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Printre premiaţi se afl ă: Alexandru Tighineanu, Eco-
nomie Generală și Drept, Boris Chistruga de la facultatea 
REI, Ludmila Stihii de la Business și Administrarea Afa-
cerilor, Ludmila Grabarovschi, facultatea Contabilitate, 
Anatol Gonodoagă de la Cibernetică, Eugenia Bușma-
chiu, facultatea Finanţe și Mariana Corcodel de la Cole-
giu Naţional de Comerţ din Chișinău. 

Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic le-a urat noi re-
alizări și multă răbdare. La rândul lor, profesorii au mul-
ţumit pentru premii și s-au arătat surprinși de alegere. 
Emoţionaţi, aceștia au pozat cu rectorul, pentru ca eve-
nimentul să rămână și în arhiva Academiei, nu doar în 
memorie. 

Dacă ar fi  să comparăm salariile „frumoase” a pro-
fesorilor din Moldova și cei din alte state europene, di-
ferenţa nu ne-ar bucura. Astfel, În Danemarca, salariul 
unui profesor ajunge până la 5100 EU pe lună, în Marea 
Britanie – 3900 EU pe lună, Finlanda - 3700 EU pe lună, 
Elveția -2500 EU pe lună. Profesorii din Moldova sunt 
printre cei mai puţin plătiţi din Comunitatea Statelor 
Independente și Uniunea Europeană. Salariul mediu al 
unui profesor din Moldova este în jur de 200 EU pe lună.                                 

În întreaga lume, ziua de 5 octombrie, este dedica-
tă personalului didactic. Sărbătoarea a fost instituită de 
UNESCO în anul 1994.

Corina MOROZAN

În discursul său, Prim-minis-
trul a exprimat sincere felicitări 
și cuvinte de recunoștinţă pro-
fundă pentru munca pe care o 
depun toţi cei care activează în 
domeniul învăţămîntului din 
Republica Moldova. “Este un pri-
vilegiu să mă afl u astăzi în faţa 
dumneavoastră. Voi sînteţi oa-
menii care determinaţi viitorul 
Moldovei. Alături de părinţi, voi 
sînteţi cei care creaţi următoarea 
generaţie, cetăţeni ai Republicii 
Moldova. Pentru munca difi cilă, 
pentru dedicaţie, ambiţia pentru 
ţara și copiii noștri - vreau să vă 
mulţumesc mult!”, a declarat Vlad 
Filat. Premierul a reiterat obiecti-
vul Guvernului privind edifi carea 

unui sistem educaţional modern 
în ţara noastră, pentru a construi 
o ţară unde fi ecare generaţie 
nouă de cetăţeni să se bucure de 
oportunităţi mai mari, de liberta-
te și prosperitate.

La rîndul său, ministrul Edu-
caţiei, Maia Sandu, a menţionat 
că profesorilor de astăzi le revine 
o responsabilitate enormă de a 
educa și instrui generaţiile care 
vor trebui să facă faţă rigorilor vi-
itorului. Ministrul Educaţiei a în-
demnat colegii să aplice metode 
inovative de predare, astfel încît 
copiii de astăzi să crească oameni 
creativi și întreprinzători, iar siste-
mul educaţional să se dezvolte în 
unul modern și efi cient. 

El, și mai tânărul său coleg, născut în 1951, 
care predă la Harvard Business School din 
Massachusetts, s-au ocupat cu succes de o 
problemă cheie a economiei, în care au de-
venit veritabili pionieri, în speţă de asocierea 
optimă a unor agenţi diverși.

Cei doi economiști, care au lucrat indepen-
dent unul de altul au demonstrat, conform cu-
noscătorilor, că, în sfera lor de activitate, banii 
nu sunt chiar totul. Ambii profesori americani 
au avut contribuţii decisive la ceea ce Acade-
mia Regală de Știinţe din Suedia a numit „te-
oria alocărilor stabile și practica designului de 
piaţă”.

Omul practic s-a dovedit a fi  Alvin Roth. El 
va încasa jumătate din suma de 1,2 milioane 
de dolari cu care e dotat premiul Nobel pentru 
economie, un premiu creat în 1969, singurul 

ce nu se bazează direct pe dorinţele profeso-
rului Alfred Nobel. Specialistul american de la 
Harvard Business School a abordat o problemă 
cu amplu impact moral. Cea a pieţelor interzi-
se, tabuizate, marginalizate, snobate, ori evita-
te din raţiuni etice.

Roth a scris în acest domeniu o lucrare ce-
lebră, evocată de Suddeutsche Zeitung și de 
alte ziare occidentale, care se ocupă de decer-
narea premiului Nobel pentru economie.

Economistul american a studiat în con-
text, între altele, nevoile consumatorilor de 
carne de câine ori ale amatorilor „aruncatului 
de pitici”, în spectacolele de circ, sau de bâl-
ci. Această îndeletnicire trece drept imorală, 
relevă cotidianul german de stânga, Sudde-
utsche Zeitung, care se ocupă de lucrarea lui 
Roth, întrucât mulţi sunt de părere că ar încăl-

ca demnitatea oamenilor de statură mică. Or, 
nu puţini dintre ei își câștigă astfel pâinea și 
au protestat vehement împotriva interdicţiei 
aruncărilor de pitici.

În timp ce Shapely a rămas în limitele te-
oriei, Roth e departe de a se fi  rezumat la ne-
cesităţile practice ale celor scunzi. Laureatul 
american al premiului Nobel pentru economie 
a creat o sumedenie de pieţe în care banii nu 
înseamnă nimic sau mai nimic. De pildă o bur-
să de schimb a căutătorilor de rinichi donaţi, 
respectiv a donatorilor. Sau alta care-i distri-
buie pe elevii din New York la școlile care li se 
potrivesc. Nu e defel puţin lucru să stabilești 
regulile „de joc” ale acestor burse nepecuniare 
astfel, încât înșelăciunea și manipularea lor să 
nu fi e răsplătită, ci, practic, exclusă.

Sursă: www.dw.de

De Ziua Profesorului, 
la ASEM a plouat cu premii

Ziua Internaţională a Profesorului a fost celebrată la ASEM aşa cum se cuvine. Tradiţional, 
anul acesta la fel s-au acordat premii celor mai buni profesori de la toate facultăţile. 
Aceştia au primit câte un buchet de fl ori, diploma de onoare şi inevitabil…ceva bănuţi. 

 De Ziua lucrătorilor 
din sistemul de învăţământ

Prim-ministrul Vlad Filat a participat, pe 5 octombrie, la festivi-

tatea dedicată Zilei lucrătorilor din sistemul de învăţămînt, infor-

mează Direcţia comunicare și relaţii cu presa a Guvernului. Eveni-

mentul, care s-a desfășurat la Palatul Naţional “Nicolae Sulac” din 

capitală, a întrunit profesori și educatori din întreaga republică.

Pieţele amorale și premiul Nobel pentru economie 2012
Premiul Nobel pentru economie revine anul acesta unor pro-

fesori americani. Juriul scandinav i-a distins pe profesorii Alvin 
Roth și pe decanul de vârstă Lloyd Shapely. Cel din urmă, în vâr-
stă de 89 de ani, este un mare teoretician al jocurilor. Nimic din 
lumea relaţiilor ludice nu-i este străin profesorului Shapley.
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 Vlad Filat: “Cei care nu pot sau nu doresc să facă 
reforme în educaţie este judicios să plece” 

În debutul ședinţei, Vlad Filat 
a spus că a solicitat această între-
vedere, deoarece, la 3 ani de cînd 
ocupă funcţia de Prim-ministru al 
R. Moldova, acest domeniu, care a 
fost desemnat drept prioritar în ac-
tivitatea Guvernului, continuă să fi e 
unul care se confruntă cu mai multe 
probleme.

La rîndul său, ministra Educaţiei, 
Maia Sandu, a spus că își dorește o 
discuţie sinceră și deschisă despre 
reformele care se fac în domeniul 
educaţiei, dar și modul în care este 
administrat bugetul instituţiei pe 
care o conduce. “Ministerul Educa-
ţiei are un buget enorm - de 1 mi-
liard de lei, ceea ce înseamnă și o 
mare responsabilitate pentru noi”, 
a precizat ministra. Maia Sandu a 
mulţumit Premierului și Guvernului 
pentru faptul că domeniul educaţiei 
a fost desemnat drept prioritate și a 
dat asigurări că Ministerul pe care-l 
conduce este implicat profund în 
implementarea reformelor. Ministra 
s-a referit la procesele care au loc în 
domeniul educaţiei, menţionînd că 
Ministerul și-a propus să îmbunătă-
ţească curricula de studiu, cadrele 
didactice să fi e mai bine pregătite, 
în procesul educativ să fi e utilizate 
tehnologiile informaţionale, iar ba-
nii publici să fi e utilizaţi mai efi cient. 
“O economie poate fi  puternică doar 

dacă are la bază buni profesioniști și 
noi vom munci în această direcţie. 
De asemenea, deja muncim asupra 
organizării sesiunilor de BAC pentru 
anul 2013, studiind experienţa anilor 
precedenţi”, a specifi cat Maia Sandu. 
Ministra a precizat că o prioritate în 
activitatea pe care o desfășoară este 
combaterea corupţiei. “Ne dorim o 
monitorizare strictă a cazurilor de 
corupţie. Pentru moment, studiem 
modul în care am putea instituţiona-
liza un mecanism de transparentiza-
re a plăţilor neofi ciale, care cunoaș-
tem că se fac”, a precizat Maia Sandu.

Premierul Vlad Filat a spus că 
problemele care există în domeniul 
educaţiei în mare parte se datorea-
ză lipsei unei abordări sistemice. 
“Pînă cînd nu vom avea o foaie de 
parcurs, care să conţină priorită-
ţile Ministerului, acţiuni concrete 
care să ducă la realizarea acestora, 
termene fi xe de implementare și 
o monitorizare strictă, problemele 
vor mai persista. De aceea, solicit, 
în regim de urgenţă, să fi e elabo-
rată această foaie de parcurs”, a 
spus Premierul. Vlad Filat s-a arătat 
nemulţumit de modul în care se 
desfășoară procesul de acreditare a 
cadrelor didactice, dar și de modul 
de repartizare a orelor între profe-
sori. “Cunoaștem modul în care se 
desfășoară procesul de acreditare 

Prim-ministrul Vlad Filat a avut, pe 9 octombrie, o ședinţă cu colec-

tivul Ministerului Educaţiei, a relatat Direcţia comunicare și relaţii cu 

presa a Guvernului. În cadrul ședinţei s-a discutat despre planurile pe 

termen scurt, mediu și lung ale Ministerului Educaţiei, acţiunile care 

urmează să fi e întreprinse de instituţie în regim de urgenţă și carenţele 

care există.

- cu masa plină și plicuri. De ase-
menea, procesul de repartizare a 
orelor este subiectiv, exclusiv la la-
titudinea directorilor instituţiilor de 
învăţămînt. De aceea, nu este sufi ci-
ent ca noi să oferim tinerilor peda-
gogi suport fi nanciar și loc de trai, 
trebuie să vedem și modul în care 
sînt ei încadraţi în cîmpul muncii”, 
a precizat Vlad Filat. Prim-ministrul 
s-a arătat nemulţumit de modul în 
care în ultimii ani au fost efectuate 
achiziţiile publice de către Minis-
terul Educaţiei. “Din bugetul Mi-
nisterului de 1 miliard de lei, 82 de 
milioane de lei au fost direcţionaţi 
pentru diferite achiziţii. Urmare a 
investigaţiei efectuate în acest do-
meniu au apărut mai multe semne 

de întrebare, cum ar fi  de ce doar 
unele companii devin benefi ciare, 
care sînt criteriile de achiziţie a căr-
bunilor, de ce autori sau co-autori 
ai cărţilor de studiu sînt obligatoriu 
responsabili de la Ministerul Educa-
ţiei și multe alte aspecte”, a precizat 
Vlad Filat. În context, Vlad Filat a 
solicitat Maiei Sandu ca, în termeni 
restrînși, la începutul săptămînii vi-
itoare, să vină cu propuneri concre-
te vizavi de situaţia creată. “Situaţia 
respectivă nu va fi  doar constatată. 
Vor fi  întreprinse acţiuni concre-
te, iar documentele depistate vor 
fi  direcţionate Centrului Naţional 
Anticorupţie și Procuraturii Genera-
le”, a spus Vlad Filat. De asemenea, 
Premierul a solicitat ca, în decurs de 

o lună, Codul Educaţiei al Republi-
cii Moldova să fi e pus în discuţie la 
Guvern pentru a fi  aprobat și remis 
spre adoptare Parlamentului.

La fi nal, Prim-ministrul s-a adre-
sat colectivului Ministerului Educaţi-
ei. “Cei care nu pot sau nu doresc să 
facă reforme este judicios să plece și 
să lase locul celor care vor să mun-
cească. Doamna ministru are tot 
sprijinul meu în calitate de Prim-mi-
nistru și va avea tot suportul în pro-
movarea transformărilor”, a mai spus 
Vlad Filat.

La rîndul său, Maia Sandu a dat 
asigurări că echipa Ministerului 
Educaţiei se va mobiliza și va înde-
plini cu brio toate angajamentele 
pe care le are.

Mai mulţi rectori consideră că tre-
buie păstrată doar teza de licenţă, în 
timp ce alții afi rmă că trebuie elimi-
nat doar examenul la disciplinele fun-
damentale, iar examenul la disciplina 
de specialitate și teza de licenţă să fi e 
păstrate, transmite Info-Prim Neo.

Rectorul Academiei de Studii 
Economice (ASEM), Grigore Belos-
tecinic, pledează pentru păstrarea 
tezei de licenţă și anularea exame-
nelor. „În anii precedenţi studenţii 

Spre bucuria studenţilor, nici rectorii 
nu vor examene de licenţă

Rectorii uni-

versităţilor 

din Moldova 

susţin în mare 

parte iniţiativa 

legislativă de 

renunţare la 

examenele 

de licenţă la 

fi nele ciclului I 

al învăţămân-

tului superior, 

scrie ziarul 

Adevărul.

deja au primit un număr oarecare 
de credite pentru disciplinele care se 
repetă în proba examenului de ab-
solvire. În sensul acesta apare o du-
blare a acestor eforturi. Nu în ultimul 
rând, se vorbește de unele elemente 
de corupere care pot să apară la sus-
ţinerea acestor examene», a declarat 
rectorul ASEM.

Prim-prorectorul Universităţii Pe-
dagogice „Ion Creangă», Mihail Gro-
su, a menţionat că universitatea de 
mult așteaptă această iniţiativă. „Exa-
mene de acum sunt rămășiţe din sis-
temul vechi, al Uniunii Sovietice. Ele 
vin în contradicţie cu creditele care 
au fost introduse conform Procesului 
de la Bologna”, a subliniat prim-pro-
rectorul.

Și rectorul Universităţii Agrare, 
Gheorghe Cimpoieș, a spus că exa-
menele de licenţă pot fi  eliminate, 
însă teza trebuie să fi e obligatorie. 
„Teza trebuie să rămână deoarece la 
noi la universitate studenţii fac cerce-
tări, merg în câmp”, a spus el.

Un alt rector, al Universităţii de 
Stat din Moldova, Gheorghe Ciocanu, 

a declarat că această iniţiativă va fi  
discutată la Consiliul Naţional al Rec-
torilor, după care va fi  expusă poziţia 
fi nală, însă USM va propune ca să se 
renunţe doar examenul general.

Prorectorul Universităţii Tehnice a 
Moldovei (UTM), Valentin Amariei, a 
declarat că UTM pledează pentru păs-
trarea examenelor, pentru că acestea 
reprezintă o verifi care a cunoștinţelor 
pe baza materialului trecut.

Viceministrul educaţiei, Loretta 
Handrabura, a declarat că poziţia mi-
nisterului va fi  făcută publică după 
ședinţa Consiliului Naţional al Recto-
rilor, din a doua jumătate a lunii oc-
tombrie.

Iniţiativa legislativă prin care se 
propune să se renunţe la examenele 
de licenţă la fi nele ciclului I al învăţă-
mântului superior, iar teză de licenţă 
să fi e înlocuită cu un proiect în baza 
practicii profesionale, a fost înregis-
trat de fracţiunea parlamentară a Par-
tidului Liberal.

Adaptat 

de Victoria SAMOHIN
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Pe 27 septembrie a avut loc o 
masă rotundă cu genericul „Turism-
fenomen universal”. Evenimentul a 
avut loc în ziua în care se sărbătorește 
Ziua Mondială a Turismului.

La masa rotundă au participat stu-
denţii anilor întâi, doi și trei de studii, 
cadre didactice, profesori, șefa catedrei 
„Turism și Servicii Hoteliere”, dr. hab., 
prof. univ. Elena Turcov și prodecanul 
facultăţii „Business și Administrarea 
Afacerilor”, dr., conf. univ. Roman Livan-
dovschi. Cei prezenţi au vorbit despre 
importanţa turismului pe plan mondial, 
dar și pentru ţara noastră.  

Au participat în jur de 30 de studenţi. 
Toţi și-au împărtășit impresiile despre 
experienţele proprii. Studenţii au vorbit 
despre călătoriile și stagiile de peste ho-
tare. Majoritatea au punctat benefi ciile, 
dezavantajele, problemele cu care s-au 
confruntat pe durata acestora. Ţările 
amintite au fost în special SUA, Grecia, 
Italia, Spania.

„Până acum turismul nu a cunoscut 

În perioada 28 august – 5 septembrie la invitaţia Acade-
miei „D. A. Ţenov” din Sviștov alături de o colegă și însoţite 
de un profesor am avut parte de o mini-vacanţă și o experi-
enţă de neuitat în cadrul scolii de vară desfășurate în Bulga-
ria, la care au participat 18 persoane: 3 din Republica Mol-
dova (ASEM) și 15 din Ucraina (au reprezentat Universităţile 
din Odessa, Ternopol și Universitatea Tehnică din Doneţk).

Totul a început pe data de 28 august atunci când am fost 
întâmpinaţi de gazdele proiectului, au urmat 4 zile în care am 
avut parte de un program ce cuprindea vizitarea celor mai fru-
moase și pitorești locuri din Bulgaria: orașul Varna, grădina bo-
tanică din Balcik, complexul arhitectural de la Madara, muzeul 
satului de la Etăr, cetatea regală de la Veliko Târnovo. A fost 

cu desăvârșire ceva fantastic și nu pot să nu remarc vizitarea 
monumentului „Șhipka” unde am urcat aproximativ 1.000 de 
trepte.

După 4 zile petrecute la baza de odihnă din Kranevo, 
pe malul Marii Negre, ne-am îndreptat spre orașul Sviștov 
unde au urmat lecţiile și schimbul de opinii și experienţă 
între noi, cei din Moldova, gazdele proiectului și grupul de 
studenţi din Ucraina.

Școala internaţională de vară a avut loc pe tema: „Зона 
Черноморского экономического сотрудничества и Евро-
пейский союз – экономическое кооперирование и куль-
турное сотрудничество”. Au fost discutate diferite probleme 
cu care se confruntă fi ecare ţară și soluţiile care ar putea îmbu-
nătăţi situaţia curentă.

Pe data de 3 septembrie 2012 a avut loc întâlnirea cu con-
ducerea Academiei „D. A. Ţenov”. Pe parcursul zilelor de 3 și 4 
septembrie am audiat 2 lecţii cu temele: „Comerţul exterior al 
ţărilor Uniunii Europene”, predată de conferenţiarii universitari 
ai catedrei „Relaţii Economice Internaţionale” Galina Zaharye-
va și Karina Sarkisyan și „Debt Management”, predat de șeful 
catedrei „Finanţe și credit”, conferenţiarul universitar Andrey 
Zaharyev și conferenţiarul universitar Plamen Pâtev de la ace-
eași catedră. 

În micul orășel al studenţilor ne-am simţit minunat și le 
mulţumim gazdelor pentru timpul petrecut în cadrul scolii de 
vară.

Elena BOTNARI

ÎN IMAGINE: Boris Postolachi, Anastasia Marceva, 

Elena Botnari, Elena Andreev

Colaborare fructuoasă 
cu Academia „Ţenov” din Bulgaria

Masă rotundă cu ocazia 
Zilei Mondiale a Turismului

o dezvoltare intensă la noi în ţară. Este 
evident că turiștii străini preferă să că-
lătorească spre destinaţii turistice sta-
bile din punct de vedere social-politic 

și economic, cu un nivel de deservire 
civilizat și adaptat standardelor unanim 
acceptate de clienţii și profesioniștii tu-
rismului”, a specifi cat prodecanul Roman 
Livandovschi.

De asemenea, studenţii au organizat 
o expoziţie cu fotografi i în holul blocului 
central al Academiei. Pozele reprezentau 
experienţa turistică a studenţilor cât și a 
profesorilor. 

Nu se putea trece fără un invitat spe-
cial. Astfel, la masa rotundă a participat, 
Voronţova G., dr. la Universitatea Econo-
mică de Stat din Sankt-Petersburg. Aceas-
ta a vorbit despre experienţa sa turistică, 
s-a împărtășit cu activitatea didactică și 
știinţifi că cu profesorii și a propus studen-
ţilor stagii la Universitatea din Rusia. 

Ponderea turismului în PIB mondial 
este circa 10%, în RM - sub 1%, aproxi-
mativ  0,5%.

Ziua Mondială a Turismului este săr-
bătorită în fi ecare an pe data de 27 sep-
tembrie. 

Corina MOROZAN
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La data de 28 septembrie 2012 
în cadrul Academiei de Studii Eco-
nomice a Moldovei a fost sărbătorit 
un eveniment remarcabil - cea de-a 
55-a aniversare a constituirii cadru-
lui instituțional de instruire și cerce-
tare științifi că în domeniul fi nanciar-
bancar în Republica Moldova. 

La celebrarea evenimentului, or-
ganizat de către facultatea „Finanțe”, 
au participat Veaceslav Negruța, 
Ministru al Finanțelor, Victor Cap-
tari, Vicepreședintele Consiliului de 
administraţie al Comisiei Naţionale 
a Pieţei Financiare, Aurica Doina, 
membru al Consiliului de adminis-
traţie al Comisiei Naţionale a Pieţei 
Financiare, Andrei Rotaru, consili-
erul guvernatorului BNM, cadrele 
didactice care activează în catedre-
le de profi l din cadrul facultății de 
fi nanțe.

Un moment special din seria de 
manifestări dedicate acestui eveni-
ment l-a reprezentat discursul profe-
sorului universitar, dr. Oleg Stratulat, 
care a relatat publicului cu lux de 
amănunte istoricul constituirii cadru-
lui instituțional de instruire și cerce-
tare științifi că în domeniul fi nanciar-
bancar din Republica Moldova. 

Conform discursului ținut de că-
tre prof.univ., dr. Oleg Stratulat, bazat 
pe interpretarea documentelor isto-

rice, cadrul instituțional al instruirii 
fi nanciar-bancare își are începutul de 
la formarea catedrei „Finanţe și Cre-
dit” în cadrul Universităţii de Stat a 
Moldovei la 16 septembrie 1957, de-
numirea căreia a dăinuit 34 ani . 

În cadrul catedrei la momentul 
creării acesteia activau doar trei ca-
dre didactice: Ivan Proscurin, doc-
tor în științe economice, numit în 
funcția de șef catedră, Boris Faizulin 
și Lidia Nikitina, lectori. Tînărul co-
lectiv s-a confruntat cu numeroase 
difi cultăți, precum lipsa de manuale 
și lucrări metodice, insufi ciența de 
săli pentru ore, unele ore ținîndu-se 
chiar într-un depou antiincendiar. 

Insufi ciența de cadre didactice 
crea multe difi cultăți, fi ecare mem-
bru al catedrei trebuind să predea 
cîte 1000-1200 ore anual. Atragerea 
specialiștilor practicieni din sistemul 

fi nanciar-bancar și pregătirea cadre-
lor științifi co-didactice prin doctorat 
constituia una dintre principalale 
sarcini în acea perioadă.

Astfel, din 1958 la catedră își în-
cepe activitatea Ivan Mocan, care în 
perioada 1950-1960 a fost inspec-
tor și șef de secție la Banca de Stat 
a Moldovei. În 1961 Dl Ivan Mocan 
a fost desemnat decan al facultății 
de „Economie”, activînd în această 
calitate timp de 27 ani. În 1960 Ivan 

Mocan este ales șef al catedrei, exer-
citînd încontinuu această funcție 
timp de 31 ani. 

Din anul 1964 catedra „Finan-
ţe și Credit” a funcționat în cadrul 
Facultății de Inginerie-Economie a 
Institutului Politehnic din Chișinău. 
În anul 1970 pentru facultate a fost 
dat în exploatare un nou bloc de 
studii, modern, cu infrastructură di-
dactică, socială, culturală și sportivă, 
amplasat pe strada Miron Costin 5. 
La acel moment, catedra dispunînd 
de cadre didactice cu grade și titluri 
științifi ce organiza instruirea la două 
specializări: „Finanțe” și „Credit”. 

La 1 septembrie 1977 facultatea, 
respectiv și catedra revin în cadrul 
Universiății de Stat din Moldova. Din 
același an începe instruirea la încă o 
specializare - „Finanțele Industriei”, 
precum și pregătirea studenților din 

străinătate – Africa, Asia și America 
Latină. 

La catedră, în diferite perioade, 
au activat personalități marcante în 
învățămînt, știință și practica fi nan-
ciar-bancară, printre care: prof. univ. 
dr. hab. Ramzi Halitov, conf. univ. 
dr. Ivan Timoșenco, conf. univ. dr. 
Lidia Nikitina, conf. univ. dr. Andrei 
Tighinean, conf. univ. dr. Valentina 
Buceațchi, conf. univ. dr. Victor Fur-
dui, conf. univ. dr. Andrian Budeanu, 
conf. univ. dr. Alexandru Șerbanschi, 
Galina Mincenoc, Nicolai Țvetaev, 
Constantin Antoniev, Alexandr 
Dama, Tudor Dănilă, Valeriu Mura-
vschi, Constantin Tampiza etc.

La 4 ianuarie 1991, senatul 
Universității de Stat din Moldova a 
ales în funcția de șef al catedrei „Fi-
nanţe și Credit” pe dr. Oleg Stratulat. 

În septembrie 1991 pe baza 
facultăților „Economie” și „Economia 
comerțului” este fondată Acade-
mia de Studii Economice din Mol-
dova. În componența noi instituții 
se regăsește catedra cu denumirea 
„Finanţe, monedă și credit”. În acea 
perioadă începe pe larg predarea 
disciplinelor de specialitate în limba 
română. 

Un rol deosebit de important în 
formarea conceptului modern de 
instruire a specialiștilor în domeniul 
fi nanciar-bancar îi revine cunoscu-
tului savant-economist prof.univ., 
dr. Paul Bran, primul rector al ASEM. 
În perioada exercitării funcției sale 
de rector – anii 1991-1994, prof. Paul 
Bran a activat în cadrul catedrei „Fi-
nanţe, monedă și credit”.

La începutul anului universitar 
1996-1997 catedra „Finanţe, mone-
dă și credit” a fost divizată în două 
catedre: „Bănci și burse de valori” și 
„Finanţe și asigurări”. 

Disciplinele cu caracter fi nan-
ciar, fi scal și asigurări ramînînd în 
compartimentul didactic al catedrei 
„Finanţe și asigurări”, șef al catedrei 
fi ind desemnată conf.univ., dr. Lud-
mila Cobzari, care a asigurat con-
ducerea catedrei pînă în momentul 
alegerii sale în funcția de decan al 
facultății „Finanţe”.

Disciplinele cu caracter mone-
tar-creditar au fost transmise cate-
drei „Bănci și burse de valori”, con-
ducerea căreia a fost continuată de 
conf.univ., dr. Oleg Stratulat.

Începînd cu februarie 1997 în 
funcția de șef al catedrei „Bănci și 
burse de valori” a fost desemnat 
conf.univ. dr. Anatol Caraganciu, 
care și-a execitat funcția pe parcur-
sul a 10 ani. 

În septembrie 2005 din cadrul 
compartimentelor didactice ale ca-
tedrei „Bănci și burse de valori” a fost 
separată o nouă direcție de instrui-
re și cercetare, în baza careia a fost 
creată catedra „Investiții și piețe de 
capital” la conducerea căreia a fost 
desemnată prof.univ., dr.hab. Rodica 
Hîncu. 

În aprilie 2007, prin decizia sena-
tului ASEM catedra „Bănci și burse 
de valori” a fost denumită „Bănci și 
activitate bancară”.

În prezent în cadrul facultății 
„Finanţe” activează trei catedre de 
profi l: 

Catedra „Finanţe și asigurări”, șef 
al catedrei începînd cu anul 2003 fi -
ind conf.univ, dr. Nadeja Botnari, 

Catedra „Bănci și activitate ban-
cară”, condusă de șeful de catedră 
prof.univ.,dr. Oleg Stratulat, 

Catedra „Investiții și piețe de ca-
pital” conducerea căreia este asigu-
rată de șef catedră prof.univ., dr.hab. 
Rodica Hîncu.

O contribuţie deosebită la cre-
area și formarea specialiștilor în 
domeniul fi nanciar-bancar instruiți 
în cadrul facultăţii „Finanţe” (iniţi-
ată în a.1995), ulterior facultatea 
de „Finanţe, Credit, Monedă” (1991 
– 1995), au avut-o decanii, care cu 
dăruire de sine au muncit pentru 
prosperarea acesteia – prof. univ. 
Dumitru Todoroi (1991-1993); conf. 
univ. Alexandru Șerbanschi (1993 
– 1994); prof. univ. Oleg Stratulat 
(1994 – 1997); prof. univ. Constantin 
Matei (1997 – 2002); prof. univ. Ana-
tolie Caraganciu (2002); prof. univ. 
Ludmila Cobzari (2002 – prezent).

În prezent facultatea Finanţe 
este o componentă importantă a 
ASEM care pregătește specialiști în 
cele mai importante domenii ale 
economiei naţionale deţinând po-
ziţia de lider în spaţiul universitar 
din Republica Moldova în formarea 
specialiștilor în domeniul activităţii 
bancare, investiţiilor, asigurărilor, 
fi nanţelor publice și private, fi scali-
tăţii, fi nanţelor agenţilor economici, 
pieţelor de capital, relaţiilor valutar-
fi nanciare internaționale, etc.

În cadrul facultăţii de fi nanțe își 
fac studii tineri ingenioși cu spirit 
de iniţiativă, dornici de a conduce 
și a participa la gestiunea efi cientă 
a unei afaceri în condiţiile econo-
miei bazate pe cunoaștere și de a 
contribui la dezvoltarea economiei 
naționale fi ind antrenați în sectorul 
public la diverse niveluri ierarhice. 

Începînd cu anul 1991 contin-
getul anual al studenților facultății 
a crescut de la 539 studenți în anul 
universitar 1991-1992 pînă la 5117 
în anul universitar 2005-2006. 

Organizarea studiilor la doctorat 
și coordonarea tezelor de doctor ha-
bilitat reprezintă de asemenea impe-
rative ale catedrelor de profi l fi nanci-
ar-bancar din Republica Moldova. 

Profesorii facultăţii au adus o con-
tribuţie esenţială în formarea noii 
generaţii de cercetători în domeniul 
fi nanţelor din Republica Moldova, 
doar începînd cu anul 1995 îndru-
mând zeci de doctoranzi, dintre care 
peste 60 doctoranzi și competitori, 
au susţinut cu succes tezele de doc-
tor la Consiliile specializate ASEM și 
au obţinut titlul de doctor în econo-
mie, iar cinci cercetători au obținut 
titlul de doctor habilitat în economie. 

Cadrele didactice ale catedrelor 
de profi l fi nanciar-bancar sunt impli-
cate în organizarea unor numeroase 
manifestări știinţifi ce naţionale și 
internaţionale, atât în calitate de re-
prezentaţi ai corpului academic al 
facultăţii, cât și de membri ai unor 
prestigioase asociaţii sau organizaţii 
știinţifi ce și profesionale. Profesiona-
lismul cadrelor didactice ale facultă-
ţii este înalt apreciat și recunoscut 
nu numai în mediul academic, dar și 
în cel de afaceri. 

Pe parcursul activităţii facultatea 
Finanţe și catedrele de profi l au reu-
șit să stabilească relaţii de colabora-
re cu mai multe structuri și instituţii 
din ţară și de peste hotare, fapt ce 
a contribuit la majorarea efi cienţei 
predării cursurilor universitare, la 
elaborarea materialelor metodico-
didactice și la cercetările știinţifi ce, 
efectuate în cadrul acesteia.

Evenimentul a continuat cu me-
saje de felicitare prezentate de ofi ci-
alii prezenți la sărbătoare. 

Dl Veaceslav Neguța, Ministru al 
Finanțelor, a menționat importanța 
enormă a facultății și catedrelor de 
profi l, în general, și a cadrelor di-
dactice, în particular, la afi rmarea 
învățămîntului economic superior 
din Republica Moldova, a felicitat 

Celebrarea celei de-a 55-a aniversare a constituirii 
de instruire și cercetare știinţifi că în domeniul 
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16 OCTOMBRIE
Dragomir Natalia, conferenţiar univ., Catedra “Contabilitate și Audit”
Iurco Svetlana, bibliotecar, Secţia “Comunicarea Colecţiilor”
Mămăligă Alla, lector sup. univ., Catedra “Limbi Moderne de Afaceri”

17 OCTOMBRIE
Ionaș Nona, lector sup. univ., Catedra “Limbi Moderne Aplicate”
Popovici Maria, colaborator ASEM

18 OCTOMBRIE
Chirilici Angela, dispecer superior, Facultatea “Economie Generală și 
Drept”

19 OCTOMBRIE
Cemberji Galina, șef ofi ciu, Centrul Multimedia
Ohrimenco Serghei, profesor univ., Catedra “Cibernetică și Informatică 
Economică”

20 OCTOMBRIE
Dragomir Svetlana, conducător artistic, serviciul Social probleme 
studenţești

21 OCTOMBRIE
Bodareu Alexandru, colaborator ASEM
Josanu Domnica, colaborator ASEM
Romanciuc Larisa, conferenţiar univ., Catedra “Bănci și Activitate Bancară”

22 OCTOMBRIE
Brașoveanu Adriana, lector univ., Catedra “Analiza Activităţii Economico-
Financiare”
Godonoga Anatol, conferenţiar univ., Catedra “Cibernetică și Informatică 
Economică”
Magari Vasilii, colaborator ASEM
Mariţoi Zinovia, colaborator ASEM

23 OCTOMBRIE
Albot Liviu, intendent
Donos Evlampie, conferenţiar univ., Catedra “Drept Privat”
Gratii Vera, colaborator ASEM 
Rusu Viorica, conferenţiar univ., Catedra “Statistică și Previziune 
Economică”

24 OCTOMBRIE
Ambrosi Lionida, economist coordonator, serviciul “Planifi care Economică 
și Finanţe”
Barbăscumpă Parascovia, colaborator ASEM 
Budianschi Liuba, inginer progr. coord.

26 OCTOMBRIE
Baurciulu Angela, conferenţiar univ., Catedra “Finanţe și Asigurări”
Kuzmina Olga, conferenţiar univ., Catedra “Finanţe și Asigurări”

27 OCTOMBRIE
Băncilă Natalia, conferenţiar univ., Catedra “Finanţe și Asigurări”
Straton Parascovia, colaborator ASEM

28 OCTOMBRIE
Breabin Tatiana, colaborator ASEM
Ungureanu Diana, laborant, Catedra “Relaţii Economice Internaţionale”

29 OCTOMBRIE
Axente Stella, laborant superior, Catedra “Marketing și Logistică”
Cuxinschi Alexandru, colaborator ASEM
Lungu Aliona, colaborator ASEM

30 OCTOMBRIE
Magari Maria, colaborator ASEM
Mariţ Alexandru, conferenţiar univ., Catedra “Drept Public” 

Academia de Studii Economice din Moldova, 
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM şi ziarul 
„Curierul Economic” adresează un sincer La 
mulţi ani! şi multă sănătate, fericire şi noi 
realizări colaboratorilor ASEM şi CNC care îşi 
sărbătoresc ziua de naştere.

cadrele didactice cu ocazia aniver-
sării, și a înmînat diplome de onoare 
prof.univ., dr. hab. L.Cobzari, conf.
univ. N. Botnari, conf.univ. A.Casian, 
conf.univ. A.Petroia.

Dl Victor Captari, Vicepreșe-
dintele Consiliului de administra-
ţie al Comisiei Naţionale a Pieţei 
Financiare, a trecut în revistă un șir 
de evenimente importante legate 
de crearea ASEM și a catedrelor de 
profi l, a menționat rolul important al 
învățămîntului economic la atinge-
rea dezideratelor de creștere econo-
mică și a acordat diplome de onoa-
re din partea Comisiei Naţionale a 
Pieţei Financiare prof.univ. R. Hîncu, 
conf. univ., dr. N. Jeleznova, lect.sup. 
A. Țugulschi. 

Dl dr. Andrei Rotaru, con-
silierul guvernatorului BNM, a 
mulțumit cadrelor didactice pen-
tru dedicația pentru muncă, pentru 
contribuția enormă la consolidarea 
învățămîntului economic superi-
or din Republica Moldova, a adus 
un mesaj de felicitare din partea 
administrației Băncii Naționale a 
Moldovei și cu prilejul aniversă-
rii a 55-a de la înfi ințarea cadrului 
instituțional specializat ș i cerce-
tării științifi ce în domeniul fi nan-
ciar-bancar, pentru merite deose-
bite în afi rmarea și consolidarea 
învățămîntului economic superior 
din Republica Moldova a decer-
nat diplome de onoare ale Băncii 
Naționale a Moldovei facultății „Fi-
nanţe” a Academiei de Studii Eco-
nomice, catedrei „Bănci și activitate 
bancară”, prof.univ, dr hab. A. Secri-
eru, conf.univ, dr. S.Ciobu, conf.univ, 
dr. I.Dicova.

cadrului instituţional 
fi nanciar-bancar

Asociația Băncilor din 
Moldova a decernat o di-
plomă de onoare dnei conf.
univ, dr. A. Darovannaia.

Cei prezenti, de aseme-
nea, au atenționat asupra 
rolului pe care mediul uni-
versitar îl are în schimbarea 
cursului economic al Repu-
blicii Moldova.

Cea mai mare majorita-
te a cadrelor didactice din 
cadrul catedrelor de profi l 
au primit diplome de gra-
titudine pentru merite în 
afi rmarea și consolidarea 
învățămîntului economic 
superior din partea recto-
ratului ASEM și a decanului 
facultății “Finanțe”. 

Marcarea evenimen-
tului a avut loc în contex-
tul desfășurării lucrărilor 
Conferinței știinţifi ce inter-

naţionale “Competitivitatea și inova-
rea în economia cunoașterii” organi-
zată de Ministerul Educaţiei al Repu-
blicii Moldova, Academia de Studii 
Economice din Moldova și Institutul 
Naţional de Cercetări Economice al 
Academiei Române.

Și după cum este cuviincios în 
cadrul unui asemenea eveniment 
universitar de prestigiu, șirul ma-
nifestărilor dedicate aniversării a 
continuat cu participarea cadrelor 
didactice și specialiștilor practicieni 
la dezbaterile științifi ce pe marginea 
comunicărilor prezentate în cadrul 
secțiunilor conferinței științifi ce in-
ternationale pe direcțiile de cerce-
tare din domeniul fi nanciar-bancar.
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Șapte decenii și jumătate pentru orice om este o 
vârstă venerabilă.

Timpul zboară, iar sensul existenţei umane este 
apreciat deseori prin faptele și realizările, care au prins 
rădăcină în inimile semenilor săi de-a lungul anilor.

Excelenţa Sa, Doamna Nina Jeleznova,  a ajuns la 
anii senectuţii, trăind la maximă tensiune a demnită-
ţii și dăruirii de sine, dedicându-și viaţa în exclusivitate 
profesiei de dascăl, de la care iau lumină viitorii econo-
miști. O face și azi cu multă dăruire și abnegaţie, la fel 
ca în toţi cei  40 ani de activitate didactică, din care 7 în 
cadrul catedrei IPC. Și noi, cei de la catedra IPC suntem 
mândri, că suntem contemporani ai omagiatei.

Mult stimată Doamnă, Nina Jeleznova,  cu prilejul 
aniversării de 75 de ani, în semn de supremă recunoaș-
tere a meritelor deosebite pe care le aveţi acumulate în 
decursul activităţii, contribuind la dezvoltarea, perfec-

ţionarea și afi rmarea învăţământului universitar eco-
nomic, venim pe această cale, să Vă aducem un frumos 
buchet de fl ori, de alese mulţumiri și de calde felicitări.

Dragă Colegă, să aveţi parte de multe bucurii și de 
recunoștinţă din partea discipolilor și a societăţii, să fi ţi 
înconjurată de atenţia și respectul celor ce Vă cunosc, 
de dragostea celor apropiaţi! 

Vă urăm, stimată Omagiată, sănătate, pace în sufl et 
și lumină în casă! 

Să dea Dumnezeu să ne fi ţi alături încă mulţi ani 
înainte!

Cu gratitudine, 

Rodica Hîncu, prof. univ. , dr. habilitat,

 şef catedră şi întregul colectiv al catedrei 

„Investiţii şi Pieţe de Capital”    

Nina JELEZNOVA, 
la 75 de ani

Nina JELEZNOVA

Conferenţiar universitar

Catedra „Investiţii și Pieţe de Capital”

A absolvit Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din Chişinău în 
1961. A activat în diferite funcţii economice ale uzinei constructoare de aparate 
şi la fabrica de tricotaje din Chişinău. Din 1965 activează în calitate de cola-
borator ştiinţifi c la Institutul de Economie al Academiei de Ştiinţe. A absolvit 
studiile de doctorat şi a susţinut teza de doctor în ştiinţe economice (1970). 

Din 1972 activează în calitate de cadru didactic la Institutul Politehnic, 
Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice. A predat 
diverse discipline activând în cadrul catedrelor: „Economia muncii”, „Mana-
gement”, „Bănci şi Burse de Valori”, „Investiţii şi Pieţe de Capital”.  

Participă la elaborarea diferitelor proiecte de cercetare ştiinţifi că în cadrul 
unor întreprinderi industriale, la diseminarea ştiinţei, la organizarea activităţi-
lor educaţionale şi metodice. 

A elaborat peste 60 de publicaţii ştiinţifi ce şi metodologice, sinteze şi apli-
caţii (1978, 1982, 1984, 2010), două monografi i (1985, 1989), manual la „Ba-
zele Funcţionării Pieţei de Capital” (2011).

Serghei OHRIMENCO, la 60 de ani

Serghei OHRIMENCO 

doctor habilitat, professor universitar, 

conducător al Laboratorului de Securitate Informaţională 

sub egida ASEM

Născut în anul 1952, la 19 octombrie în Kemerovo (Federaţia Rusă). 
Specialist în domeniul proictării sistemelor informatice și securitatea in-
formaţională. Angajat la ASEM din anul 1991.  A absolvit facultatea de 
Economie al Institului Politehnic din Chișinău în anul 1974, doctorantura 
Institutului Economico - Statistic din Moscova în anii 1980-1983. Doctor 
în economie (1984), conferenţiar universitar (1986), postdoctorantura Aca-
demia de Finanţe pe lângă Guvernul Federaţiei Ruse 1991-1994, doctor 
habilitat (1995), profesor universitar (1998). Discipline predate: Proiectarea 
sistemelor informatice economice, sisteme informatice economice în busi-
ness, securitatea informaţională în business. Membru al Asociaţiei Europe-
ne pentru Securitate. Conducător al Laboratorului de Securitate Informa-
ţională sub egida Academiei de Studii Economice din Republica Moldova. 

Autor al mai mult de 170 publicaţii inclusiv 2 monografi i si un manual. 
Principalele publicaţii:

1. Г.А.Черней, С.А.Охрименко, Ф.С.Ляху. Безопасность автомати-
зированных информационных систем, издательство „Ruxanda”, 1996 г.

2. Введение в информационный бизнес, издательство Фи-
нансы и статистика 1996 год, Авторы: О.В.Голосов, С.АОхрименко, 
А.В.Хорошилов, В.П.Божко, К.С.Дрогобыцкая, В.П.Тихомиров, 
И.Б.Шнайдерман

3. Защита от компьютерных вирусов. Издательство Штиинца, Ки-
шинев,1991 год.

Larisa ROMANCIUC,Larisa ROMANCIUC,
la 50 de ani

Larisa ROMANCIUC

Dr.,Conf. universitar 

la catedra „Bănci 

și Activitate Bancară”

Născută la 21 octombrie 
1962 în or. Chișinău. Specialist în 
domeniu analizei activităţii ban-
care și economico-fi nanciare. În 
cadrul Catedrei „Bănci și Burse 
de Valori” a A.S.E.M activează 
de la 1.09.2003  în calitate de 
conferenţiar universitar. Din 23 
februarie 2005 a fost confi rmată 
în postul de conferenţiar univer-

sitar  ( ord.nr.31.PL din 23.03.2005) la aceeași catedră în legătură cu alegerea 
prin concurs. A absolvit Universitatea Agrară de Stat din Moldova în 1983 cu 
diplomă cu menţiune. Din 1998 a susţinut teza de doctor în știinţe economi-
ce. Din vechimea de muncă generală de 24 ani,17 ani au fost consacraţi acti-
vităţii știinţifi co-pedagogice. Pe parcursul ultimilor nouă ani de activitate în 
cadrul catedrei „Bănci și Burse de Valori”- „Bănci și Activitate Bancara”-, pre-
dă în limba rusă la secţiile învăţământ cu frecvenţă la zi și frecvenţă redusă: 
cursurile la disciplinele: „ Pieţele de capital și operaţiunile bursiere ”, „Bazele 
funcţionării pieţei de capital” „Relaţiile valutare fi nanciare internaţionale”, 
„Marketingul investiţional”, „Creditarea bancară”, „Practici bancare”, „Monedă 
și credit”, „Reglementarea activiţăţii bancare” la ciclul I Licenţă. „Marketingul 
bancar”, „Financiarea și Crediterea Internaţională”, ,,Tranzactii pe piata Fo-
rex”- la ciclul II Masterat.

Pe parcursul acestor ani, cercetările au fost materializate în 50 de artico-
le știinţifi ce. Publicaţiile au ca obiectiv de cercetare: organizarea stimulării 
muncii; optimizarea creditării; climatul investiţional; riscurile aferente inves-
tiţiilor; infl uenţa infl aţiei, formarea cursul valutar, dealing valutar. 

A participat la 15 conferinţele știinţifi ce, știinţifi co- didactice și știinţifi cо-
practice.

Ana GUMOVSCHI

Prodecan al Facultăţii Finanţe

Născută în anul 1972, 14 octombrie în or. Nisporeni. Specialist în 
domeniul preţurilor şi tarifelor, investiţiilor şi activităţii investiţionale. 
Angajată la ASEM din anul 1999. A absolvit facultatea de Economie a 
Universităţii Agrare de Stat din Moldova în anul 1995, studiile de docto-
rat din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova în anii 1999-
2004. Doctor în economie (2007), conferenţiar universitar la catedra 
Investiţii şi Pieţe de Capital (2010). Discipline predate: Preţuri şi tarife, 
Activitatea investiţională a Societăţilor pe Acţiuni - la ciclul I Licenţă; 
Preţuri, concurenţă şi competitivitate fi nanciară, Sisteme complexe de fi -
nanţare a investiţiilor - la ciclul II Masterat.  

Membru al Seminarului Ştiinţifi c de Profi l în vederea examinării teze-
lor de doctor/doctor habilitat la specialitatea 08.00.10 – Finanţe; Mone-
dă; Credit (2010). 

Participantă în cadrul unui proiect naţional în domeniul cercetărilor ştiinţifi ce fi nanţat de AŞM (2008, 
2009) şi unui proiect internaţional de asistenţă tehnică fi nanţat de USAID (2009, 2010). Stagii ştiinţifi co-
didactice şi participare la foruri ştiinţifi ce organizate în Republica Moldova şi România. Peste 30 de publi-
caţii ştiinţifi ce şi metodico-didactice; co-autoare a cursului universitar: Preţuri şi tarife (2005).

Alese cuvinte de felicitare adresăm astăzi  cole-
gei și frumoasei Doamne Ana Gumovschi, care în 
palmaresul vieţii a mai adăugat experienţa, emoţiile 
și înţelepciunea culese pe parcursul a încă unui an.

 Stimată Doamnă Ana Gumovschi, avem o deose-
bită plăcere să Vă adresăm cordiale și sincere felicitări 
în ziua când mai adăugaţi un trandafi r în buchetul 
vieţii! Ne exprimăm ferma convingere că forţa de 
muncă și responsabilitatea, onestitatea și profesiona-
lismul, care Vă caracterizează în calitate de om, de ca-
dru didactic, Vă vor aduce cu prisosinţă și în viitor 
respectul colegilor, gratitudinea discipolilor și 
tuturor celor care vă înconjoară.

Vă dorim, să ţineţi mereu pasul competitivităţii, 
ghidată fi ind de dorinţa sacră de a scoate în lume 
economiști de calitate, să Vă însoţească succesul și 
să aveţi ca aliat tot timpul și tot binele din lume, 
multă fericire, bucurii pentru Dumneavoastră și 
pentru cei dragi.

 Cu respect şi mult drag,

Rodica Hîncu, prof. univ., dr. habilitat, 

şef catedră şi întregul colectiv al catedrei 

„Investiţii şi Pieţe de Capital”      

Ana GUMOVSCHI,Ana GUMOVSCHI, la 40 de ani
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Catedra Cibernetică și Informatică Economică  
ASEM se mândrește cu faptul că membrul colecti-
vului și, totodată, decanul facultăţii CSIE, profesorul 
universitar, doctor habilitat în informatică Ion Bo-
lun a fost înregistrat în calitate de candidat pentru 
participarea în concursul anunţat de Academia de 
Știinţe a Moldovei pentru ocuparea postului vacant 
de membru corespondent al AȘM la specialitatea 
”Matematica și informatica”. Acesta-i un eveniment 
foarte important nu numai pentru domnul profesor 
Ion Bolun, dar și pentru catedră, istoria căreia, în mare 
măsură și în cel mai pozitiv mod, a fost infl uenţată 
de activitatea acestei personalităţi. Fiind profesor la 
catedră din 1994, șef catedră în parcursul a 8 ani, 
decan al facultăţii - 10 ani, domnul Ion Bolun a făcut 
foarte mult pentru dezvoltarea concepţiei de pre-
gătire a specialiștilor în domeniu și consolidarea co-
lectivului catedrei (care a devenit una din cele mai 
puternice catedre în domeniu din ţară). 

Având o pregătire teoretică foarte bună după 
absolvirea Institutului Politehnic din Chișinău la 
specialitatea „Automatica și telemecanica”, domnul 
I.Bolun a simţit dragostea faţă de cercetări știinţifi ce 
în domeniul informaticii. Primele rezultate știinţifi -
ce, obţinute în cadrul lucrărilor asupra proiectului 
de diplomă, au fost publicate în 1969 în monografi a 
conducătorului știinţifi c cu referinţele de rigoare. 

Această pregătire teoretică profundă a jucat 
un rol important ca suport al activităţii ulterioare a 
domnului Ion Bolun. Prima perioadă semnifi cativă 
de activitate (1973-1990) a fost legată de Institu-
tul de Cercetări Știinţifi ce în domeniul Planifi cării, 
unde a început cu funcţiile de cercetător știinţifi c 
superior (1973-1981), continuând în calitate de șef 
laborator „Sistemotehnică” (1981-1986), iar mai târ-
ziu (1986-1990) îndeplinind funcţiile de vicedirec-
tor (domeniul „Informatică”) al acestei prestigioase 
instituţii naţionale, responsabile de informatizarea 
societăţii în republică în perioada 1973-1990.

Anume experienţa bogată, acumulată în acea 
perioadă în domeniul coordonării proceselor de 
informatizare a societăţii în Republica Moldova, 
l-a evidenţiat pe domnul Ion Bolun ca pe unul din 
cei mai buni specialiști informaticieni din ţară. Nu-
mirea dumnealui, în perioada iniţială a reformelor 
democratice din republică, în funcţia de viceminis-
tru al Informaticii, Informaţiei și Telecomunicaţiilor 
(domeniul „Informatică”) a fost o consecinţă logică 
a activităţii anterioare. Activând în această funcţie 
înaltă în perioada 1990-1994, domnul Ion Bolun a 
demonstrat că dumnealui este nu numai un bun 
teoretician și practician în informatică, dar și un 
organizator iscusit al proceselor de informatizare a 
societăţii. În documentele strategice, ce ţin de in-
formatizare din acea perioadă, dumnealui a știut să 
pună corect accentele pe direcţiile de dezvoltare a 
infrastructurii informaţionale și să aranjeze priorită-
ţile în ordinea cuvenită. 

O experienţă atât de preţioasă în informatizare, 
care îmbina nu numai cunoștinţe teoretice de ultima 
oră, dar și abilităţi practice, nu puteau fi  mai raţional 
folosite, decât în procesul de pregătire a noilor gene-
raţii de informaticieni de înaltă califi care. Astfel, din 
1994 până în prezent domnul Ion Bolun activează 
în domeniul educaţiei în cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova. Înţelegând cerinţele prac-
ticii faţă de specialiștii informaticieni, domul Ion Bo-
lun, în calitate de șef al catedrei a dat o mare atenţie 
perfecţionării programelor de învăţământ, asigurării 
procesului cu materiale metodico-didactice. Dar, 
totodată, știa că pregătirea specialiștilor, care cores-
pund cerinţelor moderne, poate fi  efectuată doar în 
condiţiile unei infrastructuri informaţionale universi-
tare dezvoltate, bazate pe dotare tehnică contempo-
rană. La dezvoltarea acestei infrastructuri universita-
re în mod esenţial au contribuit un șir de proiecte, 
elaborate și propuse de dumnealui și suportate de 
granturi internaţionale esenţiale cu suma totală de 
peste 100 mii dolari SUA.

Baza bună a infrastructurii informaţionale, cre-
ată la început sub conducerea domnului I.Bolun, 
este o contribuţie serioasă în dezvoltarea de mai 
departe în anii următori, ceea ce a permis ASEM să 
aibă astăzi una din cele mai dezvoltate infrastruc-
turi informaţionale universitare în Republica Mol-
dova. 

Din aprilie 2002 domnul Ion Bolun cu succes 
îndeplinește funcţia de decan al Facultăţii „Ciber-
netică, statistică și informatică economică”. Și în 
această funcţie dumnealui a confi rmat încă odată 
capacitatea enormă de muncă, că poate îmbina cu 
succes activitatea didactică cu cea știinţifi că și cea 
de administrare. 

Gradul știinţifi c de doctor la specialitatea Ci-

bernetica tehnică și teoria informaţiei (Institutul 
Politehnic din Kiev,1979), de doctor habilitat în in-
formatică (UTM, 1999) și titlul știinţifi co-didactic de 
profesor universitar (2005), conferite domnului Ion 
Bolun, în mod adecvat refl ectă potenţialul de cerce-
tător știinţifi c și pedagog talentat. 

Pentru lucrările știinţifi ce ale domnului I.Bolun 
în domeniul informaticii este caracteristică utiliza-
rea pronunţată și dezvoltarea metodelor mate-
matice pentru argumentarea rezultatelor teore-
tice și practice. 

Aria de cercetări știinţifi ce a dlui I.Bolun cu-
prinde, preponderent, aspectele aplicative de ma-
crosinteză și valorifi care a resurselor reţelelor de 
calculatoare și problemele generale metodologice 
ale informatizării societăţii. Totodată, efi cientizarea 
deciziilor în domeniile specifi cate a implicat folosi-
rea, iar uneori și dezvoltarea, metodelor modelării 
matematice, a teoriei grafurilor, a cercetărilor ope-
raţionale, inclusiv a teoriei sistemelor de așteptare, 
a teoriei orarelor, a programării matematice, a pla-
nifi cării experimentelor și a analizei statistice. Tan-
genţial, prof.univ. I.Bolun s-a preocupat și de dez-
voltarea bazelor teoretice ale sistemelor de luare 
decizii multiopţionale prin votare cu reprezentare 
proporţională.

De către dl I.Bolun sunt dezvoltate mai multe 
rezultate cunoscute sau sunt formulate noi pro-
bleme și obţinute soluţii analitice sau elaboraţi 
algoritmi efi cienţi de soluţionare numerică a aces-
tora. Astfel, rezultatele lui A.Kauff mann și R.Cruon 
pentru sisteme de așteptare din două unităţi (ser-
voare) de tip diferit cu fi r de așteptare suplimentar 
pentru servorul prioritar sunt dezvoltate pentru 
cazul unui număr arbitrar de servoare prioritare. 
Folosind principiul divizării aproape complete al 
lui A.Brandwain, este propusă o metodă de repre-
zentare a reţelelor de așteptare prin reţele quasi 
echivalente de dimensiuni mai mici și sunt obţinu-
te expresiile analitice pentru caracteristicile unor 
asemenea reţele. În baza abordării generale a lui 
N.K.Jaiswal și a legii păstrării lui L.Kleinrock, sunt 
obţinute expresii analitice de determinare a carac-
teristicilor sistemelor de așteptare monoservor cu 
o sursă fi nită și mai multe surse infi nite de cereri și 
priorităţi în deservire, extinzând rezultatele cunos-
cute în domeniu. 

Sunt îmbunătăţite considerabil rezultatele cu-
noscute de rezolvare a problemelor de ordonare 
optimă sau quasi optimă a lucrărilor în sisteme sec-
venţiale cu mai multe unităţi de prelucrare (strun-
guri). De exemplu, pentru problema M´n Bellman-
Johnson (M strunguri și n lucrări), sunt obţinute mai 
multe reguli de ordonare parţială a lucrărilor; este 
propusă, de asemenea, metoda “ferestrei glisante” 
și elaborat algoritmul soluţionării quasi optime a 
acesteia. Pentru cazuri particulare ale problemei 
4´n Bellman-Johnson, este obţinută condiţia sufi ci-
entă, ca ordonarea optimă a lucrărilor să fi e aceiași 
la toate unităţile de prelucrare și, de asemenea, o 
condiţie la satisfacerea căreia problema se reduce 
la cea 2´n. Pentru cazuri particulare ale problemei 
3´n Bellman-Johnson, sunt elaborate reguli sim-
ple de ordonare optimă a lucrărilor – reguli care 
acoperă o multitudine de variante mult mai largă, 
decât regula Johnson cu aceeași destinaţie. Anali-
za comparativă a 8 algoritmi euristici de rezolvare 
a problemei M´n Bellman-Johnson a confi rmat că 

algoritmii elaboraţi de dl I.Bolun sunt mai efi cienţi, 
decât cel Johnson și alţi algoritmi cunoscuţi.

Este formulată și obţinută soluţia analitică a 
problemei de amplasare a servoarelor unei reţele 
de așteptare simpliste, utilizatorii căreia sunt dis-
locaţi uniform pe un teritoriu plan dat, urmărindu-
se minimizarea așteptării matematice a eforturilor 
sumare cu accesul utilizatorilor la resursele servoa-
relor reţelei. A fost elaborată metodica, alcătuite 
produse program și determinate experimental ca-
racteristicile a 10 canale de transfer date tip, con-
struite în cadrul Reţelei telefonice publice a repu-
blicii (RTPM). În baza rezultatelor obţinute, au fost 
elaborate recomandări de folosire a canalelor de 
comunicaţie ale RTPM pentru transferuri de date. 
De menţionat că mijloacele informatice aferente 
au fost solicitate și de Universitatea din Voronej 
(Rusia).

Folosind modelele matematice ale sistemelor 
de așteptare relevante (inclusiv cele menţionate 
mai sus), este elaborată metodica și sunt formula-
te mai multe probleme de analiză și macrosinteză 
a clusterelor de calculatoare, din care pentru: a) 
confi gurarea fi zică a clusterelor, fi e și neomogene; 
b) distribuirea fl uxurilor de cereri ale utilizatorilor 
între calculatoare ș.a. Sunt obţinute expresii analiti-
ce sau elaboraţi algoritmi implementaţi în produse 
program de rezolvare a acestor probleme. A fost 
elaborat ansamblul de algoritmi de macrosinte-
ză a reţelelor de calculatoare regionale. Calculele 
efectuate au confi rmat oportunitatea diferenţierii 
cererilor utilizatorilor și a introducerii clusterelor 
de nivel unu în structura topologico-funcţională a 
reţelelor regionale. 

A fost identifi cată similitudinea și sunt deter-
minate condiţiile, în care folosirea indicatorilor de 
efi cienţă economică: Cheltuieli totale cu proprieta-
tea (propus de Bill Kirwin în 1987) și Cheltuieli echi-
valente anuale (propus de Т.S. Hаchaturov în 1958) 
– conduc la soluţii diferite, elucidând particularită-
ţile folosirii acestora la compararea alternativelor 
de soluţii. Au fost elaborate și cercetate modelele 
de funcţionare a reţelelor xEthernet. În baza unor 
calcule concrete folosind modelele elaborate, este 
combătută părerea că fragmentarea, prin introdu-
cerea de comutatoare, permite implicit îmbună-
tăţirea caracteristicilor de performanţă ale reţelelor 
locale de o așa tehnologie.

Aparte este cazul de menţionat dezvoltarea con-
siderabilă a bazelor teoretice ale sistemelor de luare 
decizii multiopţionale prin votare cu reprezentare 
proporţională. În domeniu au fost determinate con-
diţiile, în care metoda Sainte-Laguë poate favoriza 
doar coaliţiile mari sau doar coaliţiile mici sau nu 
favorizează nici o coaliţie, fi ind combătută părerea 
cunoscută că metoda Sainte-Laguë “nu defavorizea-
ză unităţile mici”. A fost demonstrat că, din cei doi-
sprezece indici de apreciere a disproporţionalităţii 
larg folosiţi, sunt sufi cienţi doar trei, ceilalţi condu-
când la aceleași soluţii ca și unul din acești trei. A fost 
elaborat un algoritm generalizat, care înlocuiește, 
simplifi că și îmbunătăţește considerabil metodele 
Sainte-Laguë și d’Hondt privind volumul de calcule 
necesare. A fost formalizată noţiunea de monotonie 
a regulilor “voturi-decizie”, care acoperă și cele trei 
paradoxuri – Alabama, al Noului stat și al Populaţiei, 
caracteristice folosirii metodei Hamilton. A fost pro-
pusă o nouă regulă “voturi-decizie”monotonă și este 
demonstrat că aceasta depășește metodele mono-
tone cunoscute (Jeff erson, D’Hondt, Webster, Sain-
te-Laguë ș.a.), satisfăcând, totodată, și cerinţa certă 
privind încadrarea soluţiei în intervalul dintre “cota 
de jos” și “cea de sus” – cerinţă care nu se satisface 
de metodele monotone cunoscute, inclusiv de cea 
Huntington-Hill folosită în SUA.

Prof.univ. I.Bolun a participat la elaborarea do-
cumentelor metodologice, strategice și normative 
de edifi care a societăţii informaţionale; argumenta-
rea setului de indicatori de evaluare a stării infor-
matizării societăţii; caracterizarea stării informatiză-
rii societăţii și elaborarea de recomandări aferente; 
formarea portofoliului de proiecte pentru informa-
tizarea societăţii; estimarea impactului sectorului 
TIC asupra creșterii economice cu diferenţiere pe 
activităţi economice; elaborarea de proiecte pri-
vind obiecte concrete ale societăţii informaţionale.

Rezultatele cercetărilor au fost publicate în 
206 lucrări știinţifi ce și știinţifi co-didactice cu un 
volum total de peste 500 c.a., inclusiv 2 monografi i, 
5 manuale, 6 tutoriale și 16 broșuri, și au fost co-
municate la conferinţe de specialitate în Moldova, 
Rusia, România, Ucraina, Bielarusi, Estonia și Uzbe-
kistan. Trei produse program au fost înregistrate în 
Fondul de Algoritmi și Programe al fostei URSS.

Metodologia, modelele, algoritmii, produsele 
program și metodicele elaborate implementate 
în mare parte în practică, inclusiv la proiectarea/
crearea unor centre de calcul, sisteme informatice, 
sisteme de transfer date și reţele de calculatoare în 
R.Moldova, iar în unele cazuri și în afara hotarelor 
acesteia, cu efecte economice considerabile. Ele au 
stat la baza a 41 de proiecte și rapoarte privind 
teme de cercetare știinţifi că cu fi nanţare de la bu-
getul de stat al RSSM sau cel al fostei URSS și, de 
asemenea, a mai multor proiecte în perioada de 
după 1990. În majoritatea din aceste lucrări, prof.
univ. I.Bolun a fost în calitate de conducător. Ele au 
fost aplicate, de exemplu, la proiectarea Sistemu-
lui Informatic Naţional, Sistemului Informatic pen-
tru Planifi care al Comitetului de Stat de Planifi care, 
Sistemului Informatic al Instituţiilor Conducerii de 
Vârf a RSSM, Sistemului Informatic al Universităţii 
de Stat din Chișinău, Sistemului Informatic al Aca-
demiei de Studii Economice din Moldova ș.a.

Rezultatele cercetărilor dlui I.Bolun au fost 
folosite la elaborarea unor acte normative și do-
cumente strategice de dezvoltare economico-so-
cială a R.Moldova, inclusiv: Legea Republicii Mol-
dova „Privind comerţul electronic” nr. 284-XV din 
22.07.2004; Strategia de dezvoltare a sectorului 
Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor pe anii 
2012-2015; Lista indicatorilor de evaluare și moni-
torizare a e-dezvoltării în Republica Moldova; Stra-
tegia Naţională de edifi care a societăţii informaţio-
nale “Moldova  electronică”; Strategia de dezvoltare 
economică a Republicii Moldova pe termen mediu” 
(până la anul 2005); Concepţia (1990, 1992) și Pro-
iectul Director de Informatizare a Republicii Moldo-
va (1991, 1993) ș.a.

Prof.univ. I.Bolun participă activ la pregătirea 
cadrelor de înaltă califi care. Sub îndrumarea sa 
au susţinut tezele de doctor în știinţe șase speci-
aliști; este conducător știinţifi c al trei doctoranzi. 
Sunt înalt apreciate și larg solicitate manualele dlui 
I.Bolun, îndeosebi cel „Bazele informaticii aplicate”.

Este membru al colegiilor de redacţie la 6 re-
viste din Moldova și România. A participat la or-
ganizarea mai multor conferinţe și simpozioane, 
inclusiv Președinte al Comitetului de Program al 
două conferinţe știinţifi co-practice cu participare 
internaţională: “Utilizare reţele informatice”, Chiși-
nău, ianuarie 1997  și “Afaceri electronice”, Chișinău, 
18-19 octombrie 2001.

A activat sau activează în calitate de: membru al 
Comitetului pentru Premiile de stat ale R.Moldova 
în domeniul Știinţei și Tehnicii (1989), al Comisiei 
de Expertiză, domeniul „Informatică” a Guvernului 
R.Moldova (2000-2003), al Comisiei de experţi în 
electronică și tehnica de calcul a Consiliului Na-
ţional pentru Acreditare și Atestare (din 2003), al 
Comisiei de Expertiză (domeniul „Informatică”) a 
Consiliului Suprem pentru Știinţă și Dezvoltare 
Tehnologică (2005-2009); președinte al Consiliului 
știinţifi c specializat DH 31.05.13.13 din cadrul Uni-
versităţii Tehnice a Moldovei; președinte al Comisi-
ei specializate de evaluare pe profi lul de cercetare 
„Electronica, informatica și comunicaţii” a Univer-
sităţii Tehnice a Moldovei (2012); Vicepreședinte al 
Programului de stat „Elaborarea suportului știinţifi c 
și tehnologic al Societăţii informaţionale în Repu-
blica Moldova (2005-2009).

Completând schiţa portretului profesorului 
I.Bolun, trebuie să menţionăm și calităţile perso-
nale ale dumnealui: integritatea, puritatea morală, 
verticalitatea, simţul profund de responsabilitate în 
toate activităţile sale, exigenţa înaltă faţă de sine. 
Fiind foarte principial, recunoaște și necesitatea 
compromisurilor raţionale în situaţii complexe. Toa-
te acestea îi asigură profesorului I.Bolun o autorita-
te binemeritată între profesori și studenţi.

Astfel, având în vedere realizările impresionante 
în toate domeniile de activitate profesională (știinţi-
fi că, pedagogică și practică) atât în informatică, cât 
și în matematică, precum și  potenţialul creativ și 
capacitatea de invidiat de muncă a profesorului și 
savantului I. Bolun, putem fi  convinși că dumnealui 
este o candidatură foarte destoinică pentru titlul de 
membru corespondent al AȘM la specialitatea ”Ma-
tematica și informatica” și, în caz de alegere la postul 
respectiv, va fi  și mai efi cient și util cauzei edifi cării 
societăţii informaţionale în Republica Moldova.

Ilie COSTAŞ,

Doctor habilitat în informatică , 

profesor universitar, 

şef catedră Cibernetică şi Informatică 

Economică, ASEM

Profesorul și savantul Ion Bolun
candidat la postul vacant de membru corespondent al AȘM
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Atenţie,  CONCURS !!!

Cel mai bun student al ASEM – 2012
Ai note foarte bune la învăţătură? Ai participat la mai multe concursuri, 

simpozioane și conferinţe? Ai scris articole în ziare și reviste? 

Atunci, Concursul „Cel mai bun student al ASEM – 2012” e pentru tine! 

La concurs sunt invitaţi să participe toţi studenţii ASEM (inclusiv masteran-

zii), cu excepţia studenţilor din anul întâi.

Concurenţii trebuie să pregătească un dosar ce va conţine:
1. Formular de participare la concurs (descarcă pe www.ase.md)
2. Scrisoare de recomandare din partea unui profesor care cunoaște 

activitatea academică și cea extracurriculară a concurentului.
3. Curriculum Vitae.
4. Certifi cat academic din anul de studii precedent (ambele 

semestre),vizat de către decanatul facultăţii, cu indicarea notei medii pe 
fi ecare semestru.

5. Certifi cat academic – masteranzi (ambele semestre),vizat de către 
decanatul facultăţii, cu indicarea notei medii pe fi ecare semestru; copia 
xerox a diplomei de licenţă – pentru masteranzii anului I.

6. Copii ale diplomelor obţinute la diverse concursuri, training-uri, 
conferinţe, simpozioane etc.

7. Copii ale articolelor știinţifi ce sau/și publicistice.   
8. Copie de pe buletinul de identitate, inclusiv de pe fi șa de însoţire.

Mărimea premiilor va fi  după cum urmează:

Premiul Mare – o persoană – 2 500 lei
Premiul I – 2 persoane –  câte 2000 lei
Premiul II – 3 persoane – câte 1500 lei

Premiul III – 4 persoane –  câte 1000 lei.

Dosarele participanţilor sunt recepţionate de către Serviciul Re-

laţii cu Publicul al ASEM (ofi ciul 101, bloc. A), până la 05 noiembrie 

2012. Festivitatea de decernare a premiilor va avea loc vineri, 16 no-

iembrie 2012.

NU UITA: CÂȘTIGĂ NUMAI CEL CARE PARTICIPĂ! 

Ediţia a X-a

Colectivul catedrei de Cibernetică şi Informatică Economică exprimă, cu 
tristeţe şi sentimente de profundă compasiune, condoleanţe lectorului 
superior universitar, dr. Victor Andronatiev, în legătură cu trecerea în 
lumea celor drepţi a mamei sale, 

Nina ANDRONATIEV.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

În cadrul evenimentului și-
au etalat calităţile vocale co-
lective din Georgia, Ucraina, 
Letonia, Ungaria, peste 300 de 
interpreţi din Republica Mol-
dova. Misiunea de bază a aces-
tui proiect este de a dezvolta 
arta corală la nivel naţional și 
de a promova această muzică 
în întreaga lume. Deschiderea 
festivalului a avut loc la Biseri-
ca Romano-Catolică. A doua zi 
festivalul a continuat la hotelul 
„Codru”, iar gala de închidere a 
avut loc la Sala cu Orgă.

Dezvoltat din ideea doamnei 
Elena Marian, președintele Aso-
ciaţiei Muzical-Corală, deja de 5 
ani festivalul creează o tradiţie, 
aducând la Chișinău un lux al 
vieţii culturale – muzica cora-
lă. Muzica apreciată în întreaga 
lume prin stilul democratic, ori-
ce persoană, de la cea mai frage-
dă vârstă fi ind încurajată să cân-
te în cor. Cel mai desăvârșit cân-
tat și cel mai efi cient instrument 
în educaţia estetică a naţiunii. 

S-ar părea un domeniu des-
tul de îndepărtat de profi lul Aca-
demiei de Studii Economice din 
Moldova, însă nu este deloc așa. 
Faţă de acest eveniment avem 

o prestaţie dublă, pe lângă fap-
tul că Elena Marian este dirijor 
și întemeietor al corului de fete 
ASEM „Cantabile”, acest colectiv 
nu a lipsit de pe scena festiva-
lului, ba chiar mai mult, a avut 
o evoluare apreciată cu strigăte 
de „Bravo” din partea spectatori-
lor, prin vocile sale au trezit fi ori 
și au încântat auzul.

Evoluţia acestui colectiv este 
de apreciat, în primul rând pen-
tru că au avut curajul să ajungă 
aici, un centru de interes deloc 
specifi c pentru tinerii secolu-
lui XXI, apoi pentru faptul că 
ne reprezintă academia atât de 
frumos. Căci o instituţie de învă-
ţământ este mai mult decât se-
minare și cursuri. Educaţia este 
un univers mult mai larg decât 
economia și de aceea le spun 
„Bravo” și „Mulţumesc” de mii 
de ori. Într-un alt mediu, la Sala 
cu Orgă, lingă o doamnă înain-
tată în vârstă care știe ce e arta, 
m-am simţit mândră când am 
auzit numele instituţiei în care 
învăţ, ca să pot să redau aici, 
recunoscătoare dirijorului care 
face totul cu dăruire de sine, dra-
goste și speranţă.

Cristina RUSSU

„Cantabile” a reprezentat cu succes ASEM 
la festivalul „A ruginit frunza din vii”

În perioada 3-7 octombrie curent, la 
Chișinău a fost organizată ediţia a V-a a 
Festivalul Internaţional de Muzică Corală 
„A ruginit frunza din vii”, care încearcă să 
devină un simbol al dezvoltării acestui 
domeniu în ţara noastră. 
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