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 „Excelenţa și ca-
litatea costă”, acesta 
a fost reperul cu care 
și-a început prezen-
tarea planului de ac-
tivitate „vechiul, dar 
la fel de nou”  rector 
al ASEM, Grigore Be-
lostecinic. Printre me-
sajele care s-au simţit 
pe 31 ianuarie în Sala 
„Eugen Hrișcev”, unde 
s-a produs „scrutinul 
local”,  a fost cel pre-
cum: „Un stat uneori trebuie să-și 
reinventeze eroii, ca să menţină sta-
bilitatea”.

În prezentarea planului său de 
activitate pentru noul mandat, Gri-
gore Belostecinic a asigurat studen-
ţii că aceștia vor avea condiţii mai 
bune în cămine, iar mobilitatea aca-
demică va fi  mult mai accesibilă.

ASEM, ai mai câștigat 5 ani de performanţă:
Grigore Belostecinic rămâne rectorul instituţiei
Grigore Belostecinic a fost reales rector ASEM pentru a 3-a oară. 

Prin vot unanim, acesta a fost rămas la cârma instituţiei pentru 

încă cinci ani. Cei 64 de membri ai senatului prezenţi din 67 în total, 

au aplicat ștampila „pentru” în buletinele de vot. Rectorul a pre-

zentat planul său de acţiuni pentru următorul mandat, iar la fi nal a 

mulţumit tuturor pentru încredere și a promis că la  ASEM  urmează 

noi schimbări dar tot spre bine.

Recent, delegaţia ASEM în frunte cu dl rector Grigo-

re Belostecinic a efectuat o vizită ofi cială la Universi-

tatea Auvergne - Clermont I din Franţa. Scopul  vizitei 

a fot unul de aprofundare și diversifi care a relaţiilor 

ineruniversitare pe următorii ani. Părţile au decis să 

continue colaborarea în vederea posibilităţii înscrierii 

masteranzilor ASEM la studii paralele în Franţa. Anul 

acesta, în baza acordului mai vechi, 36 de studenţi ur-

mează acest program. 

În cadrul întâlnirii delegaţiei ASEM cu Președintele 
Universităţii Auvergne - Clermont I, Philippe Dulbecco 
și directorul Institutului de Management și Gestiunea 
Întreprinderilor, Maurice Chenevoy s-a vorbit despre 
rezultatele colaborării în cadrul Proiectului TEMPUS IV 
„MODEP”. Au fost discutate premizele și  oportunităţile 
implementării Programelor comune de studii la licenţă 
și master, organizării  studiilor de doctorat în cotutelă, 
organizării practicii de producţie pentru studenţii fran-
cezi în Republica Moldova și alte aspecte de interes 
reciproc. 

Rectorii celor două universităţi au apreciat creșterea 
numărului de studenţi ai ASEM , care în paralel, urmează 
studiile la Universitatea franceză, de la 6 în anul de studii 
2009-2010 până la 36 în anul de studii 2011-2012.  

În cadrul vizitei a fost negociată elaborarea și imple-
mentarea de la 1 septembrie 2012 a unui nou Program 

comun de master „Managementul întreprinderilor și or-
ganizaţiilor”, care ar permite masteranzilor ASEM înscri-
erea și la universitatea franceză chiar din primul an de 
studii contra unei taxe modice. 

Masteranzii înscriși la acest Program comun vor be-
nefi cia de o pregătire lingvistică aprofundată în limba 
franceză și engleză, de prelegeri citite de profesori fran-
cezi la Chișinău și de o perioadă de studii în Franţa. Sus-
ţinerea cu succes a tuturor probelor Programului comun 
de master le va asigura masteranzilor ASEM să devină 
posesori ai unei diplome franceze de master.  

Continuitate în relaţia ASEM cu Universitatea 
Auvergne - Clermont I din Franţa

STUDENŢII VÂNĂTORI DE BURSE 
AU ÎNCHEIAT SEZONUL 2011

 100 de studenţi de la 11 universităţi din ţară şi-au ridicat 
diplomele şi cardurile bancare cu burse în valoare de 
650 lunar pentru anul de studii 2011-2012. Cei mai mulţi 
laureaţi ai burselor VictoriaBank sunt de la ASEM (32). 
Bucuria studenţilor a fost cu atât mai mare, cu cât banca ce 
anunţase că va face totalurile la fi nele lui decembrie 2011, 
a întârziat, dar şi-a compensat vina prin alegerea unei zile 

„speciale, a dragostei» şi prin transferul în cont a banilor pentru întreg semestru I.
Amănunte în pag. 3. 

PE TIMP DE IARNĂ…STUDENŢII STRĂINI 
DAU CULOARE ASEM ULUI

De la temperaturi toride, au nimerit într-o iarnă cu 
nămeţi şi ger ce te ciupeşte serios de naş.  Este vorba 
despre câţiva studenţi străini care au venit la studii 
în Moldova. În total sunt 43 de studenţi, dintre care 
doar o fată, pe nume Kabita. Majoritatea sunt din 
Nigeria, Nepal, India, Turcia şi Bangladesh. Vor 
petrece opt luni la studii în Moldova datorită unui 
program de studii ghidat de către Departamentului 
de Relaţii Externe al ASEM.

 Am reuşit să vorbim cu câţiva dintre ei, Mahbub Islam, Prince şi Narinder. Mahbub 
Islam este din Bangladesh, venirea în Moldova îi oferă un nivel de educaţie mai înalt, 
noi oportunităţi şi un început de a ajunge acolo unde îşi doreşte şi anume să studieze la 
Universitatea din Oxford, Marea Britanie. La fel ca şi colegul său din India, Narinder. 

Continuare  în pag.13

GALERIA ABSOLVENŢILOR ASEM
UNDE AU AJUNS CEI CARE AU FOST CEI MAI 
BUNI DIN CEI MAI BUNI LA ASEM?

 Ce fac acum cei mai buni studenţi ai ASEM, care 
pe parcursul celor nouă ediţii ale concursului au luat 
cel mai râvnit trofeu, Premiul Mare. I-am găsit pe 
toţi, graţie măriei sale, Internetul, întrucât unii dintre 
ei sunt atât de departe şi atât de ocupaţi, încât doar 
prin internet şi doar extra program au reuşit să ne 
vorbească despre succesele lor. Iar succesele lor sunt 

de invidiat: o avocată la un „rechin” fi nanciar în inima Londrei, doi şefi  importanţi pe la 
bănci, un manager specializat pe export,  o angajată a BNM şi alta a Agenţiei Naţionale a 
Protecţiei Consumatorului etc. Îi uneşte faptul că nu încetează să înveţe…

Detalii în pag. 11 - 12

La alegeri au participat membrii 
senatului, profesori, dar și studenţii 
care au ţinut să-și exprime admiraţia 
pentru rector. El a primit doar califi -
cative pozitive din partea colegilor 
și profesorilor gen, „este un om de 
aur”, „un maestru”, „prieten de valoa-
re al tuturor”, „un creator al profesi-
oniștilor”. 

Studenţii nu au rămas nici ei în 
umbră. Aceștia i-au mulţumit pen-
tru realizările frumoase de la ASEM, 
pentru noul bloc construit și pen-
tru multe alte iniţiative susţinute 
de „cel mai liberal rector dintre toţi 
colegii săi de la alte universităţi”. De 
asemenea, aceștia i-au dat asigurări 
rectorului că dispune de toată sus-
ţinerea lor.

Un interviu cu dl rector Grigore 

Belostecinic citiţi în pag 4-5.

CM



Curierul Economic2 nr. 1-2 (209-210), 29 februarie 2012ACTIVITATEA ASEM

COLEGIUL REDACŢIONAL:

 Redactor șef:  Andrei PRODAN
 Responsabil de ediţie: Liuba LUPAȘCO 
 Reporteri: Corina MOROZAN, Alina CODREANU,  Gheorghii CIOLAC  
 Foto: Nicolae BRÂNZILĂ 

 Paginare: Victor PUŞCAŞ

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

Tipărit la tipografi a „Prag-3”            Comanda nr.  367

Potrivit lui Corneliu Guţu, prorector 
pe Activitate Știinţifi că și Relaţii Externe 
a ASEM și președinte al Comisiei de Eva-
luare: „Examinarea dosarelor depuse de 
către participanţi la concursul Profesorul 
Anului” al ASEM și evaluarea activităţii 
știinţifi co-didactice a candidaţilor, pe fi -
ecare categorie de cadre didactice a fost 
efectuată de o comisie din 7 persoane. 
Din comisie au mai făcut parte: Cobzari 
L. prof. univ. dr. hab., decan facultatea 
„Finanţe” – secretar; Băieșu M. conf. dr., 
prodecan facultatea „Economie Generală 
și Drept”; Prodan N. conf. dr., șef-catedră 
„Analiza activităţii economico-fi nanci-
are”; Cernavca M. conf. dr., șef-catedră 
„Merceologie și Comerţ”; Baractari A. 
conf. dr., catedra „Cibernetică și Informa-
tică Economică”; Cocoș Ia. lector superior, 
catedra „Gândire economică, demografi e 
și  geoeconomie”.

Potrivit sursei, în urma examinării și 

evaluării dosarelor în conformitate cu 
prevederile „Regulamentului de organi-
zare și desfășurare  a concursului „Profe-
sorul anului” al ASEM, comisia a decis că 
la categoria „Conferenţiari universitari și 
profesori universitari” Ion Pârţachi , prof. 
univ. dr. a acumulat punctajul maxim - 
207,4 puncte, fi ind urmat de către Dorin 
Vaculovschi, conf. univ. dr.; Dumitru To-
doroi, prof. univ. dr. hab. Și Roman Livan-
dovschi, conf. univ. dr.

La categoria „Lectori universitari și 
lectori superiori universitari”, Gheorghe 
Reabţov lect. superior univ., a devansat-o 
pe   Silvia Buciușcan lect. superior univ. dr.

Amintim că pentru prima ediţie a 
concursului „Profesorul Anului” la ASEM 
și-au depus dosarele  6 profesori. Învin-
gătorii fi ecărei din cele 2 categorii au 

primit câte un premiu bănesc în valoare 
de 15 mii lei. 

Organizatorii speră că la următoare-
le ediţii, profesorii vor fi  mai activi, fi ind 
motivaţi și de valoarea premiilor.

Veronica Ciochina și-a luat licen-
ţa în Marketing și Logistică anul tre-
cut la ASEM. Pentru cele 7 săptămâni 
de practică, ea a decis să găsească 
o companie de publicitate: „Una mă 
accepta, dar fără să-mi ofere infor-
maţie pentru teză, alta nici nu a vrut 
să discute fără îndreptare, iar a treia, 
«Ilise-Grup», m-a aceptat pentru că 
aveau nevoie de oameni».

Veronica avea program: zilnic, de 
la 10 până la 18. Colegii ei de grupă, 
majoritatea și-au găsit loc de prac-
tică prin cunoștinţe sau la rude: „Nu 
știu dacă urmărea cineva prezenţa 
studentului la practică, important 
era să fi e semnată agenda de sar-
cini».

Astfel neglijând cea mai impor-
tantă experienţă pe care ar putea-o 
acumula, unii studenţi preferă să-și 
asigure semnătura în carnet și să-și 
rezolve problema cu teza de licenţă 
sau altele.

„Când ești la practică și ei nu au 
interesul de a te angaja atunci nu 
faci multe lucruri, înveţi mai mult 
din ceea ce observi. Și dacă există 
șansa să faci altceva decât „să în-
curci» cuiva în acest timp, atunci 
mulţi preferă prima variantă» - asta, 
potrivit Veronicăi, ar fi  scuza majori-
tăţii colegilor ei.

Între timp profesorii, conducă-
torii de stagii spun că cine vrea, are 
curaj și insistenţă - reușește să se 
impună în faţa angajatorului sau 
măcar să acumuleze experienţa uti-
lă pentru interviurile de apoi: „Noi și 
până acum am avut parteneriate cu 
companiile care acceptă sau chiar ne 
solicită studenţi buni la practică. Și 
noi le propunem studenţilor, în cazul 
în care ei nu au găsit singuri, unde să 

meargă. Studenţii trebuie să înţelea-
gă care este costul de oportunitate 
a practicii. Foarte mult depinde de 
ei. Dacă nu e scop sau dorinţă - nu 
putem infl uenţa prea multe, decât 
să cerem să se respecte formalităţi-
le, programul și jurnalul de practi-
că.» - spune Angela Solcan, decanul 
facultăţii Business și Administrarea 
Afacerilor, ASEM.

La rândul său, Eugen Hristev, di-
rector general la Trimetrica spune că 

acceptă permanent studenţi la prac-
tică. În ultimii 5 ani au fost uneori 
câte un student sau chiar 5 - 6. După 
ei era întărită o persoană, care să le 
acorde timp, iar 50 % dintre stagiari 
au fost ulterior angajaţi.

Conform unui nou regulament, 
elaborat de Ministerul Educaţiei, sta-
giarii au dreptul să aleagă unităţile 
de efectuare a practicii din numă-
rul unităţilor cu care sunt încheiate 
contracte, să pretindă la condiţii co-
respunzătoare de desfășurare a sta-
giului de practică, să execute numai 
operaţiunile și lucrările prevăzute în 
programul de practică.

Victor Jumbei este noul Director 
al Lukoil România. Noul manager 
are o experienţă de peste 18 ani în 
sectoarele fi nanciar-economic și 
management din domeniul indus-
triei petroliere din Republica Mol-
dova și Ucraina.

Începând de la 1 februarie, Victor 
Jumbei este noul director al companiei 
Lukoil România. 

Anterior, a deţinut funcţiile de 
Director General al Lukoil Moldova, 
Prim adjunct al Directorului General al 
Lukoil Ucraina și Prim adjunct al Con-
ducătorului Asociaţiei Inter-Regionale 
«Europa de Est».

Noul director, în vârstă de 40 de ani, 
este absolvent al Academiei de Studii 
Economice din Republica Moldova și 
a obţinut titlul de doctor în economie.

Victor Jumbei a preluat funcţia de 
Director de la Maxim Khitrov, care a 
fost numit Director General al Lukoil 
Severo-Zapadneft eproduct.

În cadrul Lukoil România mai acti-
vează și alţi moldoveni. Astfel funcţia de 
director fi nanciar o deţine Anatol Ara-
pu, ex-ministru al Finanţelor din Repu-
blica Moldova, iar Constantin Tampiza, 
fost director general al Lukoil România 
este actualul repre zentant al lui Vagit 
Alekperov, președintele grupului petro-
lier rusesc.

Lukoil este cea mai mare companie 
petrolieră din Rusia din punct de vedere 
al rezervelor, producţiei și rafi nării ţiţe-
iului, asigurand circa 20% din producţia 

de ţiţei autohtonă (79,8 milioane tone), 
iar la nivel global reprezintă aproxima-
tiv 2% din producţia totală mondială.

O mare parte din activităţile de 
explorare și de producţie a companiei 
au loc în Rusia. Majoritatea producţiei 
este vândută pe pieţele internaţionale. 
Din punct de vedere al rezervelor de 
ţiţei, Compania Lukoil este lider mon-
dial. În privinţa rezervelor confi rmate 
în categoria companiilor private cota-
te la bursă, se afl ă în topul mondial al 
companiilor petroliere iar din punct de 
vedere al producţiei de ţiţei se clasează 
pe locul șapte în lume. Lukoil deţine 
rafi nării, uzine petrochimice în Rusia în 
Europa de Est și în fostele republici din 
Uniunea Sovietică, precum și numeroa-
se conducte pentru transportul ţiţeiului 
și produselor petroliere. De asemenea 
Compania Lukoil operează reţele de 
distribuţie în Statele Unite,Polonia, 
Bulgaria, Romania, Turcia, Statele Bal-
tice, Republica Ceha, Ucraina, Belarus, 
Republica Moldova, Azerbaijan, Ka-
zahstan, Kârghâstan, Slovacia, Munte-
negru, Ungaria și altele.

Pe piaţa Republicii Moldova Lukoil 
deţine o cotă de peste 30% fi ind cea mai 
mare companie din domeniu.

Ion Pârţachi și Gheorghe Reabţov sunt Profesorii Anului 2011
În luna noiembrie 2011 în cadrul ASEM s-a desfășurat prima ediţie a 

Concursului „Profesorul Anului”.  Conform criteriilor de performanţă cel 

mai mare punctaj, la categoria „Conferenţiari universitari și profesori uni-

versitari” l-a acumulat Ion Pârţachi, iar la categoria „Lectori universitari 

și lectori superiori universitari” – Gheorghe Reabţov.  Fiecare profesor a 

primit câte 15 mii lei drept răsplată pentru excelenţa de care dau dovadă.

Un absolvent al ASEM 
director al unei importante 
companii în România

Practica studenţească încadrată 
într-un nou regulament

Universităţile vor repartiza studenţii la stagiul de practică în con-

formitate cu lista instituţiilor identifi cate ca bază de practică, cu care se 

încheie contracte. Iar studenţii sunt în drept să identifi ce, să aleagă din 

instituţii pentru realizarea stagiului de practică și să pretindă la condiţii 

corespunzătoare de desfășurare a practicii.

Studenţii stagiari sunt obligaţi 
să efectueze stagiul de practică în 
strictă conformitate cu prescripţiile 
conducerii instituţiei, iar schimbarea 
unităţii-baze de practică fără con-
simţământ este strict interzisă. Pen-
tru activitatea desfășurată în cadrul 
stagiului de practică, stagiarul nu 
poate pretinde la vreo remuneraţie 
din partea partenerului de practică, 
cu excepţia cazului în care practican-
tul și partenerul de practică convin 
să încheie un contract individual de 
muncă.

Regulamentul conţine preve-
deri referitoare la tipurile stagiilor 
de practică, cerinţele unice pentru 
organizarea și desfășurarea stagiilor, 

obligaţiunile dar și responsabilităţile 
subiecţilor implicaţi, ale părţilor care 
încheie contractele privind stagiile 
de practică, evaluarea stagiilor, drep-
turile și obligaţiunile stagiarului etc.

Menţionăm că stagiile de practi-
că sunt parte integrantă obligatorie 
a procesului educaţional și se reali-
zează în scopul aprofundării cunoș-
tinţelor teoretice, acumulate de către 
studenţi pe parcursul anilor de studii 
și formării competenţelor stabilite 
prin Cadrul Naţional al Califi cărilor, 
pe domenii de formare profesională.

Liuba LUPASCO
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Totul a început în 2009, când o prietenă a 
convins-o să meargă la preselecţie. De atunci 
muzica și economia bat într-un ritm în inima ei. 
Ne-a mărturisit  că face muzică din plăcere, de 
fapt este o moștenire de familie. Nu are pregătire 
profesională muzicală, dar  pasiunea pentru mu-
zică vine din copilărie, pe când cânta împreună 
cu mama. Întâmplător a afl at despre preselecţia 
pentru corul “Cantabile” al ASEM, a decis să par-
ticipe și a reușit. Cu toate acestea, în pofi da unei 
agende completată pe minute, muzica în cor se 
împacă de minune cu fi nanţele, o meserie reală 
de viitor, care o va ajuta să se realizeze.

“Muzica până la urmă rămâne un hobby, voi 
cânta în continuare, dar îmi doresc să fi u o doam-
nă de afaceri”,  recunoaște Tatiana, lăsându-se 
ispitită de unele scenarii presupuse: “Dacă i s-ar 
oferi posibilitatea de a începe o carieră muzicală 
solo, ar accepta…..măcar din curiozitate. Nu e ni-
mic bătut în cuie. O viaţa ai și trebuie să-ţi permiţi 
luxul de a-i accepta provocările.”

INSPIRATĂ DE ARTISTISM ŞI CALCUL 
RAŢIONAL, ALE EI FINANŢE, NU 
ROMANŢE CI MELODII CORALE LA 
NEVOIE VOR CÂNTA

Știe că a făcut alegerea corectă, în ceea ce 
ţine de business, dar recunoaște că după absol-
virea liceului i-a fost puţin frică. “Nu am ales un 

Mai mult decât atât, o parte din stu-
denţi vor benefi cia și de locuri de muncă 
în cadrul VictoriaBank SA sau vor colabora 
«cu prima bancă din Moldova, care a în-
registrat o capitalizare de nivelul primului 
miliard în ultimii ani» a dat din start asi-
gurări Natalia Politov-Cangaș. Președinta 
VictoriaBank, alături de rectorii celor 11 
instituţii superioare de învăţământ pre-
zenţi la eveniment împreună cu cei mai 

Majoritatea burselor VictoriaBank 
au fost cucerite iarăşi de studenţii ASEM

Burse în valoare de 650 lei lunar vor primi timp de un an academic 32 de studenţi ai ASEM și alţi 68 studenţi de  la 

10 universităţi din ţară. De «Ziua Îndrăgostiţilor», studentilor le-au fost înmânate diplomele de învingători și carduri 

bancare Victoriabank la care au fost deja transferate bursele pentru primul semestru al acestui an academic.

 Natalia Politov-Cangaș, președinte VictoriaBank: „La cea de-a doua 
ediţie a concursului au fost invitaţi să participe nu doar studenţii de la eco-
nomie şi drept, ci şi cei de la arte, medicină, pedagogie”

universităților de a pregăti profesioniști 
și deschiderea ulterioară a mediului de 
afaceri inclusiv a VictoriaBank spre o co-
laborare și un dialog», a declarat și Gri-
gore Belostecinic, rectorul ASEM. 

De cealaltă parte, Viorelia-Moldovan 
Bătrânac, prorector al ULIM a menționat: 
«Mai întâi vin performanțele academice, 
iar apoi cele profesionale. Acest proiect 
constituie o investiție în instituțiile noas-
tre de învățământ și speram ca va avea o 
durabilitate ulterioară. Or, dacă nu inves-
tești în educaţie, riști să vezi ce înseamnă 
ignoranţă.»

Studenţii au fost deosebit de fericiţi. 
Majoritatea au spus că vor investi banii 
în ceea ce îi face și mai buni  : manuale, 
cursuri și treininnguri, participări la con-
ferinţe în ţară și peste hotare. 

Pentru Irina Iavorschi, studentă la 
«Contabilitate » bursa VictoriaBank este 
a doua la număr din cele extrabugetare 
obţinute în acest an academic. Irina spu-
ne că va aduna banii într-un cont special, 
întrucât va avea nevoie de ei după ab-
solvire. Studenta intenţionează să urme-
ze un masterat.

Printre studenţii ASEM câștigătiri ai 
bursei VictoriaBank se numără și o bună 
parte din cei nominalizaţi la ediţia a VIII-
a  a Concursului Cel mai Bun Student al 
ASEM : Iana Agachi, Dana Muntean,  Iri-
na Ţurcan,   Viorelia Bodarev, Inga Anto-
nes, Aurelia Petrov etc. Unii dintre ei «au 
vânat” cu iscusinţă și bursele Moldcell 
sau pe cele de Merit.

L.L.  

 Cele mai multe burse au revenir studenţilor ASEM (32), 
urmaţi de cei de la UTM (23) şi USM (12).

 Studenţii au fost deosebit de fericiţi. Majorita-
tea au spus că vor investi banii în ceea ce îi face şi mai 
buni : manuale, cursuri şi treininnguri, participări la 
conferinţe în ţară şi peste hotare.

buni studenţi ai lor au apreciat parteneri-
atul dat ca pe un exemplu de succes.

«Acest proiect a demarat în cadrul 
programului de Responsabilitate Soci-
ală Corporativă în scopul promovării și 
stimulării viitorilor specialiști în diferi-
te domenii de activitate din economia 
Republicii Moldova dar și din ramurile 
adiacente», a declarat Natalia Politov-
Cangaș, președinte VictoriaBank, specifi -

când că la cea de-a doua ediţie a concur-
sului au fost invitaţi să participe nu doar 
studenţii de la economie și drept, ci și cei 
de la arte, medicină, pedagogie etc.

Respectiv, din peste 200 de dosare 
depuse, trecând prin «4 fi ltre», au fost 
aleși chiar cei mai buni din cei mai buni.

 «Apreciez bunele relații între me-
diul de stat și cel de afaceri. Succesul 
business-ului depinde de capacitatea 

Finanţele şi muzica – amestec armonios pentru Tatiana Muşuc
Cântă în corul “Cantabile” și face fi nanţe. 

Este vorba despre Tatiana Mușuc, studentă în 

anul trei la “Finaţe și Bănci”, ASEM. Este mem-

bră a corului încă de la fondarea acestuia și se 

mândrește cu acest lucru. În opinia ei, fi nanţele  

și muzica  merg mână în mână, pentru că face 

ceea ce-i place. Mereu “fl ămândă” de ceva nou 

și interesant, este membră a diferitor organiza-

ţii studenţești, iar pe viitor se vede o doamnă 

de afaceri de succes, dar cu rochia de concert 

mereu la îndemână.

colegiu de muzică pentru că mi s-a făcut frică că nu 
voi reuși. Eu am nevoie de motivaţie, de un imbold. 
Am ales ceva real, adică economia. Muzica este un 
stimulent de a merge mai departe, o recunoștinţă, 
te simţi mai importantă. Din primul an de facultate 
eram fl ămândă de ceva nou și interesant”.

Pe lângă economie și muzică, îi place mult arta 

fotografi că și a făcut și puţin teatru. Se caracterizea-
ză o persoană activă, calculată și atentă la cifre. De 
curând a particpat la concursul de idei de afaceri 
pentru  Incubatorul ASEM. “Sunt o fi re creativă pe 
diferite valuri, în diferite etape ale vieţii, în fi ece zi 
pot descoperi ceva nou care să mă ajute pe viitor”.

AŞANUMITA “PURTĂTOAREA DE 
CUVÂNT” A CORULUI CANTABILE

Potrivit dirijoarei corului, Elena Marian, Tatiana 
este una din fetele încă de la fondarea corului. “De 
la început părea nevinovată și speriată pentru că 
nu știa notele. Acum este una dintre cele mai bune 
fete. Este responsabilă, tenace, perseverentă și are 
caracter, este “purtătoarea de cuvânt” a corului”.

Tatiana vorbește cu admiraţie despre doamna 
Elena, pentru că anume ea a descoperit-o și a în-
drumat-o să facă ceea ce-i place. “De la “Cantabile” 
în primul rând voi lua deprinderile tehnice, cum să 
respir corect, să nu falsez. De asemenea mi-am fă-
cut mulţi prieteni”. 

“RESPIRAŢI ADÂNC, RIDICAŢI UMERII, 
CÂNTĂM CA ŞI CUM BEM APĂ 
DIN IZVOR”

Fiecare repetiţie începe cu încălzirea vocii. 
Acest lucru presupune o mimică corectă a feţei, 
o anumită poziţie a corpului și mai ales un su-
net absolut perfect. Chiar dacă repetiţiile au loc 
după ore, toţi sunt prezenţi pentru un mini-con-
cert departe de ochii lumii.

“Muzica nu are graniţă”, mărturisește dirijoa-
rea corului Elena Marian. Potrivit ei, la cor poa-
te adera oricine, iar problema cea mai mare la 
moment este lipsa unui număr rezonabil de fete 
pentru un cor adevărat.

Corul de tineret “Cantabile” al ASEM a fost 
fondat la 1 noiembrie 2009 sub egida dirijoa-
rei Elena Marian și a maestrului de concert 
Larisa Poliacov. Fetele sunt atent selectate, în 
funcţie de talent și frumuseţe. În cor pot veni 
fete cu pregătire muzicală, dar și fără, auzul 
muzical este obligatoriu, dar și prezenţa sce-
nică  și carisma domnișoarelor. Nu în zadar, 
cei care le văd o dată cântând, le asociază cu 
veritabile îngeriţe.

Vârsta medie a fetelor este de 21 de ani, 
cea mai mică având doar 14. Majoritatea sunt 
studente la ASEM, dar sunt și fete de la alte uni-
versităţi. La concerte participă în jur de 25 de 
fete. Ultimul festival la care au participat a fost 
în decembrie, orașul Chieti, Italia. În ţară au adus 
două diplome de aur, la secţiunea polifonică și 
naţională.

Corul a participat la numeroase festivaluri și 
concursuri naţionale, dar și peste hotare, cum ar 
Italia, Polonia, România, de unde s-au întors cu 
trofee importante dar și cu multe impresii  La 
moment fetele se pregătesc pentru un concurs 
în Debrecen, Ungaria.

Corina MOROZAN
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Despre ASEM
- Dle rector, cum credeţi, ce au 

apreciat cel mai mult cei care au 

susţinut în unanimitate candida-

tura dvs. la postul de rector pentru 

încă 5 ani.

- Pe parcursul acestor ani, pe-
rioadă în care am avut onoarea să 
conduc ASEM-ul, întreg colectivul 
și-a adus aportul la dezvoltarea in-
stituţiei noastre sub toate aspectele 
care presupun activitatea unei uni-
versităţi. Realegerea mea a fost o 
apreciere a eforturilor întregii com-
ponenţe a Senatului ASEM, a colec-
tivului, prin prisma acestor realizări 
și a dorinţei personale a fi ecărui an-
gajat al ASEM de a continua această 
tendinţă pozitivă.

- Studenţii au calculat că o zi la 

cămin îi costă în jur de 4 lei, ei spun 

că ar vrea să plătească și mai mult, 

doar ca să ajungă pentru toţi și 

condiţiile să fi e mai bune. Concret 

ce aveţi a le spune?

- Studenţii noștri merită condiţii 
de trai mai bune decât cele pe care 
le au în cămine. Un sondaj realizat 
de Ministerul  Educaţiei acum un an 
arată că studenţii vor condiţii mai 
bune și sunt dispuși chiar și să achite 
o taxă mai mare, dar încercarea Mi-
nisterului de a promova unele clari-
tăţi în acest domeniu s-au ciocnit cu 
o rezistenţă din partea mass-media 
și a unor structuri politice, care con-
sideră că studenţii trebuie să trăias-
că în condiţiile pe care le au, dar cu 
taxe mici. 

Am menţionat și în programul 
meu de activitate pe următorii 5 ani, 
că este timpul să renovăm căminele 
studenţești în situaţia în care statul 
nu acordă resurse fi nanciare pentru 
acest lucru, deși a promis. Vom găsi 
bani din surse interne ca să renovăm 
treptat și integral căminele studen-
ţești, să le dotăm cu mobilier nou, 
condiţii mai bune, să fi e mai puţine 
persoane în odăi, dar cu certitudi-
ne aceasta va solicita și un preţ mai 
mare pentru cazare. 

Or, în prezent aici costurile sunt 
acoperite doar parţial de stat -  25 % 
din cheltuielile pe care le suportăm 
sunt restituite prin achitarea taxe-
lor pentru studii, în rest, 75% rămân 
acoperite din banii pe care îi acumu-
lăm din contul taxelor de studii, cei 
care studiază în bază de contract, de 
cele mai dese ori nu benefi ciază de 
locuri în cămine. 

- Ce alte surprize să așteptam în 

următorii 5 ani?

- Mai puţin surprize, mai mult 
proiecte foarte bine gândite și ana-
lizate. Vom propune programe noi 
de masterat, mai atractive și mai uti-
le pieţei muncii, or, ne-am dat sea-
ma că noi nu prea avem programe 
de masterat pur economice. Vom 
începe cu un masterat în Economia 
Unităţilor Economice; Economie și 
Management în Comerţ și Alimen-
taţie Publică; Economie și Manage-
ment în Turism și Servicii Hoteliere, 
alte masterate în Comunicare și Jur-
nalism Economic, dar și la Licenţă 
dorim să extindem domeniile  de 
formare  profesională. 

Este un specific al instituţiilor 
din spaţiul ex-sovietic, să aibă Fa-
cultăţi de Tehnologie și Manage-
ment în Alimentaţia Publică. Vom 
avea și noi. 

Vom încerca să găsim soluţii și 
în vederea motivării tuturor părţilor 
participante la procesul de predare 
– învăţare. Identifi căm modalităţi de 
a stimula și motiva studenţii noștri 
de a frecventa orele și a însuși mai 
bine materialul predat, dar și mo-
dalităţi de motivare a catedrelor, să 
aibă o responsabilitate mai mare și 
să propună cadre didactice mai cali-
fi cate, începând cu primul an de stu-
dii. Am o idee în acest sens, pe care 
o voi propune Senatului și apoi o voi 
face publică. 

Despre 
învăţământ 
şi educaţie

„După opt ani de 
Proces de la Bo-
logna în Moldo-
va, cred că for-
mula 4 Licenţă 
+1,5 Masterat ar 
fi  mai bună” 

- Anul acesta se fac 8 ani de la 

extinderea Procesului de la Bo-

logna asupra Moldovei. Se pare 

însă că studenţii nu prea înţeleg 

benefi ciile acestei aderări. Dvs ce 

i-aţi îndemna să folosească mai 

îndrăzneţ? 

- Sunt unul dintre cei care au 
susţinut întrutotul aderarea RM la 
Procesul de la Bologna.  Și am fă-
cut tot posibilul ca stipulările lui să 
fie implementate și în RM, inclusiv 
și în ASEM și în învăţământul eco-
nomic în măsura în care noi deja 

până la aderare făcusem câte ceva 
din ceea ce prevede acest proces. 
Mă refer la creditele transferabile 
care se practică în ASEM din anul 
2000, sistemul de evaluare a cu-
noștinţelor studenţilor pe parcur-
sul întregii perioade de studii și nu 
doar la evaluările finale…

După 8 ani, cred că trebuie să 
analizăm ceea ce am reușit să facem, 
ce a fost potrivit și bine pentru sis-
temul de Învăţământ din Republica 
Moldova și ce putem să schimbăm 
pentru un rezultat mai bun. 

Apropo, nu toate statele Euro-
pene s-au aruncat atât de activ în 
implementarea a tot ceea ce s-a 
declarat în legătură cu  Procesul de 
la Bologna. Multe state și-au păs-
trat sistemul existent, făcând doar 
adaptări de ordin formal și lucrul 
acesta trebuie să-l luăm în consi-
derare. La etapa fi nală de discuţii 

asupra proiectului noului Cod al 
Educaţiei eu am spus că în legătură 
cu unele defi cienţe ale Procesului 
de la Bologna, atestăm o mică dis-
criminare  între diferite domenii de 
formare profesională la Ciclul I Li-
cenţă. Să zicem noi cei cu sistemul 
3 + 2 (Licenţă și Master), absolvenţii 
noștri nu pot aplica în condiţii ega-
le  pentru un master alături de cei 
care provin dintr-un domeniu care 
prevede 4 ani la ciclul întâi.

În plus, nu se reușește astăzi, pe 
parcursul a 3 ani de zile să asigurăm 
o pregătire  teoretico-profesională 
fundamentală a  studenţilor noștri. 
Este o perioadă prea mică, în care 
mai este obligatoriu un stagiu de 
practică, perioada pentru elabora-
rea tezei de licenţă ce pică în ace-
lași timp și nu se reușește a pune 
accentul pe formarea profesională a 
absolvenţilor. Eu am lansat ideea că 

poate să revenim integral la formula 
4 (Licenţă) + 1,5 (Master) pentru toa-
te specialităţile. Și nu cred că aceasta 
ar solicita mari cheltuieli suplimen-
tare. Merită să mai investim în dife-
renţa de 0,5 ani, dar să câștigăm mai 
mult în plan calitativ. 

„În linii gene-
rale mai rămân 
adeptul Proce-
sului de la Bo-
logna, dar să 
privim lucrurile 
real şi să recu-
noaştem atunci 
când s-au comis 
unele abateri”

Și conţinutul curriculei universi-
tare la specialităţile noastre trebuie 
modifi cat. Or, noi am fost nevoiţi să 
deplasăm multe cursuri de pregătire 
fundamental teoretică de la Ciclul I 
Licenţă la Ciclul II Masterat, conside-
rând că suntem datori să asigurăm 
o pregătire de specialitate la Ciclul I, 
astfel ca după absolvire tinerii să fi e 
angajaţi în câmpul muncii. Și aceas-
ta nu a fost cea mai bună decizie.

Vom reveni să începem cu pre-
gătirea teoretică și fundamentală 
economică la Ciclul I L. pe parcursul 
primului an, urmând ca obiectele de 
specialitate să înceapă în anul II și III. 

În linii generale mai rămân adep-
tul Procesului de la Bologna, dar să 
privim lucrurile real și să recunoaș-
tem atunci când s-au  comis unele 
abateri.  

- Adoptarea noului Cod al  Edu-

caţiei e pe ultima sută de metri. 

Ce așteaptă universităţile cel mai 

mult de la acest Cod?

- El fusese pe ultima sută de me-
tri atunci când s-a organizat dezba-
teri în Cadrul Ministerului, Guvernu-
lui, discuţii publice mari. După cum 
de activ au fost lansate, așa au fost 
stopate aceste discuţii. Brusc. Atunci 
când au ajuns în Parlament. Pentru 

Grigore BELOSTECINIC: „În următorii 10–15 ani 

Interviu cu rectorul ASEM
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mine motivele sunt clare … dar cert 
e că lipsa noului cod e în detrimen-
tul învăţământului superior. 

„Avem nevoie 
de o acreditare 
internaţională. 
Cine achită nota 
de plată?”

- Din 2013 orientativ, conform 

Codului  vom avea și un top al Uni-

versităţilor. Dar altceva vreau să 

vă întreb: cât de importantă ar fi  

opinia studenţilor aici în evaluarea 

ratingului universităţii în care stu-

diază?

- Opinia studenţilor contează, 
dar nu cred că ea trebuie să prevale-
ze în determinarea poziţiei universi-
tăţii în eventualul top. Poziţia trebu-
ie să fi e determinată de societate în 
întregime, de atitudine. 

- Dar ministerul ar vrea să an-

gajeze o agenţie de rating străină 

în scopul realizării unei evaluări 

imparţiale…

- Cred că și o companie locală 
s-ar descurca bine în a elabora lista 
de criterii și a evalua. Ceea ce  con-
tează e imaginea generală a univer-
sităţii în societate și modul în care 
aceasta este percepută de poten-
ţialii angajatori. Or, o universitate 
trebuie nu doar să facă cercetare și 
să pregătească cadre de specialitate. 
Ele mai sunt și un depozitar de tra-
diţii, istorie, responsabile de forma-
re unor personalităţi în societate. Și 
cred că și aceste lucruri trebuie să fi e 
luate în considerare. Universităţile 
noastre deocamdată nu au fost su-
puse unei acreditări internaţionale. 
Este o defi cienţă foarte mare. Noi 
suntem pregătiţi pentru un astfel 
de proces. Problema constă iarăși 
în bani. Aceasta ne-ar costa vreo 30 
000 euro, ceea ce este foarte mult 
pentru noi. În România nota de pla-
tă pentru acreditarea internaţională 
a peste 60 de universităţi a fost asu-
mată de către stat, ceea ce este co-
rect și imparţial.

Oricum, satisfacţii și nemulţumiri 
din partea universităţilor vor  fi , dar 
important e să se refl ecte realitatea. 

Noi, ASEM-ul, suntem pregătiţi 
să fi m evaluaţi și avem certitudinea 
că vom ocupa primele poziţii, orica-
re nu ar fi  criteriile. 

„Să-mi spună 
cineva că avem 
prea mulţi mar-
ketologi…”

- Facultăţile, mai ales cele eco-

nomice și juridice sunt considerate 

„fabrici de șomeri de lux”. O even-

tuală rată a  angajabilităţii, dacă 

s-ar calcula, credeţi că ar juca pen-

tru sau împotriva ASEM-ului?

- Ar fi  în favoare, cred. Numărul 

de locuri de muncă pe care econo-
mia le oferă, sunt destinate într-o  
mare parte absolvenţilor ASEM, și 
mai puţin absolvenţilor facultăţilor 
economice a altor universităţi. Mă 
refer în special  la angajările care se 
fac în domeniul fi nanciar-bancar, tu-
rism. Noi producem manageri, con-
tabili, informaticieni, statisticieni. 
Să-mi spună mie cineva că noi avem 
prea mulţi marketologi de calitate 
sau prea mulţi specialiști în turism! 
Mă tem că s-a format o viziune abs-
tractă, generalizată a ceea ce numim 
noi economiști. Academia nu prega-
tește aproape deloc economiști în 
stare pură, spre regret.

„Pretendenţii la 
studenţie scad, 
şi, să recunoaş-
tem, avem prea 
multe univer-
sităţi pentru 
RM…”

- Dle rector, dacă acum univer-

sităţile pot alege din 2 – 3 studenţi, 

atunci în maxim 10 ani,  două uni-

versităţi se vor bate pentru unul 

dintre studenţi. Și asta în condiţiile 

în care acesta din urmă, cu pașa-

port românesc, ar putea opta pen-

tru o universitate europeană.  Care 

este cartea ce urmează a fi  citită 

sau „jucată” de universităţile din 

Moldova? AS-ul din mânecă?

- Sunt tendinţe demografi ce. 
Se înregistrează un număr tot  mai 
mic de copii în școli și licee, deci și 
pretendenţi la studii vor fi  tot mai 
puţini. Trebuie însă să vedem și 
partea pozitivă a lucrurilor. Trebuie 
să recunoaștem că noi avem și un 
număr foarte mare de universităţi: 
34 pentru RM este mult și cred că în 
cazul în care s-ar liberaliza total pia-
ţa educaţională, ar avea de câștigat 
și studenţii și universităţile. Or, ar 
supravieţui universităţile cu un po-
tenţial mai mare de dezvoltare și ar 
pleca cei care nu au reușit să se afi r-
me pe piaţa educaţională. De aceea 
cred eu că în următorii 10 – 15 ani ar 
putea să aibă loc importante schim-

bări pe piaţa serviciilor educaţionale 
din RM în sensul concentrării instru-
irii în câteva universităţi mari din 
ţară, printre care, cu certitudine va 
fi  și ASEM-ul. Dar trebuie să ne ori-
entăm și spre atragerea studenţilor 
din zonele cu evoluţii demografi ce 
mai bune, printre care statele din 
Asia de Sud-Est, unele ţări africane, 
pentru care noi am putea să deve-
nim atracţie în plan educaţional. Dar 
și aici trebuie să existe o claritate din 
partea Guvernului, or actualmente 

în legiferarea aducerii studenţilor 
străini la studii în Moldova sunt ba-
riere birocratice imense. 

„Achit contrac-
tul, deci (n-)o să 
mă exmatricule-
ze” ?

-„Achit contractul, deci n-o să 

mă exmatriculeze”, psighologie 

invocată des de studenţii cu taxă 

și argumentată de promovabilita-

tea examenelor de licenţă în mod 

special. Cât adevăr este în această 

expresie, cât va mai dura, care sunt 

soluţiile?

- Unii studenţi sunt nevoiţi să 
achite o taxă pentru studii, în măsu-
ra în care nu există un alt fi nanţator, 
de exemplu statul. Este o situaţie 

când unul dorește cu orice chip să-și 
ia studii superioare într-un domeniu 
atractiv în RM, având în vedere și 
rata angajabilităţii. Faptul că studiezi 
cu taxă, traseul admitere – absolvire 
nu este unul asigurat din start. Noi 
avem peste 1000 de studenţi, ma-
joritatea la contract, exmatriculaţi 
anual pentru că nu respectă condi-
ţiile, dar se conduc până la o etapă,  
de abordarea sus menţionată. Dar 
și așa trebuie să avem exigenţe mai 
mari faţă de studenţi și o practică 
bună vine  din multe state ale lumii, 
unde la anul I sunt înmatriculaţi toţi 
doritorii, urmând a fi  selectaţi, tre-
când prin cerinţe foarte dure după 
primul an de studii. Studenţii care 
au nimerit întâmplător la universi-
tate sau care au încurcat facultatea, 
într-adevăr trebuie să fi e depistaţi 
cât mai devreme și ajutaţi să se re-
orienteze.

Despre 
politică

- V-aţi implicat activ în politică 

în pragul ultimului scrutin parla-

mentar, aţi fost liderul echipei de 

rectori care au decis sa susţină un 

partid, aţi făcut campanie pentru 

PLDM, dar aţi refuzat mandatul 

de deputat și, potrivit unor surse, 

și alte propuneri cum ar fi  cea de 

a candida la postul de Primar, de 

Ministru al Educaţiei…. De ce și în 

ce măsură astfel de acţiuni sunt în 

favoarea ASEM-ului?

- E o alegere a mea necondiţio-
nată de a mă implica în acest pro-
ces. Nu regret că am făcut-o  și nu 
regret faptul că am revenit la ASEM, 
având și alte oportunităţi. Dorinţa 
mea a fost să-mi aduc aportul fi nal 
la ceea ce numim libertate și de-
mocraţie în Republica Moldova. Iar 
motivul – de a nu admite revenirea 
la momente în care s-au adus pre-
judicii foarte mari, inclusiv dezvol-
tării învăţământului din Republica 
Moldova.  

Despre viitor

„E sufi cient să 
vii chiar şi într-
un week-end la 
ASEM, ca să vezi 
cum arată stu-
denţia activă, de 
calitate”

- Spuneţi 3 motive din care un 

părinte ar fi  motivat să aleagă pen-

tru copiii săi anume ASEM?

- Părinte fi ind, asta am făcut și eu 
pentru copilul meu: l-am sfătuit să 
vină la ASEM, după care a continuat 
studiile în străinătate. 

ASEM este o oportunitate, are o 
infrastructură îmbunătăţită pe an ce 
trece și  condiţii bune. 

Șansele de angajare pentru ab-
solvenţii ASEM sunt mai mari, pro-
fesorii aici sunt buni specialiști, iar 
mulţi dintre ei – practicieni în para-
lel. Vă asigur că în nicio altă univer-
sitate din Moldova nu veţi întâlni 
atâţia profesori care au legătură cu 
domeniul practic, ca la ASEM. Lecţii 
citesc profesori care au ajuns mi-
niștri, directori de bănci, oameni de 
afaceri, ambasadori, deputaţi, ex-
perţi etc. Cei care doresc să obţină 
mai mult decât diploma de absol-
vire a ASEM – obţin! Vrei să începi o 
afacere la ASEM, o începi, că avem 
Incubator de Afaceri.

Și încă ceva, misiunea noastră e 
să pregătim nu doar specialiști dar și 
personalităţi, și activităţile extracur-
riculare joacă un rol esenţial aici. 

Aici noi avem de lăudat fi le între-
gi de ziare sau cărţi. E sufi cient însă 
să vii, nici măcar într-o zi de lucru, 
ci într-un week-end la ASEM, ca să 
vezi că studenţii activi, asociaţi în di-
verse organizaţii de tineret, discută, 
experimentează, practică jocuri in-
telectuale, citesc și pur și simplu, își 
trăiesc studenţia util și din plin!

Consemnare: Liuba LUPAȘCO

ar putea să aibă loc importante schimbări 
pe piaţa serviciilor educaţionale din RM”
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«Concursul «Idei de afaceri» este un proiect invovator, pentru că vine 
să ofere suport real pentru studenţii ASEM, care doresc să iniţieze activi-
tăţi economice. Anul acesta, câştigătorilor locurilor I-III, le vom oferi ofi -
cii în incinta incubatorului pentru o perioadă de 2 ani. Partenerul nostru, 
compania Orange le-a oferit câte un laptop – echipament de strictă necesi-
tate la iniţierea unei afaceri şi alte premii tuturor participanţilor. Mai mult 
decât atât, pe perioada concursului, organizâm diverse traininguri prin 
intermediul cărora, participanţii îşi dezvoltă aptitudinile antreprenoriale, 
abilităţile de lucru în echipă, planifi carea şi managementul afacerii etc.», 
a declarat Diana Vornoviţchi, director al Incubatorului de afaceri ASEM

«Au picat mulţi participanti la concurs şi aici se terminase speranţele 
mele. Ma bucur că aţi apreciat munca noastră. Mulţumesc juriului, ex-
perţilor, organizatorilor pentru ideile oferite, cât şi pentru posibilitatea de 
a fi  găzduiţi din start de incubatorul de afaceri», a spus Grigore Sofroni, 
câştigătorul locului I.

«Suntem mândri să susţinem acest concurs deja al doi-
lea an consecutiv. Este un proiect care ajută, prin acţiuni 
concrete, la dezvoltarea spiritului antreprenorial şi abilită-
ţile tinerilor, studenţi ai ASEM-ului. Ne exprimăm convin-
gerea că prin intermediul unor asemenea proiecte, contri-
buim la dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor, 
care, mâine, vor fi  actori activi ai economiei reale şi vor 
infl uenţa pozitiv dezvoltarea ţării», a spus Mickael Faure, 
director Marketing şi Comunicare, Orange Moldova.

Concursul ideilor de afaceri a fost lansat în 2005 şi se 
desfăşoară în fi ecare an în perioada septembrie-decembrie. 

Liuba LUPAŞCO

Incubatorul Incubatorul 
de afaceri al ASEM de afaceri al ASEM 
a deschis uşa a deschis uşa 
noilor rezidenţinoilor rezidenţi

3 din 18 idei de afaceri vor 
3 din 18 idei de afaceri vor 

fi  găzduite de Incubatorul de 

fi  găzduite de Incubatorul de 

Afaceri al Academiei de Studii 

Afaceri al Academiei de Studii 

Economice a Moldovei (ASEM). 

Economice a Moldovei (ASEM). 

Benefi ciarii acestui drept au 
Benefi ciarii acestui drept au 

fost selectaţi în urma ediţiei a 

fost selectaţi în urma ediţiei a 

VII-ea a Concursului anual “Idei 

VII-ea a Concursului anual “Idei 

de Afaceri” pentru studenţii 
de Afaceri” pentru studenţii 

ASEM, organizat în perioada 

ASEM, organizat în perioada 

septembrie – decembrie 2011.

septembrie – decembrie 2011.

Prezentarea publică fi nală a proiectelor a avut loc pe 23 decembrie 2011.

18 idei de afaceri au concurat la cea de-a VII-a ediţie 18 idei de afaceri au concurat la cea de-a VII-a ediţie 
a Concursului «Idei de Afaceri», desfăşurat în perioada a Concursului «Idei de Afaceri», desfăşurat în perioada 
septembrie - decembrie la ASEMseptembrie - decembrie la ASEM

Ideile de afaceri prezentate au fost apreciate de un juriu format din experţi din domeniul academic.

Scopul concursului este de a oferi 
oportunităţi studenţilor şi masteranzilor 
ASEM pentru a-şi transforma ideile lor 
inovative în afaceri reale. 

Şi în anul curent ideile de afaceri au 
variat de la caz la caz: Instalarea panou-
rilor LED, asistenţă în pregătirea dosare-
lor pentru aplicarea la studii peste hotare, 
consultaţii juridice prin telefon, comercia-
lizarea voucherelor de reducere, broker de 
asigurări, oferirea surprizelor unicale, sunt 
câteva din ideile de afaceri înregistrate în 
competiţie. De asemenea, tinerii întreprin-
zători au venit cu metode de obţinere a 
energiei electrice din energie solară prin 
motorul stirling, dar şi publicitatea indoor 
în lifturile blocurilor rezidenţiale. 

Singura afacere prevăzută pentru sec-
torul real al economiei a fost cea a Stelu-
ţei Mazilu. Studenta a avut un plan foarte 
bine defi nit pentru o afacere specializată 
în colectarea şi depozitarea pieilor de oaie 
în scopul explorării acestora. Steluţa însă 
a renunţat din start la o eventuală clasare a 
sa pe primele locuri, întrucât SRL «Miori-
ţa » va avea sediu în teritoriu, iar experien-
ţa care s-a vrut a fi  obţinută din participare 
la concurs a fost consultanţa în elaborarea 
şi cizelarea business planului viitoarei sale 
afaceri. 

ASTFEL, IDEILE CARE 
AU CÂŞTIGAT CONCURSUL 
ANUL ACESTA SUNT:

Locul I - FeedBack group SRL - Com-
binarea cercetărilor în marketing cu publi-
citatea, cercetarea pieţei în diferite forme 
şi după diferite metode;

Locul II - PRO-IT SRL - Prestări 
servicii IT: programare şi design web, 
elaborarea sistemelor informatice, solu-
ţii networking, suport software şi tehnic, 
consultanţă.

Locul III - Intelligent Media SRL - 
Servicii de publicitate indoor;

Un cuvânt greu la jurizat l-au avut de spus rerezentantele sectoru-
lui de business autohton.

Şalopa Mihail şi prietenii săi au luat locul II cu PRO-IT SRL, adi-
că prestari servicii IT: programare şi design web, elaborarea sis-
temelor informatice, soluţii networking, suport software şi tehnic, 
consultanţă.

Locul I a revenit echipei FeedBack 
group SRL, condusă de Grigore So-
froni. Studenţii şi-au propus să com-
bine cercetările în marketing cu pu-
blicitatea.

Steluţa Mazilu este unica concurentă care a propus jurizării un 
plan de afacere pentru sectorul real al economiei. Cu SRL «Mi-
oriţa» studenta va colecta şi depozita piei de oaie în scopul ex-
ploatării acestora. Planul studentei a impresionat expertele din 
sectorul real.

Locul III în concurs 
a revenit lui Eu-
gen Maţeico, pen-
tru a crea fi rma sa, 
Intelligent Media 
SRL. Aceasta se va 
ocupa cu prestarea 
de servicii de pu-
blicitate indoor în 
lifturile blocurilor 
rezidenţiale.

Câştigatorii locurilor I-III 
au primit ofi cii în incinta 
Incubatorului de Afaceri 
pentru o perioada de 2 ani. 
Iar o companie GSM le-a 
oferit câte un laptop.
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         a 7 ianuarie 2012 la Teatro delle 
Emozioni de la Roma a avut loc spectacolul 
muzical cu participarea artiștilor din Repu-
blica Moldova Valentin și Luminiţa Dragomir, 
tinerei interprete Isabelle Haile, Ansamblului 
“Arţăraș”, director artistic Lidia Bolfosu, Acor-
deon Liuba Borș, fl uier Vitalie Sârbu,artistei 
italiene Cristiana Lauri, profesoarei de limbă 
româna doamna Nina Popescu. Evenimentul 
a fost organizat de către Asociaţia “Dacia” în 
colaborare cu Asociaţia “Propatria”, Preșe-
dinte Nicu Moraru, cu patronajul Ambasadei 
Republicii Moldova și susţinerea fi nanciară a 
Primăriei Romei. La eveniment au fost pre-
zenţi Consilierul Ambasadei Republicii Mol-
dova Liliana Verlan, Consiliera Primăriei Ro-
mei Tatiana Kuzyk, Redactorul șef al revistei

“Adevărul” Alina Ţurcanu, scriitorul ita-
lian Francesco Baldassi, Reporterul ziarului 
“Gazeta Basarabiei” Prof. Liuba Marian, Vitto-
rio Giorgi, Președintele Asociaţiei “Uniunea 
Regiunilor Istorice Europene” s.a. Tatiana 
Kuzyk , Consiliera Primăriei Romei a felicitat 
participanţii cu ocazia Crăciunului Ortodox 
și a reamintit celor prezenţi în sală despre 
introducerea taxelor pentru reânnoirea per-
miselor de ședere pentru emigranţii extra-
comunitari, dăruind președinţilor asociaţiilor 
românești agendele pe anul 2012, Consilie-
rul Ambasadei Republicii Moldova Liliana 
Verlan și-a exprimat bucuria de a participa 
la manifestaţia care unește comunitatea ba-
sarabenilor în jurul luminii Crăciunului. Con-
certul a început cu un minut de reculegere 
dedicat memoriei lui Vadim Pisari, tânărul 
ucis de mâna unui soldat rus, eveniment ce a 
inaugurat în manieră tragică anul 2012, anul 
în care se implinesc 200 de ani de la anexa-
rea Basarabiei de către Rusia. Profesoara de 
limba română doamna Nina Popescu a citit 
dedicaţia lui Eminescu scrisă de către

Leonida Lari pe fundalul sunetului arpei 

celtice mânuite de către Cristiana Lauri, tină-
ra artistă italiană, care cu măiestrie deosebită 
a acordat arpa sa la versurile pătrunzătoare 
ale regretatei Leonida Lari. Isabelle Haile 
împreună cu mama Tatiana Chiriţă au inter-
pretat pe două voci colindul “Vino, gazdă”, au 
adus colinde culese din popor de către Lidia 
Bolfosu și membrii Ansamblului “Arţăraș”, 
care au prezentat un fragment scenic din 
dansul Caprei.

După evaluarea artiștilor prezenţi la 
Roma spectatorii au avut ocazia să asculte 
piesele interpretate de către Valentin și Lu-
miniţa Dragomir, care au fost selectate cu 
grijă de către artisti. Atât publicul român, 
cât și cel italian a apreciat măiestria duetului 
Dragomir, un cuplu artistic elegant, de o rară 
fi neţe și armonie. Cuplul Valentin și Lumini-
ţa Dragomir este o pereche reală, căsătoriţi 
de mulţi ani, au și doi copii la fel de talentaţi, 
poate de aici vine autenticitatea sentimente-
lor care au fost transmise de către artiștii noș-
tri publicului de la Roma, alcătuit din multe 
femei care înfruntă în singurătate greutăţile 
cotidiene. Fiind departe de familie, departe 
de soţ, pentru aceste femei povestea dragos-
tei cântată de Dragomiri răsărea ca o istorie 
autentică a unei familii ce a știut nu numai 
să cânte iubirea dar și s-o trăiască, aducând 
speranţă și credinţă celor din jur. Acest eve-
niment a inaugurat activităţile Asociaţiei 
“Dacia”în Anul Culturii Românești în Italia, 
în această linie de idei am premiat cu cărţi-
le autorilor români Mircea Cărtărescu, Paul 
Goma, Valentina Varvara Corcodel oaspeţii 
evenimentului. Un cadou special, prosop din 
colecţia Mariei Cristea a fost oferit familiei 
Gramatic care de ani de zile este printre cei 
mai activi susţinători ai Asociatiei “Dacia”, fi -
ind anume familia Gramatic printre iniţiatorii 
acestui proiect. La întrebarea redactorului șef 
de la “Adevărul” Alina Ţurcanu care este sco-

pul acestui eveniment am răspuns că dorim 
să serbăm cele mai importante momente din 
viaţa noastră ca acasă și cu acei de-acasă, fi -
ind deschiși gazdelor noastre, promovând 
valorile culturale și purtând în același timp în 
Europa adevărul despre apartenenţa noastră 
la spiritualitatea românească. Acest mesaj 
este și mai emblematic rostit din Italia, ţară 
care a sărbatorit în anul

2011 aniversarea de 150 de ani a Unităţii 
Naţionale, aceasta fi ind valoarea pe care s-a 
bazat politica italiană în cele mai grele clipe 
trăite de către poporul italian, valoare, im-
portanţa căreia a fost subliniată în repetate 
rânduri de către Președintele Giorgio Napoli-
tano. Anume apărând integritatea și unitatea 
Italiei, Giorgio Napolitano devine pentru eu-
ropeni Omul Anului 2011 în Italia. Obiceiurile 
și tradiţiile noastre de Crăciun sunt printre 
cei mai grăitori martori ai unităţii neamului 
românesc. Italienii au apreciat mult cele vă-
zute la concertele dedicate Crăciunului, în 
vocea lor am auzit o notă de regret pentru 
faptul că ei nu ţin atât de mult la tradiţii, nu 
conservează cu atâta sfi nţenie patrimoniul 
folcloric și nu mai îngrijesc de costumul na-
ţional. La rândul meu regret că în toată gri-
ja noastră de a păstra aceste bogăţii nu ne 
îngrijim îndeajuns să le trăim cu adevărat zi 
de zi, construind un viitor istoric comun cu 
Europa și România. Care mai este atunci ros-
tul acestor valori, atunci cand politicii noștri 
se grăbesc care și mai de care în fuga după 
voturi să declare că Unirea nu se va săvârși 
sau să mizeze pe proiectul de lungă durată 
a statalităţii Republicii Moldova. În realita-
te Unirea a fost și va fi  rămâne în eternitate, 
ne unește Eminescu, ne unește același verb, 
aceiași doină și dor, trebuie doar să le dăm 
viaţă, să le trăim cu adevărat. Duminica, 8 
ianuarie urma să aibă loc concertul duetului 
Dragomir la Torino, organizat de Asociaţia 

“Plai”, Președinte doamna Natalia Petică, care 
a răspuns la propunerea noastră de a orga-
niza un turneu la Torino. Datorită organizării 
excelente și muncii sale asidue, concertul a 
avut succes și artiștii ar fi  plecat acasă cu o 
amintire plăcută dacă nu erau sa fi e opriţi la 
îmbarcarea în avion, având biletele până la 
București dar neavând viză de tranzit în Ro-
mânia. A fost un shock nemaipomenit pen-
tru Valentin și Luminiţa Dragomir să nu poa-
tă pleca acasă cum și-au planifi cat din timp, 
nemaivorbind de pierderea economică, care 
știm bine pentru veniturile din Moldova sânt 
destul de dureroase. Ne rămâne doar să-l ru-
găm pe compozitorul Dragomir să compu-
nă o operă pentru un cor de 4 milioane de 
basarabeni, care să conţină toată frustarea 
noastră pentru nota de plată istorică pe care 
mai continuăm s-o plătim de parca am fi  cei 
mai prosperi oameni de pe faţa pământului, 
să conţină toată disperarea și rușinea noastră 
de ceea ce se întâmplă în fosta provincie a 
tuturor și a nimănui Republica Moldova, căci 
puţini sânt conștienţi că în 20 de ani nu poţi 
construi un stat european. Iar noi la rândul 
nostru să cerem pentru ultima oară o solicita-
re de viză europeană cu termen “pentru eter-
nitate” corului “Republica Moldova”. Suntem 
siguri de faptul că acest cor va avea succes în 
Europa, va putea obţine chiar premii mari ca 
“Răbdarea infi nită”sau “Cei mai triști români 
de pe faţa pământului”, premii care oricum 
nu vor putea despăgubi toate suferinţele 
noastre pe care le-am trăit și mai continuăm 
să le trăim, suferinţe și frustări care pe fonda-
lul crizei mondiale au devenit mai puţin vizi-
bile și mai puţin importante. Dar revenim la 
subiect, sărbătorile Crăciunului la Roma s-au 
petrecut în o atmosferă vie și autentică,cred 
că aceste refl ecţii dovedesc faptul că nu ne-
am oprit doar la aspectul festivalistic.

Tatiana CIOBANU

Crăciun la Roma Crăciun la Roma 
cu duetul Dragomircu duetul Dragomir

Duetul Valentin și Luminiţa Dragomir au 

petrecut Crăciunul la Roma, unde alături de 

alţi artiști au cântat și încântat publicul cu 

dor de Basarabia stabilit în Italia.

L

Ca un Călin 
din basme…

“Forma limbii naţionale, care și-a găsit în poetul 
Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire de până as-
tăzi, va fi  punctul de plecare pentru toată dezvolta-
rea viitoare a veșmântului cugetării românești.” 

(Titu Maiorescu)

Ziua de 15 ianuarie a rămas înti-
părită în istoria omenirii drept ziua 
când s-a născut marele poet, Lu-
ceafărul poeziei românești, Mihai 
Eminescu, cel care a iubit nemărgi-
nit valorile vieţii, îndrumătorul nos-
tru afl at între trecut și viitor. Poetul 
este o mărturie inegalabilă pe care 
o poate atinge geniul creator româ-
nesc. El este cântăreţul speranţelor, 
al dorinţelor, al modurilor bucuriei 
omenești de a se afi rma prin dra-
goste și comunicare, comuniune cu 
viaţa naturii. Colegiul nostru a mar-
cat ziua nașterii lui Eminescu cu o 
mulţime de manifestări frumoase. 
La data de 18 ianuarie cei mai de-

votaţi cititori ai operei Eminescie-
ne, însoţiţi de dna Svetlana Manuil, 
director-adjunct pe educaţie și dna 
Elena Albot, profesoară de limbă și 
liteatură română, s-au prezentat la 
o întâlnire de sufl et dedicate vieţii și 
creaţiei poetului. 

Opera lui e cea mai luminoasă 
și dureroasă amintire și averea cea 
mai profundă ca artă a trăirii și ex-
primăriii artistice a poporului. Setoși 
de artă și frumos, pe tot parcursul 
întâlnirii cei adunaţi și-au împărtășit 
entuziasmul faţă de opera lui Emi-
nescu. Am fost plăcut impresionaţi 
de faptul că poeziile sale rămân veș-
nic vii în sufl etele cititorilor, însoţin-

du-i pe cărarea vieţii și motivându-i 
spre fapte măreţe și spre absolut. 
Asta ne-au demonstrat-o elevii care 
au recitat cu atâta dragoste “De ce 
nu-mi vii?”, “Sara pe deal”, “Lacul”, “O, 
mamă”, “Crăiasa din povești”, “Floa-
re albastră”, “Somnoroase păsărele”, 
“O, rămâi…” și multe altele, una mai 
frumoasă ca cealaltă. Ne-a frapat 
deasemenea expresivitatea și dăru-
irea de sine a fetelor care au recitat 
“Luceafărul”.

Nu putem vorbi despre Mihai 
Eminescu fără a menţiona extraordi-
narele sale romanţe cântate cu drag 
de ani de-a rândul. Și la acest capitol 
am avut parte de surprize plăcute: 

au fost interpretate cu însufl eţire 
multe romanţe pe versurile poetu-
lui, printre care “O, mamă”, “De ce nu-
mi vii?”, “Pe lângă plopii fără soţ”, ș.a. 
Pana sa a avut marele dar de a așter-
ne pe hârtie versuri de o muzicalita-
te, de o frumuseţe copleșitoare. O 
mulţime de oameni simpli poartă în 
sufl et lumina cântecelor lui.

Spre fi nal, am organizat o vic-
torină interesantă ce vizează viaţa 
și activitatea romanticului, pentru 
a demonstra că le studiem și le cu-
noaștem în profunzime. Pe locurile 
de frunte s-au clasat Dorina Moraru 
și Alexandru Brecico.

Am înţeles cu toţii pe parcurs că 

Mihai Eminescu este o cetate cu o 
singură intrare și cu o sută de ieșiri. 
Cert este însă că la fi nalul activită-
ţii fi ecare din cei prezenţi a ieșit cu 
un bagaj de cunoștinţe mai vast, și 
cu sufl etul plin de dragoste și recu-
noștinţă faţă de Eminescu. Le mulţu-
mim din sufl et dnei Svetlana Manuil 
și dnei Elena Albot, care pe parcur-
sul întregii întruniri au intervenit cu 
sugestii și informaţii extrem de inte-
resante întotdeauna când era cazul. 
Îndemnul nostru este să-l citiţi, să-l 
descoperiţi și să-l veneraţi mereu pe 
Eminescu!

Livia ŢÃBÂRNÃ
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D-na Pleşca, care este localitatea su-
fl etului dumnevoastră?

 Lidia Pleşca: M-am nãscut la nordul Republicii, 
actualul judeţ Dondușeni, în satul Crișcăuţi, ce este 
despărţit de râul Căinari de satul Horodiște, unde 
s-a născut, pentru mine consider, un mare scriitor 
al neamului nostru Ion Druţă. Un sat, în opinia mea, 
deosebit, cu oameni foarte harnici și cumsecade, 
pentru că am avut norocul de o copilărie extraor-
dinară alături de părinţii mei, care au fost oameni 
simpli, muncitori, și de copii cu care nu aveam nici 
o clipă liberă vara, dar eram foarte fericită.

Care e amintirea cea mai dragă din co-
pilărie?

 Lidia Pleşca: Cea mai dragă amintire din co-
pilărie, nu este legată de școală, deși am participat 
la numeroase olimpiade, este legată anume de căl-
dura relaţiilor din sat. Era vis-a-vis de mine, Dum-
nezeu s-o ierte, mătușa Chilia, care toamna târziu 
strângea din pădure porumbrele și le mura, și acu-
ma atunci când era iarnă, și era zăpadă cât gardul 
ne duceam la ea, ca să ne servească, modest, căci 
nu avea femeia multe bogăţii, ne servea anume cu 
porumbrele murate, și era ceva deosebit.

Vă mai duceţi des pe la dumnevoastră 
prin sat?

 Lidia Pleşca: Spre regret, e momentul care 
mă doare enorm de mult, căci nu am nici mamă și 
nici tată, au plecat mult prea devreme în lumea ce-
lor fără de întoarcere, adică în lumea celor fericiţi, 
pentru că au fost oameni deosebiţi. Am rămas noi 
două cu sora mea, și mă duc orice s-ar întâmpla, la 
Paștele Blajinilor acasă. Îmi pare rău că atunci când 
spun mă duc acasă, de fapt mă duc la mormânt, mă 
duc la neamuri, și numai decât iau cheia de la casa 
părintească să văd ce s-a mai păstrat acolo, o pusti-
etate. Și asta este situaţia. (emoţionată)

În afară de istorioara ceea mică cu ve-
cinul şi dintele, ce alte şotioare mai făceaţi?

 Lidia Pleşca: Nu pot să spun că am fost un 
copil șotios, am fost un copil foarte ascultător, am 
învăţat foarte bine. Băieţii din clasă obișnuiau să 
bată în geam și să arunce ghiozdanele, ca să nu le 
târâie prin toată școala, pentru că clasa noastră era 
cea mai departe de intrare. Și atunci eu obișnuiam 
să deschid geamul și să îl închid repede înapoi, și 
astfel ghiozdanul cădea înapoi peste ei. 

Se apropie dragobetele, prima dra-
goste a dumnevoastră cum a fost?

 Lidia Pleşca (zâmbește): Bănuiesc că nu-i vor-
ba de-o dragoste la modul serios. Și îmi amintesc 
două momente extraordinare, eram în clasa a IV-a, 
și era primăvară, pe băieţii de la noi din clasă îi apu-
case febra dragostei, și atunci scriau bileţele: “Vrei 
să prietenești cu mine?”, și le aruncau în fete, iar la 
pauză fugăreau fetele cărora le trimiseră aceste bi-
leţele. Îmi mai amintesc, cu mare drag, cum am fu-
git odată, la un fi lm indian, cu toată clasa, și atunci 
ţin minte că învăţătoarea mea, mi-a spus că: ,, mâţa 
blândă zgârâie rău”, și că mă considera o fată cumin-
te. Dacă e vorba de prima dragoste la modul serios, 
pot să zic, că s-a întâmplat cu un coleg de clasă, în 
clasa a VIII-a, n-aș putea spune că era ceva extraor-
dinar, a fost o dragoste copilărească, cu scrisorele, 
ceva frumos. La noi comunicarea aceasta era făcută 
din priviri, prin scrisorele, printr-o carte și acolo o 
scrisorică, dar nu era vorba despre seri împreună, 
ţineri de mână, căci vorbim despre nordul Moldovei 
și de se întâmplă așa ceva, a doua zi te știa tot satul .

De ce aţi îmbrăţişat această profesie?
Lidia Pleşca: În primul rând, pentru că peda-

gogii pe care i-am avut eu, în special profesorul de 
limba si literatura română, a fost un model de om 
foarte citit, foarte cult, foarte interesant. Eram bună 
la limbi și dumnealui îmi dădea lucrările din clase-
le mai mici unde citea, și eu le verifi cam, bănuiesc 
că la corectitudinea dumnealui, le reverifi ca după 

mine. Mama mă vroia medic, deoarece se îmbolnă-
vise și își închipuia că dacă voi fi  medic, atunci ea va 
scăpa, nu am putut fi  medic deși mi-s dragi oamenii 
în halate albe, în concepţia mea, ei ar trebui să în-
truchipeze tot ce este mai frumos, tot ce este mai 
curat, și chiar să ajute (nu comentez).

Care, după părerea dumnevoastră, ar 
trebui să fi e modelul fi ecărui elev?

Lidia Pleşca: Nu trebuie să ne facem eroi, idoli, 
dar niște modele omenești sunt binevenite. În pri-
mul rând, sunt fericiţi acei copii care îi au ca model 
pe părinţii lor. Mă doare foarte tare atunci când 
părinţii muncesc la negru peste hotare, ca copiii 
să facă studii, și ei nu îi iau ca exemplu, să-i răsplă-
tească cu munca zilnică la școală, frecvenţa zilnică 
la școală, în respect pentru părinţii care muncesc 
pentru ei și îi vor oameni. 

Ştim cu toţii că sunteţi o fi re fi ravă, ro-
mantică şi totuşi o femeie corectă, exigentă 
şi care îşi atinge ţelul, este difi cil să îmbi-
naţi astfel de elemente contradictorii?

Lidia Pleşca: Mulţumesc mult, deoarece este un 
compliment, pentru că nu este chiar așa, într-adevăr 
sunt un om foarte sensibil deși par principială și dură, 
și de fi ecare dată când fac observaţie cuiva, mă fră-
mântă, a fost bine sau nu, și atunci am în faţă mode-
lul unui prieten, cel ce are curajul să-ţi spună în faţă, 
deși doare, lucrurile pe adevărate. Nu cred că îmi reu-
șesc toate, dar încerc să nu dăunez, încerc să motivez 
și să ajut pe cei din jur să se orienteze, să facă ceva. 
Pentru că oricât de bun nu ai fi , dacă nu muncești, 
nu reușești. Oricât de bogaţi părinţi nu ai avea, dacă 
ceea ce îţi lasă ei irosești, și nu-i ai ca model cât de 
cât să-i înmulţești un picușor, nu reușești. Nu cred în 
perfecţiune, de aceea trebuie să vrem să fi m astăzi 
mai buni , decât am fost ieri. Intenţia mea e de a face 
bine chiar și atunci când mustrez ca să-l fac pe om să 
înţeleagă, unde a greșit.

Cum vă simţiţi atunci când predaţi, o 
faceţi la nivel de serviciu, din obligaţie, sau 
aveţi alte simţiri?

Lidia Pleşca: Bănuiesc că mi-am ales corect 
profesia, nu știu dacă aș fi  putut altceva, și atunci 
când sunt în faţa auditoriului, chiar mă simt ca pe-o 
scena de teatru, mai ales când tot ceea ce spun 
prinde rădăcini în sufl etele câtorva copii, asta îmi 
place enorm și o fac din dragoste. Dacă te pregă-
tești de ore, și faci orele nu ca să arăţi cât tu ești de 
deșteaptă, ci le faci pentru ca să ajungă să poată re-
peta câţiva din clasă, lucrurile reușesc. Îmi pare că în 
școală nu reușește faptul că venim, citim conspec-
tul, sau lecţia bine învăţată, arătăm cât suntem de 
deștepţi și uităm că copiii care au memorie vizuală 
chiar nu prind nimic, trebuie să vadă, trebuie să-i 

pui să facă și să vezi că la momentul când zice cine-
va că nu înţelege și să știi a te opri atunci când vezi 
că nu asculta și pe lângă asta un profesor trebuie 
să fi e un foarte bun psiholog și un bun metodist. 
Un bun profesor trebuie să aibă darul de a intra în 
corpul elevului, pentru a înţelege cum să decur-
gă lecţia pentru ca el să prindă bine tema, și cred 
că aici e greșeala, și din această cauză lucrurile nu 
funcţionează. Sunt foarte mulţi profesori buni care 
cunosc bine materia și se reduc la predat și fi xează 
pe cât știe copilul  :2, 4, 5 etc., dar ce ai făcut tu ca 
să știe mai multe decât el știe singur la lecţie. Uite 
aceasta este întrebarea pe care dacă și-ar pune-o 
mulţi profesori, multe lucruri s-ar schimba inclusiv 
și elevii, care ar fi  motivaţi să frecventeze orele.

Care este atitudinea dumnevoastră 
faţă de elevi, sunt nişte subalterni sau pot 
fi  şi prieteni?

Lidia Pleşca: Aș putea spune că e o invidie 
frumoasă, pentru că îi văd ca personalităţi tinere 
si tinereţea este un atu foarte mare, nu-mi amin-
tesc cine spunea că tinereţea este un capital, care 
va aduce venit și fi ecarui tânăr, dar mai ales și ţării. 
Și atunci sunt personalităţi și sunt copii, și mă tem 
să spun prostii în faţa lor, pentru că vorbim despre 
oameni maturi - clasa 10, 11, 12, care în afară de 
faptul că te ascultă te și analizează, vin din familii cu 
principii frumoase din școli pregătiţi, nu sunt chiar 
toţi așa nepregătiţi, și atunci te analizează și înţe-
lege când vorbești dumneata cu adevărat despre 
lucruri frumoase și când pur și simplu fatarnicești, 
căci te-ai întors și ai făcut inversul la ceea ce ai vor-
bit. Bănuiesc că noi, profesorii, suntem niște vam-
piri spirituali, că ne alimentăm și noi prin tinereţea 
dumnevoastră și asta ne ajută, numai atunci când 
profesorul își concepe elevul ca parteneri.

Deci între profesor şi elev ar trebui să 
fi e o relaţie de parteneriat?

Lidia Pleşca: Da, sunt doi parteneri într-un act 
educaţional, pentru că elevul nu este un vas în care 
torni, torni, nu, este un om cu care comunici. Repro-
șul meu este adresat tinerilor, ceea ce nu va ajunge 
dumnevoastră este că nu comunicaţi si nu spuneţi , 
parca sunteţi curajoși, plini de viaţă, cu nervi dar de 
ce nu comunicaţi și nu spuneţi de ce aveţi nevoie 
în timpul unei ore, nu aveţi curajul, probabil că vă 
temeţi și toleraţi acest parteneriat, pentru că nu știţi 
că trebuie să fi ţi parteneri cu profesorul , trebuie să 
treceţi peste aceasta și să comunicaţi cu profesorii 
pentru că orice idee oricât de abstractă e mai bună 
decât lipsa unei idei. Este foarte greu în clasă atunci 
când vorbești cu oameni care nu reacţionează, mie 
de exemplu îmi pare că vorbesc cu un auditoriu 
pustiu. Eu trebuie să privesc în ochii unui elev și să 
văd că ceea ce spun și fac funcţionează. 

Cum este CNC în viziunea dumnevoas-
tră şi care ar fi  nivelul pe care a-ţi dori să-l 
atingă?

Lidia Pleşca: Mi-aș dori într-adevăr ca colegiul 
să fi e o școală unde se face carte, și unde se pregă-
tesc specialiști buni, îmi place actualmente în cole-
giu că sunt tineri care învaţă, ceea ce mă deranjea-
ză enorm la moment în colegiu este absenteismul, 
este lipsa de la lecţii a foarte mulţi elevi care nu con-
știentizează că nu poţi să faci carte nefi ind în școală 
și ne frecventând lecţiile. Mi-aș dori ca colegiul să 
fi e o instituţie unde tinerii să vină cu plăcere zilnic la 
lecţii, spre a deveni mai buni, a căpăta cunoștinţe și 
spre a se forma ca specialiști, în felul acesta răsplă-
tind și investiţia pe care o fac părinţii în ei pentru a 
avea un viitor mai bun. 

Ce schimbări trebuie implementate 
pentru a ajunge la acel nivel?

Lidia Pleşca: Nu ar trebui sa implementăm ni-
mic, ci doar sa respectăm regulamentul în care scrie 
art.8 punctul 6, frecventarea activităţilor în colegiu 
este obligatorie. Și dacă copilul va veni zilnic la ore, 

se va schimba și atitudinea profesorilor asupra lui, și 
elevul nu va tolera întârzieri și nepregătire din par-
tea profesorilor, și anume de aici vor porni schim-
bările. Al doilea lucru ar fi  să nu vorbim de ce nu 
ai venit la ore, de ce ai restanţe dar ce ar trebui să 
facem pentru a corecta situaţia să recomandăm noi 
surse elevilor să le dam sfaturi.

Am urmărit două valuri de exmatricu-
lări, ce urmează?

Lidia Pleşca: Mi-aș dori să numai fi e exmatri-
culări, dar vor fi  exmatriculaţi toţi elevii care vor 
încălca regulamentul referitor la nefrecventarea 
lecţiilor.

În legătură cu obiectul educaţia fi zică, 
elevii eliberaţi vor primi note? Pentru ce 
exerciţii, şi notarea va fi  exact ca şi la restul 
elevilor?

Lidia Pleşca: Elevii din grupa medicală trebu-
ie să fi e prezenţi la educaţia fi zică, și dacă unu nu 
poate face exerciţiul el poate să povestească cum 
trebuie să fi e executat corect exerciţiul , nu poate 
răspunde pe alte teme decât pe cele incluse în cur-
riculum pentru acest obiect. Despre notare, stă la 
baza unor schimbări de regulament intern dar ne 
interesează de asemenea și părerea copiilor, deci 
dacă aveţi unele propuneri nu ezitaţi să le prezen-
taţi administraţiei, la fi nele cursului va rămâne ad-
mis, respins dar primind note în cadrul orelor, pen-
tru că elevul are câte 14 obiecte și fi ecare dorește 
câte o comunicare si câte un referat, și ne gândeam 
că dacă elevul a răspuns la lecţie activ, de ce să-
mi dea comunicare. Dacă elevul a acumulat 7, 5, 6 
atunci are admis și nu are nici o problema cu comu-
nicarea și este mai liber.

În legătură cu căminul, care este tem-
peratura minimă permisă în cămin? Şi ce 
să facă elevii pentru a se încălzi, şi a nu se 
îmbolnăvi?

Lidia Pleşca: Iarna ii grea omătu-i mare… E 
punctul vulnerabil incă, pentru că căminul e o con-
strucţie foarte veche, ţăvile nu funcţionează nor-
mal. Dacă copii din cămin ar fi  un pic mai gospo-
dăroși toamna târziu ar chema lemnarul, ar închide 
bine geamul, foarte bine ar încleia și ar păstra un 
pic, lucrurile s-ar schimba. Dacă faci ceva pentru 
tine nimeni nu face mai bine. Atunci când vom con-
știentiza că trebuie să ne includem fi ecare acasă, la 
școală, pe stradă, în cămin, să facem și noi ceva că să 
ne fi e mai bine, foarte multe lucruri se vor schimba. 
Nu poţi trăi în societate și să faci ce vrei tu, trebuie 
sa ţii cont că ceea ce faci tu afectează și pe ceilalţi.

Un cuvânt de încheiere….
Lidia Pleşca: Mi-aș dori că elevii și profesorii 

să vină cu sugestii, să n-aștepte noi să le spunem 
ce să facă, să vină cu sugestii că împreuna să facem 
să ne fi e bine. Mi-aș dori foarte mult ca toţi ceea ce 
îmi propun să găsească impact în sufl etele voastre 
și să aducă rezultate. Mi-aș dori ca elevii să conști-
entizeze că-s tineri și că sunt o forţă, și că exact este 
momentul când pot să-și facă o bază solidă pentru 
un salt mare în viitor, dar că pentru asta au nevoie 
de cunoștinţe pentru că: frumoși sunteţi , deștepţi 
foarte mult sunteţi, rămâne doar că împreună să vă 
canalizăm spre bine toate eforturile voastre. Mi-s 
dragi tinerii, îmi place comunicarea cu ei , și tot ce 
fac chiar și atunci când fac cuiva observaţie, o fac 
cu toata sinceritatea ca și când aș face-o propriului 
meu copil, să-l feresc de unele experienţe negati-
ve și să-l motivez să-și reorienteze activitatea spre 
ceva mai bun, atâta tot. Vouă vă doresc foarte mult 
curaj pentru a învăţa, a persevera, a crește, vă do-
resc să aveţi enorm de mult respect faţă de părinţi, 
care în condiţiile acestea grele se străduiesc din răs-
puteri să vă ofere un viitor mai bun și vă doresc să 
aveţi norocul să vă realizaţi aici la noi în ţară.

 
Dorina MORARU

„Îmi aduc cu drag aminte, 
cum am fugit odată de la ore…”

Interviu cu Lidia PLEȘCA, director al Colegiului Naţional de Comerţ
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14 februarie 1935 – e ziua 
când în constelaţia geniilor a 
apărut o nouă stea – steaua 
Grigore Vieru. E una din pu-
ţinele zile, unica poate, care 
este în stare să-l caracterizele 
atât de profund pe cel care 
s-ar fi  temut de viaţă, dacă nu 
ar fi  fost iubirea. Vieru e cel 
care a ostenit necontenit în 
ocna cuvintelor, cel care a slu-
jit cu fervoare limba română și 
poporul român.

La 14 februarie curent, 
când marele Vieru ar fi  cele-
brat 77 de ani de la naștere, 
am asistat la o extraordinară 
întâlnire de sufl et închinată 
poetului, unde un colectiv de 
elevi frumoși la chip și sufl et, 
împreună cu dna Galina Vasi-
liu, profesoară de limbă și lite-
ratură română, au adus oma-
giu poetului sublim al neamu-
lui nostru. Este impresionantă 

dăruirea de sine cu care s-au 
implicat participanţii pentru 
a implanta adânc în inimile 
noastre dragostea faţă de cre-
aţia vieriană. Moderatorii acti-
vităţii au venit de fi ecare dată 
cu comentarii frumoase, iar 
dna Galina Vasiliu a completat 
informaţiile celor prezenţi de 
fi ecare dată când era cazul. 

Iniţial, am urmărit un fi lmu-
leţ vizând biografi a lui Grigore 
Vieru. Ne-am convins nu pen-
tru prima oară că “poezia lui 
Grigore Vieru a făcut mai mult 
pentru unitatea naţională a tu-
turor românilor decât toţi poli-
ticienii și decât toate armatele 
la un loc.” (A. Păunescu)

Cu o expresivitate cuceri-
toare, în minutele ce au urmat, 
iubitorii de Vieru au recitat un 
amalgam de poezii, precum 
“Legământ”, “De ce-ai fi  tristă?”, 
“Autobiografi că”, “Cămășile”, 

“În limba ta”, “M-a strigat cine-
va?”, ș.a. S-a vorbit despre te-
mele principale în creaţia celui 
care a împins din spate cuvin-
tele până când acestea își luau 
zborul: despre mamă, care e 
“cea mai frumoasă dintre toa-
te religiile”, despre patrie, pen-
tru care trebuie “să înveţi întâi 
să trăiești, și apoi să înveţi să 
mori”, despre limba română, la 
a cărei făurire “s-ar putea crede 
că a ostenit întreaga natură” și 
nu în ultimul rând despre fe-
meia iubită, de a cărei gene “a 
atârnat și va continua să atâr-
ne întreaga societate și între-
gul univers”. 

Cu o dragoste vădită pen-
tru Vieru, cei prezenţi au și 
interpretat o mulţime de cân-
tece pe versurile celui care era 
bun în măsura în care i-o în-
găduia răul din jur. Au răsunat 
piese ca “Eminescu”, “Reaprin-

deţi candela”, “Iartă-mă”, “Măi-
cuţa mea”, dar și alte frumoase 
melodii pe versuri vieriene.

Pentru a-i anima puţin pe 
cei prezenţi, spre fi nal s-a or-
ganizat o victorină cu întrebări 
și refl ecţii asupra vieţii și acti-
vităţii poetice ale lui Grigore 
Vieru, unde colectivele celor 
două grupe prezente au de-
monstrat că cunosc opera lui 
Vieru și că o studiază în per-
manenţă.

Suntem profund recunos-
cători elevilor pentru dăruirea 
de sine de care au dat dovadă 
și dnei Galina Vasiliu pentru 
organizarea cu iscusinţă a ma-
nifestării-omagiu.

Nu, n-a murit poetul, 

Doar a plecat spre stele

Și-alături de Luceafăr,

El s-a topit în ele.

Livia ŢÃBÂRNÃ

Totdeauna răsună în preajma 
noastră o muzică care ne vrăjește 
gândurile, ne subjugă inimile și ne 
silește să ne potrivim pasul după 
tactul ei… O muzică ce ne îmbată 

și ne sugerează ritmul unei romanţe 
visătoare.

Colegiul Naţional de Comerţ a 
petrecut, la data de 31 ianuarie cu-
rent, în incinta aulei ASEM, o seară 
de romanţe și cântece de lume cu 

genericul «Mi-e dor de-o seară de 
romanţe». 

Întrunind sufl ete dornice de fru-
mos și artă, festivitatea a fost mode-
rată de Dorina Moraru și Alexandru 

Brecico, care au adus 
la cunoștinţa publi-
cului informaţii utile 
și interesante, și i-au 
motivat pe cei pre-
zenţi să participe la 
victorina «Din istoria 
romanţei».

La eveniment au 
fost prezenţi elevi și 
profesori ai CNC, invi-

taţi de la Colegiul Pedagogic «Alexei 
Mateevici», precum și oaspetele de 
onoare - Zinaida Izbaș.

A deschis recitalul Marina Echim, 
deţinătoare a Premiului Mare a con-
cursului «Unite par Diversite», ediţia 

a XVII-a, a interpretat cu expresi-
vitate romanţele «Pe lângă plopii 
fără soţ» și «Doamne, tu să-mi dai 
putere». Frumoasele romanţe «Se 
scuturară trandafi rii» și «Că nu e om» 

au fost cântate cu iscusinţă de către 
Tudor-Cristian Sârbu. Tudor ne-a 
mărturisit că dragostea pentru ro-
manţe i-a fost implantată de bunica 
sa. Nicoleta Jalbă a depus mult su-
fl et în piesa «Elle est mon coeur», iar 
Alina Lambova a redat cu iscusinţă 
mesajul romanţei «Glaza crasivie». 
Alexandrina Stratulat a interpre-
tat minunata melodie «Să-mi cânţi 
cobzar», iar Marcel Baleca a impre-
sionat spectatorii cu «De ce nu-mi 
vii?». Eugen Cotruţă și Daniel Usti-
an ne-au bucurat cu extraordinara 
piesă – creaţie proprie – „Departe 
de lume”. Un frumos duet ne-au pre-
zentat și dna Svetlana Manuil împre-

“Un nume curat - iată care este ţărâna cea mai uşoară 
pe pieptul celui coborăt în pământ»

Mi-e dor de-o seară de romanţe!
Romanţele, ca poezii lirice sentimentale, au fost cântate și iubite din toate timpurile, ele exprimând senti-

mente de dragoste melancolie. Ele reprezintă o arie pe care se cântă un mic poem, de cele mai multe ori tratând 

tema dragostei, care sensibilizează până la lacrimi printr-o melodicitate deosebită, dar și prin redarea profun-

dă a bucuriei și tristeţii, patimii și amarului eroului liric. Romanţa aeste vibraţia iubirii pe înţelesul fi ecărei inimi, 

o izbucnire a sufl etului.

ună cu Andrei Valuţa, intonând «O, 
mamă». Daniela Frumusache a de-
butat reușit cu o piesă la nai.

Invitaţii de la Colegiul pedagogic 
«Alexei Mateevici», împreună cu co-
repetitorul lor, dna Tatiana Coadă, au 
venit și ei cu o suită de romanţe au 
făcut ca sufl etele celor prezenţi să vi-
breze în ritmurile minunatelor lor voci. 
Vladimir Arbat a interpretat «Car fru-
mos cu patru boi», Valentin Butucel a 
cântat «Regret că berzele se duc», iar 
Petru Plămădeală - «Ya vstretil vas».

Oaspetele prezent, dna Zinaida 
Izbaș, a apreciat efortul participanţi-
lor, urându-le succes în continuare. 
Tot dumneaei a menţionat elevii care 
au fost remarcaţi în cadrul concursu-
lui pentru tineri «Ars Adolescentina», 
pentru versurile frumoase pe care le-
au scris, înmânându-le și câte o carte.

Moderatorii au reușit să animeze 
publicul organizând o victorină cu 
întrebări curioase din istoria roman-
ţei, iar pe primul loc s-au clasat Tu-
dor-Cristian Sîrbu și Livia Ţîbîrnă.

Muzica este spiritul timpului, 
ceea ce au și demonstrat participan-
ţii la sărbătoare. Le mulţumim pen-
tru faptul că ne-au umplut inimile cu 
dragoste și pentru emoţiile pozitive 
pe care le-am trăit de-a lungul serii. 
De asemenea, le aducem mari mul-
ţumiri organizatorilor: dnei Svetlana 
Manuil, care a coordonat buna des-
fășurare sa manifestării, dar și dnu-
lui Anatol Dicusar, care a avut grijă 
ca vocile tinerilor interpreţi să sune 
frumos și să facă să vibreze cele mai 
sensibile strune ale inimilor noastre.

Livia ŢÃBÂRNÃ
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COMPLEXITATEA LECŢIEI a devenit în 

școala contemporană o realitate evidentă. 

Încărcarea ei informaţională și tehnică pre-

zintă un caracter bivalent în sensul că aceste 

dimensiuni lărgește orizontul de cunoaștere 

al elevilor, facilitează dezvoltarea spiritu-

lui de observaţie și formarea deprinderilor 

de manipulare a tehnicii, dar și dispersează 

atenţia elevilor spre amănunte neesenţiale, 

fără a prilejui un efort de concentrare, con-

ducînd, uneori, spre o fragmentare a unităţii 

educative a actului de predare-învăţare.

Dar să vedem ce înseamnă cele două ce-
rinţe:

1. Esenţa, esenţialitatea este o calitate ca-
pitală a lecţiei reprezentînd schema vitală, o 
satura, planul lecţiei, sistemul conţinutului de 
idei, logica ideilor fundamentale și a catego-
riilor de bază utilizate în lecţie. Esenţa, esen-
ţialitatea conferă lecţiei identitate de sine, 
o anumita individualitate sau personalitate 
cognitivă. Ea ere la bază o coloană de infor-
maţii logice, substanţial dozate, curăţate de 
informaţiile balast, inutile formativ. Ea ajută la 
discriminarea conţinutului unei lecţii în raport 
cu alta.

2. Densitatea este exhaustivitate (comple-
titudine) cu ignorarea informaţiei de prisos cu 
alte cuvinte asigurarea unui mare număr de 
informaţii utile cu efort de verbalizare mic și 
reducerea la maxim a informaţiei balast. Den-
sitatea în predare nu înseamnă nicidecum în-
magazinarea de informaţii, fără ca acestea să 
aibă o fi nalitate realistă.

Relaţia esenţialitate-densitate în lecţie vi-
zează înarmarea elevilor cu informaţii utile. 

Schema de prezentare a cunoștinţelor de bază 
urmând să aibă un caracter operaţional și di-
namic în același timp. 

Caracterul operaţional conferă aplicabilita-
te, iar cel dinamic înseamnă capacitatea de a fi  
prelucrate sau transformate în cunoștinţe uti-
le. De asemenea, vizează evitarea supraîncăr-
cării printr-un conţinut de cunoștinţe intensiv, 
complet și util care să nu depășească nivelul 
de achiziţie a elevilor.

Este bine cunoscut faptul că o lecţie reu-
șită este aceea în care elevul participă activ, 
el având rol activ, însușindu-și idei dinamice, 
nu fraze imuabile. De aici decurge cu necesi-
tate instruirea elevului în formularea, însușirea 
și utilizarea metodelor de informare: notiţe, 
scheme, rezumate, conspecte, dar mai ales 
folosirea fi șelor. Consemnarea ideilor în fi șe 
constituie un efort propriu de gândire, înre-
gistrare și prelucrare a informaţiei școlare. 
Aceasta duce la realizarea echilibrului densi-
tate-esenţă.

Aș aminti ca un impediament în realizarea 
echilibrului esenţialitate-densitate respecta-
rea cu stricteţe a structurii lecţiei din manual. 
Acest stereotip poate fi  evitat prin încercarea 
de a prezenta inductiv o lecţie cu demers de-
ductiv.În acest sens vă rămâne esenţa (trans-
formată în idei), fără sacrifi carea volumului de 
informaţii, deci se asigură densitatea lecţiei

Dezideratul realizării unui echilibrul raţi-
onal, intim, între esenţă și densitate în lecţie 
se realizează în primul rând prin asigurarea 
unui demers logic lecţiei, și nu prin exces de 
sistematizări care deseori alunecă spre memo-
rări mecanice. Este vorba de acea logică care 
vizează toate ideile de bază ale lecţiei într-o 

turnură ce le obligă să decurgă una din alta, 
într-o ordine dialectă, nelăsând loc amănunte-
lor parazite sau exemplelor abundente și chiar 
exerciţiilor care bătătoresc o regulă accesibilă. 
Nici exerciţiile exagerat de multe din aceeași 
temă nu-și au locul. Lecţia va respecta un fi r 
roșu și ca atare se bucură de o logică intimă 
de fi er. Nu rareori întâlnim cazuri de probleme 
care dau elevului formule, ipoteze, teorii, noţi-
uni etc. fără a-i pretinde aplicabilitatea lor, ex-
plicarea fenomenului reprezentat, lucrul care 
duce la memorare, noţiunea rămânând fără 
esenţialitatea și aplicabilitatea ei. În acest caz 
ne puterm pune întrebarea: Unde este relaţia 
între partea teoretică și cea aplicativă?

Este de datoria fi ecărui cadru didactic să 
insiste asupra epuizării conţinutului de idei 
ca o cerinţă elementară a lecţiei. Există la unii 
practica de a insista pe prima parte a lecţiei, 
se intră apoi în criză de timp și ideile ultimei 
părţi sânt tratate fugitiv, superfi cial. O lecţie 
este nereușită când cele câteva idei ale ei nu 
sânt prezentate exhaustiv. Ritmul lecţiei este 
împrimat de timpul disponibil. Asta însă nu 
ne permite să omitem ideile fundamentale și 
logica temei lecţiei. Densitatea lecţiei se apre-
ciază în prealabil, în funcţie de timp. Aici pro-
fesorul va da dovadă de elascitate în diluarea 
sau condensarea informaţiei după vastitatea 
conţinutului temei. Profesorul va da impresia 
că el stăpânește timpul, nu invers. 

În asigurarea lecţiei moderne un rol deo-
sebit îl are folosirea mijloacelor audio-vizuale 
care contribuie la ridicarea efi cienţei sub as-
pectul relaţiei dintre esenţă și densitate. Altfel 
spus, se înlocuiește verbalizarea cu introduce-
rea de tehnologii novatoare. Acestea sânt utile 

dacă redau esenţa, ilustrând conţinutul, con-
desându-i informaţia. Este bine să nu cădem 
în latura opusă, aceea a sacrifi cării conţinutu-
lui de idei de dragul unei tehnologii moderne 
cu orice preţ.

Aș dori să insist puţin asupra relaţiei di-
alectice dintre informaţie și formare, relaţia 
dintre aceste elemente dând o unitate peda-
gogică lecţiei. Se vehicula ideea că un profesor 
este cu atât mai bun cu cât deţine și încearcă 
să predea cât mai multe informaţii de speci-
alitate în activităţile desfășurate. Dar cred 
că merită adăugată și chiar reţinută ideea că 
cel mai bun profesor este acela care reușește 
să înveţe pe elevi exact ceea ce este necesar 
pentru a realiza obiectivele activităţii didacti-
ce, adică să aplice un conţinut adecvat pentru 
obiectivul informativ sau formativ propus. De 
asemenea, nu pot fi  confundate rezultatele 
educative scontate (ce va știe elevul, ce va ști 
să facă el) cu conţinutul învăţării—ceea ce știe 
să facă profesorul ca specialist într-un anume 
domeniu. 

Din cercetările pedagogice se deprinde ca 
o concluzie fi nală rolul deosebit al educato-
rului în asigurarea esenţialităţii și densităţii în 
predare, asigurarea unui învăţământ formativ. 
Merită a fi  amintit ceea ce susţine pedagogul 
Torrance:”educatorul trebuie să renunţe la a 
oferi elevilor ”injecţii” masive de informaţii, 
el trebuie să se ofere ca mediator între elev și 
surse, servind drept ghid în acţiunea elevului 
de căutare, selecţie, evaluare, interpretare și 
corelare a informaţiilor”.

Zorina GHILEŢCHI, 

profesor CNC al ASEM

Aducem mulţumiri elevilor şi profesorilor, cîştigători la concursul zonal 2012

Nr.

ord

Numele

Prenumele
Locul Disciplina Profesor

1. Ţurcanu Tudor III Matematica Spinei L.
2. Matei Gabriela I Matematica Spinei L.
3. Ciurea Corina I Limba și literatura română Golban E.
4. Jardan Tatiana menţiune Limba și literatura română Ghileţchi Z.
5. Ceban Marina II Limba și literatura română Tăietu I.
6. Bejenari Natalia III Limba și lit. rom. alolingvi Roman M.
7. Haineţchi Anton III Limba și litaratura rusă Păduraru E.
8. Moiseinco Irina II Limba engleză Manic N.
9. Bejan Adrian menţiune Limba engleză Bozu O.

10. Macari Gabriela II Limba engleză Prodan S.
11. Jaconi Alina III Limba engleză Corcodel M.
12. Mardari Adriana III Limba engleză Prodan S.
13. Steţchi Eugenia II Limba engleză Prodan S.
14. Gîncu Eugen III Limba engleză Corcodel M.
15. Jalbă Nicoleta III Limba franceză Mîrza G.
16. Tibîrnă Livia I Limba franceză Manuil S.
17. Bocancea Olga III Limba franceză Manuil S.
18. Platiţa Vica Victoria menţiune Limba franceză Cazacu V
19. Moraru Dorina III Biologia Garas A.
20. Rusu Mihai menţiune Biologia Garas A.
21. Slobozeanu Felicia III Biologia Garas A.
22. Bîrnaz Ghenadie II Chimia Gutium V.
23. Ţugui Alina I Istoria Cebotari M.
24. Rusu Dumitru II Istoria Mistreanu T.
25. Chirilov Liuba II Istoria Moloșag V.
26. Guseinov Natalia menţiune Geografi a Bolocan D.
27. Oprea Carolina I Geografi a Gonţa V.
28. Toma Dragoș I Geografi a Gonţa V.

FELICITĂRI !!!

Asigurarea densităţii și esenţialităţii 
în predarea cunoștinţelor

Pe data de 11 februarie, a avut loc olimpiada zonalã la disciplinele liceale 
Din Colegiul Naţional de Comerţ au participat 38 de elevi, care au înregistrat urmãtoarele rezultate :
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Ce fac acum cei mai buni studenţi ai ASEM ? Mă 

refer la cei care pe parcursul celor nouă ediţii ale 

concursului au luat cel mai râvnit trofeu, Premiul 

Mare. I-am găsit pe toţi, graţie măriei sale, Inter-

netul, întrucât unii dintre ei sunt atât de departe 

şi atât de ocupaţi, încât doar prin internet şi doar 

extra program au reuşit să ne vorbească despre 

succesele lor. 

Elvira Pălitu a luat Premiul 
Mare la prima ediţie a Concursu-
lui Cel mai Bun Student al ASEM.

După ce a învăţat încă mul-
te și de toate la universităţi de 
prestigiu în lume, actualmente 
Elvira Palitu e avocată în inima 
Londrei, la White and Case LLP.

În 2004 Elvira a absolvit facul-
tatea EGD la ASEM, cu 10 pe linie. 
În paralel, făcea studii la Finanţe 
și Asigurări, la secţia frecvenţă re-
dusă, absolvind în 2006.

„Nu mi-a fost ușor, dar lucru-
rile măreţe nu se construiesc într-
o zi, (cum se spune Rome wasn’t 
built in a day) și necesită efort, 
perseverenţă și entuziasm. Pe 
vremea studenţiei mele,  trend-ul 
cu două facultăţi era abia la înce-
put de cale și ca orice lucru nou 
era mai greu de degerat. Dar nu 
imposibil „, recunoaște Elvira.

Referindu-se la titlul de Cel 
mai Bun Student, ea își aminteș-
te : „În 2003, am avut onoarea sa 
fi u nominalizată la titlul “cel mai 
bun student” și am luat Premiul 
Mare. Sper că l-am purtat cu 
cinste. Un Mersi mare din sufl et 
Domnului Belostecinic care întot-
deauna a fost suporterul numărul 
1 al numeroaselor iniţiative stu-
denţești. Anul 2003-2004 a fost 
un an important în viaţa mea – 
am luat multe decizii care mi-ai 
schimbat viaţa în cele din urmă”. 

Elvira ne-a povestit și cum și-a 

1. Elvira PĂLITU, norocoasa 
„acceptată de rechini”
împlinit visul de a-și continua studiile 
peste hotare,  atunci când  informaţia 
despre burse universitare sau studii 
în străinătate era puţin accesibilă A 
aplicat prin Agenţia Universitară Fran-
cofonă la masteratul în Drept Interna-
ţional de Afaceri în Lyon, Franţa: „În 
septembrie 2004 ascultam deja marii 
profesori (unii dintre care au partici-
pat și la redactarea Convenţiei de la 
Roma I și II) ai Universităţii Jean Moulin 
Lyon III, citindu-ne Dreptul Internatio-
nal Privat, Dreptul Fiscal și multe alte 
obiecte de specialitate. Consider că 
anume studiile în Franţa m-au motivat 
să tind spre mai multe. Deși a fost un 
masterat complicat, am avut destu-
lă credinţă în puterile mele să ajung 
printre primii absolvenţi-masteranzi ai 
facultăţii de Drept.”

Dra Pălitu însă nu s-a oprit aici. As-
tăzi, calculând câţi ani i-a oferit drep-
tului, adună mai bine de un deceniu: 5 
ani în Moldova, 1 an în Franţa, 4 ani și 
jumătate în Anglia. 

Cea mai bună 
şi la universitatea 
din Anglia

În Anglia Elvira a  făcut un maste-
rat în Dreptul Comercial Internaţional, 
care era foarte mult axat pe bănci și 
fi nanţe. E si logic, spune ea, califi când 
retoric Londra ca pe „…un centru fi -
nanciar important în lume, nu?”. Cel 

mai forte aspect al masteratului din 
Anglia, potrivit ei, a fost posibilita-
tea de a-ţi alege obiectele pe care 
vrei să le studiezi. Astfel ești moti-
vat să înveţi mai bine, dacă studiezi 
ceea ce îţi place: „Masteratul din 
Anglia a fost cel mai interesant an 
universitar din întreaga mea viaţă 
studenţească. Am reușit sa iau pre-
miile “The Best Performance 2007” 
(echivalentul la “cel mai bun stu-
dent-masterand al anului 2007”) și 
“The Best Dissertation 2007” (echi-
valentul la “cea mai buna teză a anu-
lui 2007”) în cadrului Școlii de Drept 
din Norwich (Norwich Law School), 
a Universităţii East Anglia (Univer-
sity of East Anglia). 

După studii 
şi serviciu 
pe potrivă

După absolvire, Elvira a în-
ceput să lucreze la BERD (Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie 
și Dezvoltare) în Departamentul 
Instituţii Financiare, secţia Finan-
ţarea Comerţului. În paralel, a  
urmat Școala de avocatură în Lon-
dra, care a durat 3 ani și jumătate: 
„Ziua- la lucru, seara – la avocatu-
ră, până în februarie 2011”. 

„Am avut o experienţă superbă 
la BERD. Sectorul meu de responsa-
bilitate era focusat asupra băncilor 
din Rusia, Ucraina, Belarus și Azer-
baijan. Noi le deschideam linii de 
creditare ca în schimb băncile să 
ofere credit întreprinderilor pentru 
fi nanţarea necesităţilor acestora. 
Am fost în numeroase călătorii de 
afaceri în ţările CSI și mă simţeam 
onorată să fac parte din echipele 
care pot să îmbunătăţească mediul 
de trai și de afaceri în ţările CSI, in-
clusiv în Moldova”, menţionează 
Elvira.

„Mă consider noro-
coasa acceptată 
de aşa „rechin”

 
La BERD Elvira a lucrat 3 ani și 

jumătate. Dar de aproape un an 
lucrează la o fi rmă internaţională 
de avocaţi. „Lucrez pentru White 
and Case LLP, London, care e recu-
noscută pe plan mondial pentru 
expertiza pe care o posedă în secto-
rul fi nanciar. Mă consider foarte no-
rocoasa să fi  fost acceptată de așa 
“rechin” p e piaţa juridică mondială, 
mai ales ţinând cont că din 3-4 mii 
de pretendenţi anual pentru astfel 
de job, numai 28 ajung în fi rmă. Ca 
exemplu de tranzacţii în care sun-
tem implicaţi poate servi fi nanţarea 
companiei “Aston Martin”… spune 
doamna avocată cu pretenţia unui 
vis împlinit.

După câștigarea 
Premiului Mare, Cris-
tian, a întruchipat 
studenţia la ASEM. El 
a devenit imaginea 
instituţiei noastre, 
fi ind prezent în spo-
turile video și pe pa-
nourile publicitare. Îi 
plăcu și se reţine mult 
timp la ASEM. Aici, la 
Facultatea Finanţe, 
a urmat masteratul, 
apoi doctoratul. Aici 
e profesor acum, dar 
banii îi câștigă fi ind 
Șef de secţie la MOBIASBANCA – 
Groupe Societe 

Iată ce își amintește Cristi-
an Rotaru, referindu-se la anul 
2004:

„În 2004, concursul „Cel mai 
bun student economist al anului” 
era la cea de-a doua ediţie. După 
cum am spus și atunci, am fost 
sigur că iniţiativa rectorului Aca-
demiei de Studii Economice, dlui 
Grigore Belostecinic, de a-i pre-
mia, în fi ecare an, pe cei mai buni 
studenţi ai instituţiei, va continua 
în timp și se va transforma într-o 
frumoasă tradiţie. Întotdeauna am 
considerat că acolo unde există o 
concurenţă sănătoasă, se obţin și 
rezultate bune. Or, sarcina acestui 
concurs a fost să creeze o anumită 
competiţie între studenţi, capabilă 
de a le stimula dorinţa de afi rmare 
și de evoluţie în plan academic și 
social.

De ce am câstigat atunci  ?Asta 
chiar este o întrebare difi cilă. Nu 
o să fi u mai modest decât este 
cazul și o să recunosc că, sincer, 
m-am bucurat că am câștigat acel 
concurs. Cu atât mai mult că îi cu-
noșteam pe mulţi dintre studenţii 
care au participat la acea ediţie a 
concursului și care erau, într-ade-
văr, studenţi buni.

Probabil a contat reușita mea 
academică, dar și implicarea mea 
în cadrul activităţilor de ordin ști-
inţifi c și social-cultural derulate în 
cadrul Academiei de Studii Econo-
mice, dar și în exterior. Cert este 

că eram foarte fericit 
când dl rector zicea, 
pe atunci când eram 
student, că: „Cristian 
Rotaru este imaginea 
ASEM”. Înţelegeam că 
este o mare onoare 
și responsabilitate să 
ţi se atribuie aseme-
nea califi cative și am 
încercat să acţionez 
în consecinţă și să fi u 
la înălţimea instituţi-
ei la care îmi făceam 
studiile și pe care o 
consider și astăzi cea 

mai performantă și prestigioasă 
instituţie de învăţământ superior 
din ţară.

Ceea ce vreau să se știe e că 
scopul concursului „Cel mai bun 
student economist” nu a fost și 
nu este să stabilească o ierarhie 
printre studenţii ASEM-ului, ci, mai 
degrabă, să creeze un instrument 
în plus care să contracareze apatia, 
lipsa de ambiţie (în sensul bun al 
cuvântului) și preocupări științifi ce 
din mediul studenţesc. Dacă vreţi, 
este un bonus pe care ASEM-ul îl 
oferă anual studenţilor săi. De al-
tfel, cum e și fi resc, bonusurile se 
obţin în funcţie de performanţă; la 
fel ca în business.

Imediat după absolvire, m-am 
angajat la MOBIASBANCA – Grou-
pe Societe Generale, unde lucrez și 
în prezent, în calitate de Șef-Secţie 
Clienţi Multinaţionali. Activitatea 
pe segmentul de Corporate Ban-
king îmi place și chiar presupune 
utilizarea cunoștinţelor acumulate 
la ASEM.

Totodată, după licenţă mi-am 
continuat studiile: am făcut mas-
teratul și, ulterior, doctoratul; de-
sigur – la Academia de Studii Eco-
nomice. De asemenea, activez în 
cadrul catedrei de „Finanţe și Asi-
gurări”, facultatea „Finanţe”, unde 
am posibilitate să împart din cu-
noștinţele mele teoretice și practi-
ce actualilor studenţi ai ASEM.

Mă bucur că unii dintre foștii 
mei studenţi au devenit, la rândul 
lor, laureaţi ai acestui prestigios 
concurs.”

2. Cristian ROTARU, câștigătorul 
celei de-a II-ua ediţii a concursului:
 „Cel mai bun student” nu stabilește 
ierarhie, ci contracarează apatia 
și lipsa de ambiţie”

3. Igor GARABAJIV: „Orice competiţie 
e un test de personalitate”

„Concursul din 2005 pentru mine 
fost un vis împlinit și o victorie la care 
am râvnit. Dorinţa de a participa la 
concurs este un test de personalitate. 
Îmi place să-mi pun scopuri și să le 
ating. Nu pot să spun précis de ce am 
câștigat atunci, pentru că nu am fost în 
echipa de juriu, dar evaluarea lor m-a 
făcut să trăiesc emoţii plăcute, care 
m-au mobilizat să ating și alte obiecti-
ve și să argumentez prin tot ce fac, fap-
tul că juriul a avut dreptate, « Eu chiar 
merit dechizia lor». 

Dupa absolvire am fost și sunt an-
trenat în domeniul exportului produ-
selor alimentare, fabricate în Republica 
Moldova. Practic, este domeniul ideal 
unde pot aplica cunostintele obţinute 
la facultatea Relaţii Economice Interna-
ţionale. Am început imediat după licenţă, să lucrez la SRL „Doina Vin”. Pe 
parcursul anilor de lucru am reușit să fi u în echipa grupului de lucru care 
a elaborat Planul Strategic de Marketing pentru Exportul de Vinuri din 
Republica Moldova pe piaţa UE. Am vizitat Carolina de Nord în compo-
neţa  unei echipe pentru schimb de experienta în domeniul vinifi catiei. 
Acum sunt manager export la  SRL „Maestro-Nut”. 
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4. Vitalie SEMENCIUC: „Am trecut 
de două ori prin aceeași sită. 
Dar am trecut!”

Vitalie Semenciuc, norocosul care, fi ind 
student la Cibermetică, Statistică și Informa-
tică Economică a câștigat concursul doi ani la 
rând: mai întâi premiul I, apoi Premiul Mare. Pe 
atunci, ce-i drept, studenţii nu prinsese gustul 
material al Concursurilor și Burselor de tot fe-
lul. 

În anul în care a luat Premiul Mare la Cel 
mai Bun Student, Vitalie Semenciuc a câștigat 
și Concursul de Business Planuri pentru Tineri 
– 2006. Acum Vitalie este stabilit la București, 
unde își dezvoltă cariera, cum ne-a comunicat 
„în domeniu IT: software development, busi-
ness analysis, system arhitect”, fi ind angajat al 
unei companii multinaţionale din domeniul 
sistemelor informatice fi nanciar-bancare.

5. Cristina Frinea: „Numărul celor 
cu scop de a fi  cu un pas înainte, 
e în creștere”

6. Elena TERZI: „Este cert, participarea 
contează, dar fi orii de Grand Prix nu 
sunt de neglijat”

Absolventa Facultăţii Relaţii 
Economice Internaţionale, Elena 
Terzi a câștigat Titlul de Cel mai Bun 
Student al ASEM în 2008. Rugată 
să-și aminteasca ce a simţit atunci 
când a fost recunoscută cea mai 
bună studentă a unei instituţii cu 
peste 10 mii de colegi, Elena recu-
noaște sincer: „„Este cert, participa-
rea contează, dar fi orii de Grand Prix 
nu sunt deloc de neglijat. Plăcute 
amintiri”

După ASEM, Elena a urmat un 
master la University College Lon-
don (MA Institutions, Development 
and Globalisation), a participat la 
câteva misiuni OSCE de observare a alegerilor, acum lucrează și e stagiară 
în cadrul unui proiect Twinning în domeniul proprietăţii intelectuale în 
Chișinău. „Proiectul se fi nalizează în mai și am de gând să particip la con-
curs pentru pozitia de Junior Expert în cadrul unor instituţii internaţionale 
(Banca Mondială, FMI, sau PNUD)”, ne-a mărturisit Elena.

În anul 2009, Daniela Dermengi, preia estafeta și nobilul statut de „Cel 
mai Bun Student al ASEM”

8. Irina Paladi, absolventă 
a facultăţii Business și 
Administrarea Afacerilor

Absolvent de Onoare al ASEM, promoţia 2010, absolven-
tă a Institutului Universitar profesionalizat „Managementul și 
gestiunea întreprinderilor”, Universitatea din Clermont, Fran-
ţa. Printre merite se numără o medie academică de invidiat, 
precum și faptul că este deţinătoarea Premiului II la concursul 
„Cel mai bun Student ASEM” (2009); are în palmares Bursă de 
Merit de gradul III (2009); Bursa Moldcell (2009); Bursa Sena-
tului ASEM (2009-2010), Bursa programului TEMPUS MoDeP 
(2010), Bursa Agenţiei Universitare a Francofoniei (2010). Este 
fondatorul asociaţiei obștești “Centrul de plasare în cîmpul 

muncii CenTiS” (2010). Pentru a fi  prezentă la înmânarea diplomei de licenţă anul acesta 
Irina a revenit pentru doar o zi la Chișinău, din Franţa, unde urma o stagiere. Acum face 2 
masterate în paralel, în Moldova și în Franţa și mai e și angajată a MobiasBancă “Groupe 
Societe Generale”.

9. Cea mai 
recentă 
titulară de 
a Premiului 
Mare la Cel 
mai bun 
Student 
este Irina 
Ţurcan. 

Fata între timp a demonstrat că 

merită încă alte 3 burse. 

Cei mai buni studenti ai ASEM 2010

A absolvit facultatea Economie 
Generală și Drept, apoi masteratul, 
tot la ASEM.

Anul 2007 a fost unul norocos 
pentru Cristina: „Am avut noroc în 
acel an. Am câștigat Bursa Moldcell, 
Bursa de Merit, un lap-top și în fi nal 
tilul de Cel mai Bun Student al ASEM”. 

Succesul a inspirat-o pe Cristi-
na, care e o perfecţionistă prin vo-
caţie. În timpul studenţiei Cristina 
s-a implicat activ într-o afacere ba-
zată pe marketingul de reţea, iar cu 
titlul de licenţă s-a angajat cu ușu-
rinţă la Inspectoratul de Stat pentru 
Protecţia Consumatorului: 

„Întotdeauna am fost în situ-
aţia de a miza pe forţele proprii, 
spre deosebire de alţi colegi care 
aveau mai mereu susţinere. Mi-
am demonstrat mie și celor din jur 
că se poate, dar e și foarte greu, 
întrucât numărul celor care au 
scopul de a reuși, de a fi  cu un pas 
înainte crește pe an ce trece!”

„Ediţia de atunci a fost în 
primul rând una care s-a lăsat 
foarte mult așteptată cu rezul-
tatele fi nale. Emoţiile au fost 
deci pe măsură. Evident că 
de la un an la altul festivitatea 
de premiere a celor mai buni 
studenţi ASEM se organizează 
cu tot mai mare fast. Și totuși 
m-am convins că cel mai mult 
contează gestul public de a ţi 
se recunoaște efortul de a de-
veni cel mai bun student, indi-
ferent de cât de numeros sau 
select este acest public.

În ediţia din 2008 a con-
cursului „Cel mai bun student 
ASEM” am luat locul I și astfel, 
am avut o motivaţie în plus și 
în același timp încredere că în 
anul următor voi lua premiul 
cel mai mare. Și așa s-a și în-
tâmplat.

Mi-am dorit foarte mult 
acest titlu - recunosc. Nu pot 
evalua dacă efortul a fost 
mare sau nu, dacă sacrifi ciile 
au fost enorme sau dacă men-
ţiunile din CV au fost difi cil de 
obţinut. Până la urmă, dosarul 
de concurs cuprinde realizări 
obţinute nu neapărat de dra-
gul acestui concurs. Vreau să 
cred că menţiunile adunate 
pe parcursul anilor sunt de 
dragul propriei personalităţi, 

care necesită a fi  educată con-
tinuu.

Am obţinut titlul de „Cel 
mai bun student ASEM” în 
perioada când lucram deja ca 
jurnalist economic. Desigur ar 
putea să apară întrebarea cum 
de este posibil un student cu 
înclinaţii jurnalistice să fi e cel 
mai bun student al unei insti-
tuţii universitare cu profi l eco-
nomic. Se poate! Sunt un om 
al cuvântului și niciodată nu 
am ezitat să recunosc acest 
lucru, dar am fost destul de 
curajoasă în ultimii 9 ani să-mi 
demonstrez cât de bună pot 
să fi u în lumea contabilităţii, 
fi nanţelor și băncilor. Talentul 
reprezintă doar 1% din cota 
succesului.

După ce am lucrat timp de 

10 luni pentru portalul 
de știri Unimedia, am de-
cis să particip la concurs 
pentru ocuparea unui 
post vacant în cadrul 
Băncii Naţionale a Mol-
dovei. Și iată,  am împli-
nit 1 an de când activez 
în această instituţie. 

Paralel cu activitatea 
profesională, mă pregă-
tesc în primăvară-vară să 
îmi obţin titlul de maste-
randă în economie, fi ind 
studentă la ASEM, ciclul 

II, specialitatea „Administrare 
bancară”. Totodată, din acest 
an fac încă un masterat - în 
„Administrare publică”, la Aca-
demia de Administrare Publi-
că de pe lângă Președintele 
Republicii Moldova, pe care îl 
voi fi nisa abia peste 2 ani. 

În ce privește planurile de 
viitor, pe termen scurt, inten-
ţionez să activez tot în cadrul 
BNM și să obţin o bursă de 
doctorat. Pe termen mediu, 
îmi doresc să mai lansez încă 
o carte și să iniţiez anumite 
proiecte tangenţiale cu do-
meniul economic. Pe termen 
lung, îmi doresc să activez 
într-o instituţie fi nanciară in-
ternaţională și să am patru 
copii.»

7. Daniela DERMENGI: „Pe termen lung, îmi doresc 
să activez într-o instituţie fi nanciară internaţională 
și să am patru copii”

?
10. Poţi fi  chiar TU 
Cel mai bun student 
al ediţiei jubiliare. 

Competiţia a 
început deja 
cu etapa 0, 
acumularea de 
avantaje în CV.
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Am reușit să vorbim cu câţiva 
dintre ei, Mahbub Islam, Prince și 
Narinder. Mahbub Islam este din 
Bangladesh, venirea în Moldova îi 
oferă un nivel de educaţie mai înalt, 
noi oportunităţi și un început de a 
ajunge acolo unde își dorește și anu-
me să studieze la Universitatea din 
Oxford, Marea Britanie. La fel ca și 
colegul său din India, Narinder. 

În ciupici de vară…

în loc de cizme de iarnă

Una din problemele cu care se 
confruntă de când sunt aici este lim-

ba, pe care n-o înţeleg, în schimb 
folosesc engleza ca mijloc de co-
municare, deși spun că studenţii 
moldovnei nu cunosc engleza, astfel 
nu pot comunica efi cient. O metodă 
care nu dă greș niciodată este lim-
bajul trupului și semnele pe care le 
folosesc atunci când vor să știe cum 
te cheamă. 

Pe lângă obstacolele de comuni-

care, adaptarea la o nouă  ţară, noi 
obiceiuri - frigul, zăpada, viscolul 
este cel care le dă mari bătai de cap. 
Venirea de la 25 C de grade la -20 C 
este un șoc pentru ei. Mulţi s-au ales 
déjà cu viroze, exemplul studentului 
din India, Prince, care «  a înhăţat-o 

Pe timp de iarnă… 
studenţii străini 
dau culoare ASEM- ului

De la temperaturi toride, au nimerit într-o iarnă cu nămeţi și ger ce te 

ciupește serios de naș.  Este vorba despre câţiva studenţi străini care au ve-

nit la studii în Moldova. În total sunt 43 de studenţi, dintre care doar o fată, 

pe nume Kabita. Majoritatea sunt din Nigeria, Nepal, India, Turcia și Ban-

gladesh. Vor petrece opt luni la studii în Moldova datorită unui program 

de studii ghidat de către Departamentului de Relaţii Externe al ASEM.

chiar din primele zile ». Alţii au venit 
în ciupici de vară, în loc de cizme de 
iarnă. Cu toate acestea sunt rezis-
tenţi, iar profesorii au grijă să-i ajute 
cu vestimentaţia de iarnă.

Carnea de capră 

la mare căutare…

Toţi  sunt cazaţi la căminul uni-
versitar al ASEM. Marea a fost sur-
prinderea când au spus că nu prea 
sunt încântaţi de condiţiile din că-
mine. La bucătarie mai tot timpul e 
mizerie, iar toaleta nu are ușă. Le-a 
fost de mirare și că  apa se dă pe ore, 
de la 6 la 10 dimineaţa si apoi seara. 
Cu toate acestea sunt multumiţi și 
nu se plâng. Cel mai mult în Moldo-
va le place mediul ambiant, oame-
nii, produsele alimentare, preţurile 
cărora sunt mult mai joase decât în 
Bangladesh sau India. De aseme-
nea, au fost fascinaţi de  sistemul de 
transport public de la noi.

Au ales Moldova, pentru că, spun 
ei, condiţiile și oportunităţile de stu-
diere sunt mai bune decât în ţara de 
origine. Nu au reușit să vadă mare 
lucru, înafară de universitate și că-

minul unde sunt cazaţi, dar speră să 
vadă Chișinăul. Problema deocam-
dată e « Ce fac dacă mă rătăcesc? » 
Ceea ce ţine de bucătărie, o altă 
problemă  este carnea de capră, mai 
bine zis – lipsa ei. Nu o pot găsi și o 
înlocuiesc cu carnea de pui, de care 
s-au săturat. 

“Loiali, educaţi…

moldoveni 

de-ai noștri”…

Liliana Vicol, conferenţiar uni-
versitar la catedra comunicare eco-
nomică spune că acești studenţi 
sunt motivaţi să înveţe limba, “sunt 
bravo, loiali, educaţi, sunt deja… 
moldoveni de-ai noștri. Până la 
urmă nu contează cum ești, ce cu-
loare îţi este pielea sau ce limba 
vorbești, dreptul la educaţie este 
egal pentru toţi”.

Galina Radu de la catedra Co-
municare Economică spune că 
sunt niște copii într-o ţară străină. 
„Ei sunt grijulii, prietenoși, sufle-
tiști. În una din zile doi studenţi 
au venit la mine și mi-au spus c-au 

salvat o bătrânică, acesteia i s-a fă-
cut rău și a căzut jos. Majoritatea 
treceau pe alături, dar ei au che-
mat salvarea, neștiind bine limba”. 
Galina Radu a menţionat că odată 
ce se va încălzi puţin, vor avea mul-
te excursii. De curând au fost îm-
preună la METRO.

Aceștia urmează să studieze 
opt luni la ASEM, contra unei taxe 
de 800 de euro. În primele luni vor 
studia limba româna și vor încerca 
să depășească bariera culturală. Din 
martie ei vor face geografi e, mate-
matică și vor deprinde terminologia 
economică. Vârsta media a studenţi-
lor străini este de 21 de ani.

În total la ASEM își fac studiile 
139 de studenţi străini, dintre care 
72 sunt la licenţă, 16 studenţi își 
fac studiile la masterat, 22 se pre-
gătesc pentru a deveni doctori în 
știinţe economice, iar 29 învaţă în 
anul pregătitor. Majoritatea vin din 
Rusia și Ucraina, dar sunt și studenţi 
din Belarus, România, Georgia, In-
dia, Nepal, Turcia, Nigeria, Liban, 
Bangladesh, Sudan, Turkmenistan 
și Azerbaijan. 

Corina MOROZAN

Tinerii din Moldova ar putea 

benefi cia de reduceri la mai multe 

produse și servicii în Moldova, cât 

și peste hotare. Sistemul de redu-

ceri este disponibil pentru cele mai 

diverse bunuri și servicii, călătorii 

și transport, cazare, instituţii de 

cultură și agrement, cumpărături, 

educaţie, sănătate și frumuseţe, 

sport. Acest lucru va fi  posibil odată 

cu aprobarea în Parlament a pro-

iectului de Lege pentru aderarea 

Moldovei la Acordul parţial privind 

Cardul de Tineret.

Deţinătorii acestor carduri ar tre-
bui să achite o taxă simbolică, care ar 
putea varia între 5-10 lei, a spus în ca-
drul ședinței Legislativului ministrul 
Tineretului și Sportului, Ion Cebanu. 
Potrivit acestuia, benefi ciarii acestor 
carduri vor fi  studenții, masteranzii 
din Republica Moldova și toți tinerii 
până la vârsta de 26 de ani. Ministe-
rul Tineretului și Sportului urmează 
însă să intervină cu anumite schim-
bări pentru ca limita de vârstă să fi e 
extinsă până la 30 de ani.

Potrivit lui Ion Cebanu, a mai fost 
o încercare de a oferi tinerilor carduri 
internaționale de reduceri, proiect, 
implementat de Asociaţia Cardurilor 
de Tineret, care este un ONG, însă, 
neplătind cotizaţia care se cerea, 
activitatea acestor carduri este sus-
pendată.

Cardul internaţional pentru tine-
ret este valabil în cele 38 de ţări în 
care sunt peste 100 000 de puncte 
de reduceri. Astfel de carduri pot fi  
utilizate în Andorra, Austria, Azerbai-
djan, Croaţia, Cipru, Finlanda, Irlanda 
Ungaria, Luxemburg, Malta, Munte-
negru, Olanda, Portugalia, San Mari-
no Serbia, Slovenia, Slovacia, Spania, 
Elveţia.

Viceministra educaţiei, Loretta Handrabura, reprezen-

tanţi ai Direcţiei învăţămînt superior și Direcţiei relaţii inter-

naţionale și integrare europeană din cadrul ministerului edu-

caţiei, rectori și prorectori au participat la lansarea studiului 

“Sistemul de învăţămînt superior din Republica Moldova în 

contextul procesului de la Bologna: 2005-2011”. Studiul a fost 

realizat de Institutul pentru Dezvoltare și Iniţiative Sociale 

(IDIS) “Viitorul”, cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova.

Autorii studiului au evaluat situaţia curentă a învăţămîntu-
lui superior din Republica Moldova, în contextul implementării 
obiectivelor procesului de la Bologna.

Experţii au prezentat constatări, dar și recomandări pen-
tru o mai largă răspîndire, în sistemul de învăţămînt superior, a 
obiectivelor și valorilor Procesului de la Bologna.

Viceministra educaţiei, Loretta Handrabura, a afi rmat că 
ministerul educaţiei întreprinde un șir de acţiuni consolidate 
pentru implementarea prevederilor Procesului Bologna, care se 
regăsesc atît în proiectul Codului Educaţiei, cît și în Acordul de 
Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Odată cu aprobarea Codului Educaţiei, studiile de doctorat 
vor fi  instituite drept ciclul III în structura învăţămîntului superi-
or. Proiectul Codului Educaţiei prevede, de asemenea, descen-
tralizarea procesului de fi nanţare a cercetării știinţifi ce, dar și 
trasează, în mod clar, nivelele de educaţie. Va fi  creată Agenţia 
Naţională de Asigurare a Calităţii, care va acredita și evalua insti-
tuţiile de învăţămînt superior. Loretta Handrabura a menţionat 
că ministerul educaţiei pledează pentru o guvernare studen-

ţească efi cientă și pentru o autonomie universitară veridică, 
proiect care va fi  pilotat. 

Și cu această ocazie, viceministra educaţiei, a solicitat impli-
carea societăţii civile, a cadrelor didactice, studenţilor etc. în ela-
borarea de programe, strategii, politici în domeniul educaţiei.

Republica Moldova a aderat la Procesul de la Bologna în 
2005. Studiul a confi rmat principalele direcţii de realizare a re-
formelor ce vizează trei domenii: schimbarea structurii sistemu-
lui universitar, prin organizarea învăţămîntului superior în trei 
cicluri , introducerea suplimentului la diplomă și introducerea 
Sistemului European de Credite Transferabile; organizarea sis-
temului de evaluare și monitorizare internă și externă a calităţii, 
prin crearea Agenţiei de Asigurare a Calităţii; racordarea ofertei 
universitare la cerinţele pieței muncii prin urmărirea traseului 
absolvenţilor, crearea legăturilor cu angajatorii și profesionali-
zarea învăţămîntului.  

Tinerii moldoveni ar putea benefi cia 

de un card internaţional
Studiu: Sistemul de învăţămînt superior din Republica 

Moldova în contextul procesului de la Bologna
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OMUL ȘI ACTIVITATEA

Economistul englez John Hicks s-a născut 
la 8 aprilie 1904, în orășelul Yorick, nu departe 
de Birmingbam, în familia unui ziarist local. Nu 
știm aproape nimic despre instruirea lui iniţia-
lă, dar cunoaștem un fapt esenţial: pentru ca-
pacităţi matematice, el s-a învrednicit de două 
burse – una, din anul 1917 până în 1922, a Co-
legiului Clifton și a doua, din anul 1922 până-n 
1926, a Colegiului Begliol din Oxford. 

Hicks era foarte exigent faţă de sine. După 
absolvirea Oxfordului, el avea să spună în mod 
autocritic: “Am terminat învăţătura cu menţiu-
ne de gradul doi și fără cunoștinţe fundamen-
tale în vreun domeniu”. Realitatea însă era alta. 
Tânărul Hicks era foarte dotat și bine pregătit 
în domeniul matematicii și economiei.

În anii ’20 ai secolului trecut, a apărut o 
mare necesitate de economiști-matematici-
eni. În anul 1926, Hicks a fost solicitat să ţină 
cursuri la Școala Economică din Londra. La 
început era preocupat de problemele econo-
miei muncii, iar, mai apoi, s-a atașat de teoria 
economică, alăptată de matematică. Apro-
fundându-și cunoștinţele în teoria economi-
că, el a studiat cu mare atenţie concepţiile 
economistului francez Leon Walrass (sec. al 
XIX-lea) privind echilibrul economic general 
și cele ale economistului italian Vilfredo Pa-
reto (sec. al XIX-lea) despre economia bunăs-
tării. Tot aici, Hicks a însușit teoria macroeco-
nomică de la economiștii neoliberali F. von 
Hayek și L. Robbins.

În anul 1935, Hicks a fost invitat, în calitate 
de profesor de economie, la Colegiul de Eco-
nomie din Cambridge. Tot atunci s-a și căsăto-
rit cu economista Ursula Vebb.

Hicks a debutat cu lucrarea “Teoria sala-
riului”, apărută în anul 1932. Lucrarea enun-
ţa două teze de pionierat. Prima se referea 
la fenomenul empiric, numit de Hicks “elas-
ticitatea substituţiei”, termen care viza faci-
litatea înlocuirii unui factor de producţie cu 
alt factor de producţie. Dacă elasticitatea e 
egală cu zero, nu poate fi vorba de substitu-
ţie. în cazul când elasticitatea este infinită, 
atunci ambii factori pot fi substituiţi. A doua 
teză susţinea că elasticitatea are o influenţă 
directă asupra repartiţiei venitului și crește-
rii economice.

Cu ideea “elasticităţii substituţiei”, Hicks a 
confi rmat teza marxistă privind substituirea 
muncii de către capital numai atunci când 
“elasticitatea substituţiei” muncii și capitalului 
este mai mică decât o unitate.

În anii 1935-1938, el a publicat cea mai 
valoroasă lucrare a sa: “Valoarea și Capitalul” – 
“Value and Capital”. Prin această lucrare, Hicks 
și-a manifestat tendinţa de a soluţiona con-
fl ictul dintre teoria ciclului economic și teoria 
echilibrului general.

Din anul 1939 până-n 1946, Hicks a activat 
ca profesor de economie la Universitatea din 
Manchester. În anul 1946, a fost numit profe-
sor de economie la Colegiul Economic Naffi  ld, 
din Oxford, iar în 1952 a devenit profesor de 
economie politică la prestigioasa Universitate 
din Oxford, unde a activat până în anul 1965, 
când s-a pensionat.

După înalta apreciere cu Premiul Nobel în 
anul 1972, Hicks s-a bucurat de mai multe dis-
tincţii.

El a fost ales profesor de onoare al Colegiu-
lui Economic din Oxford, acordându-i-se câte-
va premii și decoraţii. A fost ales membru al 
Academiei de Știinţe a Marii Britanii, al Acade-
miei Regale de Știinţe a Suediei, al Academiei 
de Știinţe a Italiei ș.a. Din 1960 pânâ-n 1962, 
a activat în calitate de președinte al Asociaţi-

ei Economice Regale din Marea Britanic, iar în 
anul 1964 i s-a conferit titlul de Lord al Marii 
Britanii.

FONDUL DE IDEI ALE OPEREI 
ECONOMICE A LUI HICKS

Fondul de idei ale lui Hicks este axat în ju-
rul a două probleme majore și a unei derivate 
a acestora. Și anume: teoria echilibrului eco-
nomic general, teoria bunăstării și problema 
substituţiei bunurilor economice în concor-
danţă cu dinamica economică.

În baza “elasticităţii substituţiei”, Hicks 
a dovedit că cota-parte a muncii, la etapa 
progresului știinţific, nu scade, după cum 
credea Karl Marx, în urma creșterii structurii 
organice a capitalului, sau scade foarte pu-
ţin și mult mai târziu. Acest fapt a fost dove-
dit, tot pe cale matematică, de un alt laureat 
al Premiului Nobel – economistul american 
V.V. Leontiev. 

În realitate însă cota-parte a muncii în ve-
nitul naţional, conform datelor de 100 de ani, 
a rămas aproape constantă. Acest fapt a fost 
dovedit de către savantul Bouli, care a efectu-
at un șir de calcule și rezultatul lor a fost numit 
în economie “Legea lui Bouli”, ceea ce ilustrea-
ză importanţa “elasticităţii substituţiei”, egală 
cu o unitate.

În primele capitole ale cărţii sale “Valoarea 
și Capitalul”, Hicks, ca și Marx, a lansat teoria 
comportamentului consumatorului și produ-
cătorului în jurul mărfi i. El a dovedit că schim-
barea (jocul) preţurilor exercită un “efect de 
substituţie”, care întotdeauna este negativ (ca 
utilitate – n.a.). Pe când efectul de la actul vân-
zare-cumpărare, exprimat în bani, poate fi  și 
pozitiv, și negativ.

PRINCIPIUL COMPENSAŢIEI

În cartea “Valoarea și Capitalul” Hicks a pus 
bazele principiului compensaţiei, utilizat la 
analiza raportului proporţional dintre chel-
tuieli și rezultate. Pentru a ilustra principiul 
său, el a adus un exemplu din politica libe-
rului schimb. El spunea că, în condiţiile unui 
liberschimbism nestingherit, cumpărătorii 
americani pot stoarce foloase din utilizarea 
autoturismelor japoneze, pe când vânzarea 
automobilelor japoneze pe piaţa americană 
poate cauza prejudicii membrilor sindicatelor, 
adică muncitorilor corporaţiilor autohtone de 
producere a automobilelor. Și dacă, menţio-
nează Hicks, câștigul deţinătorilor de automo-
bile japoneze e mai avansat decât pierderile 
muncitorilor automobiliști americani, apoi pri-

mii trebuie să compenseze pierderile celor din 
urmă, adică să le cedeze o parte din veniturile 
lor, astfel distribuind facilităţile de la exploata-
rea automobilelor japoneze pe teritoriul S.U.A. 
în favoarea tuturor.

CONCEPŢIA DINAMICII 
ECONOMICE

Concepţia dinamicii economice este una 
dintre cele mai originale idei ale lui Hicks, din 
punctul de vedere al locului, acordat de Hicks, 
dinamicii economice în ansamblul ecuaţiilor: 
stabilitatea dinamică ca atare și modelul echi-
librului general.

Hicks a tins să precizeze condiţiile nece-
sare pentru reîntoarcerea sistemului econo-
mic dezechilibrat la starea de echilibru stabil. 
Condiţiile de reîntoarcere la echilibrul stabil 
au fost mai târziu depistate și utilizate de către 
Kenneth Arrow și Gerar Debreau, în investiga-
ţiile lor știinţifi ce.

Ideea lui Hicks referitoare la “echilibrul pro-
vizoriu” este utilizată cu succes în teoria ma-
croeconomică, la analiza creșterii economice 
și a ciclului comercial.

HICKS ȘI KEYNES

În anii ‘30 ai secolului al XX-lea, aidoma 
altor tineri economiști, Hicks a plonjat în vii-
toarea “revoluţiei keynesiste”, a cărei teorie de 
dirijare a economiei de piaţă a fost de folos tu-
turor ţărilor lumii. Hicks a fost impresionat de 
lucrarea fundamentală a lui Keynes, apărută în 
anul 1936, cu titlul “Teoria generală a angajă-
rii forţei de muncă, a dobânzii și banilor”. El a 
scris două recenzii: una aproape uitată, iar alta 
apărută în revista “Econometria”, 1937, intitu-
lată “Keynes și clasicii”, a lăsat o brazdă adâncă 
în literatura economică.

Comentându-l pe Keynes, Hicks a elabo-
rat diagrama sa originală “economiile pentru 
investiţiile de capital” (“EI”) – “piaţa moneta-
ră” (“PM”), exprimată în abreviatura “EI – PM” 
și inclusă, ceva mai târziu, în toate manualele 
moderne de macroeconomie. Hicks a demon-
strat că curba “PM” exprimă toate combinaţiile 
venitului naţional și ale ratei dobânzii, care co-
respund cu situaţia de egalitate dintre cererea 
de bani și oferta de bani. Curba “EI” însă indi-
că toate combinaţiile venitului naţional, care 
corespund situaţiei de egalitate a volumului 
economiilor cu volumul investiţiilor de capital.

Intersecţia curbelor “EI – PM” ne indică 
punctul, în care rata dobânzii și venitul na-
ţional se găsesc în stare de echilibru (ho-
meostază – n.a.).

Teoria lui Hicks privind banii și devierea 
de la curba “PM” a anticipat teoriile moder-
ne, referitoare la cererea de bani, determina-
tă de masa hârtiilor de valoare și tranzacţii. 
Prin această teorie, Hicks a mai demonstrat 
că avansarea de sine stătătoare a cheltuieli-
lor statale (guvernamentale – n.a.) strămută 
curba “EI” spre dreapta, contribuind la ma-
jorarea venitului naţional. Ulterior, el a de-
monstrat că “injectările monetare” statale 
contribuie la creșterea ratei dobânzii, în afa-
ră de acele cazuri, când curba “PM” devine 
plată (aceste cazuri sunt cunoscute cu de-
numirea de “capcana lichidităţii”. Conside-
rând că “capcana lichidităţii” era caracteris-
tică pentru perioada Marii Depresii din anii 
1929-1933, mulţi keynesiști pledau pentru o 
politică fiscală, adaptată la realitatea econo-
mică empirică.

Mulţi specialiști în domeniul istoriei gândi-
rii economice afi rmă că politica macroecono-
mică keynesistă, promovată de ţările Europei 

de Apus, Americii de Nord și Japoniei în anii 
‘50-‘60, este, pur și simplu, o traducere în viaţă 
a ideilor teoretice ale lui Hicks. Toată polemi-
ca acestor ani în domeniul economiei politice 
a statelor vizate, referitoare la contrapunerca 
efi cacităţii metodelor și pârghiilor monetaris-
te celor fi scale, a fost încadrată în parametrii 
diagramei lui Hicks “EI – PM”: “EI” - economii-
investiţii; “PM” - piaţa monetară. Cu ajutorul 
diagramei sale, Hicks a corectat modelul key-
nesist static de scurtă durată, demonstrând că, 
chiar și într-o perioadă scurtă, economia poa-
te fi  și este nu statică, ci dinamică.

Diagrama “EI – PM” a lui Hicks s-a dovedit a 
fi  un instrument sigur și durabil. Cu ajutorul ei, 
istoricul economiei Piter Temin a demonstrat, 
în bază de calcule matematice, un fapt uluitor: 
opinia monctaristă, precum că pricina Marii 
Depresii în Statele Unite ale Americii a fost scă-
derea considerabilă a ofertei de bani e, pur și 
simplu, răsturnată de datele empirice privind 
rata dobânzii și venitul naţional. Și aceasta a 
fost o descoperire pe cât de imprevizibilă, pe 
atât de veridică.

DINAMICA COMPARATIVĂ 
ȘI ISTORIA ECONOMICĂ

În cartea sa “Capitalul și creșterea eco-
nomică”, editată în anul 1965, Hicks, pentru 
prima oară în gândirea economică, a utilizat 
categoria “dinamica comparativă”. Aceasta i-a 
permis să studieze și să analizeze stabilitatea 
durabilă și calea optimă de dezvoltare a eco-
nomiei empirice. Tot în această lucrare, el a in-
trodus concepţia pieţelor cu “preţuri fi xe” și a 
pieţelor cu “preţuri elastice”, categorii care au 
contribuit considerabil la dezvoltarea analizei 
macroeconomice.

Hicks a dezvoltat teoriile sale și în lucra-
rea de valoare reală “Teoria istoriei economi-
ce” (1969), folosindu-le și la analiza istoriei 
economice. El a observat consecutivitatea 
evenimentelor, graţie cărora extinderea teh-
nologiilor moderne duc direct la creșterea 
economică.

Ulterior (1979), în cartea sa “Cauzalitatea în 
economie”, el a analizat dinamica consecutiv-
continuă a proceselor economice, deosebirea 
dintre rezervele economice și fl uxurile resur-
selor, stabilind astfel dependenţa cauzală din-
tre variabilele economice.

APRECIEREA OPEREI 
ECONOMICE A LUI HICKS

Orice lucrare a lui Hicks, luată aparte, poar-
tă amprenta originalităţii. Eforturile teoretice 
ale lui Hicks au fost apreciate la justa lor valoa-
re de lumea întreagă.

În anul 1972, Hicks, împreună cu america-
nul Arrow, a fost menţionat, de către Fondul 
Nobel și Comitetul Nobel, cu Premiul Nobel, 
pentru aportul de pionierat în domeniul te-
oriei echilibrului economic general și teoriei 
bunăstării.

În alocuţiunea sa rostită în timpul prezen-
tării laureaţilor, R. Bentzeli, academicianul Aca-
demiei Regale de Știinţe a Suediei, a menţio-
nat că lucrarea lui Hicks “Valoarea și Capitalul” 
a “insufl at o viaţă proaspătă teoriei echilibrului 
general (economic – n.a.)”. Mai mult decât atât: 
“ea (lucrarea – n.a.), a menţionat Bentzeli, a co-
municat un caracter mai concret ecuaţiilor in-
cluse în sistem și a deschis posibilitatea pentru 
studierea efectelor, care apar în interiorul sis-
temelor economic, sub infl uenţa impulsurilor 
venite din exterior”.

Ion USTIAN

Sir John Richard HICKS (1904-1989)
John Hicks este laureat al Premiului Nobel în domeniul economiei pe anul 1972 (împreună cu Kenneth Arrow)
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Asociaţia Naţională a Tinerilor Mana-

geri din Moldova (ANTiM) în colaborare 

cu Junior Chamber International Moldo-

va (JCI Moldova) cu susținerea Fundației 

ARGIDIUS și a partenerilor locali,  organi-

zează în perioada februarie – iunie 2012 

ediţia a VIII-a a Concursului Naţional de 

Business Planuri pentru Tineri (CBP 2012).

Scopul acestui concurs este de a susține 
și promova ideile  tinerilor care doresc să-
și deschidă propria afacere, astfel contri-
buind la dezvoltarea social-economică  a 
țării noastre. Concursul Național de Busi-
ness Planuri este destinat tinerilor cu vâr-
sta cuprinsă intre 18-35 de ani care doresc 
să inițieze sau să dezvolte propria afacere. 
Concursul este organizat anual începând 
cu anul 2002, bucurându-se de mare suc-
ces în rândul tinerilor cu inițiativă antrepre-
norială.

Participanţii CBP2012 vor avea posi-
bilitatea de a concura pentru granturi de 
inițiere a afacerii, vor acumula cunoștin-
ţe în elaborarea unui plan de afaceri de 
succes, vor fi  susținuți și ghidați de către  
mentori profesioniști,  iar fi naliștii vor avea 
șansa să-și prezente idea și capacitățile de 
antreprenor, investitorilor prezenți la  Gala 
Ideilor de Afaceri.

CONCURSUL SE DESFĂȘOARĂ 

ÎN 5 ETAPE:
I etapă – Lansarea concursului și înre-

gistrarea participanților prin înregistrarea 
on-line a conceptelor de afacere – 21 fe-
bruarie – 22 martie 2012

II etapă – Selectarea a 50 de participanți  
prin evaluarea conceptelor și intervievarea 
directă – 26 matie -3 aprilie 2012

III etapă – Cursuri de instruire și 
consultanța mentorilor pentru tinerii de la 
etapa a doua 7 aprilie – 27 mai 2012

IV etapă – Selectarea fi naliștilor în baza  
evaluării planurilor  de afaceri elaborate și a 
prezentărilor orale în fața juriului profesio-
nist – 4-17 iunie 2012

V etapă – Desemnarea a 19  fi naliști, 
care vor primi granturi pentru  inițierea sau 
dezvoltarea afacerii, în cadrul la Gala Ideilor 
de Afaceri - 21 iunie 2012.

Persoanele care vor fi  fi nanțate, precum 
și cele instruite, vor benefi cia de susținere 
consultativă și informațională  post con-
curs timp de 12 luni.

Fiecare etapă se fi nalizează cu o selec-
tare pentru următoarea etapă. Astfel, din 
toţi cei care se vor  înregistra la Concurs în 
prima etapă vor fi  selectaţi 50 de partici-
panţi pentru etapa de instruire, iar din cei 
care vor prezenta planul de afaceri, se vor 
selecta 19 candidați, care vor primi granturi 
pentru dezvoltarea afacerii.

VALOAREA GRANTULUI VA FI ÎNTRE 

3000 ȘI 10000 DE EURO

Înregistrarea la CBP2012 are loc prin 
intermediul website-ului www.cbp.antim.
org.  Doritorii de a participa la Concurs tre-
buie să-și creeze cont personal, prin inter-
mediul căruia își vor expune ideea de afa-
ceri. De asemenea, pe website participanţii 
vor găsi toată informaţia cu privire la regu-
lament, premii, criterii de evaluare.

PARTENERII PROIECTULUI

BC „Moldova Agroindbank” SA, 
MOLDCELL SA, Banca Comerciala Romana, 
Academia de Studii Economice din Mol-

dova, EVENDA, Asociația Busenisului Euro-
pean, ODIMM, Web Consulting.

PARTENERII MEDIA: «KissFM», TV 7, 
«Экономическое обозрение»,  «ECOno-
mist»,  „Simpals”, Portalul www.studentie.
md

Informaţia despre ediţiile prece-

dente ale Concursului este accesi-

bilă pe site-ul www.antim.org

Istoria concursurilor de business pla-
nuri este foarte bogată, fi ind o formă recu-
noscută de stimulare a noilor afaceri în ţările 
dezvoltate. Din anul 1980, concursurile de 
business planuri se bucură de o răspândire 
din ce în ce mai activă, organizate de insti-
tuţii guvernamentale, marile corporaţii, cât 
și de marile centre universitare din Wharton, 
Yale, Harvard, Stanford, Massachusetts, Ivey, 
Oxford, Cambridge.

Peste 100.000 Euro 
pentru Afacerile Tinerilor 

din Republica Moldova

Lions   Club   este  cea mai mare organizaţie de voluntariat  din lume.
Astăzi, aceasta este prezentă în 178 de state ale lumii, fi ind constituită din peste 

45.000 de cluburi care însumează 1.5 milioane de membri. În luna noiembrie a anului 
2010 a fost fondat primul Lions Club pentru tineri  în Republica Moldova- Lions   Club  
Campus  Chișinău.

Lions   Club  Campus  Chișinău  reunește  persoane   ferm convinse  că  un  viitor 
prosper poate fi  construit  numai prin efort  comun.

Împreună,  prin cunoștinte, energie, talent   suntem capabili să găsim soluţii  efi ci-
ente   pentru  problemele actuale ale  societăţii . 

Dorim  să creem și să menţinem un spirit de comunicare între oameni de pe toate 
continentele  prin intermediul voluntariatului.

Tindem să credem că activitatea de voluntariat , îndreptată spre  satisfacerea  ne-
voilor comunităţii  a adus și va aduce în continuare  o  plusvaloare vieţii sociale . 

Vrei să devii membru a  clubului  Lions Club  Campus  Chișinău? 
Vino cu noi pentru a benefi cia de o experienţă inedită .

Aici ai posibilitatea să cunoști culturi noi prin schimbul de experienţă 
cu cluburile din toată lumea.

Trimite un CV pe adresa electronică  info@lionsclub.md
Informaţii suplimentare găsești pe www.lionsclub.md/tel :  069028364

Daca doriţi să faceţi o prezentare de 10 
min., vă rugăm să ne contactaţi până pe 19 
martie 2012, 

Limbile de prezentare la conferinta: en-
gleza, romană, rusă.  

Termenul de prezentare a tezelor – pană 
la 19 martie 2012, ora 17-00.

 
Pentru teza de prezentare, vă rugăm să 

utilizaţi formatul:

A4 – 2 pagini complete, caracterul literelor: 
12 pt, New Times Roman; textul cules la un in-
terval; campul din toate partile – cate 2 cm;

Aranjarea textului pe pagina: numele, pre-
numele autorului și denumirea institutiei tre-
buie să apara sub titlul tezei. Titlul să fi e scris 
cu majuscule. Paginile să nu fi e numerotate.

Rezumatul (în engleza) – 10 pt, New Times 

Roman; textul cules la un interval; să includă 
2-3 rânduri.

Lucrările trebuie sa fi e transmise în adresa 
LSI, sau prin intermediul poștei electronice, 
cu menţiunea Conferinţa Internaţională «Se-
curitatea Informatională - 2012», pe adresa: 
siconf @ ase.md

Forma de înregistrare:

e-mail: siconf@ase.md
Profesor-universitar Serghei Ohrimenco
Laboratorul de Securitate Informaţională
Academia de Studii Economice a Moldovei
str. Bănulescu-Bodoni 59, bloc B, of. 504
Chișinău, MD 2005
Sau prin intermediul poștei electronice: osa@
ase.md

Conferinţa 
„Securitatea Informaţională - 2012” 

invită participanţii la cea de-a IX ediţie
Laboratorul de securitate informaţională 

(LSI)din cadrul Academiei de Studii Economice 

din Moldova, anunţă organizarea Conferinţei 

Internaţionale «Securitatea Informaţională - 

2012», ediţia a IX-a ( Mai 2012 ).

Manifestarea presupune dezvoltarea acti-
vitaţilor de cercetare-dezvoltare a studenţilor, 
doctoranzilor și tinerilor cercetători în domeniul 
securităţii informaţionale, selectarea tinerilor 
specialiști pentru structurile informaţionale de 
stat sau comerciale.

În cadrul Conferinţei Internaţionale «Securitatea Informaţională - 

2012», care va avea loc în luna mai  la ASEM,  se propun următoarele 
teme de cercetare:
 Bazele dreptului referitoare la securitatea informaţională;

 Formarea politicii de securitate a sistemelor informaţionale;

 Protejarea proprietaţii intelectuale si a dreptului de autor;

 Măsuri organizatorice în domeniul securităţii informaţionale;

 Testarea şi certifi carea produselor şi a serviciilor în domeniul securităţii infor-
maţionale;

 Metode criptografi ce de protejare a informaţiei;

 Analiza riscului la administrarea resurselor informaţionale;

 Analiza fraudelor informaţionale si a mijloacelor de protecţie;

 Auditul în securitatea sistemelor informatice;

 Investigarea crimelor computaţionale;

 Economia securităţii informaţionale.



Curierul Economic16 nr. 1-2 (209-210), 29 februarie 2012IN MEMORIAM

Luni, 27 februarie, 
răpusă de o boală 
cumplită, a decedat Marina 
BELOSTECINIC, şefa catedrei 
„Management”, ASEM. 

Marina Belostecinic s-a 
născut la 9 aprilie 1969, în 
satul Ţaul, Donduşeni. 

Este angajată la ASEM 
din anul 1991, din momentul 
fondării Academiei de Studii 
Economice din Moldova. 
A absolvit facultatea de 
Economie a Universităţii de 
Stat din Moldova (1991), 
doctorantura ASEM (1992-
1995). Doctor în economie 
(1995), conferenţiar 
universitar (1998). A deţinut 
funcţia de prodecan al 
facultăţii de „Management” 
(1995-2001). Din 2001 
este decan al facultăţii 
de „Management”, apoi, 
după fuziunea facultăţilor 
de „Management” şi 
„Marketing”, decan al 
facultăţii „Business şi 
Administrarea Afacerilor” 
(2002-2007). Din martie 
2007 şi până în prezent 
a deţinut funcţia de şef 
catedră „Management”. 
Conferenţiar la catedra 
„Management”, a predat 
disciplinele „Fundamentele 
managementului 
organizaţiei”, 
„Management”. A fost 

secretar ştiinţifi c al 
Consiliului ştiinţifi c 
specializat DH 32.08.00.05 
din cadrul ASEM. 

Marina Belostecinic are 
peste 40 de publicaţii în 
reviste de specialitate şi 
participări la conferinţe 
în Republica Moldova, 
România, Ucraina, Bulgaria. 
Participantă la proiecte 
naţionale şi internaţionale. 
Stagii, vizite de 
documentare şi participare 
la conferinţe în diverse ţări 
(România, Franţa, Grecia, 
SUA, Spania ş.a).

Vestea despre moartea 
Marinei Belostecinic i-a 
îndurerat profund pe toţi 
cei care au cunoscut-o 
şi i-au apreciat meritele 
profesionale, prietenia, dar 
şi curajul cu care s-a opus 
necruţătoarei boli în ultimul 
an de viaţă. Foştii colegi 
ai regretatei profesoare şi 
prietene sunt oripilaţi de 
decizia lui Dumnezeu de 
a lua în împărăţia sa pe 
cea care a fost înzestrată 
cu o bunătate, inteligenţă 
şi frumuseţe lăuntrică de 
excepţie.

„O putem considera 
inseparabilă de ASEM. 
A urmărit şi a participat 
activ de pe poziţia diferitor 
funcţii buna desfăşurare a 

lucrurilor la una din cele 
mai importante facultăţi 
a ASEM, Business şi 
Administrarea Afacerilor şi 
Catedra Management. A fost 
o soţie exemplară, inspirând 
şi susţinându-l pe soţul ei, 
actualul Rector al ASEM, 

în cele mai îndrăzneţe 
planuri. A fost o prietenă 
deosebită şi cea mai bună 
mamă pentru cei doi copii ai 
ei, pe care i-a lăsat orfani”, 
a mărturisit Ala Cotelnic, 
prim-prorector cu activitate 
didactică al ASEM. 

„Marina Belostecinic 
rămâne în memoria 
noastră, în primul rând ca 
un manager şi o profesoară 
de excepţie, întotdeauna 
săritoare la nevoie, cu soluţii 
pentru orice problemă, fi e de 
ordin ştiinţifi c, fi e personal”, 
a punctat profesoara 
Mariana Şendrea, una 
dintre doctorandele Marinei 
Belostecinic.

Marina Belostecinic a 
lăsat pe această lume un 
soţ îndurerat, pe mama sa, 
răpusă de durere, doi copii, 
cel mai mic dintre care nu 
a reuşit barem să-şi aleagă 
cu mama ghiozdanul pentru 
clasa I.

Cei care au vrut să-i 
aducă un ultim omagiu, 
au mers marţi seara, la 
Biserica Sfânta Teodora de 
la Sihla, unde a fost depus 
sicriul cu corpul neânsufl eţit 
al Marinei Belostecinic. Un 
sobor de preoţi a ofi ciat 
o slujbă de pomenire 
în memoria regretatei 
profesoare.

Dumnezeu s-o 
odihnească în pace!

Colectivul 
Academiei 

de Studii Economice 
din Moldova 

Marina BELOSTECINIC

În aceste clipe cernite anunţăm cu neţărmurită durere în 
sufl et trecerea prematură și subită în lumea celor drepţi a 

Marinei BELOSTECINIC,

doctor în economie, conferenţiar universitar, șef catedră „Mana-
gement”, și suntem alături de familia dumneaei, exprimându-le 
sincere condoleanţe și sentimente de profundă compasiune.

Dumnezeu s-o aibă în paza Sa!
Colectivul catedrei „Management”, ASEM 

În aceste momente de mare tristețe, Ministerul Educației 
este alături de dl prof. univ. Grigore Belostecinic, rector al Aca-
demiei de Studii Economice din Moldova, și familia sa, în legă-
tură cu pierderea prematură a celei care a fost 

MARINA BELOSTECINIC, 

doctor în științe economice, conferențiar universitar, șef al Ca-
tedrei ”Management” (A.S.E.M.).

Dumnezeu să odihnească sufl etul ei bun și să-l așeze în 
lumea celor drepți! Sincere condoleanțe familiei îndoliate!

Colectivul Facultăţii de Business și 
Administrarea Afacerilor ASEM expri-
mă sincere condoleanţe soţului, copi-
ilor, rudelor, colegilor și celor apropi-
aţi cu pierderea irecuperabilă a

MARINEI BELOSTECINIC,

doctor în economie, conferenţiar uni-
versitar, șef catedră „Management”.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Guvernul Republicii Moldova ex-
primă sincere condoleanţe domnului 
Grigore Belostecinic, rector al Acade-
miei de Studii Economice din Moldo-
va, în legătură cu trecerea în nefi inţă 
a soţiei sale 

MARINA,

șef Catedră Management al aceleiași 
instituţii de învăţământ superior.

Partidul Liberal Democrat din Moldova, fracţiunea parla-
mentară a PLDM exprimă sincere condoleanţe lui Grigore Be-
lostecinic, rectorul ASEM, în legătură cu trecerea prematură în 
lumea celor drepţi a soţiei sale,

 MARINA.
În aceste momente de tristă despărţire, suntem alături de 

Dumneavoastră și de familia îndurerată.
Vă rugăm să acceptaţi sentimentele noastre de profundă 

compasiune.
Bunul Dumnezeu s-o odihnească în liniște și pace!

Partidul Liberal Democrat din Moldova

Consiliul de Administraţie și Consi-
liul BC „BANCA SOCIALĂ” SA exprimă 
sincere și profunde condoleanţe dlui 
Grigore Belostecinic, rector al Acade-
miei de Studii Economice din Moldo-
va, în legătură cu trecerea în nefi inţă 
a soţiei sale 

MARINA.

Dumnezeu s-o odihnească în 
pace!
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