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Pentru a realiza un lucru, trebuie mai întâi să visezi, să vizualizezi, 
să planifi ci, să crezi şi apoi să acţionezi. Acesta a fost motto-ul cu care a 
debutat cea de-a 4-a ediţie a concursului economic “Azi student, mâine an-
treprenor”, organizat la data de 15 noiembrie 2012 de catedra Management 
de la facultatea Business şi Administrarea Afacerilor.  Partenerii concur-
sului au fos Centrul de Instruire și Consultanță în Afaceri (MACIP), IM 
„Paz Global” SRL şi Agenția de Stat de protecție a Proprietății Intelectuale 
(AGEPI). În calitate de invitaţi au participat Ala Cotelnic – prim prorector 
ASEM, profesorii de la catedra de Management, studenţii.  

În cadrul evenimentului au concurat 80 de studenţi de la facultatea Bu-
siness şi Administrarea Afacerilor, reuniţi în 16 echipe cu nume inedite şi 
originale (iApple, Hermes, Money Fest, Himera, Insider, Business Ladies, 
Fantastic Four, Inspire, Profi `s, MK Expert, Android Team, Opa Business 

Style, Crazy entrepreneurs, KO&CO, Leaders, Секрет успеха), care au 
demonstrat toata dibăcia şi ingeniozitatea prin dezvoltarea şi  prezentarea 
unor idei de afaceri originale.  Sarcina propusă echipelor la ediţia a 4-a de 
către decanul facultăţii BAA dna Angela Solcan a fost:,,De la hobby (pa-
siune) la o afacere de succes”. Studenţii au avut la dispoziţie o oră pentru 
elaborarea modelului de afaceri, iar in cele 3 minute oferite pentru pre-
zentare, aveau misiunea de a convinge juriul şi publicul că idea de afaceri 
prezentată este inovatoare, originală şi realizabilă, iar echipa lor este cea  
care merita un loc de frunte. 
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Studenţii ASEM printre câștigătorii 

Bursei Moldcell 2012 - 2013

În urma stu-
dierii dosarelor 
și a discuțiilor 
purtate în inter-
viuri, Moldcell 
și-a desemnat 
c â ș t i g ă t o r i i . 
Cei mai mulţi 

benefi ciari ai bursei Moldcell își fac stu-
diile la ASEM, opt la număr. Ca urmare a 
preselecției, 16 studenţi de la patru institu-
ţii superioare de învăţământ din Moldova 
vor benefi cia de bursa Moldcell, care con-
stituie 135 USD pe lună timp de opt luni.

Menționăm că evenimentul ofi cial de 
înmânare a diplomelor pentru câștigătorii 
proiectului „Bursa Moldcell 2012-2013” va 
fi  organizat la sfîrșitul lunii Noiembrie, iar 
Moldcell va informa adiţional persoanele se-
lectate cu privire la data, ora și locul de desfă-
șurare a evenimentului.

Câștigătorii bursei Moldcell de la 
ASEM sunt: Băieșu Victoria, Terentii Alina, 
Furtună Andrei, Oprea Corina, Dudarenco Fi-
odor, Petrachi Parascovia, Zandelova Elena, 
Pădure Natalia.

Bursele Victoriabank 
la cea de-a treia ediţie

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Studentului, Victoriabank lansează 

cea de-a treia ediţie a Programului de Burse Victoriabank, în cadrul 

căruia vor fi  selectaţi 100 de tineri care au obţinut rezultate remarca-

bile atât în domeniile de studii, cât și în activităţile extracurriculare.

Doritorii de a deveni bursieri Victoriabank sunt 
încurajaţi să depună până la data de 20 decem-
brie 2012 la sediul central al Băncii, din strada 
31 August 141, un dosar care să conţină în mod 
obligatoriu:
- cererea de acordare, pe numele Președintelui Victo-
riabank,
- CV-ul candidatului,
- scrisoare de intenţie,
- certifi catul academic vizat de decanul facultăţii cu 
indicarea notei medii pentru fi ecare an de studii,
- copia buletinului de identitate,
- copiile diplomelor, certifi catelor și distincţiilor 
obţinute pe parcursul anilor de studii  universita-
re, sau în activităţi extracurriculare.

Ediţia jubiliară 
„Cel mai bun student al ASEM” 

şi-a desemnat câştigătorii
Radu Artin, Maricica Migalatiev, Ana Pavalachi, 

Ecaterina Bujniţa, Elena Dumitraş, Nicolai Ceres-
cu, Liubovi Bojii, Constantin Plămădeală, Cristina 
Carauş şi Pavel Ababii, sunt cei zece câştigători ai 
concursului „Cel mai bun student ASEM”, ediţia a 
X-a. Festivitatea de premiere a avut loc la teatrul 
Satiricus „I. L. Caragiale”. Cei zece câştigători au 
primit ca premiu, bani, o diplomă şi inevitabil, un 
buchet de fl ori. Premiile au fost înmânate de lau-
reaţii ediţiilor precedente, fi ind o premieră pentru 
concurs. Deţinătorul Marelui Premiu este Radu Ar-

tin, student în anul trei la Finanţe şi Bănci. La de-
cernarea premiilor au venit rectorul ASEM, Grigore 
Belostecinic, susţinătorii câştigătorilor, studenţii 
ASEM, dar şi membrii juriului. După premiere, stu-
denţii au privit un spectacol de Constantin Cheianu, 
„Ţara asta a uitat de noi”. Marele premiu al concur-
sului e în valoare de 2500 de lei, Premiul I – 2000 de 
lei. Premiul II – 1500 de lei şi premiul III – 1000 de 
lei. Aceasta a fost cea de-a X-a ediţie a concursului 
„Cel mai bun student”. 

Continuare PAG. 2

16 idei de afaceri originale într-o oră 
Concursul economic “Azi student, mâine antreprenor”

Sărbătoarea începe cu noi! 
Totul începe cu noi!

De ziua Internațională a Studenților, Senatul Studențesc ASEM, 
cum și era de așteptat a organizat un șir de activități care au evidențiat 
importanța acestei zile. Cele patru activități au fost divizate în două 
zile, trei urmând să se desfășoare joi și ultima vineri. S-a început cu 
o întâlnire cu rectorul ASEM, Grigore Belostecinic, sub genericul  
”Studenții activi în economia cunoașterii – Întrebări unei persoane de 
succes”. Mai spre seară au aprins lampioane în scuarul blocului „B”, dar  
şi multe altele, ce urmează a fi  citite ÎN PAG. 5

sunt 
cem-

ada 
mod 

-

Mai multe detalii găsiţi pe  Mai multe detalii găsiţi pe  www.victoriabank.mdwww.victoriabank.md..
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Cu ocazia celei de-a 10-a ediţii a con-
cursului, la decernare s-au întâlnit câști-
gătorii „Cel mai bun student” ai anilor 
precedenţi cu cei de la ediţia prezentă. 
Fiecare dintre ei și-a împărtășit emoţiile 
și impresiile din experienţa proprie de 
premiant. Anul acesta premiile nu au 
fost acordate de către decani, ci de către 

câștigătorii anilor precedenţi. Aceștia au 
fost Irina Ţurcan, câștigătoarea marelui 
premiu din 2011, Cristian Rotaru, Irina 
Paladi, Igor Garabajiv, Elena Terzi, Cris-
tina Frinea, Daniela Dermengi, Vitalie 
Semenciuc și Elvira Pălitu, deţinătoarea 
marelui premiu a primei ediţii. 

La concurs anul acesta au depus do-
sarele  53 de participanţi.  Juriul constă 
din doi decani de facultate, numiţi anual  

prin rotaţie de către dl rector al ASEM 
și câștigătorul Premiului Mare a ediției 
precedente. Anul acesta au jurizat do-
sarele dl Dumitru Moldovan, decan REI, 
dna Angela Solcan, decan Business și 
Administrare și Irina Țurcan, “Cel mai 
bun student al ASEM 2011”.

Premiul Mare 

(2 500 de lei)

Radu Artin, student în anul trei la 
facultatea “Finanţe și Bănci”. Este direc-
torul gospodăriei ţărănești ce îi poartă 
numele. Este președintele Ligii Tinere-
tului din ASEM. A obţinut numeroase 
premii în cadrul concursurilor ASEM. A 
urmat cu succes training-ul “Learning to 
live together”, organizat de Asociaţia ti-
neretului ucrainean în RM, Este membru 
al Senatului ASEM.  

Concursul “Cel mai bun student ASEM 2012” și-a desemnat câștigătorii
Concursul „Cel mai bun student”, ediţia a 10-a, și-a desemnat câști-

gătorii. Festivitatea de premiere a avut loc la teatrul „Satiricus”. Cei zece 

câștigători au primit ca premiu, bani, o diplomă și inevitabil, un buchet 

de fl ori. Premiile au fost înmânate de laureaţii ediţiilor precedente, fi -

ind o premieră pentru concurs. Deţinătorul Marelui Premiu este Radu 

Artin, student în anul trei la FB. La decernarea premiilor au venit rec-

torul ASEM, Grigore Belostecinic, susţinătorii câștigătorilor, studenţii 

ASEM, dar și membrii juriului. După premiere, cei adunaţi au privit un 

spectacol de Constantin Cheianu, „Ţara asta a uitat de noi”.

Premiul I 

(câte 2000 de lei)

Maricica Migalatiev, studenta anu-
lui trei la facultatea REI. Este membră a 
Senatului ASEM, membră a Senatului 
Studenţesc, redactor-șef și reporter al 
ziarului facultăţii REI, “REI-Francopho-
ne”, coordinator-asistent al EuroClubului 
ASEM. A obţinut numeroase diplome la 
concursuri din cadrul și dinafara ASEM. 

Ana Pavalachi, studenta anului trei 
la facultatea de BAA. Este membră a 
Senatului ASEM, membră a Consiliului 
Facultăţii BAA. A participat la Școala de 

toamnă 2012, “Tinerii împotriva corup-
ţiei”, este participantă a Simpozionului 
Internaţional al Tinerilor Cercetători. 

Premiul II 

(câte 1 500 de lei)

Ecaterina Bujniţa, studenta anului 
doi, la facultatea REI. Este membră a a 

Senatului ASEM, membră a Euroclubu-
lui, a ziarului “REI Francophone”, dar și a 
asamblului de dans “Tete-a Tete”. A ob-
ţinut premiul întâi la concursul studen-
ţesc Brain-Ring, ediţia 2012, organizat 
de facultatea REI. 

Elena Dumitraș, anul doi la Școa-
la Masterală de Excelenţă în Econo-
mie și Business. La moment activează 
în cadrul Moldtelecom, ca specialist 
serviciul dezvoltare produs, direcţia 
Marketing. Este șefa departamentului 
Interne al Senatului Studenţesc, mem-
bră a Alianţei Studenţilor din Moldova, 
dar și a Asociaţiei Economiștilor. Ete 
deţinătoarea bursei Senatului ASEM. 

A mai beneficiat de bursa Moldcell, 
VictoriaBank, Bursa Fundaţiei Familia 
Sturza. În 2011, devine Absolventa de 
Onoare a ASEM. 

Nicolai Cerescu, student în anul trei 
la BAA. Din 2011 până în prezent este 
redactor la RadioASEM, dar și social me-
dia copywriter, ce ţine de promovarea 
imaginii ASEM pe reţelele de socializare. 

Are numeroase publicaţii în cadrul Sim-
pozionului Tinerilor Cercetători, dar și în 
presa online, cum ar fi  pe studentie.md. 
Membru al Senatului ASEM.

Premiul III

(câte 1 000 de lei)

Liubovi Bojii, anul trei la Econo-
mie Generală și Drept. Participantă 
la numeroase conferinţe știinţifice și 
victorine din cadrul ASEM. A obţinut 
locul I în cadrul Simpozionului Știinţi-
fic al Tinerilor Cercetători, ediţia 2012, 

la disciplina Managementul Resurse-
lor Umane. 

Constantin Plămădeală, anul trei 
la Relaţii Economice Internaţionale. 
Cunoaște șapte limbi străine, dintre 
care turca și sârba. A participat la 
numeroase training-uri, printre care 
Școala de toamnă a misiunii diploma-
tice EUBAM. De asemenea, a obţinut 
premiul trei la concursul studenţesc 
“Alegerea mea-RM în UE 2012”. A fă-
cut și voluntariat, în cadrul “Forumu-
lui Moldo-Turc de Comerţ și Investiţii”, 
unde a activat în calitate de traducă-
tor de limbă turcă. 

Cristina Carauș, anul doi la Bu-
siness și Administrarea Afacerilor. A 
obţinut peste cinzeci de diplome, 
certificate, medalii și trofee pentru 
participarea activă la seminare și con-
cursuri. Este fondatoarea și coordona-
toarea ONG, “Tres Sorores”, președinte 
al consiuliului studenţesc al facultăţii 
BAA, dar și a Senatului Studențesc 
ASEM. A fost coordonator de proiect 
și manager logistic al proiectului “Kids 
Connected”. 

Pavel Ababii, anul trei la Finanţe și 
Bănci. În prezent activează ca asociat 
de vânzări la IQ Labs Moldova. Mem-
bru al organizaţiei voluntare “Liga Ti-
neretului”, deţine diplomă de gradul 
întâi la Leader Project Entrepreneurs-
hip Program, voluntar în cadrul pro-
iectlui “Hai, Moldova!”. Este implicat în 
numeroase proiecte și a participat la 
foarte multe training-uri. 

Corina MOROZAN

Deţinătorul premiului trei, Constantin Plămădeală, student în anul 

trei, REI. Premiul, în valoare de 1000 de lei, i-a fost înmânat de către Cristi-

an Rotaru, câștigătorul celei de-a doua ediţii a concursului. 

Cristina Carauș, studentă în 

anul doi la BAA, deţinătoarea lo-

cului trei, în valoare de 1000 de lei. 

Nicolai Cerescu, student în anul trei, BAA. Deţinătorul premiului doi, 

în valoare de 1500 de lei. Premiul i-a fost înmânat de Igor Garabajiv, câș-

tigătorul Marelui Premiu a celei de-a treia ediţii.

Maricica Migalatiev, studenta 

anului trei, REI. deţinătoarea pre-

miului întâi, în valoare de 2000 de 

lei. Premiu înmânat de Cristina Fri-

nea, câștigătoarea Marelui Premiu 

din 2007. 

Radu Artin, student în anul trei la FB. Câștigătorul Marelui Premiu la 

concursul „Cel mai bun student ASEM 2012”, ediţia a 10-a. Premiul este 

în valoare de 2500 de lei și i-a fost înmânat de rectorul ASEM, Grigore Be-

lostecinic. 

La decernare au fost prezenţi câștigătorii anilor precedenţi, zece la nu-

măr, care au înmânat premiile din acest an. 
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Ideea a pornit de la 
Viorel Sîrghi, lect. supe-
rior, Catedra Drept Pu-
blic, care este convins 
că ”studenții trebuie să 
vadă pe viu cum stau 
lucrurile cu referință la 
viitoarea lor profesie de 
colaborator vamal”. Ast-
fel, împreună cu mas-
teranzii au efectuat o 
vizită de studiu la biroul 
vamal Bender, chiar de 
Ziua națională a lucră-
torului în justiție.

”Practica bate gra-
matica, iar noi am fost 
curioși să vedem acti-
vitatea posturilor vamale, responsabilitățile 
vameșilor și organizarea întregului lucru în 
vamă”, a menționat Ecaterina Chivșer, una din-
tre masterande.

Potrivit www.customs.org.md studenţii 
s-au familiarizat cu activitatea zilnică a postu-
rilor vamale, au acumulat informaţii cu privire 
la controalele vehiculelor, perfectarea docu-
mentelor de însoţire a mărfurilor transportate, 
căutarea obiectelor de contrabandă, precum 
și identifi carea documentelor falsifi cate.

”A fost foarte interesant să urmărim moda-
litatea de scanare și relevare a imaginilor de 
către utilajul de scanare „RAPISCAN” prin care 
trec camioanele cu marfă. Am studiat, în cadrul 
orelor la masterat, despre tendința posturilor 
vamale de a se moderniza continuu, astfel că 
ceea ce am văzut ne-a trezit un interes și mai 
mare pentru viitoarea noastră profesie”, a sub-
liniat, în cadrul vizitei, Andrei Cicati, unul dintre 
participanți.

Victor Caraman, șef al Biroului Vamal Ben-
der, a menţionat: ”În această perioadă, Servi-
ciul Vamal al Republicii Moldova trece prin-
tr-un amplu proces de modernizare, atât din 
punct de vedere legislativ, cât și administrativ, 
înregistrând rezultate pozitive în toate dome-
niile, precum și evaluarea performanţelor fi e-
cărui colaborator vamal”. Un exemplu în acest 
sens îl constituie implementarea procedurii 
simplifi cate de vămuire la domiciliu, ce repre-
zintă un pas important în dezvoltarea parte-
neriatului Vama - Business. Prin implementa-
rea acestei proceduri, se tinde spre facilitarea 
comerţului și diminuarea vulnerabilităţii la 
corupţie. 

Masteranzii s-au convins, o dată în plus, că 
relaţiile de colaborarea între Serviciul Vamal 
și Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la 
frontieră pentru Republica Moldova și Ucraina 

Migrarea sistemelor informatice pe tehnologii noi
La momentul actual domeniul TI evoluează cu 

pași enormi, astfel că companiile ce activează în 
acest domeniu reușesc nu doar să-și menţină pro-
fi tul anual constant, ci benefi ciază și de o creștere 
a acestuia neafectându-le criza economică.

O data cu extinderea tehnologiilor informaţio-
nale în economie, medicină etc. tot mai multe com-
panii doresc să benefi cieze de sisteme informatice 
ce ușureaza considerabil multe activităţi interne 
asfel reducând cheltuielile acestora. Însă nu toate 
își permit acest lucru din cauza investiţiilor destul 
de mari ce trebuie făcute in această sferă.

La prima vedere evoluţia rapidă a tehnologii-
lor informaţionale pare a aduce doar benefi cii, dar 
pentru companii mari cum ar fi  cele de asigurări 

sau bănci, apare o problemă destul de seriosă și 
costisitoare. Pentru a migra sistemele informatice 
existente pe tehnologii noi, apare necesitatea de 
a apela din nou la companiile TI pentru reimple-
mentarea de la început a acestora asfel benefi ci-
ind în continuare de careva caracteristici adiţiona-
le sau îmbunătăţirea celor vechi a noilor tehnolo-
gii. Aceast lucru ar necesita o investiţie enorma de 
timp și fi nanţe, pe care nu fi ecare ar fi  dispus să a 
facă din nou în acestă sferă fi indcă ar putea fi  mai 
costisitoare atât din punctul de vedere al fi nanţe-
lor cât și cel al timpului.

Există companii TI care încearcă să resolve 
această problemă prin dezvoltarea propriilor 
produse informatice având scopul de a migra 

sistemele informatice de pe tehnologii vechi pe 
tehnologii noi și au succese foarte bune în acest 
domeniu. Spre exemplu a unui astfel de produs 
este “VB Migration Partner” ce migrează sisteme-
le dezvoltate în Visual Basic 6(VB6) pe platforma 
.NET. Deși aceste produse nu sunt perfecte adică 
produc și careva defecte în urma procesului de 
migrare, acestea sunt neesenţiale comparative cu 
benefi ciile oferite. Astfel companiile TI sunt ape-
late doar pentru fi xarea acestor defecte ce duce 
la cuntinuarea colaborării cu clienţii săi, iar aceștia 
la rândul său benefi ciază de tehnologiile actuale 
suportând cheltuieli neesenţiale și cel mai impor-
tant fi ind atitudinea la fel de bună pe care și-o 
păstreză faţă de domeniul TI.

Necesitatea de a migra pe tehnologii mai noi 
are cîteva motive, indiferent de faptul dacă se do-
rește de a existinde sau modifi ca ceva in sistemul 
existent. Cele mai importante motive de care ar 
trebui ţinut cont în cazul sistemelor dezvoltate în 
Visual Basic 6 sunt următoarele:

1. Aplicaţiile VB6 ar putea să nu funcţioneze 
corect pe Windows Vista, Windows 7.

2. Microsoft consider Visual Basic a fi  un lim-
baj “mort” la care nu mai lucrează din 2008 și con-
sideră că este timpul de a trece la platform .NET.

3. Aplicaţiile VB6 nu pot benefi cia de perfor-
manţele sistemelor de operare si procesoare ce 
operează pe 64-bit, pe când aplicaţiile .NET rulea-
ză bine atât pe sisteme de 32-bit cât și pe 64-bit.

Dumitru SOLOMON

Masteranzii Școlii Masterale de Excelenţă 
în Economie și Business în vizită în vamă

Colaboratori vamali în devenire, care își fac studiile la specialitatea de Drept 
și Activitate Vamală din cadrul Școlii Masterale de Excelenţă în Economie și 
Business (ȘMEEB) a Academiei de Studii Economice din Moldova au făcut o 
vizită de studiu, la sfârșit de octombrie, la postul vamal Tudora - Starokazacie.

16 IDEI DE AFACERI ORIGINALE ÎNTR-O ORĂ
Concursul economic “Azi student, mâine antreprenor”

Concursul a fost jurizat 
de către întreprinzători și 
profesioniști avizaţi în do-
meniul antreprenoriatului 
precum: Eugen Hristev– di-
rector general IM “Trimetrica” 
SRL, Ludmila Stihi - directo-
rul MACIP, Gheorghe Ţurcan 
- șef catedră Management, 
Olga Belei - șef Secție con-
trol si respectarea legislației, 
Agenția de Stat de Protecție 
a Proprietății Intelectuale 
(AGEPI), Andrian Ulinici - di-
rector general UNICAPS SRL. 
Juriul a apreciat în mod obiectiv echipele, adre-
sându-le câte 2 întrebări în baza proiectelor iniţia-
te. Moderatoare a concursului a fost Natalia Pădu-
re, studentă  gr. MKL 106.

Atât juriul, cât publicul au rămas impresionaţi 
de ideile originale aduse de participanţi printre 
care: „frigidere inteligente” pentru persoanele su-
praponderale, reînnoirea obiectelor vechi, cen-
tru de promovare a persoanelor cu dizabilitaţi, 
shopping “de acasa”, cursuri de gătit,  agenție cu 
sloganul “Traiește, Zâmbește, Iubește” și altele. 

Clasamentul juriului a fost următorul: Locul I - 
echipa “Fantastic Four” condusă de Nicolae Ceres-
cu; Locul II – echipa “Inspire” in frunte cu Ludmila 
Marin si Locul III- echipa “Insider” condusă de Culea 
Constantin. La fel, ca și în ediţiile precedente, spec-
tatorii  au putut  să-și aducă aportul la aprecierea 
ideilor de afaceri prezentate, astfel premiul “Simpa-
tia publicului” a fost câștigat de echipa Business La-
dies. Noutatea ediţiei date este decernarea Premiul 
Partenerului, oferit celor din echipa Profi `s. Este îm-
bucurător faptul că Mihai Buciușcan, reprezentan-
tul IM „PAZ” SRL, a fost liderul echipei câștigătoare 
la 1-a ediţie a concursului, iar acum deja este prin-
tre partenerii și prietenii acestuia.

Toţi participanţii au primit diplome pentru par-
ticipare și mici cadouri din partea partenerilor. Iar 
câștigătorii au intrat în posesia unor cărţi intere-
sante din domeniul antreprenorial, stik-uri, reviste 
economice etc.

În aprilie 2013 vă invităm la a 5 - a ediţie a con-
cursului „Azi student, mâine antreprenor”.  

…To be continued.    
Cristina ADAM 

(EUBAM) sunt fructuoase, iar rezultatele – vizi-
bile, or, prin eforturi comune, așteptările sunt 
cele necesare.

Gheorghe Vuluță, un alt participant în cadrul 
vizitei de studiu, a spus: ”Ne-am convins că ac-
tivitatea unui colaborator vamal nu este deloc 
una simplă, pe lângă cunoștințe temeinice în 
domeniu, acesta trebuie să aibă un comporta-
ment adecvat, profesionalism și multă dăruire 
de sine”.

Masteranzii au participat și la o masă ro-
tundă, unde au interacționat cu colaborato-
rii vamali. Șeful Biroului Vamal Bender, Victor 
Caraman a abordat importanţa interacţiunii 
cu societatea și dezvoltarea procesului de 
comunicare cu instituţiile mass-media și soci-
etatea civilă. Discuția a pus accent pe valorifi -
carea unui mediu favorabil pentru simplifi ca-
rea procedurilor traversării hotarelor de către 
cetăţeni și mărfuri, combaterea criminalităţii 
transfrontaliere și consolidarea încrederii so-
cietăţii civile asupra efi cacităţii eforturilor de 
securizare economică a ţării.

”Am rămas impresionați în rezultatul vi-
zitei de studiu, vrem să credem că datorită 
bunei noastre pregătiri oferite de ȘMEEB, unii 
dintre noi vor activa cu succes în posturile va-
male din R. Moldova, iar colaborarea ASEM cu 
Serviciul Vamal este una binevenită”, a conclu-
zionat Lucia Tomoianu.

La fi nal, masteranzii Școlii Masterale de 
Excelenţă în Economie și Bussiness, în nume-
le întregii administrații a ASEM, au mulţumit 
pentru programul vast prezentat, notifi când 
că asemenea vizite de studiu sunt de bun au-
gur pentru viitorii colaboratori vamali.

Alina CODREANU

 OPINIA PARTICIPANȚILOR 

DESPRE CONCURSUL 

”AZI STUDENT, MÂINE ANTREPRENOR”

Mai întâi de toate este de menționat 
faptul că acest concurs există, este 

o experiență constructivă, în afara orelor, 
care te face să aplici cunoștințele teore-
tice, să-ți testezi capacitățile de lucru în 
echipă. Un mare mulțumesc organizato-
rilor pentru această oportunitate, opor-
tunitate de a ne dezvolta personal. Merită 
ca toți studenții, care doresc un viitor de 
succes, să participe.    

Cristina  RUSSU, 

echipa Profi s

Fiind pentru a doua oara participanta la 
acest concurs, am rămas plăcut uimi-

ta săregăsesc majoritatea echipelor de la 
ediția precedenta. Mi-a părut bine ca am 
fost evaluați de adevărați specialiști si ca 
am reușit sa-i captivam atenția. Locul 3 
pentru noi este deja o victorie, luând in 
considerație ca participam a 2-a oara. Pen-
tru cei ce nu se hotărăsc sa aplice la „Azi 
student, mâine antreprenor” pot zice una: 
„Foc la ghete! Nu veți regreta!”

Victoria GORI, 
BA 112, echipa Insider

Concursul este bine organizat și oferă 
studenților șansa de  a plica în prac-

tică cunoștințele acu-
mulate, să-și testeze 
spiritul de întreprin-
zător. De asemenea 
acest concurs ne oferă 
o mare experiență de 
a interacționa cu pu-
blicul, să fi m siguri  pe 
sine, și cât mai inven-
tivi. Competiția între 
echipe este o bună 
motivație pentru a ne  
dezvoltarea personală. 

Eugen LITVIN, 
echipa Crazy 

entrepreneurs
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Academia Româno-Americane de 
Știinţe și Arte (ARA) este o Academie 
a tuturor celor 30 milioane de români 
din Lume. Academia este înfi inţata 
acum 37 de ani de către personali-
tăţile marcante române din sferele 
știinţei și artei. Azi în cadrul ARA ac-
tivează 114 membri cu drept deplin, 
academicieni ARA din SUA, Canada, 
Australia, Brazilia, Mexic, Germania, 
Franţa, Belgia, Austria, Danemarca, 
Anglia și Portugalia. În plus în cadrul 
ARA activează și 93 de membri cores-
pondenţi ARA, persoane marcante 
din România, Bulgaria, Ucraina și Re-
publica Moldova.

Republica Moldova este repre-
zentată de 26 de membri corespon-
denţi ARA, dintre care 2 Membri De 
Onoare (Academicianul AȘM, prof. 
Valeriu Canţer și membrul corespon-
dent AȘM, prof. Grigore Belostecinic). 
ASEM-ul deţine un loc de frunte în ca-
drul Academiei Româno-Americane, 
cu cei 5 membri corespondenţi ARA.

Acum la cele 5 persoane din ASEM 
sau mai adăugat 2 persoane, domnii 
Anatolie Baractari și Eduard Hârbu, 
în așa fel numărul reprezentanţilor 
ASEM în ARA este de 7 persoane.

Suntem mândri că anul acesta, la 
Congresul al 36-lea al ARA din orașul 
Bari, Italia din cele 5 persoane mar-
cante din Lume alese membri a ARA 
două persoane sunt din Republica 
Moldova și ambele sunt din ASEM! 
Aceștia sunt colegii noștri, Domnii 
Anatolie Baractari și Eduard Hârbu.

Domnul Anatolie Baractari, doc-
tor în economie, originar din satul 
Cimișeni, raionul Criuleni, născut pe 
15 mai 1977, a absolvit școala medie 
în anul 1992 urmând studiile la Cole-
giul Republican de Microelectronică 
și Tehnică de Calcul din orașul Chiși-
nău. În anul 1995 este înmatriculat la 
specialitatea Cibernetică și Informati-
că Economică facultatea CSIE, ASEM. 
În anul doi de studii devine student 
la a doua specialitate Contabilitate și 
Audit, absolvind în anul 2000 ambe-
le specialităţi – inginer-economist și 
contabil-economist. Fiind student a 
participat la diverse cercuri și întru-
niri știinţifi ce studenţești, activând și 
în comitetele de organizare a acesto-

ra. În perioada 2000-2001 este mas-
terand la primele studii de masterat 
organizate în ASEM la specialitatea 
Tehnologii Informaţionale în Econo-
mie. Activitatea didactică o începe 
în august 2000 la Catedra Ciberneti-
că și Informatică Economică ASEM în 
calitate de asistent universitar unde 
activează până în prezent la postul 
de conferenţiar universitar. Activita-
tea de cercetare este continuată cu 
studiile de doctorat la specialitatea 
Metode Economico-matematice sub 
îndrumarea conducătorului știinţifi c 
conf. univ., dr. în știinţe fi zico-mate-
matice Anatol Godonoagă. În iunie 
2010 susţine teza de doctorat.

Pe parcursul activităţii a participat 
la peste 20 de Conferinţe și Simpozi-
oane Știinţifi ce Naţionale și Interna-
ţionale, a publicat circa 30 de lucrări 
știinţifi ce inclusiv o monografi e. A 
fost implicat în activităţi organizatori-
ce a evenimentelor știinţifi ce ASEM fi -
ind președinte al comitetului organi-
zatoric al Simpozionului Internaţional 
al Tinerilor Cercetători, ASEM, ediţiile 
2004, 2005. În 2007 primește diploma 
“Cel mai promiţător tânăr cercetător 
în Metode Cantitative, 2007”, Journal 
of Applied Quantitative Methods. În 
ultimii ani este conducătorul cercului 
știinţifi c studenţesc „Tehnologii Infor-
maţionale în Economie” din cadrul 
facultăţii CSIE, ASEM. Din octombrie 
2010 este secretarul Seminarului Ști-

inţifi c de Profi l „Suportul analitico-in-
formatic al Societăţii” la specialităţile 
08.00.13 „Metode economico-mate-
matice” și 08.00.11 „Statistică” pe lân-
gă Academia de Studii Economice

A participat în programe de in-
struire și perfecţionare: predarea mi-
croeconomiei, New Economic School 
din Moscova, septembrie, 2002; psi-
hopedagogie, Centrul de Dezvoltare 
Curriculară și Eormare Profesională 
Continuă, ASEM, ianuarie - martie 
2004; stagiere la Universitatea Al. I. 
Cuza, Iași, România, Facultatea de 
Economie și Administrare a Afaceri-
lor, iunie, 2004; stagiere la întreprin-
derea Bertontrans SRL, mai-august, 
2006.

Domnul Eduard Hârbu, Confe-
renţiar, Doctor în economie este un 
exponent al școlii economice din Re-
publica Moldova. În perioada 1986-
1993 urmează studiile universitare, 
iniţial la Universitatea de Stat din 
Chișinău, facultatea de economie, 
specializarea Planifi care economică 
și socială, iar începând cu anul 1992 
la ASEM. Între anii 1994-1998 a urmat 
un stagiu de doctorat, la catedra de 
Statistică și Econometrie, în cadrul 
Universităţii „Al. I. Cuza”, Iași, România, 
sub îndrumarea regretatului profesor 
Mihai Ţarcă. Pe parcursul stagiului de 
doctorat a predat în calitate de asis-
tent universitar la Facultatea de Eco-
nomie și Administrarea Afacerilor din 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași. Doctor 
în economie din 2002, profi lul Ciber-
netică și Statistică Economică.

În prezent deţine postul de con-
ferenţiar universitar le catedra de 
Statistică și Previziune Economică, 
din cadrul facultăţii de Cibernetică, 
Statistică și Informatică Economică 
(CSIE), Academiei de Studii Econo-
mice din Moldova, și predă multiple 
discipline aferente catedrei.

Printre activităţile știinţifi ce se nu-
mără recenzări ale tezelor de doctor, 
și participarea în comisii specializate 
de susţinere a tezelor de doctor, dar 
și cele peste 30 de lucrări și articole 
publicate în republică și peste hotare. 
În ultimii 5 ani a coordonat două pro-
iecte de cercetare și de transfer teh-
nologic dedicate evaluării economice 
a inovării în întreprinderi, derulate în 
cadrul Institutului de Fizică Aplicată 
al AȘM și în Academia de Studii Eco-
nomice a Moldovei.

A fost implicat în mai multe pro-
grame de instruire și studii adiţionale, 
printre care cele lansate de universi-
tăţi și instituţii internaţionale, precum 
NEW ECONOMIC SCHOOL din Mos-
cova, Vienna Institute of Demogra-
phy, Austrian Academy of Sciences, 
USAID, PNUD și altele. În marea sa 
parte stagiile știinţifi ce și didactice la 
care a participat au fost cele din Ro-
mânia, de la ASE București, Institutul 
de Cercetare a Calităţii Vieţii, și Insti-

tutul de Demografi e din cadrul Aca-
demiei Române.

Un aport deosebit de valoros la 
formarea și dezvoltarea capacităţi-
lor de administrare a APL. Astfel, în 
perioada ultimilor 15 ani dl Hîrbu a 
susţinut multiple activităţi în cadrul 
unor proiecte naţionale și internaţi-
onale, fi ind lider de grup în proiecte 
de instruire, evaluare și consolidare 
a capacităţilor autorităţilor publice 
locale, în care s-au elaborat Strategii 
de dezvoltare economică și socială în 
cca. 30 de localităţi și regiuni din Re-
publica Moldova (primării și consilii 
raionale). În perioada ultimilor 7 ani 
a participat la elaborarea Planurilor 
urbanistice generale ale municipiului 
Chișinău, orașului Telenești, și a altor 
localităţi din municipiul Chișinău.

Este o persoană devotată mese-
riei de cadru didactic, manifestând 
abilităţi și responsabilităţi umane și 
profesionale sporite. În anul 2005 a 
obţinut un premiu la una dintre no-
minalizările concursului ProfTOP, or-
ganizat în cadrul ASEM.

Pe 26 octombrie 2012, la Aduna-
rea Generală a Membrilor ARA din 
Republica Moldova, Domnul Dumitru 
Todoroi, Profesor, Doctor Habilitat în 
Informatică și Matematică, Vice-Pre-
ședinte ARA, Directorul fi lialei ARA 
în Republica Moldova, Redactorul-
Șef al „ARA journal”, membru cores-
pondent ARA, împreună cu Doamna 
Liudmila Stihi, Conferenţiar, Doctor 
în Economie, membru corespondent 
ARA, Directorul Centrului de Instruire 
și Consultanţă în Afaceri au înmânat 
Diplomele și Legitimaţiile de membri 
corespondenţi ARA domnilor confe-
renţiari universitari, doctori în eco-
nomie Anatolie Baractari și Eduard 
Hârbu. 

Primiţi sincerele noastre felicitări 
Domnilor Anatolie Baractari și Eduard 
Hârbu!

Sincere felicitări colectivului 
ASEM!

Diana MICUŞA, 

Membru corespondent al ARA,

Diana CRICLIVAIA, 

Membru corespondent al ARA

Doi noi membri corespondenţi ai ARA, ambii de la ASEM!
Pe 26 octombrie 2012, au fost înmânate Diploma și Legitimaţia de membru corespondent ai Academiei Româno-Americane de 

Știinţe și Arte Domnilor Anatolie BARACTARI, conferenţiar universitar, doctor și Eduard HÂRBU, conferenţiar universitar, doctor. 
Ambii noii aleși în anul acesta membri corespondenţi ai ARA din partea Republicii Moldova sunt profesori ASEM!!!

Pe 31 octombrie 2012 a avut loc o masă 
rotundă cu genericul ,,Problemele analitice în 
estimarea potenţialului economic”. Aceasta a 
fost concepută ca un mijloc consultativ-di-
dactic, practic și aplicativ în domeniul ana-
lizei activităţii economico-fi nanciare, fi ind 
destinată atât profesorilor de la instituţiile 
de învăţământ superior cu profi l economic, 
cât și specialiștilor-practicieni, care doresc 
să-și perfecţioneze cunoștinţele în acest do-
meniu. La masa rotundă au participat deca-

nul facultăţii de Contabilitate, D-na Valentina 
Paladi, dr., conf. univ., șeful catedrei ,,Analiza 
Activităţii Economico-fi nanciare” D-na Natalia 
Prodan, dr., conf. univ., cadre didactice și prac-
ticieni. Cei prezenţi au vorbit despre impor-
tanţa diagnosticului economic pe plan micro 
și macroeconomic.

Au fost prezentate trei comunicări, ce vi-
zau nemijlocit de genericul întrunirii. Prima 
comunicare a fost prezentată de șeful cate-
drei ,,Analiza Activităţii Economico-fi nanci-

are” D-na Natalia Prodan, dr., conf. univ., cu 
tema ,,Conceptele potenţialului economic și 
modul de estimare al acestuia”. Apoi au ur-
mat alte două comunicări: ,,Problemele ana-
lizei mijloacelor fi xe”, raportor fi ind D-na Neli 
Muntean, dr., conf. univ. și ,,Analiza utilizării 
potenţialului uman”, prezentată de D-na Dia-
na Călugăreanu, lec. sup. univ. 

Toţi au participat activ la discuţii, împăr-
tășind experienţa personală și profesională 
aferentă genericului discutat.

În contextul celor menţionate mai sus, 
organizarea anuală a astfel de manifestări 
știinţifi ce trebuie apreciată, ca fi ind o iniţia-
tivă cu impact pozitiv asupra creșterii profe-
sionalismului și afi rmării creativităţii, care în 
mare măsură refl ectă rezultatele activităţii 
cadrelor didactice.

Neli MUNTEAN, 
conf. univ., dr.

Catedra ,,Analiza Activităţii 
Economico-fi nanciare”

Masa rotundă cu genericul ,,Problemele analitice în estimarea potenţialului economic” 
la catedra ,,Analiza Activităţii Economico-fi nanciare”
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[Joi] Bună dimineața!

Ziua a început cu întâlnirea cu dl 
Rector cu genericul ”Studenții activi în 
economia cunoașterii – Întrebări unei 
persoane de succes”. Studenții au avut 
ocazia unică să adreseze întrebări și 
să afl e detalii pe care nu le cunoșteau 
până acum despre Rectorul ASEM, 
dl Grigore Belostecinic. Studenții au 
abordat această personalitate de suc-
ces, adresîndu-i întrebări variate de la: 
”Care a fost primul post de muncă?”, 
”Ce ar schimba în viață pînă acum?” 
sau ”Dacă a avut oferte de lucru pes-
te hotarele țării?” pînă la ”Părerea dlui 
referitor la examenele de stat” sau 
”Procedura de evaluare a profesori-
lor ASEM”. Răspunsurile au mulțumit 
chiar și pe cel mai critic student, redes-
coperind rectorul ASEM și afl înd care 
sunt calitățile care îl caracterizează și 
ce detestă la oameni.

Dar, pentru cei care au lipsit, nu 
rămîne decît să așteptați o altă înt-
îlnire sau să întrebați 
unul din cei circa 500 de 
participanți la această 
eveniment.

Programul nostru 
de activități a continuat 
după această întâlnire 
cu un concurs organi-
zat în premieră pentru 
ASEM, un concurs pen-
tru împătimiții de jo-
curi video pe calculator, 

Sărbătoarea începe cu noi! Sărbătoarea începe cu noi! 
Totul începe cu noi!Totul începe cu noi!De ziua Internațională 

a Studenților, Senatul 

Studențesc ASEM, cum și 

era de așteptat a organizat 

un șir de activități care 

au evidențiat importanța 

acestei zile.
Cele patru activități au 

fost divizate în două zile, 3 

urmând să se desfășoare 

joi și ultima vineri.

mai exact Counter Strike 1.6 și FIFA11. 
SPORTS ARENA TOURNAMENT – 2012 
s-a desfășurat în Centrul Multimedia din 
Blocul B și a adunat la un loc 8 echipe de 
Counter Strike a câte 5 jucători și 24 de 
fotbaliști virtuali care și-au demonstrat 
abilitățile adunate de-a lungul nopților 
petrecute în fața calculatorului. Toți 
participanții aveau genți sau rucsacuri 
cu echipament ”sportiv”: căști, mou-
se pad-uri, mouse-uri și nu în ultimul 
rând joystick-uri, echipele au avut la 
dispoziție 10 minute pentru a se echipa 
și 15 minute pentru o mică încălzire.

Concursul a început cu secțiunea 
Counter Strike, unde cele 8 echipe, au 
fost împărțite în perechi și s-au duelat 
pentru un loc în semifi nale, iar mai apoi 

pentru un loc în fi nală. Fi-
ecare duel s-a desfășurat 
de-a lungul a 30 de run-
de, 15 jucate pentru Tero 
și 15 pentru Counter-
Tero, câștigătoare fi ind 
echipa care câștigă 16 
sau mai multe runde. 
După ce au fost folosite 
mii de gloanțe, sute de 

grenade și au fost im-
plantate zeci de bom-
be, am afl at echipele 
care se vor duela în 
fi nală ESIGN vs AXIOM, 
fi nală jucată pe arena 
de_dust2 și câștigată 
net de către cei din 
echipa ESIGN, care au 
dominat meciul de la 
început până la fi nal. 
Echipa câștigătoare 
s-a ales cu toți banii din fon-
dul de premii, 5 lampioane 
și un cadou special de la Re-
dBull, iar ceilalți cu satisfacția 
că au participat la primul con-
curs pentru gameri organizat 
în ASEM și cu motivația de a 
reveni și a-și lua revanșa. Con-
cursul însă nu s-a încheiat aici, 
ci era abia la mijloc. Cea de-a 
doua secțiune a concursului 
a fost dedicată jocului FIFA11, 
cei 24 de participanți au fost 
repartizați în 4 grupe a câte 6 
echipe, jucătorii clasați pe lo-
curile 1 și 2 după cele 20 de 
meciuri jucate în fi ecare grupă, 
obținând dreptul de a-și conti-
nua parcursul către fi nală. S-au 
jucat sute de minute, au fost 
marcate sute de goluri și au fost 
trăite mii de clipe de fericire, la 
fi nalul acestora, jucătorii clasați 
pe locurile 1, 2 și 3 au primit pre-
mii bănești, dar și câteva cadouri de la 
RedBull. Am bifat căsuța plasată lângă 
”Să organizăm și să desfășurăm cu suc-
ces concursul SPORTS ARENA TOURNA-
MENT - 2012” și ne-am îndreptat toată 
atenția către evenimentul care avea să 
încheie această zi minunată, dar nu și 
această săptămână.

Dacă tot tinerilor le place noaptea, 
atmosfera plăcută, gălăgia și ieșirile cu 
prietenii, ne-am gândit să le oferim o 
combinație perfectă a acestor preferințe 
cu ASEM, ce ar fi  fost mai potrivit decît 
o petrecere cu lampioane. Genericul 
primului FlashMob, organizat în ASEM a 
fost ”Send Your Wishes to the Sky!” În ca-
drul evenimentului pe lângă voie bună, 
zâmbete și muzică, au mai fost observați 
cam 800 de studenți, zeci de profesori 
și vreo 300 de lampioane care făceau 
legătura între campusul studențesc și 
tărâmul viselor. De asemenea la eve-
niment au participat dl Rector Grigore 
Belostecinic și dl prorector Vladimir Gro-
su, care ajutați de studenți și-au trimis și 

trebuie și se vor întoarce în formă de 
realizări și succese.

Astfel a luat sfârșit prima zi în care 
Senatul Studențesc a desfășurat 3 din 
cele 4 activități planifi cate pentru Ziua 
Internațională a Studenților. Noapte 
bună! Ne revedem mâine.

[Vineri] Bună ziua!

Pentru ziua de vineri am rezervat 
sala 203 din Blocul F, sală care urma să 
fi e transformată pentru o zi într-un tea-
tru de război, locul unde echipele care 
reprezentau cele 6 facultăți din ASEM 
au îmbinat strategia, cunoștințele ge-
nerale și cunoștințele de specialitate în 
cadrul jocului Conquistador.

În prima etapă echipele s-au duelat 
pentru a obține unul din cele 3 locuri 
de la masa fi naliștilor. Astfel echipa de 
la EGD s-a califi cat în fi nală eliminând 
echipa de la FB, cei de la REI i-au scos 
din joc pe cei de la CSIE, iar echipa CON 
a curmat drumul celor de la BAA. Eta-
pa fi nală s-a desfășurat după modelul 
clasic al unui război de cucerire din jo-
cul Conquistador: Alegerea regiunii de 
start - Cucerirea – Împărțirea teritoriilor 
libere – Război. Finala a fost strânsă, 
de-a lungul celor 6 runde clasamentul 
a fost întors cu picioarele în sus nu o 
singură dată, la fi nal a câștigat la limită 
echipa care reprezenta facultatea EGD, 
datorită bonusurilor de apărare pe care 
le-a acumulat de-a lungul jocului.

Senatul Studențesc al ASEM felici-
tă încă o dată toți studenții ASEM cu 
ocazia Zilei internaționale a Studentu-
lui și vă promite că și în continuare va 
organiza activități și evenimente deo-
sebite pentru studenții din ASEM!

Sărbătoarea începe cu noi!
Totul începe cu noi!

Cristina JANDÎC

Maricica MIGALATIEV

Nicolai CERESCU

entru un loc în finală Fi
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ei dorințele spre cer. 
Cerul a fost plin de 
luminițele speranțelor 
studențești înainte 
de teste și examene. 
Nu ne rămâne decât 
să sperăm că toate 
dorințele vor ajunge 
acolo unde 
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Sala de festivităţi ASEM a fost și anul aces-
ta gazda ediţiei 2012 a Balului Bobocilor CNC. 
Miercuri, 14 noiembrie curent, sala era nerăbdă-
toare să-i cunoască pe boboceii acestei genera-
ţii, iar ei – boboceii – în așteptarea momentului 
lor de glorie.

Intro-ul festivităţii a fost prezentat de către 
boboci care, îndrumaţi de organizatori, au pus 
la cale o coregrafi e după “Dansul răţuștelor”, 
energia transmisă publicului făcând ca concu-
renţii să fi e primiţi cu multe aplauze de către 
audienţă.

16 perechi de boboci au pornit la vânătoa-
re cu scopul de a prinde cele mai râvnite titluri: 
”Miss Bobocica” și ”Mister Bobocel”. Energici și 
carismatici, participanţii și-au etalat numeroa-
sele talente, trecând prin mai multe probe, fi -
ecare din ele fi ind o provocare pentru cei care 
pentru prima dată au ieșit în faţa publicului. Pri-
ma etapă a fost cea în care concurenţii trebuiau 
să se prezinte într-un mod cât mai original. Pere-
chile, însoţite de cele mai multe ori de colegi, au 
demonstrat maximă pregătire, obţinând multe 
laude și aprecieri. Nu au lipsit cântecele, dansu-
rile, scenetele, improvizările – așa că cei prezenţi 
nicidecum nu au avut timp să se plictisească. 

A urmat proba dansului, iar aici bobocii au 
încins atmosfera. Publicul a admirat dansuri pe 
ritmuri moderne, populare, ţigănești, orientale. 
Mișcările ritmate și costumele bine puse la punct 
au cucerit defi nitiv spectatorii, dar și juriul.

În cele din urmă, s-a anunţat proba ”Tema 
pentru acasă”, pregătită de fi ecare specialitate în 
parte. Am avut parte de cântece, dansuri, scene-
te, numere artistice care au prins la public și au 
provocat aplauze furtunoase.

Printe probele de concurs, organizatorii ne-
au mai bucurat cu câteva momente artistice, în 
faţa nostră evoluând Eugen Cotruţă, Anastasia 
Bunici, formaţia de dans ”Divertis”.

”Miss Bobocica” și ”Mister Boboc” 2012 au 
fost desemnaţi Viorica Strișca și Nicolae Mihai-
lov (diriginte: Lilia Lupu). Toate perechile par-
ticipante au primit cadouri. Câștigătorilor li s-a 
oferit câte un bobocel de pluș, deţinătorilor pre-
miului II și III câte o agendă, iar celor menţionaţi 
– câte o ramă pentru fotografi i.

Pe tot parcursul concursului, perechile au 
fost apreciate de un juriu competent și obiectiv, 
din care au făcut parte: dna Lidia Pleșca, direc-
tor CNC al ASEM, dnul Vlad Mircos, compozi-
tor, muzicolog, laureat al diverselor concursuri 
naţionale și internaţionale, dnul Andrei Sava, 
compozitor, muzicolog, laureat al diverselor 
concursuri naţionale și internaţionale, Olga 
Durleștean, deţinătoarea titlului ”Elevul Anului 
2011-2012”, deţinătoarea Bursei Președintelui, 
Ana-Maria Pancu, reprezentant Radio Moldova 
Tineret, Ana Druţă, reprezentant Casa Cunoștin-
ţelor. Toţi au menţionat nivelul înalt de pregătire 
al participanţilor și le-au remarcat aptitudinile și 
competenţele.

Festivitatea a fost moderată de elevele anu-
lui III: Alina Ţugui și Valentina Onica. Le mulţu-
mim pentru menţinerea unei atmosfere plăcute. 
De asemenea, aducem mulţumiri dnei Svetlana 
Manuil (regie), dlui Anatol Dicusar (aranjament 
muzical), formaţiei de dans ”Divertis”, coordo-
nator artistic – Victoria Gogu-Croitor, Senatului 
Elevilor.

Dorina MORARU

Deja CNC-iști!
Motto: ”La început, visurile par imposibile, apoi puţin 

probabile și în cele din urmă inevitabile” 

(C. Reeve)

Investiţia reprezintă suportul material al orică-
rei societăţi, și pentru a studia mai aprofundat acest 
element al economiei, profesorii catedrei ,,Finanţe 
și contabilitate’’ și anume: Movileneanu Elena, Bol-
gari Galina și Popovici Lia, au organizat un concurs 
pentru cel mai bun referat cu tema - sistemul inves-
tiţional în Republica Moldova. Elevii anului III și-au 
dat stăruinţa în a cerceta fi ecare sector investiţio-
nal, accentuând sectorul: infrastructurii, agriculturii 
și industrial al Republicii Moldova. 

Juriul a fost format din profesori experţi in 
domeniu și anume : doamna Chiriac Viorica, dom-
nișoara Virginia Coșciug și președintele juriului 
doamna Manuil Svetlana, în competenţa doamne-
lor juraţi au intrat următoarele competenţe : ana-
liza referatelor, evaluarea prezentării referatelor și 
desigur originalitatea.

A fost un concurs foarte strîns între grupele 
specialităţii contabilitate : CON 101, CON 102, CON 
103, CON 104, CON 105, CON 292 și CON 294 .

Elevii au avut la dispoziţie 5-7 minute pentru a 
prezenta referatele și 10 minute au constituit dez-
baterile, la care au participat ceilalţi concurenţi și 
desigur juriu.

În fi nal elevii grupei CON 103, Belostecinic Iuli-
an și Negru Cristian au câștigat di greu Grand Pre-
miu acestui concurs prezentând un referat specia-
lizat în domeniul infrastructurii Republicii Moldova 

și soluţionarea problemei acesteia. Pe locul I s-au 
plasat elevii grupei CON 294 Novic Alexandra și 
Tocmanjevski Vladimir precum și eleva grupei CON 
292, Burduja Viorica. Locul II l-a ocupat eleva grupei 
Con 103, Cebotari Natalia, și pe locul trei s-a plasat 
eleva grupei CON 101, Moraru Dorina.

Am fost plăcuţi surprinși de responsabilitatea 
elevilor și de seriozitatea cu care abordează pro-
blemele societăţii. Sperăm ca pe viitor în cadrul Co-
legiului Naţional de Comerţ să fi e organizate mai 
multe concursuri de genul acestuia.

Dorina MORARU

Investiţia – calea dezvoltării 
aspectului social și economic a societăţii

EXCURSIA TEMATICĂ – 
O FORMĂ EFICIENTĂ DE ÎNVĂŢARE

În cadrul procesului instructiv-educa-
tiv, excursia este folosită tot mai mult ca 
metodă de învăţământ. Aceasta formează 
la elevi deprinderea de a observa direct 
anumite fenomene, legăturile strânse din-
tre ele, interdependenţa lor. Excursia are un 
rol deosebit de însemnat în educarea ele-
vilor, dezvoltându-le anumite deprinderi 
de manifestare colectivă și dezvoltându-le 
interesul pentru cunoaștere. Este o formă 
de activitate cu caracter activ, atractiv și 
mobilizator.

Avantajele unei excursii sunt: contac-
tul cu lumea reală, observarea, dezvoltarea 
deprinderii de a se descurca într-un mediu 
diferit, dezvoltarea atenţiei etc.

Elevii sunt familiarizaţi cu tematica 
pusă în discuţie, își adâncesc cunoștinţele 

deja dobândite și achiziţionează noutăţi, 
își formează și își consolidează atitudini și 
convingeri.

Excursiile sunt întotdeauna prilej de bu-
curie, de relaxare, de cunoaștere, și de ace-
ea elevii sunt încântaţi de organizarea lor. 
În acest sens, pe data de 26 octombrie am 
organizat la Colegiul Naţional de Comerţ 
cu grupele de la specialitatea Contabilita-
te anul trei de studii: CON-101, CON-102, 
CON-103, CON-104, CON-105 o excursie la 
Pretura Sectorului Ciocana.

Obiectivele care au stat la baza organi-
zării acestei excursii au fost de a familiariza 
elevii cu mecanismul de dirijare a activită-
ţii social-economice din sectorul Ciocana 
conform legislaţiei, deciziilor Consiliului 
municipal și dispoziţiilor primarului gene-

ral, formarea deprinderilor de a comunica 
și de a asculta specialiștii cu multă experi-
enţă în domeniul dat, de a pune întrebări 
legate de subiect; însușirea/îmbogăţirea 
cunoștinţelor privind executarea bugetu-
lui de stat și modul de gestionare a fondu-
rilor extrabugetare.

Pentru aceasta îi adresăm sincere 
mulţumiri pretorului sectorului Ciocana - 
doamna Galina Bostan cît și specialiștilor 
care au fost foarte receptivi la cererea noas-
tră și au oferit informaţii utile în domeniul 
fi nanţelor, viitorilor tineri specialiști.

Elena MOVILEANU, 

profesor de fi nanţe la catedra 

“Finanţe şi Contabilitate“ la CNC

Opinia elevilor:
Am rămas deosebit surprinși de atitudinea pretorul secto-

rului Ciocana - doamna Galina Bostan un om cu nume mare 
care ne-a primit pe noi viitorii tineri specialiști cu sufl etul des-
chis și din puţinul ei timp liber s-a oferit să ne acorde o deo-
sebită atenţie și să ne vorbească împreună cu alţi specialiști 
despre acel mecanism fi nanciar implementat cu scopul de 
asigura buna funcţionare a acestei instituţii privind asigura-
rea funcţionării instituţiilor de învăţământ, de ocrotire a să-
nătăţii, de cultură a instituţiilor pentru tineret, sport, asisten-
ţă socială, a unităţilor de comerţ, de alimentaţie publică, de 
prestări servicii, precum și dezvoltarea bazei tehnico-materi-
ale; asigurarea dezvoltării edilitar-gospodărească a sectoru-
lui, supraveghează în comun cu serviciile publice din sector 
funcţionarea și întreţinerea reţelelor tehnice, întreţinerea și 
amenajarea străzilor, trotuarelor, parcurilor, spaţiilor verzi, 
respectarea regimului sanitar în teritoriu etc. Această excur-
sie ne-a permis să aplicăm cunoștinţele acumulate în cadrul 
orelor didactice, să utilizăm un lexicul specifi c domeniului și 
să ne îmbogăţim cu unele terminologii noi. Împreună cu pro-
fesoara Doamna Elena Movileanu, am purtat o discuţie cap-

tivantă despre gestionarea bugetului 
alocat, cît și despre problemele cu care 
se confruntă zilnic pretura. Fiecare între-
bare a primit un răspuns exemplifi cat cu 
situaţii și cu sume exacte.

În opinia noastră, excursia este o 
metodă excelentă pentru a acapara noi 
cunoștinţe și a explora domeniul vast de 
aplicare a lor.

Aducem mulţumiri doamnei pretor 
Galina Bostan, precum și specialiștilor 
pentru timpul acordat, pentru căldura 
cu care am fost primiţi și pentru răbda-
rea și indulgenţa de care au dat dovadă.

Dorina MORARU
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La
multi 
ani!

FELICITĂRI

17 NOIEMBRIE
Cavcaliuc Lidia, economist coordinator, Serviciul “Planifi care Economică și 
Finanţe”
Turcov Elena, profesor univ., Catedra “Turism și Servicii Hoteliere”

18 NOIEMBRIE
Baciu Sergiu, șef departament Studii și Dezvoltarea Curriculară și Manage-
ment al Calităţii
Bordeianu Anatolie, lector sup. univ., Catedra “Tehnologii Informaţionale”
Slovineanu Ana, colaborator ASEM

19 NOIEMBRIE
Balan Maria, colaborator ASEM
Buciușcan Silvia, lector sup. univ., Catedra “Management “
Gâsca Veronica, lector sup. univ., Catedra “Drept Privat”
Mazur Vera, inginer progr. coord.
Morcov Boris, conferenţiar univ., Catedra “Matematică”

20 NOIEMBRIE
Calafus Sorin, conferenţiar univ. Catedra “Drept Privat”
Corduneanu Irina, lector sup. univ., Catedra “Limbi Moderne Aplicate”
Paladi Nina, inspector superior, Serviciul “Resurse Umane”
Zmeu Olga, colaborator ASEM

21 NOIEMBRIE
Hachi Mihail, conferenţiar univ., Catedra “Relaţii Economice Internaţionale”
Slobozian Mihail, colaborator ASEM

22 NOIEMBRIE
Balaban Ecaterina, lector sup. univ., Catedra “Finanţe și Asigurări”
Furculiţă Igor, lector univ., Catedra “Turism și Servicii Hoteliere”

23 NOIEMBRIE
Creciun Ala, lector sup. univ., Catedra “Finanţe și Asigurări”
Munteanu Nina, lector sup. univ., Catedra “Investiţii și Pieţe de Capital”

24 NOIEMBRIE
Cernavca Mihail, conferenţiar univ., Catedra “Merceologie și Comerţ”
Cobușcean Angela, contabil coordinator, Serviciul “Contabilitate”
Dicova Irina, conferenţiar univ., Catedra “Bănci și Activitate Bancară”
Secrieru Olga, bibliotecar, Secţia “Colecţia în limbi moderne”

25 NOIEMBRIE
Negara Elena, bibliotecar, Secţia “Colecţia de Patrimoniul”

26 NOIEMBRIE
Nuţa Olga, colaborator ASEM
Rusu Veronica, casier cont.
Sandu Lucia, economist, Serviciul “Planifi care Economică și Finanţe”

27 NOIEMBRIE
Aga Ludmila, colaborator ASEM
Bolgari Valeriu, colaborator ASEM
Coandă Ilie, conferenţiar univ., Catedra “Tehnologii Informaţionale”
Gudima Galina, lector sup. univ., Catedra “Contabilitate”
Holodcov Veaceslav, colaborator ASEM
Medveţchi Ludmila, șef arhivă
Șișcanu Nadejda, profesor univ., Catedra “Teorii și Politici Economice”
Vârlan Mihail, colaborator ASEM

28 NOIEMBRIE
Brăguţa Aurelia, consultant coordinator, Centrul de Plasament și Relaţii cu 
Agenţii Economici 
Covaliu Margarita, conferenţiar univ., Catedra “Bănci și Activitate Bancară”
Tertea Liliana, laborant superior, Catedra “Turism și Servicii Hoteliere”

29 NOIEMBRIE
Lyakh Aliona, contabil, Serviciul “Contabilitate”

30 NOIEMBRIE
Cataraga Eugenia, inspector superior, Serviciul “Studii și Evidenţa Studen-
ţilor”

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.

Sportul ocupă un rol primordial pen-
tru dezvoltarea aptitudinilor fi zice, cât și 
a menţinerii unui mod sănătos de viaţă 
pentru fi ecare dintre noi. Cu cît însă tin-
dem de a obţine cele mai bune rezultate, 
cu atât depunem un efort sporit pentru 
a ne afi rma ca cei mai buni dintre toţi. 

Astfel, la data de 14 noiembrie, în 
cadrul Colegiului Financiar Bancar din 
Chișinău, s-a desfașurat a 3-a zi de com-
petiţie a campionatului “Cupa asociaţi-
lor pro-colegium” la care s-au înscris 10 
echipe a câte 3 jucători de tenis de masă.

Echipele au fost cu o pregătire foarte 
bună, si au luptat intensiv pentru ca în 
fi nală să se aleagă cu un loc de frunte. 

A fost un sistem circulant de joc, 
ceea ce a determinat să concureze între 
echipe pentru a cîștiga cei mai buni ju-
cători. Fiecare echipă a fost format din 
3 persoane. Aceștia au jucat în 5 palete, 
pâna la 3 câștiguri. Fiecare dintre repre-
zentanţii unei echipe a avut posibilitatea 
de a concura cu un alt reprezentant din-
tr-o altă echipă câștigătoare.

Pentru locul - I, în fi nala a concurat 
echipa Colegiului Naţional de Comerţ cu 
echipa Colegiului Financiar Bancar. Efor-
tul depus de ambele echipe a fost unul 
puternic, însă în special echipa Colegiu-
lui Naţional de Comerţ, s-au afi rmat ca 

cea mai puternică, luînd un scor maxim 
și s-a plasat pe locul I, în frunte cu antre-
norul Doamna Lucia Fidișîn, iar Colegiul 
Financiar Bancar în frunte cu Domnul–
antrenor Alexandru Ciocan, s-au plasat 
pe locul II. Toate echipele au dat dovadă 
de instruire foarte bună, însă participanţii 
care s-au plasat pe locul întâi, au fost cei 
mai puternici și au demonstrat cu adevă-
rat un rezultat nemaipomenit de reușit.

Indiferent de faptul că nu dispunem 
de o sală sportivă bine amenajată și de 
sufi ciente mese de tenis, Doamna Lucia 
Fidișîn, le-a oferit maxima instruire, pen-
tru ca la competiţii să se poată afi rma pe 
locul I, si să reprezinte Colegiul Naţional 
de Comerţ, ca fi ind colegiul unde se dez-
voltă cei mai puternici sportivi. Membrii 
echipei din cadrul colegiului Naţional 
de Comerţ, au afi rmat ferm convinși, că 
aceste pregătiri s-au dovedit a fi  de suc-
ces datorită faptului că Doamna Lucia 
Fidișîn a fost în permanenţă alaturi de ei, 
oferindu-le deosebita atentie cu indem-
nele necesare.

Totuși, pentru mulţi dintre partici-
panţii la competiţiile de tenis de masa, 
s-a dovedit a fi  o luptă difi cilă, un efort 
maxim depus, o pregatire bună din 
partea antrenorilor, cât și siguranţa in 
propriile forţe. Deasemenea au afi rmat, 

ca competiţiile necesită un efort sporit 
in dependenţă de numărul de echipe 
care concureaza, adică, cu cât sunt mai 
multe echipe care participă, cu atât este 
mai interesant dar totodata si mai difi cil 
de a învinge. Nu în ultimul rând însă, 
participarea îi ajută să promoveze un 
mod sănătos de viaţă și să se afi rme ca 
tineri cîștigători la competiţiile de tenis 
de masă.

Spre fi nal echipele au fost premiate 
cu diplome și medalii de merit, iar echi-
pa Colegiului Naţional de Comerţ a fost 
premiată îndeosebi cu cupa pentru că 
s-au dovedit a fi  cei mai buni jucători de 
tenis de masa dintre toate echipele care 
au fost prezente la competiţii.

Așadar, aceste competiţii s-au dove-
dit a demonstra niște rezultate remar-
cabile, însă o deosebita atenţie se con-
centrează asupra echipei ciștigţătoare a 
Colegiului Naţional de Comerţ, care prin 
munca asiduă și efortul depus pentru a 
obţine locul I, au mers la principiul de a 
lupta pentru a invinge . 

Succesul întotdeauna se bazeaza pe 
efort, iar efortul este rezultatul muncii 
continue. 

Elena VACĂRĂ, 

Dorina MORARU 

Prezentul este din ce în ce mai 
crud, cunoaște din ce în ce mai mul-
te încălcări în ceea ce vizează drep-
turile omului, și nu în ultimul rînd ne 
confruntăm cu probleme de tip - ex-
ploatarea sexuală a femeilor cît și a 
minorilor.

Haideţi împreună să spunem NU 
trafi cului de fi inţe umane, NU prosti-
tuţiei, și un NU convingător comerci-
alizarii ilegale a organelor. 

Fiecare din noi suntem ferm con-
vinși că această problemă ne pre-
ocupă pe fi ecare, și modul in care 
vom fi  receptivi la situaţiile de acest 
fel, ne vor ajuta să stopăm într-o oa-
recare măsură ceea ce pune în peri-
col vieţile noastre.

Deși e foarte difi cil să recunoaș-
tem asta , suntem la curent cu faptul 
că cauza trafi cului de fi inţe umane 
este concentrată asupra unei varie-

tăţi de factori care cauzează încălca-
rea legii. 

La 15 noiembrie, în cadrul Cole-
giului Naţional de Comerţ din Chi-
șinau, s-a organizat o discuţie cu 
privire la combaterea trafi cului de 
fi inţe umane în cadrul Republicii 
Moldova. Ca invitaţi la aceasta dis-
cuţie au asistat doi reprezentanţi de 
la Centrul de Combatere a Trafi cului 
de Fiinţe Umane din Chișinău, care 
au venit cu un îndemn elevilor anu-
lui 3 privind combaterea trafi cului. 

Toţi studenţii anului 3 ai CNC, au 
fost foarte atenţi la informaţia oferi-
tă de către reprezentanţi, și s-au co-
interesat de crimele care se comit în 
prezent în ţară. Informaţia oferită a 
încolţit in sufl etele tinerilor elevi un 
sentiment de groază privitor la ceea 
ce se petrece, deoarece fi ecare din 
noi trebuie să fi e mai întîi de toate 

atenţi la asemenea situaţii neprevă-
zute, deoarece un pas greșit deja îţi 
poate schimba destinul. Absolut ori-
cine din noi ar trebui sa-și concen-
treze atenţia asupra unor fapte care 
într-adevar pot provoca o schimbare 
destul de puternică în viitor . De ace-
ea și aceste măsuri de prevenire au 
transmis un imbold de a comunica 
despre asemenea lucruri oribile care 
se întîmplă și apropiaţilor noștri.

La această oră privind combate-
rea trafi cului de fi inţe umane , elevii 
au avut posibilitatea de a vizualiza 
cîteva fi lmuleţe-video, privitor la 
faptul cum trebuie să reacţionăm în 
asemenea cazuri drastice , și să știm 
numărul de telefon al liniei fi erbinţi, 
care indiferent de situaţie , ar putea 
sa ofere sprijin victimilor implicate la 
trafi cul de fi inţe umane. Fiecare din 
ei, au primit un minim de informa-
ţie necesară cît și un minim de ras-
punsuri la întrebările pe care le-au 
abordat, sau la care și-ar fi  dorit sa 
afl e răpunsul. 

Ideea de bază a acestei ore a fost 
de a ne face să vedem cum stau lu-
crurile în ţară și cum putem să ne 
ferim de situaţii neplăcute. Cum tre-
buie sa ne comporăm în cazul în care 
poate cineva din apropiaţii noștri au 
cazut în plasa unor oameni care acţi-
onează împotriva legilor. 

Totuși, dacă într-adevăr fiecare 
dintre noi a înţeles cum să proce-
deze în situaţii similare, cu siguran-
ţă ca va suna la numarul de telefon 
0 800 77777.

Viitorul tău și a celor din jur, e în 
mîinile fi ecaruia dintre noi. 

Noi spunem NU trafi cului de fi in-
ţe umane, si tot de noi depinde cum 
vor evolua mai departe evenimente-
le care ne pun în pericol viaţa. 

Elena VACĂRĂ

Campionatul „Cupa asociaţilor pro – colegium”

STOP - trafi cului de fi inţe umane!!! 
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Șeful catedrei „Filosofie și Polito-

logie” ASEM, filosoful și cunoscutul 

cercetător știinţific Tudor DUMITRAȘ 

a încetat din viaţă miercuri, 7 noiem-

brie 2012, la vârsta de 61 de ani. 

Născut în anul 1951, 1 februarie în 
satul Vaduleca, Telenești. Specialist în 
domeniul fi losofi ei moralei și istoriei fi lo-
sofi ei. 

A absolvit facultatea de Filosofi e a 
Universităţii de Stat din or. Rostov pe Don 
(Rusia) în anul 1974 doctorantura Institu-
tului de Filosofi e a Academiei de Știinţe 
URSS (1977-1980) Moscova și facultatea 
de Management a ASEM (1998-2003). A 
susţinut teza de doctor în știinţe fi loso-
fi ce la 19 mai 1981 la ședinţa Consiliului 
știinţifi c al Institutului de fi losofi e al Aca-
demiei de Știinţe a URSS cu tema „Proble-
ma tipologiei etice a personalităţii”. Titlul 
de conferenţiar universitar a fost obţinut 
la 30 martie 1989. 

Angajat la ASEM din septembrie, anul 
1992. A activat în funcţie de prodecan la 
facultatea „Contabilitate” și facultatea „Fi-
nanţe” (1993-2003). Din anul 2003 și până 
în prezent a deţinut funcţia de șef cate-
dră „Filosofi e și Politologie”.

Autor a peste 57 publicaţii în reviste 
și culegeri de articole din Republica Mol-
dova, Rusia, România. Autor al notelor 
de curs „Filosofi a Greciei antice. Perioada 
cosmologică” (1997), „Filosofi a medieva-
lă” (1997). Discipline predate: „Filosofi a”, 
„Istoria fi losofi ei”, „Etica economică”.

Participant la proiectul naţional „Teh-
nologii avansate în structura dezvoltării 
durabile a sistemelor inovaţionale din 
Republica Belarus și Republica Moldova: 
problema concordanţei valorilor noo-
sferice din cadrul Programului comun 

de cercetare între Academia de Știinţe a 
Moldovei și Fondul Republican de cerce-
tări Fundamentale din Belarus”.

În cadrul direcţiei știinţifi ce al catedrei 
„Filosofi a în contextul știinţei contem-
porane”, conducătorul acesteia, Tudor 
Dumitraș a investigat problematica:   „Fi-
losofi a economică – unitate și sinteză a 
fi losofi ei cu știinţa economică”.

Graţie eforturilor depuse de Tudor Du-
mitraș, catedra „Filosofi e și Politologie” a 
stabilit relaţii de colaborare cu catedrele 
de profi l ale altor universităţi din ţară, prin-
tre care: Institutul de Filosofi e și Drept al 
A.Ș. din Moldova, Universitatea de Stat din 
Moldova, Universitatea de Medicină și Far-
macologie „N. Testimiţeanu”, Universitatea 
Agrară, Universitatea Tehnică, Universi-
tatea Cooperatist Comercială din Moldo-
va, Academia de Poliţie „Ștefan cel Mare”, 
Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale 
din Moldova, Universitatea Pedagogică 
,,I. Creangă”, Chișinău, Universitatea Peda-

Azi clopotele bisericii noastre plâng, 
pentru că însoțesc un om, care, până mai 
ieri, era în mijlocul nostru, un om, care ne 
era drag, și pe care toţi îl apreciam.

Doctor în fi losofi e, specialist în dome-
niul moralei și istoriei fi losofi ei, conferențiar 
universitar, șef catedră ”Filosofi e și politolo-
gie”, autor a peste 57 de lucrări științifi ce, 
Tudor Dumitraș a plecat subit și dureros 
în seara de miercuri,  07 noiembrie 2012, la 
doar 61 de ani împliniţi.

A plecat în lumea umbrelor un slujitor 
fi del al învățămăntului economic superior, 
care, zi de zi, a contribuit la crearea istoriei 
și imaginei Academiei de Studii Economice 
din Moldova, un Promotor al valorilor se-
lecte, lăsînd în urmă o lume atât de văduvi-
tă de ele. Avea secretul lui de a se face auzit, 
înţeles, așteptat și iubit. 

“Foarte sociabil, cu un simţ al umorului 
deosebit, a fost sufl etul oricărei adunări, fi e 

știinţifi ce, fi e de familie, fi e în cercul priete-
nilor. Avea întotdeauna pregătită o vorbă 
bună, o glumă, o explicaţie fi losofi că pen-
tru orice întâmplare, mai bună sau nebună. 
Acesta a fost Tudor Dumitraș”, recunosc, ne-
încrezători în faptul că nu mai este printre 
ei, colegii de muncă.

Pentru studenţii ASEM, lecţiile de fi loso-
fi e aveau farmecul lor. Nu găsești vreunul 
din ei, care să nu știe cine este Tudor Du-
mitraș: «Erau atât de interesante! Dumnea-
lui poseda materia și o reda într-o manieră 
atât de copleșitoare, încât îl admiram cu to-
ţii. Erau o poveste aceste lecţii. Sunt puţini 
profesori, despre care poţi spune aceasta. 
Sunt puţini oameni pe care îi poţi regreta 
cu o durere sinceră și profundă» - recunosc 
studenţii, care și-au așteptat cuminţi profe-
sorul, mult mai mult de 15 minute, în sala 
de curs. Știau că nu va mai veni, dar l-au 
așteptat.

«Era în situaţia și la vârsta la care, în 
lipsa celor dragi, afl aţi departe de casă, 
familie ii era și locul de muncă. Știam că 
trebuie să plece seara la grădină. Nu pre-
supuneam însă că Dumnezeu va decide 
să-l ia în grădina sa» - regretă, îndurerați, 
colegii de la ASEM.

Tudor Dumitraș a fost înmormântat la 
«Cimitirul Armenesc» din capitală.

Să-l rugăm pe bunul Dumnezeu să îl 
așeze în corturile drepţilor, în rândurile 
sfi nţilor, acolo unde nu este durere, nici în-
tristare, nici suspin, iar dacă a greșit cu ceva 
în această viaţă, ne rugăm să îl ierte, și să îl 
odihnească în pace.

Profund îndureraţi: 

Administraţia ASEM,

Catedra Filosofi e şi Politologie, 

Profesorii și studenții ASEM

Colectivul Catedrei Filosofi e și Politologie anunţă cu 
profundă durere trecerea subită și prematură în nefi -
inţă a dlui 

TUDOR DUMITRAȘ 

conferenţiar universitar, doctor în fi losofi e, șeful 
catedrei ,,Filosofi e și Politologie” și exprimă sincere 
condoleanţe familiei, rudelor, colegilor și celor apro-
piaţi.

Colectivul facultăţii Contabilitate, ASEM, deplânge trecerea în nefi inţă a celui 
ce a fost un bun Profesor, Coleg și Prieten 

TUDOR DUMITRAȘ - șef catedră Filosofi e și Politologie.

În aceste momente de adâncă tristeţe suntem alături de familia îndurerată la 
despărţirea prea devreme și prea nedreaptă a celui ce a fost soţ, tată și bunel - 
Tudor Dumitraș. 

Va dăinui mereu în inimile și memoria noastră! 
Dumnezei să-l odihnească!

Colectivul catedrei „Investiţii și Pieţe de 
Capital” exprimă, cu tristeţe și sentimente 
de profundă compasiune, condoleanţe 
Dnei Rodica Hîncu, șef catedră „Investiţii 
și Pieţe de Capital” în legătură cu trecerea 
în lumea celor drepţi a tatălui Dumneaei,

TACU VASILE.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Colectivul facultăţii de Finanţe, ASEM, ex-
primă sincere condoleanţe Dnei Rodica 
Hîncu, șef catedră „Investiţii și Pieţe de Ca-
pital” și familiei îndurerate în legătură cu 
trecerea în nefi inţă a tatălui Dumneaei, 

TACU VASILE.

Dumnezeu să-i odihnească sufl etul și să-l 
așeze în lumea celor drepţi.

Profesorul ASEM, Vasile ȘOIMARU, 
a lansat o nouă carte

COTUL DONULUI, 

O MARE TRAGEDIE 

ROMÂNEASCĂ
Pe 19 noiembrie, la Biblioteca publică 

„Onisifor Ghibu” a fost lansată cartea prof. 
dr. Vasile Șoimaru „Cotul Donului 1942: ero-
ism, jertfă, trădare”.

În numai 100 de pagini, autorul descrie 
tragedia bătăliei de la Cotul Donului de la 
sfârșitul anului 1942, începutul lui 1943, 
în care au căzut eroic 150 de mii de ostași 
români. Autorul a fost inspirat din fi lmul 
„Eroism și jertfă pe frontul de Est”, turnat în 
2010 cu sprijinul Fundaţiei Creștine „Arsenie 
Boca”, fi lm în care veteranul de război Iosif 
Niculescu, de 96 de ani, povestește despre 
cele întâmplate. În anul în curs, prof. dr. Vasi-
le Șoimaru a vizitat acele locuri, punând un 
tricolor la locul de veci al ostașilor români.

Cartea a fost lansată exact în ziua când 
s-au împlinit 70 de ani de la începutul ace-
lui masacru mondial. Ea cuprinde și un 
interviu cu Iosif Niculescu, precum și frag-
mente de romane despre cel de-al Doilea 
Război Mondial. „Armata Română niciodată 
nu și-a închipuit că va cuceri Rusia. Ea a fost 
pe Frontul de Est, ca să dezrobească teri-
toriile românești, Basarabia și Bucovina, și 
să-L ducă înapoi pe Iisus Hristos”, povesteș-
te veteranul Niculescu. 

Potrivit lui Vlad Pohilă, aceasta este o 
carte-lumânare în amintirea celor căzuţi. 
Pe marginea ei au vorbit dr. conf. Lidia Ku-
likovski, istoricii Anatol Petrencu și Anton 
Moraru, scriitoriiul Ion Iachim ș.a. 

Sursă: Timpul.

In memoriam

Tudor DUMITRAŞ gogică “A. Ruso”, Bălţi și a. De asemenea, 
Tudor Dumitraș a iniţiat și a consolidat 
relaţiile știinţifi ce internaţionale cu cate-
drele de profi l din cadrul: ASE (București), 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”(Iași), 
Universitatea de Stat din Moscova, Univer-
sitatea de Stat din Rostov-pe-Don (Rusia), 
Universitatea de Stat din Mordovia (Sa-
ransc, Rusia), Universitatea P. Lumumba 
(Moscova, Rusia), Universitatea Eberhard 
Karls Tubingen (Germania). 

În calitate de membru al Consiliu-
lui coordonator al Asociaţiei filosofi-
lor din Moldova și al redacţiei revistei 
„Moldova și Lumea” a contribuit la pro-
pagarea realizărilor știinţifice în dome-
niul filosofiei. 

Vestea despre moartea lui Tudor Du-
mitraș i-a îndurerat profund pe toţi cei 
care l-au cunoscut și i-au apreciat merite-
le profesionale, competenţa, responsabi-
litatea, inteligenţa, omenia și înţelepciu-
nea. Prin felul lui de a îndruma oamenii, 
a direcţionat nu numai o singură genera-
ţie de cercetători, studenţi și masteranzi 
spre noi înălţimi ale știinţei și spre înalte 
valori spirituale. Personalitate puternică, 
destoinică a neamului nostru, preocupat 
de problematica integrării valorilor etice 
în relaţiile interumane și creșterea calită-
ţii instruirii în învăţământul contemporan 
a contribuit la constituirea intelectualită-
ţii economice prin prisma fi losofi ei.

Colegii și prietenii regretatului profe-
sor deplâng plecarea în nefi inţă a lui Tu-
dor Dumitraș și exprimă adâncă durere 
și sincere condoleanţe familiei și apropi-
aţilor. Tudor Dumitraș și după plecarea sa 
în eternitate, va rămâne o prezenţă con-
stantă, unanim apreciată și respectată în 
mediul academic.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Profund îndureraţi 

colectivul facultăţii „Finanţe”

Pe clopote în vechime scria: 
“Pe cei vii chem, pe morţi plâng, fulgerele frâng”
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