucrarea citată mai sus, savan-
tul a demonstrat că, cu ajutorul funcţiilor 
matematice, pot fi  analizate cu mare pre-
cizie și profunzime următoarele categorii 
economice: procesul de producţie și de 
consum; comerţul internaţional; fi nanţe-
le și bugetul statului; nivelul de bunăsta-
re a populaţiei etc.

Samuelson a descoperit principiul 
coincidenţei, ce constă în faptul că pro-
nosticurile modelului static al economiei 
teoretice corespunde aproape integral 
dinamicii economiei empirice.

Cu ajutorul modelării matematice, 
Samuelson a studiat cu succes stabilita-
tea preţurilor, canalizată în teoria gene-
rală a preţurilor și a dinamicii economiei 
empirice. Rezultatele analizei au fost, 
pur și simplu, surprinzătoare: preţurile se 
stabilesc în perioada dezechilibrului eco-
nomic, atunci când gradul de schimbare 
a preţurilor este determinat de o cerere 

mai avansată decât volumul ofertei. Acest 
procedeu este utilizat de către economiș-
tii-matematicieni la studierea ciclicităţii 
fl uctuaţiilor economice. Cu apariţia cărţii 
citate, Samuelson deveni creatorul eco-
nomiei analitice, recunoscută de toţi eco-
nomiștii lumii.

Paul Samuelson a revăzut și a apro-
fundat lucrarea sa, îmbogăţind-o cu 
calcule și idei noi, apoi a republicat-o în 
anul 1948, cu titlul cunoscut întregii lumi: 
“Economia: introducere în analiză” - “Eco-
nomice: An Introductory Analusis”, care a 
fost tradusă în zeci de limbi. Această carte 
a avut mai multe ediţii, la solicitarea eco-
nomiștilor din întreaga lume.

Samuelson nu a evitat două catego-
rii economice, care cutremură și astăzi 
economiile empirice modeme: infl aţia 
și șomajul. Studiind aceste fenomene 
economice, Samuelson a ajuns într-o 
albie nouă a teoriei economice – cea 
a “sintezei neoclasice” – sinteza dintre 
neoliberalismul modern și keynesism, 
lansând ideea că atunci când e necesar 
de asigurat ocuparea deplină a forţei de 
muncă și, totodată, de combătut infl aţia, 
apare necesitatea de a regla și dirija eco-
nomia la nivel statal, dirijare efectuată 
prin metode economice pur liberale. Sa-
muelson vede rolul economic al statului 
în elaborarea și promovarea unei politici 
economice, menite să asigure utilizarea 
deplină a forţei de muncă în numele “bu-
năstării pentru toţi” și în numele “păcii 
sociale” atât în cadrul unei ţări aparte, cât 
și în plan internaţional. În acest context, 
el “nu a aruncat” din cadrul istoric, ci din 
contra, a studiat atent teoria lui Karl Marx 
și a noilor economiști de stingă. Anume 
în contextul respectării aspectului social 
al economiei, în baza echilibrului eco-
nomic general, el a studiat și “egalarea 
factorilor stabilirii preţurilor” pe arena 
mondială. Și, de aici, el ajunge la ideea 
de echitate în comerţul internaţional, 
în urma căruia trebuie să câștige toate 
ţările, realizând în interiorul lor (ţărilor) 
principiul echităţii sociale, inclusiv pro-
tecţia social-economică a populaţiei 
social-vulnerabile. Pornind de la proce-
deul său analitic, Samuelson și-a expus 
opinia, bazată pe calcule matematice, că 
Japonia tinde, prin intermediul comerţu-
lui exterior, să capteze o parte din venitul 
naţional al altor ţări. Și el s-a pronunţat 
contra acestei tendinţe inechitabile a co-
merţului exterior japonez.

UTILIZAREA EFICACE 

A RESURSELOR

Interesele știinţifi ce ale lui Samuelson 
au un mare diapazon. În anul 1958, împre-
ună cu alţi doi economiști americani – Ro-
bert Dorfman și Robert Solow, a publicat 
o monografi e de mare valoare cu titlul 

“Programarea lineară și analiza economi-
că” - “Linear Programming and Economic 
Analysi”.

În această lucrare a fost sistematizată 
metoda matematică de analiză economi-
că, elaborată de G. Danting și L. Kanto-
rovici, metodă capabilă să faciliteze utili-
zarea resurselor economice atât în sfera 
businessului privat individual, cât și în 
sfera businessului acţionar și a celui bazat 
pe proprietate publică, care se bucură de 
protecţia statului.

Alte lucrări ale lui Samuelson au 
contribuit la dezvoltarea teoriei creșterii 
economice optime, în baza planifi cării 
optime a utilizării resurselor economice, 
în dependenţă de cererea efectivă a so-
cietăţii umane.

ASPECTUL SOCIAL 

AL CONFERINŢELOR 

LUI SAMUELSON

După ceremonia decernării Premiului 
Nobel în domeniul economiei, conform 
procesului-verbal ceremonial, Samuelson 
a ţinut mai multe conferinţe cu aspect so-
cial. Pe Samuelson l-a atras aspectul soci-
ologic al teoriei economice elaborate de 
Karl Marx și, oricât ar părea de straniu, nu 
l-a combătut pe Marx în ceea ce privește 
categoriile economice: “exploatarea mun-
cii de către capital” și “forţa de muncă”. Ca 
rezultat al studierii acestor categorii, Sa-
muelson a ajuns la concluzia paradoxală 
că nu “forţa de muncă”, dar “omul e marfă” 
în economia de piaţă modernă america-
nă. Iar pe baza “teoriei exploatării muncii” 
a lui Marx, Samuelson a scris cîteva arti-
cole, în care și-a consolidat propriile idei 
cu privire la sistemul optim de asigurare 
socială și protecţia muncii.

Paul Samuelson este autorul manu-
alului de sinteză economică neoclasică 
“Economics”, care a avut mai multe ediţii 
în întreaga lume. Astăzi, acest manual de 
economie este unul dintre cele mai solici-
tate și e studiat în toate ţările lumii.

APRECIEREA OPEREI 

ECONOMICE 

A LUI SAMUELSON

Opera vastă a lui Paul Samuelson a 
fost înalt apreciată de către Fondul No-
bel și Comitetul Nobel, decernâdu-i-se 
Premiul Nobel în domeniul economiei 
pe anul 1970, pentru aportul știinţific 
la dezvoltarea statică și dinamică a te-
oriei economice și a avansării nivelului 
general de analiză în domeniul teoriei 
economice.

Ion USTIAN

PAUL SAMUELSON 
(15 mai 1915 – 13 decembrie 2009)

Economistul american Paul Samuelson este laureat al Premiului 
Nobel în domeniul economiei pe anul 1970.
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Globex (Global Exchange Program), 
lansat de AIESEC - liderul global în dez-
voltarea tinerilor lideri, își deschide ofi -
cial aplicările. 

Dacă nu te-ai gândit încă cum îți 
vei petrece vacanța de vară, AIESEC 
Chișinău îți propune ceva mult mai tare 
decât o simplă vacanță. 

Ce zici de un stagiu de practică 
internațional în care poți îmbina utilul 
cu plăcutul? Programul are menirea de a 
oferi oricărui student din Republica Mol-
dova șansa de a-și petrece vara în una 
dintre țările ca Turcia, Polonia, China, 
Georgia și Brazilia, pentru aproximativ 
2 luni, timp în care vei trăi cele mai tari 
clipe din viața ta, iar, pe lângă prieteni și 
locuri noi vizitate, vei avea posibilitatea 
de a te dezvolta profesional printr-un 
stagiu de practică bazat pe dezvoltare 
sau educație?

AIESEC oferă stagii de practică pe 
dezvoltare, oportunitatea de a lucra 
în domenii ca dezvoltarea comunita-
ră: drepturile copilului, probleme de 
mediu, educație, dezvoltare rurală și 
a spiritului antreprenorial. Stagiul de 
practică pe educație oferă oportunita-
tea de a lucra în domenii ale educației, 
cum ar fi : predarea unei limbi, a unei 
materii, dezvoltarea curriculară, dezvol-
tarea caracterului, consiliere în carieră, 
interacțiune culturală. Iar, dacă ai nițel 
mai multă experiență și un nivel ridicat 
al limbii engleze, ai toate șansele să treci 
selecția pentru un stagiu de practică în 
domeniul managementului, lucrând la 
o companie chiar în domeniul pe care îl 
studiezi la facultate.

Din partea AIESEC Chișinău, bene-
fi ciezi de tot suportul necesar pentru 

Simpozionul Știinţifi c 

al Tinerilor Cercetători ASEM - 2011
(ediţia a IX-a)

Academia de Studii Economice din Moldova organizează, în perioada 
14 - 15 aprilie 2011, Simpozionul Știinţifi c al Tinerilor Cercetători (docto-
ranzi, competitori, masteranzi și studenţi).

Tematică abordată:
* Managementul și marketingul în economia contemporană
* Cooperarea și integrarea economică regională: experienţa Uni-

unii Europene și a Republicii Moldova
* Suportul informatic și metode cantitative în economie
* Finanţe, monedă și credit
* Contabilitate, audit, analiză economică
* Filozofi e și politologie
* Geografi e economică și demografi e.

Temele supuse dezbaterilor precum și lista secţiunilor se vor găsi în 
Programul Simpozionului.

Informaţii generale:
 * Limbile ofi ciale de lucru ale simpozionului - româna, engleza, 

franceza, rusa.
 * Lucrările vor fi  publicate după încheierea Simpozionului și nu-

mai cele prezentate în cadrul simpozionului.
 * Pentru fi ecare autor se acceptă doar o singură lucrare.
 * Cerinţe de tehnoredactare: lucrarea (doctoranzii, competitorii, 

masteranzii prezintă maximum 4 pagini format A4, studenţii - ma-
ximum 3 pagini format A4) va fi  culeasă în editoriul Word sub Win-
dows, se va prezenta într-un exemplar - tipărit pe hârtie și pe suport 
electronic, semnat de autori și de conducătorii știinţifi ci.

 Structura lucrării: titlul centrat se culege cu majuscule, sub ti-
tlu, în partea dreaptă, se indică autorul (ii) (doctorand, competitor, 
masterand sau student), prenumele și numele complet, denumirea 
instituţiei.

 * Pentru studenţi - prenumele și numele complet, anul de studii, 
facultatea și conducătorul știinţifi c (titlul știinţifi c, prenumele, nume-
le). Textul se culege la intervalul de 1,5, mărimea literei - 14.

 * În programul Simpozionului, vor fi  incluse comunicările parti-
cipanţilor de la ASEM, precum și ale celor invitaţi ofi cial atât de la in-
stituţiile din Moldova, cât și din străinătate. Invitaţilor din afara ASEM 
li se garantează publicarea tezelor în volum, la fel și tuturor docto-
ranzilor ASEM, iar pentru masteranzi și studenţi doar deţinătorilor de 
diplome de gradul I și II.

Termene organizatorice
 * Participanţii prezintă, până la 9 aprilie 2011, titlurile comunică-

rilor, prenumele și numele complet al autorului, instituţia. Pentru stu-
denţi - anul de studii, facultatea, conducătorul știinţifi c (titlul știinţifi c, 
prenumele, numele).

 * Prezentarea lucrărilor pentru publicare se va face personal, ime-
diat după terminarea lucrărilor pe secţiuni.

 * Serviciul “Știinţă” nu eliberează extrase din procesele verbale ale 
secţiunilor.

 * Nu se încasează taxa de participare.
 * Organizatorii vor suporta cheltuielile pentru cazare și hrană doar 

pentru persoanele invitate ofi cial.
 * Cheltuielile de călătorie sunt suportate de către participanţi.

Informaţii suplimentare:

tel.: (+373 22) 402-993

e-mail: stiinta@ase.md

Persoana de contact: șef serviciu “Știinţa” Eugeniu Gârlă

Bulgaria oferă 

5 burse de studii 

pentru 

cetăţenii RM

Ministerul Învăţământului 
și Știinţei al Republicii Bulgariei 
oferă 5 burse, pentru cetăţenii 
Republicii Moldova, la următoa-
rele specialităţi: asistenţă socială, 
turism, studii europene, adminis-
trarea afacerilor, sociologie.

Potrivit serviciului de pre-
să al Ministerului Educaţiei al R. 
Moldova, candidaţii la concurs 
pot depune actele la ministerul 
respectiv, Direcţia Relaţii Inter-
naţionale și integrare europeană, 
în perioada 25 martie – 15 aprilie 
2011.

Pentru participare la concurs, 
candidaţii vor avea nevoie de 
cerere de participare la concurs, 
actul de studii, buletinul de iden-
titate, certifi catul medical, copii 
ale diplomelor de participare la 
olimpiadele republicane și inter-
naţionale (după caz).

Pentru participare la concurs, 
sunt eligibili deţinătorii diplome-
lor de bacalaureat și elevii clase-
lor a XII-a, promoţia 2011.

Colectivul Facultăţii de Cibernetică, Statistică și Informatică Econo-
mică a ASEM este alături de doamna Chira Eremia, metodistă de catego-
ria I, la marea durere pricinuită de pierderea fratelui său, 

Gheorghe EREMIA

Sincere condoleanţe.

Colectivul Catedrei Drept Privat și al facultăţii Economie Generală 
și Drept exprimă condoleanţe familiei Cerneavschi, la marea pierdere 
a colegului 

Pavel CERNEAVSCHI, conf. univ., dr. în drept. 

Fie-i ţărâna ușoară!

Mediul de afaceri european conti-
nuă să fi e dominat de bărbaţi: numai 
unul dintre 10 membri ai consiliilor de 
administraţie ale celor mai mari societăţi 
din Europa sunt femei și în 97% dintre 
cazuri, președintele Consiliului de ad-
ministraţie este un bărbat, informează 
Comisia Europeană. Din studiile efectu-
ate, reiese că societăţile, în care numărul 
femeilor care deţin funcţii superioare 
de conducere este mai mare, au perfor-
manţe mai bune decât cele a căror con-
ducere este exclusiv masculină. 

Veniturile din exploatare ale acestor 
companii sunt mai mari și știu mai bine 
să atragă talentele și să îi înţeleagă pe 
clienţi. Valorifi carea la maximum a talen-
tului femeilor europene, în rândul forţei 
de muncă. nu aduce benefi cii doar între-
prinderilor, ci și economiei și societăţii în 
ansamblul lor. Femeile reprezintă 60% 
dintre persoanele cu studii universitare, 
dar sunt în continuare reprezentate in-
sufi cient la nivelul care presupune atri-
buţii de luare a deciziilor economice. 

În aceste condiţii, vice-președintele 
Comisiei Europene Viviane Reding s-a 
întâlnit cu președinţi și directori ai con-

siliilor de administraţie ai unor companii 
cotate la bursă, din 10 ţări europene. 
În cadrul întâlnirii, s-a discutat despre 
modul în care poate fi  sporit numărul 
femeilor care ocupă funcţii superioare 
de conducere. În următoarele 12 luni, 
Comisia va monitoriza progresele înre-
gistrate. După această perioadă, Comi-
sia va analiza necesitatea întreprinderii 
unor măsuri suplimentare. 

„Doresc să transmit un mesaj clar 
mediului de afaceri european: femeile 
sunt un atu în mediul de afaceri,” a afi r-
mat vice-președintele Reding. „Trebuie 
să valorifi căm toate persoanele talenta-
te din societatea noastraă pentru a ne 
asigura că economia Europei ia avânt. 
Consider că autoreglementarea ar putea 
aduce o schimbare pozitivă dacă este 
credibilă și efi cace în întreaga Europă. 
Cu toate acestea, voi reveni asupra aces-
tei chestiuni peste un an. Dacă autore-
glementarea nu dă rezultate, sunt pre-
gatită să întreprind acţiuni suplimentare 
la nivelul UE”, a declarat Reding.

Selectat de 

Veaceslav STURZA,

sursa: www.euroactiv.ro

GLOBEX – Stagii de Practică Internaţională

perfectarea actelor, iar acomodarea și 
cazarea va fi  suportată de ţara care îți va 
fi  gazdă. Cheltuielile pentru drum vor fi  
achitate de către participant.

Încă din anul 2007, AIESEC a recru-
tat primii studenţi care au avut posibi-
litatea de a vizita și de a lucra în cadrul 
unor companii, proiecte și ONG-uri de 
renume din cele peste 107 ţări, unde 
este prezent AIESEC. Până acum, peste 
150 de studenţi și proaspăt absolvenţi 
din Republica Moldova au avut parte de 
o experienţă multiculturală oferită de 
acest proiect, printre care e posibil să fi e 
și dintre prietenii tăi. 

Dacă încă mai stai pe gânduri și crezi 
că nu ai experiență în aceste domenii, 
stai fără grijă, este de-ajuns să știi limba 
engleză și să-ți dorești să asimilezi cât 
mai multe informații, pentru că, atât îna-
inte să pleci la stagiu, cât și în momen-
tul în care ajungi în țara dorită, până să 
începi propriu-zis stagiul de practică, vei 
trece printr-o serie de pregătiri. Astfel, 
nu ai de ce să te îngrijorezi că nu ai putea 
face față unei asemenea provocări.

“Proiectul Globex are la bază ideea 

internaţionalismului, a schimbului cul-
tural dintre tinerii din toate ţările lumii, 
care vor interacţiona și cu siguranţă vor 
contribui la diminuarea barierelor cul-
turale și stereotipurilor milenare create 
de-a lungul anilor. Printr-o experiență 
internațională, dezvoltăm lideri cu gân-
dire Globală”, a menționat Președintele 
AIESEC Chișinău, Olga Cegorean.

La moment, peste 40 de studenți 
moldoveni își trăiesc experiența unui 
stagiu internațional în India, România, 
Thailanda, Cameroon, Germania, Belgia, 
Australia etc. 

Acum poți și tu să ai parte de 
experiența unică a unei stagieri în țara vi-
surilor tale.

Aplică și scrie propria ta istorie de 
Exchange.

Trimite formularul de aplicare pe adre-
sa de e-mail: globex.program@aiesec.

net până pe 10 Aprilie 2011, 23:59.

Detalii despre aplicare și mai multe 
informaţii găsiţi pe pagina ofi cială a or-
ganizaţiei AIESEC Chișinău:  www.chisi-

nau.aiesec.md .
Nadejda BORTA

Comisia Europeană susţine creşterea 
numărului de femei în posturi de conducere
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Инга ФОКША: 

«Моя работа – 
лучшее, 
что со мной 
могло произойти»

НАША СПРАВКА: 
Родилась 11 

ноября 1982 г. в 

Тирасполе. Окончила 

факультет Финансов 

и факультет 

Права Молдавской 

Экономической 

Академии (Кишинев), 

в 2007 г. — Школу 

международного 

бизнеса (Будапешт). 

С 2007 по 2010 

г. — аналитик по 

западным рынкам в 

ИК «Атон». В апреле 

2010 назначена 

старшим аналитиком 

«Арбат капитал 

менеджмента».

- Инга, кто ваши родители, как 

им удалось воспитывать в вас каче-

ства, которые привели токую умни-

цу, красавицу к успеху в током труд-

ном для нас, красивых, почти-что 

мужском, деле?

- К сожалению, моя мама ушла слиш-
ком рано, чтобы сейчас по заслугам 
мною гордиться – я была на последнем 
курсе Академии. А с папой я не росла и 
отношения поддерживаю на уровне по-
здравлений с днем рождения и все. 

ХОРОШО НАУЧИТЬ 
УЧИТЬ, А УЧИТЬ ДУМАТЬ – 

ЕЩЕ ЛУЧШЕ
 
- Будучи из Тирасполя, вы учились 

в Кишиневе, потом в Будапеште. 

Разница в полученных знаниях в дан-

ных школах большая? В чем именно?

- На мой взгляд, разница есть. В 
том, как все преподносится. Я в прин-
ципе считаю, что недостаточно что-то 
знать или уметь. Важнее уметь заин-
тересовать, продать, преподнести, 
особенно, если ты берешься за препо-
давание. По большому счету, да про-
стят меня мои профессора из ASEM, 
нас не учат думать, нас учат учить. 
Нет какой-то связки с реальным ми-
ром. Соответственно, ты учишь, чтобы 
сдать, не понимая, как это все можно 
использовать и как это создает твою 
стоимость в будущем. В Будапеште, 
помню, на одном из курсов у нас был 
создан даже симулятор компании. 
Вся группа была разделена на коман-
ды, и каждому участнику присвоена 
должность: финансовый директор, 
или маркетолог, или менеджер сбы-
та и т.д. Это была как бы виртуальная 
игра, но каждое решение каждого из 
членов команды, автоматически от-
ражалось на виртуальной стоимости 
компании. Было азартно и сразу вид-
но как все связанно. Из ASEM, я помню 
курс микроэкономики, который у нас 
читала Светлана Стратан, на который 
было интересно ходить. Казалось, что 
ты до всего доходишь сам – она давала 
тебе возможность думать, а не просто 
начитывала конспекты. Я считаю это 
основной разницей. 

- Общаетесь ли вы с бывшими 

однокурсниками? 

- Конечно, общаюсь. К сожалению, 
большая часть из тех, с кем я общалась, 

разъехалась. Поэтому теперь общаем-
ся, когда случается пересечься в каком-
то городе, куда ты приезжаешь на кон-
ференцию или по работе или на отдых.

- Как вы думаете, Тирасполь - это 

еще Республика Молдова? 

- Не отслеживаю политическую об-
становку, поэтому от комментариев 
воздержусь.

- Чем сейчас занимаетесь? Опи-

шите один из ваших обычных рабо-

чих дней?

- Сейчас я старший аналитик по сек-
тору высоких технологий в одной из ин-
вестиционных компаний – «Арбат Капи-
тал Менеджмент». До этого, я три года 
была аналитиком западных рынков в 
ИК «Атон». За последний год, в моей 

работе однозначно стало больше от-
ветственности и риска, что в принципе 
нормально для Buy-side аналитики. Моя 
задача найти, изучить, понять компа-
нии из сектора высоких технологий на 
глобальном рынке для инвестирования 
на среднесрочную и долгосрочную пер-
спективы. Никогда не сомневалась, что 
моя работа – лучшее, что со мной могло 
произойти. 

Я ОТЛИЧНО 
ПОНИМАЛА, ЧТО ЕСЛИ 

НЕ СПРАВЛЮСЬ, 
ПРИДЕТСЯ 

ВОЗВРАЩАТЬСЯ ДОМОЙ

- Как вы получили свой первый job, 

свое первое интервью, свою первую 

зарплату?

- Пожалуй, мое первое серьезное 
интервью было именно в Москве. Я 

приехала сюда почти в «никуда». Я не 
считаю, что у меня образование, с ко-
торым в Москве «берут на ура» и опыта 
у меня было не на ту должность, с ко-
торой я начала. После своего первого 
интервью в «Атоне», я вернулась в Ти-
располь, особенно не рассчитывая на 
успех. И еще какое-то время, уже рабо-
тая в «Атоне», я не понимала «а могу ли 
я вообще хорошо делать то, для чего 
меня взяли?». Поэтому первое время 
работала на самом деле много. Я отлич-
но понимала, что если не справлюсь, 
придется возвращаться домой. Тем 
временем в США начался кризис, и я, 
как аналитик западных рынков, долж-
на была понимать происходящее как 
минимум лучше всех в компании, Ведь 

я каждое утро брала в руки микрофон 
и объясняла что произошло накануне 
в США, почему индексы упали, почему 
выросли, что происходит в экономике. 
Думаю мне свойственно такое каче-
ство, оно даже детское, как отсутствие 
понимания грани между реальным и 
невозможным. Ты как будто не заду-
мываешься о препятствиях, оправды-
вая себя «это же нереально». А потом 
вдруг, вещи начинают работать там, где 
это казалось нереальным. 

КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЕ 
МОЗГОВ НУЖНО 

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ

- В Интернете, на имя Инга Фок-

ша откываются пару сотен стра-

ниц, все интервью, комментарии, 

анализы рынков и капиталовложе-

ний… ничего личного, кроме как ваше 

участие в Фотоконкурсе «Самая кра-

сивая девушка аналитик». Это на-

помнило мне то, как вы достойно 

выиграли титул «Мисс АСЕМ - 2004». 

Доказав однажды, как вы думаете, 

все еще важен на конкурсах красоты 

интеллектуальный потенциал де-

вушки?

- Однозначно важен. Я всегда гово-
рю: красивой женщине мозгов нужно в 
два раза большеJ Во время таких кон-
курсов интеллект дает тебе ощущение 
самой себя, способность преподнести 
себя с выигрышной стороны. В этом 
большая разница: тебе не надо натяги-
вать на себя чужие маски, которые, как 
тебе кажется, ободрит жюри, напротив, 
ты должна «вынуть из себя» лучшее, и 
заставить жюри с удовольствием съесть 
это. Я думаю, интеллект проявляется в 
том, как женщина себя преподносит, 
держит. Он дает понимание своих плю-
сов, минусов, возможность выразить 
себя естественно с осознанием того где, 
когда и как.

ВСЕ ЗАВИСИТ 
ОТ ТОГО, НА ЧТО ТЫ 

ДЕЛАЕШЬ СТАВКУ

- «Физически Инга Фокша – мини-

атюрная девушка с обворожитель-

ной улыбкой, но за этой обманчивой 

внешностью скрывается настоя-

щий монстр экономического анали-

за. Вероятно, Инга Фокша вполне 

могла бы претендовать на пост ми-

нистра экономики в правительстве 

Барака Обамы:). Так что не слишком 

частые комментарии Инги Фокши 

- для настоящих орлов высокого по-

лета!». Это я тоже в нет-е нашла, в 

одном из форумах. Что вы скажете 

насчет таких перспектив (пост ми-

нистра экономики) в каком-либо пра-

вительстве, скажем - молдавском?

- Я не считаю, что не обладаю не-
обходимыми качествами. То есть я, 
скорее индивидуалист, чем коллек-
тивный игрок, а на таких должностях 
важно умение кооперироваться. Хотя, 
у меня было подобного рода предло-
жение, но это, с вашего позволения, 
останется при мне. 

- Еще.«…Если Инга Фокша что-

нибудь разместит на ленте ком-

ментариев ПРАЙМ-ТАСС, то, как ми-

нимум, планетарного масштаба:)». 

Трудно-ли, легко, интересно, обворо-

жить «орлов высокого полета» нуж-

ной, наверное очень дорогой, инфор-

мацией планетарного масштаба? 

- Вы же понимаете, что такие ком-
ментарии содержат в основном эмо-
ций. Но мне всегда самой было интерес-
но работать над какой-то статьей или 
комментарием. К моему удовольствию 
у меня достаточно свободы в рамках 
работы. 

- Красивых многие не восприни-

мают всерьез, а уж в бизнесе тем бо-

лее… Как часто вам приходилось рас-

сеять такие стереотипы? Как вас, 

красивую и молодую, воспринимали 

конкуренты, в целом общество?

- Отчасти это правда. По крайней 
мере, поначалу мне так казалось. Тем 
более коллектив всегда преимуще-
ственно мужской. Возможно, здесь все 
зависит от того, на что ты делаешь став-
ку. Ведь себя можно вести так, что никто 
и не посмеет даже косо посмотреть на 
тебя. К тому же, время все расставляет 
все на свои места: сначала на тебя смо-
трят, потом начинают прислушиваться, 
а потом и мнение спрашивают. Как го-
ворили наши трейдеры в «Атоне»: и по-
смотреть приятно и послушать полезно. 

ВЗЛЕТЫ 
СЛУЧАЮТСЯ ЛИБО 

ОТ БЕСПРЕКОСЛОВНОГО 
ТАЛАНТА, ЛИБО 

ОТ ОТЧАЯННОГО 
ЖЕЛАНИЯ 

- Как насчет давольно редкой со-

вместимости: успешная карьера, се-

мья, дети, отдых?

- Считаю, что это возможно. Пока 
я умею только работать J. Остальному 
только учусь J.

 - Что ждете от будущего?

Хочу, чтоб я всегда оставалась го-
лодной не только в работе, но и в жизни. 

- Что бы вы посоветовали нашим 

студентам, тем которым интерес-

на формула вашего успеха?

- Отчаянного желания. Не знаю, 
если это можно обобщить, но мне ка-
жется, что взлеты случаются либо от 
беспрекословного таланта, либо от от-
чаянного желания. 

- Спасибо за интервью и удачи!

Люба ЛУПАШКО
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