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În perioada 29 noiembrie – 3 decembrie 
echipa feminină de baschet a Academiei de 
Studii Economice din Moldova a avut o de-
plasare la Brașov, susţinând două meciuri 
amicale cu formaţia locală Olimpia (locul 9 în 
Divizia A a campionatului României). Echipa 
ASEM a fost cazată într-un hotel din Poiana 
Brașov. La 1 decembrie, Ziua Naţională a 
României, Vasile Scutelnic, antrenorul for-
maţiei noastre și șeful catedrei de Educaţie 
Fizică și Sport, a participat la o conferinţă de 
presă unde a prezentat o informaţie amplă 
despre activitatea ASEM în general și a cate-
drei conduse în special. Al doilea meci dintre 
Olimpia Brașov și ASEM a fost transmis în di-
rect de postul local de televiziune. Membrii 

delegaţiei noastre au făcut cunoștinţă cu 
profesorul Gheorghe Roșu (83 de ani), legen-
da baschetului românesc. Nea Gică, pentru 
cunoscuţi, este, probabil, cel mai însemnat 

nume din istoria sportului cu mingea la coș 
din Brașov. El a fost cel care a pus piatra de 
temelie a acestei discipline în orașul de la 
Tâmpa, prin formarea, în anul 1953, a echipei 
Progresul Orașul Stalin, care în primul sezon 
de activitate a promovat în Divizia A. El este 
singurul care are peste 20 de titluri de cam-
pion naţional la baschet, la diverse categorii 
de vârstă, fi ind antrenor emerit. „A fost o de-
plasare foarte utilă în perspectiva participării 
în campionatul și Cupa Moldovei. Pe această 
cale ţin să mulţumesc conducerii ASEM în 
frunte cu rectorul Grigore Belostecinic, care a 
facilitat această deplasare. Apropo, vreau să 
subliniez că dl rector a fost conducătorul de-
legaţiei moldovenești la Campionatul Euro-

pean rezervat echipelor feminine de baschet 
din ţările mici care a avut loc vara aceasta”, a 
declarat Vasile Scutelnic. 

După revenire, echipa ASEM s-a înscris în 

lupta pentru titlul naţional. Fetele noastre au 
învins USM cu 61-50 în a treia etapă a Divi-
ziei Naţionale. Finalul meciului a fost incen-
diar. La mijlocul perioadei a patra, gazdele 
s-au apropiat la șase puncte, însă elevele 
lui Vasile Scutelnic au reușit să-și menţină și 
apoi sa-și mărească avantajul, iar la fi nal au 
învins la 11 puncte diferenţă. Cea mai bună 
jucătoare a meciului a devenit Cristina Gon-
dari, de la ASEM, care a înscris 21 de puncte. 
„Ne-am așteptat că vom învinge cu un scor 
mai mare. Am depus un efort enorm ca să 
obţinem măcar acest rezultat. Acum ne pre-
gătim la meciul din cupă”, a declarat Cristina 
Gondari. „Noi ne-am așteptat la așa meci. Dar 
e plăcut de jucat în așa sală. Altfel te simţi”, a 
spus Vasile Scutelnic. Campionatul Moldovei 
la baschet feminin a ieșit în pauză, iar peste o 
săptămână vor avea loc meciurile din semi-
fi nalele Cupei Moldovei în care se întâlnesc 
ASEM – UTM și Femina – USM.

O studentă ASEM, câştigătoarea 
concursului Miss Freedom 
of the World 2012
Irina Boeva, 
studentă în 
anul trei la 
Academiei 
de Studii 
Economice din 
Moldova, a 
ocupat primul 
loc la concursul 
de frumuseţe 
Miss Freedom 
of the World 
2012, fi nala 
căruia a avut 
loc pe 28 
noiembrie în 
Kosovo. Locul 
doi a revenit 
reprezentantei 
Angolei, iar pe trei s-a plasat tînăra din Venezuela. 
În cadrul concursului, tinerele s-au întrecut în arta 
prezentării, etalându-și graţia și talentul. Irina 
Boeva, în vîrstă de 22 de ani, s-a născut la Comrat, a 
absolvit liceul Gavriil Gaidarji, în paralel studiind la 
școala de muzică, pe care a absolvit-o în 2007.   

Chiar dacă Aula nu era plină de stu-
denţi, cei prezenţi s-au arătat interesaţi 
de propunerile companiilor. Majorita-
tea dintre ei sunt studenţii facultăţii de 
Cibernetică. Aceștia spun că astfel de 
evenimnte ar trebui să se facă mai des. 
Alţii ar vrea sa înceapă o carieră în do-
meniu, dar să aibă și un salariu bun. 

Consilierul prim-ministrului pe po-
litici de tineret si tehnologii informaţi-
onale, Tudor Darie, a menţionat că do-
meniul TIC a înregistrat rezultate bune. 
Astfel, bursele din domeniul respectiv 
au crescut cu 40%. “Nu este doar un 
domeniu care aduce bani, este un ele-

ment ce stimulează inovaţia în celelalte 
domenii. Cine își poate imagina secto-
rul bancar fără TIC. E cunoscut că o per-
soană din domeniul TIC este de 6-7 ori 
mai productivă decât ceilalţi”.

Cu toate acestea, managerii com-
paniilor se plâng că nu ajung specialiști 
și au nevoie de persoane califi cate. Tot 
în acest domeniu, angajaţii au cele mai 
mari salarii. În replică, studenţii spun că 
probabil comapniile nu caută destul de 
bine sau în spatele condiţiilor frumoa-
se, se ascunde vreo șmecherie. 

Continuare în pag. 2

Echipa feminină de baschet a ASEM în vizită la Braşov

 Echipele Olimpia Brașov și ASEM Chișinău, întro poză colectivă

 Vasile Scutelnic și Gheorghe Roșu 

Orientare profesională 
în domeniul TIC

ICT Career Orientation, cel mai important eveniment de orientare profesională 
în domeniul IT, a avut loc și la ASEM. Studenţii au avut posibilitatea de a comunica 
direct cu angajatorii, dar și a le pune întrebări mai puţin așteptate. Pentru că, spun 
ei, “noi vrem să îmbinăm utilul cu plăcutul”. Aceasta semnifi când un salariu bun și 
perspective pe măsură. Stand-urile celor mai bune companii au fost instalate in ho-
lul Blocului “A”. Participanţii au oferit consultaţii studenţilor interesaţi de TIC.

În urma jurizării dosare-
lor depuse pentru suplinirea 
funcțiilor de membri titulari ai 
Academiei de Științe a Repu-
blicii Moldova la 10 specialități, 
Adunarea Generală a AȘM a dis-
pus, pe 6 decembrie,  acordarea 
titlului de academician la spe-
cialitatea Economie lui Grigore 
Belostecinic. 

Acordarea celor 10 titluri de 
membri titulari și 11 - de mem-
bri corespondenți ai AȘM s-a de-
cis la cinci luni după anunțarea 
concursului pentru cele 21 
de posturi vacante. Între timp 
candidații și-au înaintat dosare-

le, greutate constituind meritele 
obținute în domeniul cercetă-
rii științifi ce, dar și aprecierea 
pretendenților de către înalte 
foruri academice din țară și de 
peste hotare.

„Aduc sincere multumiri ce-
lor care mi-au susținut candida-
tura pentru participare la acest 
prestigios concurs.  Consider că 
este o apreciere a rezultatelor 
mele obținute în cei aproape 30 
de ani de activitate în domeniul 
științei economice și pedagogiei, 
dar și o dovadă a schimbării ati-
tudinii față de știința economică 
în cadrul AȘM. Acest nou statut 

mă obligă  să mă dăruiesc total-
mente, să depun eforturi și mai 
mari întru susținerea și promo-
varea științei și învățământului 
economic în Republica Moldo-
va.  Îmi doresc o implementare 
mai activă a tuturor celor care 
fac cercetare economică în re-

alizarea cu succes a reformelor 
economice în țara noastră. Or, 
așteptările societății sunt foarte 
mari, iar noi, la rându-ne, trebu-
ie să le satisfacem, ba chiar să le 
depășim speranțele legate de 
un trai decent”, a specifi cat Gri-
gore Belostecinic.

Grigore Belostecinic este noul  membru titular 
al AȘM la specialitatea Economie

Susținut de înalte foruri și personalități notorii din țară și de 

peste hotare, rectorul ASEM, Grigore Belostecinic a devenit mem-

bru titular al AȘM la specialitatea Economie,  în urma unui concurs 

anunțat în premieră pentru suplinirea postului respectiv.  „Aceas-

ta mă obligă să mă dăruiesc totalmente susținerii și promovă-

rii științei și învățământului economic în Republica Moldova”, 

menționează academicianul Grigore Belostecinic. 



Curierul Economic2 nr. 14 (222), 13 decembrie 2012ACTIVITATEA ASEM

COLEGIUL REDACŢIONAL:

 Redactor șef:  Andrei PRODAN
 Reporteri: Corina MOROZAN, Alina CODREANU,  Gheorghii CIOLAC,  
        Victoria SAMOHIN, Nicolai CERESCU, Cristina COSTEŢCHI

  
 Paginare: Victor PUŞCAŞ

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

Tipărit la tipografi a „Prag-3”            Comanda nr.  2714

”Profesioniști și Debutanți” (”Job 
Shadow Day” sau ”Discipoli pentru 
o zi”) reprezintă un parteneriat în-
tre comunitatea de afaceri și mediul 
educațional, destinat facilitării ac-
cesului elevilor la un loc de muncă. 
Evenimentul presupune afl area, pe 
durata unei singure zile a unui sau 
a mai multor liceeni în cadrul unei 

companii/instituții sau organizații, 
aceștia devenind ”umbra” unuia 
dintre angajați. Astfel, elevii văd pe 
viu ce implică anumite specialități 
din domeniul ales, afl ă despre 
responsabilități, îndatoriri și munca 
în echipă.

155 de elevi din clasele a X-a a 
XII-a din 30 de licee, din 12 raioane 
din republică, 32 de profesori și 28 
de companii și instituții au partici-
pat la a treia ediție a programului 
internațional de orientare profesio-
nală Job Shadow Day.

La eveniment, au participat cu 
interes atât companii private, cât și 
instituții publice, cum ar fi : Ministe-
rul Educației al RM, Linella, Leogrand 
Hotel&Convention Center, Moldova 
Agroindbank, StarNet, East Europe 
Consulting Associates, Comoda, 
Voiaj International, Bons Offi  ces, 
Teleradio Moldova, Publika, Jurnal 
TV, Coca Cola, Magenta Consulting, 
Creator Iu. Borș, Zorile, Hotelul Vila 
Verde, Orange, Gas Natural Fenosa, 
Departamentul de carabineri al Mi-
nisterului Afacerilor Interne, Banca 

de Economii, Judecătoria sectorului 
Botanica și Rîșcani, Moldcell, Revi-
outsourcing, Simpals, Teatrul ”Ginta 
Latina”, Centrul Sănatății Familiei 
”Galaxia” etc.

Festivitatea de încheiere a 
evenimentului s-a desfășurat la 
Leogrand Hotel & Convention 
Center, unde elevii, profesorii și 

reprezentantii companiilor parti-
cipante au împărtășit din impre-
siile și experiența acumulată în 
timpul zilei. 

La eveniment, au participat Maia 
Sandu, Ministrul Educației al RM, 
Maria Railean, reprezentant al Minis-
terul Tineretului și Sportului al RM, 
Cristina Drumea, specialist ANOFM. 

Maia Sandu, Ministrul Educației 

Sfârșit. Început în pag. 1

Evenimentul este dedicat stu-
denţilor de la facultăţile cu profi l IT 
și își propune să le ofere acestora 
repere utile privind direcţiile de ca-
rieră pe care le pot urma, sugestii 
referitoare la oportunităţile de dez-
voltare pe care le pot accesa și reco-
mandări valoroase privind acţiunile 
pe care trebuie să le întreprindă în 
vederea măririi șanselor de angajare 
la absolvire.

Veaceslav Cunev, președintele 
Asociaţiei Companiilor Private, a în-
curajat studenţii să aplice pentru o 
carieră în IT. “Avantajul domeniului 
este că poţi lucra déjà din primul 
an de studii. E domeniul care se 
schimbă extreme de repede. Chiar 
și acum, n-am reușit să începem și 
déjà o poza cu noi toţi este postată 
pe facebook”.

La deschiderea ofi cială au parti-
cipat rectorul ASEM, Grigore Belos-
tecinic, Tudor Darie, consilierul Prim-
ministrului pe politici de tineret si 
tehnologii informaţionale și Vea-
ceslav Cunev, președintele Asocia-
ţiei Naţionale a companiilor private 
din domeniul TIC. 

Grigore Belostecinic a venit cu o 
propunere spre fi nalul deschiderii 
ofi ciale. Aceasta constă în organiza-

rea a încă unui astfel de eveniment, 
după sărbători, motivând că acum 
studenţii sunt în sesiune și nu prea 
au timp liber acum. “Aveţi șanse re-
ale de a vă realiza acasă, să vă găsiţi 
job-ul potrivit aici”.

Agenda evenimentului a inclus 
sesiuni de orientare în carieră ofe-
rite de către companii de top din 
Moldova: Endava, Allied Testing, 
Trimetrica, Microsoft, Red Sky, 
Simpals, StarNet, Cedacri Interna-
tional, care angajează sute de ab-
solvenţi anual.

De asemenea, studenţii au avut 
posibilitatea să comunice cu poten-
ţialii angajatori în cadrul comparti-
mentului de prezentare a compani-
ilor, desfășurat în holul academiei și 
să afl e mai multă informaţie despre 
profi lul acestora, oportunităţile de 
stagiere, condiţiile de angajare.

Evenimentul “ICT Career Orienta-

tion” este organizat al treilea an con-
secutiv. La ediţia desfășurată în 2011 
au participat circa 400 de studenţi.

Evenimentul este organizat de 
Asociaţia Naţională a Companiilor 
Private din Domeniul TIC în partene-
riat cu Guvernul Republicii Moldo-
va și cu suportul Proiectului USAID 
CEED II.

Corina MOROZAN

Profesioniști și Debutanţi la a treia ediţie

Orientare profesională 
în domeniul TIC

JURNALIST, ECONOMIST, AVOCAT ȘI MEDIC: 
cele mai cerute meserii de către elevii la Job Shadow Day 2012

Vineri, 30 noiembrie curent, a avut loc cea de-a treia ediție a evenimen-

tului ”Profesioniști și Debutanți”, organizat de AO ”Junior Achievement 

Moldova” în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului din Moldo-

va, Ministerul Educației, Leogrand Hotel & Convention Center, Linella și 

Fundația “Familia Sturza” și Academia de Studii Economice din Moldova.

al RM a menționat, în discursul 
ținut că ”pentru o carieră de suc-
ces, sunt necesare, în primul rând, 
cunoștințele, iar astfel de proiecte 
cum este Profesioniști și Debutanți 
facilitează accesul tinerilor în acti-
vitatea unei companii sau instituții, 
iar elevii înțeleg în ce constă o zi de 
lucru obișnuită a unui specialist din-
tr-un domeniu sau altul”.

”Acest fel de activități ar merita 
să se desfășoare în continuare și mai 
des, deoarece ajută mult în decide-
rea viitoarei profesii”, a afi rmat Aba-
bii Cristian, de la Liceul Teoretic ”M. 
Eminescu”, din Chișinău.

”Participarea la evenimentul ”Job 
Shadow Day” m-a ajutat să clarifi c și 
să stabiliesc obiectivele profesiona-
le și să-mi pun scopuri bine deter-
minate în atingerea țelului de a găsi 
un job în domeniul IT”, a spus Bocla 
Victor de la Liceul Teoretic ”D. Cante-
mir”, or. Edineț.

”Am încercat și noi să le explicăm 
ce înseamnă o bancă, ce se face într-
o bancă, care sunt acele profesii sau 
ocupații care sunt necesare pentru 
orice bancă, pregătirea persoanelor, 
ceea ce, în opinia noastră, ar putea 
să le ajute pe viitor, ca să se aprecie-
ze mai bine ce ar dori. Elevii au fost 
repartizați în 3 departamente: resur-
se umane, departamentul juridic și 
cel dintr-o fi lială care practic comu-
nică zilnic cu clienții”, a menționat 
Eugen Josan, director resurse uma-
ne, BC Moldova Agroindbank. 

Job Shadow Day este un pro-
iect internațional, evenimente si-
milare se desfășoară anual în mai 
multe ţări din Europa, în SUA, Ca-
nada și Japonia.

Alina CODREANU
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Începând cu 1 septembrie 2013, instituţiile 
de învăţământ din Republica Moldova urmează 
să se bucure de independenţă fi nanciară depli-
nă. Noul sistem va da posibilitate instituţiilor 
de învăţământ superior să gestioneze resursele 
fi nanciare proprii în mod autonom, în paralel cu 
sursele alocate din bugetul de stat pentru co-
manda de stat de pregătire a specialiștilor, con-
form cerinţelor pieţii muncii.

SIMULARE
Loretta Hadrabura, viceministra Educaţiei, 

a menţionat că autonomia fi nanciară va fi  im-
plementată în câteva etape. „Timp de doi ani se 
va simula formula de alocare a mijloacelor per 
student conform unor coefi cienţi de echivalare 
pe forme de învăţământ, niveluri și domenii de 
formare profesională. De exemplu, pentru viito-

rii actori, muzicieni se cheltuie mai mulţi bani 
pentru întreţinere, în timp ce pentru profesiile 
pedagogice, mai puţin. Acum, pentru fi ecare 
student, indiferent de facultatea în care învaţă, 
statul cheltuie în medie anual câte 15600 de lei”, 
a comunicat ofi cialul. Universităţile vor fi  moni-
torizate de două structuri obligatorii: un consiliu 
format din experţi din afara mediului academic și 
o comisia de etică.

AUTONOMIE CU RESTRICŢII
„Deși se spune că este autonomie completă, 

la unele componente nu este chiar așa. Astăzi, 
de exemplu, dacă vrem să închidem o facultate, 
cerem autorizaţia ME. În SUA nu există o aseme-
nea structură ca ME. Proiectul de autonomie este 
o copie a celui american, dar trebuie ajustat la 
condiţiile RM”, a declarat pentru JURNAL, Nicolae 
Chicuș, rectorul Universităţii Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă”.

„Doi ani în urmă, când au început discuţiile 
reale despre autonomia universitară, au fost pro-
puse trei tipuri de autonomie: mai largă decât 
avem noi astăzi, lărgită și deplină. S-a ales cea 
lărgită”, explică Chicuș.

ALEGEREA BĂNCILOR
Acesta susţine că cea mai mare provocare 

va fi  alegerea băncilor în care să depună banii. 
„Până acum, sursele fi nanciare erau depuse la 
Trezoreria de Stat și statul era responsabil în ca-
zul unei crize economice. În momentul în care se 
întâmplă ceva cu o bancă, statul nu mai răspun-
de, ci universitatea”, explică acesta.

În același timp, Chicuș spune că până se va 
discuta despre mărirea taxelor de studii, sta-
tul trebuie să elaboreze metodologia calculării 
cheltuielilor. După aceasta, senatul instituţiei 
va stabili o nouă taxă. „Instituţia va decide cum 

să acţioneze în continuare: să menţină taxele la 
nivel acceptabil, pentru a crește studenţi care să 
asigure necesităţile societăţii sau va rămâne cu 
mai puţini”, susţine rectorul.

MAI PUŢINI PROFESORI 
UNIVERSITARI

Primii doi ani, situaţia va rămâne neschimba-
tă la capitolul cadrelor didactice. În momentul în 
care vor fi  repartizaţi banii per student, vor fi  in-
troduși și anumiţi coefi cienţi, în funcţie de numă-
rul de studenţi în universitate, situaţia s-ar putea 
schimba. „Vom comasa unele grupe în care înva-
ţă șapte persoane, pentru că nu vom avea bani să 
le întreţinem. Asta va însemna și demiterea unor 
profesori universitari”, spune cu regret acesta.

Grigore Belostecinic, rectorul Academiei de 
Studii Economice din Moldova (ASEM), susţine, 

la rândul său, că autogestiunea fi nanciară va 
ușura cu mult procesul de repartizare a banilor. 
„Până acum întâmpinam difi cultăţi mari. Banii in-
stituţiei de învăţământ, indiferent de sursele de 
provenienţă, erau consideraţi bani publici. Erau 
gestionaţi prin intermediul Trezoreriei de Stat, a 
Ministerului Finanţelor”, spune rectorul.

TAXE DE DOUĂ ORI MAI MARI?
„Mărimea taxelor depinde de cheltuielile pe 

care le suportă universităţile. Dacă ar fi  ca noi să 
percepem astăzi de la studenţi taxe la nivelul la 
care cheltuim, atunci ar trebui să le majorăm de 
două ori”, susţine rectorul ASEM.

Pe de altă parte, Belostecinic susţine că se 
observă deja o scădere a numărului de studenţi. 
„Ca să ne menţinem pe linia de plutire și să fi m 
atractivi nu doar pentru studenţii moldoveni, 
trebuie să le permitem instituţiilor de învăţă-
mânt să facă ceea ce pot în condiţii de concuren-
ţă, să supravieţuiască cele mai bune, să-și asume 
riscuri, să investească cum găsesc de cuviinţă 
etc.”, explică acesta.

CONCURENŢĂ LA NIVEL 
INTERNAŢIONAL

„Ne dorim studii de calitate, profesori instru-
iţi, condiţii bune de trai pentru studenţi, cămine 
reparate și bine dotate. Toate acestea fi e le oferă 
statul, fi e le achită benefi ciarii noștri, fi e fi rmele 
private. Un număr mare de studenţi benefi ciază 
de burse oferite de agenţi economici. Am vrea să 
ajungem la situaţia în care agenţii economici vor 
conștientiza că, odată cu susţinerea oferită uni-
versităţilor, vor putea benefi cia de cadre califi ca-
te”, spune Belostecinic.

Marina LIŢA

Jurnal de Chişinău

Miercuri, 5 decembrie curent, membrii ,,EuroClub 
ASEM’’ l-au avut ca invitat pe Tudor Darie, consilier al 
Prim-ministrului Republicii Moldova pe politici de tineret 
și tehnologii informaționale. Chiar de ziua lor, zi Inter-
naţională a Voluntarilor, eurocluberii au discutat teme 
precum promovarea inţiativelor inovatoare ale tinerilor, 
aprobarea standardelor de implementare a Legii Volun-

tariatului și altele. Adoptarea legii sus-numite ar permite, 
eventual, ca activitatea de voluntariat să fi e considerată 
drept perioadă de experienţă la angajare, oferind, toto-
dată și credite la universitate. 

 De asemenea, invitatul Tudor Darie a evidenţiat ne-
cesitatea unei politici active de tineret. Aceasta presupu-
ne efortul conjugat al instituţiilor statului în crearea unui 
mediu în care tinerii din ţara noastră să poată benefi cia 
de studii de calitate, de un loc de muncă bine plătit, să-
și poată dezvolta propria afacere, ulterior realizându-se 
ca personalitate. Membrii ,,EuroClub ASEM’’ s-au convins 
incă o dată că tinerii de astăzi trebuie să își păstreze crea-
tivitatea, să-și dezvolte spiritul de echipă și să se implice 

cât mai activ în activităţi extracurriculare.
 Dovedindu-se foarte receptiv, consilierul în proble-

me de tineret și tehnologii informaţionale a dezvăluit 
care sunt realizările Moldovei la acest capitol, cum ar fi  
implementarea proiectului de e-guvernare, lansarea 
semnăturii digitale și altele. Acesta a mai informat stu-
denţii despre lansarea recentă a unui proiect fi nanţat de 

Comisia Europeană destinat instrurii si angajării tinerilor. 
Prin proiectul în valoare de 2 milioane de euro circa 200 
de tineri din Republica Moldova vor avea posibilitatea să 
se angajeze în sectorul de stat și cel privat, iar alţi 600 vor 
fi  instruiţi în domeniul antreprenorial. 

 Membrii euroclubului speră să organizeze încă 
multe alte întâlniri de acest gen cu tineri care au mers 
pe calea voluntariatului, ajungând oameni de succes și 
care pot împărtăși peste ani și altora fărîme din expe-
rienţa personală.

 Olga URSU,

 REI, EuroClub ASEM 

Studiile superioare sunt menite pen-
tru a crea specialiști califi caţi în diferite 
domenii, astfel și ASEM, cu fi ecare an 
oferă noi braţe de muncă, oameni cio-
pliţi cu iscusinţă de profesori și de mediul 
în care se afl ă, căci, îmi place să spun că 
studiile nu ne oferă doar cunoștinţe teo-
retice, ele reprezintă conjunctura în care 
noi creștem nu doar profesional, dar și 
personal. Această serie de articole vine 
în întâmpinarea celor care își doresc să 
cunoască în adaos programei acade-
mice și să înveţe din experienţa unor 
persoane de succes. Fiind încurajaţi de 
către Decanul facultăţii Business și Ad-
ministrarea Afacerilor, doamna Solcan 
Angela, căreia îi aparţine idee de a pre-
zenta cele mai bune cărţi de afaceri, voi 
încerca să vă redau cât mai succint și 
intrigant despre o carte de business care 
merită citită. Am decis să începem acest ciclu cu celebra 
cartea scrisă în de Dale Carnegie, „Secretele succesului. 
Cum să vă faceţi prieteni și să deveniţi infl uent”.

Dale Carnegie s-a născut la 24 noiembrie 1888 la o 
fermă săracă din Missouri și s-a stins din viaţă la 1 noiem-
brie 1955, la Forest Hills, New York, în plină glorie. Este 
unul dintre deschizătorii de drum în domeniul „artei“ vor-
birii în public și unul din cei mai apreciaţi autori de litera-
tură motivaţională.

Autorul împarte cartea în 4 compartimente. În pri-
mul oferă 3 tehnici fundamentale de a te purta în lume. 
Urmează prezentarea a șase modalităţi de a deveni 
agreabil. În cel de al 3-lea compartiment, Dale Carne-
gie expune cele 12 principii, aplicarea cărora ne va aju-
ta să ne impunem punctul nostru de vedere. Ultimul 
compartiment este dedicat celor 9 sfaturi pentru a fi 
un conducător adevărat, printre care: ”Cum sa criticaţi 
fără a vă atrage ura”, ”Cum sa propulsaţi oamenii spre 
succes” etc. 

Atenţia deosebită pentru detalii și maniera de a scrie 
transformă această carte în una din cele care se citesc 
cu creionul în mâna, pentru a accentua și a fi xa în minte 

lucruri esenţiale pentru a avea 
succes în afaceri și relaţiile per-
sonale.

Astfel am citit-o eu și cred 
că mi-am notat aproape tot de 
acolo, de aceea voi reda câteva 
idei, care spun unii cititori „Mi-
au deschis minţile!“:

- Poţi obţine tot 
ce-ţi dorești în viaţa aceasta. 
Și toate acestea pot fi  reale 
din simplu motiv ca ai apreci-
at sincer alţi oameni. În același 
timp nu încerca să manipulezi 
oamenii să facă ceva ce ţi-ar 
aduce benefi ciu doar ţie, și ar fi  
în detrimentul acestora. Pe ter-
men lung toate acestea se pot 
întoarce împotriva ta.

- Fii un bun ascultător, în-
curajează-i pe ceilalţi să vorbească despre ei însuși. De 
multe ori clientul iritat, angajatul nemulţumit nu-și do-
resc de fapt decât un ascultător prietenos și înţelegător, 
faţă de care pot să spună exact ce au pe sufl et.

- Reţine că numele cuiva este pentru el cea mai dulce 
muzică ce-i poate mângâia auzul.

- Dacă nu ai dreptate, recunoaște aceasta deschis 
și hotărât. Acest lucru dezarmează dușmanii și reduce 
efectul atitudinii defensive. În plus e mai ușor să îţi su-
porţi autocritica decât să auzi reproșurile venind de la 
altcineva.

- Sincer încearcă să vezi lucrurile din punctual de 
vedere al interlocutorului. Nu-i spune niciodată că gre-
șește. Critica nu face decât să demoralizeze și să creeze 
tensiune, fără a aduce rezultate de durată.

Cred că dacă aș continua, într-adevăr, aș transpune 
această cartea, de aceea vă îndemn să o citiţi, aici veţi 
găsi secrete adevărate, tactici care vă vor ajuta să aveţi 
ceea ce vă doriţi. 

O ultimă întrebare: “Cunoaște-ţi vre-o persoana pe 
care aţi vrea s-o schimbaţi? Da? Perfect! De ce nu aţi 
începe cu dumneavoastră înșivă?” (Dale Carnegie)

Cristina RUSSU, BA 114

Cele mai bune cărţi de afaceri care merită citite

CUM SĂ VĂ FACEŢI PRIETENI 

ȘI SĂ DEVENIŢI INFLUENT

EuroClub ASEM în paşi de voluntariat

AUTONOMIA UNIVERSITĂŢILOR  
studenţi califi caţi, dar mai puţini profesori

Intenţia Ministerului Educaţiei de a face universităţile mai competitive ar pu-
tea provoca fuzionarea unor instituţii de învăţământ și dispariţia altora. Autono-
mia fi nanciară pentru instituţiile de învăţământ superior este susţinută de către 
rectorii universităţilor. Aceștia susţin însă că autonomia acordată este una restric-
tivă. Intenţia Ministerului Educaţiei (ME) de a face universităţile mai competitive 
poate duce la fuzionarea unor instituţii de învăţământ și la dispariţia altora.
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1 DECEMBRIE
Banari Ion, colaborator ASEM
Cazacinschi Eudochia, colaborator ASEM
Cotorobai Lidia, metodist Facultatea “FINANŢE”

2 DECEMBRIE
Ciobanu Vera, inginer progr.
Prunean Maria, contabil coordonator
Studzinscaia Svetlana, specialist princ. Secţia “Bibliografi e”

3 DECEMBRIE
Calina Olga, lector univ. Catedra “Limbi Moderne Aplicate”
Gurschi Inga, metodist cordonator
Magari Grigore, colaborator ASEM 
Melinte Ion, colaborator ASEM 

4 DECEMBRIE
Cioară Eugenia, dispecer superior Facultatea “CONTABILITATE”
Suhaiţchi Ion, mecanic șef

5 DECEMBRIE
Mura Anastasia, colaborator ASEM
Roșca Tudor, colaborator ASEM 

6 DECEMBRIE
Gudima Ana, șef secţie Centrul Multimedia
Rapcea Vitalie, lector univ. Catedra “Marketing și Logistică” 

7 DECEMBRIE
Chirica Zinaida, colaborator ASEM
Grama Cristina, colaborator ASEM

8 DECEMBRIE
Axente Victor, șef laborator “Multimedia”
Strah Aliona, colaborator ASEM 

9 DECEMBRIE
Bologan Anton, lector sup. univ. Catedra “Tehnologii Informaţionale”
Bostan Vera, colaborator ASEM
Sanduţa Svetlana, șef serviciu DOTARE-APROVIZIONARE

10 DECEMBRIE
Balan Aliona, conferenţiar univ. Catedra “Teorii și Politici Economice”
Cușmaunsă Rodica, conferenţiar univ. Catedra “Contabilitate și Audit”

12 DECEMBRIE
Bacimanova Nadejda, asistent univ. Catedra “Limbi Moderne Aplicate”
Caravaev Andrei, colaborator ASEM
Stratevici Silvia, laborant superior Catedra “Contabilitate și Audit”

13 DECEMBRIE
Abramihin Cezara, conferenţiar univ. Catedra “Management Social” 
Pepelea Maria, colaborator ASEM
Pîrău Silvia, lector univ. Catedra “Educaţie Fizică și Sport”

15 DECEMBRIE
Feuraș Evghenia, profesor univ. Catedra “Teorii și Politici Economice”

16 DECEMBRIE
Boje Iulia, colaborator ASEM
Caun Victor, profesor univ. Catedra “Marketing și Logistică”
Cegodari Mariana, laborant Catedra “Investiţii și Pieţe de Capital”
Cornilov Nicolae, colaborator ASEM
Creţu-Bordian Irina, laborant superior Catedra “Gândire Economică Demo-
grafi e și Geoeconomie”
Gîsca Nadejda, lector univ. Catedra “Limbi Moderne Aplicate”

17 DECEMBRIE
Burlacu Manuela, conferenţiar univ. Catedra “Tehnologii Informaţionale”
Golban Elena, functionar serviciu pașapoarte
Muntean Neli conferenţiar univ. Catedra “Analiza Activităţii Economico-Fi-
nanciare”

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.

În perioada 22 noiembrie – 20 decembrie în cadrul 
Academiei de Studii Economice din Moldova se desfă-
șoară ediţia a II-a a Academiadei, competiţie rezerva-
tă cadrelor didactice și colaboratorilor ASEM. Cele opt 
echipe își măsoară puterile la cinci probe sportive. Deja 
s-au disputat competiţiile la volei, tenis de masă și joc 
de dame (în program mai sunt incluse competiţii la șah 
și badminton). La competiţia de volei pe podiumul de 
premiere au urcat echipele Facultăţilor de Business și 
Administrarea Afacerilor, Relaţii Economice Internaţi-
onale și Secţiei de Administrare și Gospodărire. Repre-
zentanţii Facultăţii de Finanţe au câștigat turneul de joc 

de dame. Ei au fost urmaţi de echipa Facultăţii de Ci-
bernetică și Secţia de Administrare și Gospodărire. Un 
interes deosebit a trezit competiţia de tenis de masă. 
Pe locul întâi s-a clasat echipa Departamentului de In-
formatică, în componenţa: Anatolie Moraru, Ion Linga 
și Silvia Gherold. Un salt enorm în clasament (după pre-
cedentul loc 8) l-a făcut echipa facultăţii de Cibernetică 

(Vladimir Balcan, Stas Vetricean, Alina Bobeică). Cu două 
trepte mai sus (de pe locul 5) a pășit pe locul 3 echipa 
facultăţii „BAA” (Marina Coban, Oleg Melnic, Serghei Ser-
duni). În continuare echipele s-au clasat în următoarea 
ordine: 4. Secţia de Administrare și Gospodărire (Ion Su-
haiţchi, Anatol Ionașcu, Zinaida Baranschi); 5. Facultatea 
„CON” (Mihail Manoli, Pavel Tostogan, Ala Cojocaru); 6. 
Facultatea „FB” (Anatol Ţugulischi, Andrei Petroaia, An-
gela Pîrlog, Aliona Zubic); 7. Facultatea „EMREI” (Iacob 
Cucoș, Mihai Hachi, Ludmila Istrati); 8. Facultatea „EGD” 
(Gheorghe Postolachi, Silvia Pîrău). „Anul acesta echipele 
s-au arătat cu o pregătire fi zică și tehnică mai înaltă decât 
anul precedent. Chiar dacă nu toate echipele erau cu ace-
lași nivel de pregătire, competiţia a fost foarte interesan-
tă și emotivă. În fi ne a câștigat cel mai puternic. În acest 
context sportul ţine de următorul adevăr: “Principalul nu 
este victoria – ci participarea”, a declarat arbitrul principal 
Valentina Feraru, maestru al sportului din URSS, lector 
superior. 

ACADEMIADA ASEM 2012

 Campionii Academiadei-2012 la joc de dame

 Variante, combinaţii, decizie

 Departamentul de Informatică - Echipa Campioană la 
tenis

 Facultatea BAA - locul III la tenis  CON - lovitura de atac

 Facultatea CIB - Echipa vicecampioană la tenis

 Medaliaţii cu argint al Academiadei-2012 la joc de dame

 O situaţie încordată
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18 DECEMBRIE

Cotorobai Tatiana, economist SERVICIUL “Planifi care Economică și Finanţe”

19 DECEMBRIE
Olaru Nicolae, intendent
Pîrlog Angela, lector univ. Catedra “Limbi Moderne Aplicate”
Spataru Raisa, inginer progr.

21 DECEMBRIE
Gameţchii Andrei, conferenţiar univ. Catedra “Cibernetică și Informatică 
Economică”
Hîncu Rodica, profesor univ. Catedra “Investiţii și Pieţe de Capital” 

22 DECEMBRIE
Dodonu Ana, colaborator ASEM
Solcan Angela, conferenţiar univ. Catedra “Management”

23 DECEMBRIE
Brașovan Irina, asistent univ. Catedra “Limbi Moderne Aplicate”
Cartamîșev Ghennadi, inginer telecomunicaţii
Popovici Angela, conferenţiar univ. Catedra “Contabilitate și Audit”
Tăbăcaru Svetlana, tehnician p/u evidenţa
Ţapcov Varvara, lector sup. univ. Catedra “Tehnologii Informaţionale”

24 DECEMBRIE
Aramă Raisa, laborant superior Catedra “Relaţii Economice Internaţionale”
Demcenco Corina, lector sup. univ. Catedra “Limbi Moderne de Afaceri”
Demerji Ilie, conferenţiar univ. Catedra “Drept Privat”
Ixari Aliona, lector sup. univ. Catedra “Limbi Moderne Aplicate”
Olaru Dusea, șef ofi ciu Secţia “Completare Evidenţă”

25 DECEMBRIE
Agafi ţă Vladimir, lector sup. univ. Catedra “Statistică și Previziune Econo-
mică”
Gherjavca Anatolie, colaborator ASEM
Negru Virginia, inginer progr. 

27 DECEMBRIE
Cernat Veronica, lector univ. Catedra “Management”
Gorcea Boris, intendent
Iarovaia Alla, specialist princ. Secţia “Bibliografi e”
Negru-Coșeru Alina, asistent univ. Catedra “Drept Public”

28 DECEMBRIE
Fratescu Tatiana, colaborator ASEM
Lozan Tatiana, laborant superior Catedra “Statistică și Previziune Eco-
nomică”
Socolov Vasile, colaborator ASEM 

29 DECEMBRIE
Conencov Olga, lector sup. univ. Catedra “Investiţii și Pieţe de Capital”

30 DECEMBRIE
Cara Elena, conferenţiar univ. Catedra “Teorii și Politici Economice”
Paveluc Alexandr, inginer progr.

31 DECEMBRIE
Liulin Mihail, tehnician SISTEM 

Pe 10 decembrie 2012, Centrul de 
Informaţii Universitare (CIU) a anunţat 
fi naliștii celei de-a treia ediţii a proiec-
tului social „Burse Suplimentare pen-

tru Tinerii din Familii Dezavantajate”. 
În concursul, din anul acesta, au partici-
pat 192 de studenţi - bursieri ai ediţii-
lor precedente ale proiectului, din anii 
de studii II și III, secţia zi, de la 21 de in-
stituţii de învăţămînt superior din ţară. 
În rezultatul evaluării dosarelor depuse 
pentru concurs, de către Comisia de Ex-
perţi Independenţi, nominalizată în ca-
drul programului, au fost selectaţi 123 

de fi naliști, dintre care 18 studenţi au 
benefi ciat de burse anuale în valoare 
de a cîte 1500 USD, 26 de studenţi au 
benefi ciat de burse anuale în valoare 
de a cîte 1000 USD și 79 de studenţi 
au benefi ciat de burse anuale sociale 
în valoare de a cîte 500 USD. Valoarea 
totală a burselor oferite în acestă ediţie 
constituie 92500 USD.

Proiectul „Burse Suplimentare pen-
tru Tinerii din Familii Dezavantajate” 
a fost lansat în aprilie 2010 de către 
Centrul de Informaţii Universitare și 
este organizat cu suportul financiar al 
Fondului de Urgenţă/ Fundaţiile pen-
tru o Societate Deschisă și, administrat 
local prin intermediul Fundaţiei So-
ros-Moldova, fiind susţinut și de către 
Ministerul Educaţiei și de Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei 
din RM. Pentru realizarea proiectului, 
pe perioada anilor 2010 – 2012, Fondul 
de Urgenţă a oferit un grant în valoare 
de 659101 USD. Începînd cu anul 2011, 
programul a beneficiat de un suport fi-
nanciar suplimentar, oferit de către BC 
„Moldova Agroinbank” SA, care a deve-
nit partener oficial al proiectului. Gran-
tul în valoare de 66500 USD oferit de 
către BC „Moldova Agroindbank” SA,  
pe perioada ultimilor două ediţii ale 
proiectului, a contribuit la majorarea 
numărului de burse oferite în cadrul 
concursului.

Obiectivele programului în cau-
ză sunt atît oferirea de burse unice cu 
valoarea maximă de pînă la 1500 USD 
tinerilor dezavantajaţi, cît și asigurarea 
suportului informaţional necesar pentru 
integrarea acestor tineri în societate prin 
desfășurare de prezentări și seminare, 
organizate de către CIU, în colaborare 

cu reprezentanţi ai sectorului asociativ și 
privat din Moldova.

Grupul ţintă al iniţiativei în cauză 
sunt tinerii dezavantajaţi în sensul ac-
cesului la serviciile educaţionale de ca-
litate, care provin din familii cu venituri 
modeste, din familii cu mulţi copii, care 
sunt orfani sau se afl ă sub tutelă, și/sau 
cu dizabilităţi, tineri atît din zonele urba-
ne, cît și din cele rurale.

În cadrul celor trei ediţii anuale orga-
nizate, 1021 de studenţi au aplicat con-
cursului, dintre care 713 de studenţi au 
devenit fi naliști și au benefi ciat de burse 
anuale în valoare totală de 632500 USD. 

Ediţia curentă a proiectului este ul-
tima ediţie implementată cu suportul 
fi nanciar al Fondului de Urgenţă, parte-
nerul care a susţinut această iniţiativă 
timp de 3 ani.  Astfel, pentru acest an, a 
fost planifi cată elaborarea unei broșure-
ghid, ce cuprinde materialele prezenta-
te în cadrul seminarelor informative or-
ganizate pe parcursul celor trei ediţii ale 
proiectului, care va fi  transmisă tuturor 
studenţilor bursieri ai programului. Ghi-
dul include sugestii de scriere a unui CV 
și a unei scrisori de intenţie, aspecte ce 
ţin de interviu și strategii efi ciente de an-
gajare în cîmpul muncii, precum și altă 
informaţie utilă. 

Victor Ursu, Director Executiv al 

Fundaţiei Soros-Moldova: „Fiecare 
merită o șansă pentru a-și urma visuri-
le. Susţinerea fi nanciară directă oferită 
prin Fondul de Urgenţă, creat de George 
Soros în 2009, ajută studenţii să-și înde-
plinească dorinţele. Prea des studenţii 
sunt opriţi de barierele fi nanciare când 
își doresc să facă studii superioare. Sun-
tem bucuroși că prin această susţinere 
am reușit să eliminăm obstacolele fi nan-
ciare înfruntate de peste 700 de studenţi 
din Republica Moldova. A fost nu doar o 
investiţie în viitorul acestor băieţi și fete, 
ci și în viitorul ţării noastre”.

Marcel Teleucă, Vicepreședintele 

Comitetului de Conducere al BC „Mol-

dova Agroinbank” SA: „Implicarea 
Moldova Agroindbank în cauzele comu-
nităţii constituie parte integrantă a Res-
ponsabilităţii Sociale Corporative, dar 
și a politicii de activitate în ansamblu a 
instituţiei noastre. Sprijinind al doilea an 

consecutiv Programul „Burse Suplimen-
tare pentru Tinerii din Familii Dezavan-
tajate”, banca își aduce aportul la crearea 
perspectivei vocaţionale pentru tinerii 
cu posibilităţi reduse. Or, prin această 
acţiune sute de tineri obţin acces la stu-
dii superioare și oportunităţi de a accesa 
ulterior piaţa muncii, pentru a-și valori-
fi ca plenar cunoștinţele și capacităţile 
lor, contribuind astfel la edifi carea unei 
societăţi cu nivel înalt de dezvoltare. 
Satisfacţia noastră că sîntem alături de 
cei care au nevoie de spijin este o împli-
nire morală, de aceea sîntem interesaţi 
în continuarea acestui parteneriat și în-
demnăm alţi agenţi economici de suc-
ces să se alăture acestei acţiuni nobile”.   

  
Angela Mușet, Directorul Cen-

trului de Informaţii Universitare: „Pe 
parcursul celor 3 ani de realizare a pro-
iectului în cauză, noi ne-am propus să 
contribuim la reducerea inegalităţii de 
acces la educaţie a tinerilor din medii 
nefavorabile, oferindu-le atît suportul 
fi nanciar necesar, cît și suport informaţi-
onal. Necesitatea vădită, a unui astfel de 
proiect, a fost confi rmată prin numărul 
mare de solicitări parvenite de la tinerii 
cu o condiţie socială difi cilă, dar care 
aspiră, totuși, pentru cunoștinţe. Con-
statăm că, și în prezent, în RM, o mare 
parte de tineri, inclusiv cu familiile lor, se 
confruntă cu greutăţi fi nanciare, fapt ce 
reduce accesul acestora la servicii edu-
caţionale de calitate. Din aceste motive, 
considerăm că doar prin implicarea no-
ilor parteneri vom asigura durabilitatea 
acestui proiect de valoare și prin aceasta 
vom oferi, mai multor tineri dezavanta-
jaţi, posibilitatea de a deveni specialiști 
în domeniile selectate. Astfel, încurajăm 
agenţii economici din ţară să urmeze 
exemplul Moldova Agroindbank  și să 
vină în susţinerea acestui proiect, prin 
aceasta demonstrînd responsabilitate 
social-corporativă.”

Fondul de Urgenţă este un pro-
gram internaţional creat de George 
Soros pentru atenuarea efectelor ne-
gative ale crizei economice mondiale 
în Europa Centrală, de Est și Sud-Est și 
Asia Centrală. 

Victoria SAMOHIN

123 de studenţi de la 18 instituţii de învăţămînt din ţară 

AU DEVENIT BURSIERI 
ÎN CADRUL PROIECTULUI „BURSE SUPLIMENTARE PENTRU TINERII 

DIN FAMILII DEZAVANTAJATE”
28 de tineri de la ASEM se afl ă în lista benefi ciarilor de „Burse Suplimentare 

pentru Tinerii din Familii Dezavantajate”, ediţia 2012 
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- Ce te-a motivat să candidezi 
la funcţia de președinte al Sena-
tului Studenţesc?

Pornind de la spiritul de iniţiativă 
și dorinţa de implicare, întotdeauna 
mi-a plăcut să practic diverse activi-
tăţi care ar contribui la dezvoltarea 
personală, la realizarea unor fapte 
frumoase și utile societăţii. Decizia 
să candidez la funcţia de Președinte 
al Senatului Studenţesc a fost una 
foarte bine și mult gândită, fi ind 
conștient de faptul că presupune o 
responsabilitate mare, or mă ghidez 
în tot ce fac de principiul „Ori bine, 
ori deloc”. În funcţia de președin-
te nu am văzut decât posibilitatea 
și mai mult de a promova iniţiati-
vele studenţilor care fac parte din 
Senatul Studenţesc, de a forma un 
colectiv prietenos, de a valorifi ca și 
dezvolta în permanenţă calităţile și 
capacităţile membrilor.

- În ce măsură administraţia 
ASEM susţine iniţiativele Senatu-
lui Studenţesc?

Consider că, activităţile Sena-
tului Studenţesc sunt susţinute și 
primite cu entuziasm de către ad-
ministraţie și în primul rând de către 
Domnul Rector, Grigore Belosteci-

nic. De altfel, în tot ce facem depu-
nem sufl et și urmărim scopul de a 
realiza lucruri frumoase și utile, poa-
te de asta și suntem apreciaţi. 

- De ce ai ales să faci volun-
tariat în defavoarea unui loc de 
muncă?

Sunt implicat în activităţi de vo-
luntariat de mulţi ani. Îmi este cu-
noscută și sunt fascinat de această 
formă de activitate de la vârsta de 
11 ani, când am participat în proiec-
tul Parlamentul Copiilor. În ultimii 
ani am îmbinat studiile, voluntaria-
tul și un loc de muncă. Pentru a reu-
și să le realizez pe toate, mi-a ajutat 
un bun prieten, care se numește 
Gestionarea efi cientă a timpului. 
Recent totuși am renunţat la un loc 
de muncă bine plătit în domeniul 
juridic, deoarece consider totuși 
voluntariatul cel mai potrivit pen-
tru această vârstă, pentru a căpăta 
experienţă, pentru a  deschide cu 
îndrăzneală un drum în viaţă. 

- Ce are de câștigat un student, 
membru al senatului?

În primul rând un membru be-
nefi ciază de toate avantajele pe 
care le oferă voluntariatul. Toate 
activităţile în care este implicat sunt 

Prin obiectivele pe care și le-a propus, Senatul Stu-
denţesc al ASEM urmărește dezvoltarea noilor abilităţi 
în rândul membrilor structurii studenţești. În acest 
sens, în luna noiembrie au fost organizate o serie de 
traininguri cu scop educativ, reprezentând o alternati-
vă practică a orelor plictisitoare de la facultate. Astfel, 
subiectele abordate în cadrul întrunirilor au vizat activi-
tăţile studenţilor, studiile peste hotare sau modalitatea 
de a crea o carieră de succes. 

Așadar, la 3 noiembrie, curent, a avut loc o întâlnire 
cu tematica “Importanţa angajării în anii de studenţie”, 
coordonatorii acesteia fi ind Adriana Bahov și Nicolae 
Constantinov, traineri la „Școala Succesului”. În cadrul 
întrunirii a fost relevat într-un mod original rolul impli-
cării în câmpul muncii încă din facultate și ponderea 
pe care o deţine în modelarea abilităţilor practice ale 
studenţilor.

Următorul training a avut drept idee centrală expe-
rienţa de studii în străinătate, ca una dintre modalităţile 
de a atinge succesul. Coordonatorul trainingului - Ecate-
rina Dancenko, ne-a împărtășit din cunoștinţele pe care 
le deţine în contextul programelor de schimb pentru 
studenţi și ne-a povestit cum a infl uenţat practica sa în 
SUA asupra dezvoltării profesionale și personale. 

Tot în cadrul întrunirii au fost puse în lumină opor-
tunităţile de aplicare la programele de studii.

Un alt training a vizat tema „Project writing / ma-
nagement”, coordonatorul căruia a fost Dumitru Con-
drea, Președintele Organizaţiei MYDA și a Ediţiei Perio-
dice pentru Studenţi „NeXT”. Interesantă și interactivă, 
întâlnirea a pus în lumină informaţii aplicabile în dome-
niul creării de proiecte și coordonării acestora.

De asemenea, la 27 noiembrie a avut loc o întreve-
dere cu tema „Carieră fără frontiere”. Obiectivul aceste-
ia s-a conturat în jurul posibilităţii creării unei cariere 
internaţionale și a calităţilor și a abilităţilor personale 
necesare realizării acestui scop. Invitatul special al trai-
ningului a fost Tim Ong, cetăţean al SUA și reprezentant 
USAID în Republica Moldova. 

O altă întâlnire de valoare a fost cea coordonată 
de Benjy Fox-Rosen, muzician și cercetător în cadrul 
programului Fulbright, care ne-a prezentat informaţii 
despre „Bursele Fulbright” - cel mai important program 
de schimburi culturale, știinţifi ce și educaţionale desfă-
șurat de SUA. 

Ţinem să mulţumim asociaţiei Ad Astra în persoa-
na Tatianei Șevcenco, care a făcut posibilă organizarea 
unei părţi importante din trainigurile sus menţionate.

Pentru anul următor, Senatul Studenţesc al 
ASEM dorește să continue implementarea de noi 
activităţi, care să atingă tematici intrigante, să adu-
că invitaţi interesanţi și să ne ajute să devenim îm-
preună mai buni.

Interviu cu Președintele Senatului Studenţesc, Ion Vasiliev
Succesul unei organizaţii este direct proporţional cu capacităţile ma-

nageriale de care dispune persoana care se afl ă în fruntea unei echipe. În 
dorinţa de afl a detalii despre activitatea Senatului Studenţesc al ASEM, 
despre scopurile și perspectivele acestuia, am realizat un interviu cu Ion 
VASILIEV, Președintele acestei structuri studenţești.

realizate pentru studenţii ASEM-
ului, astfel capătă recunoștinţa cole-
gilor, un statut aparte. Nu în ultimul 
rând e vorba de experienţa acumu-
lată, ce le oferă un plusvaloare după 
absolvirea universităţii și îi face mai 
competitivi când e vorba de angaja-
re sau mai pricepuţi de a organiza o 
proprie afacere. 

- Ce difi cultăţi ai întâlnit în ac-
tivitatea pe care o desfășori?

Orice dificultate sau problemă 
încerc să o privesc ca o nouă opor-
tunitate, or soluţionarea oricărei 
probleme ascunde un cadou. Cea 
mai mare dificultate în realizarea 
obiectivelor propuse în cadrul Se-
natului, cred că, e legată de timp, 
deoarece suntem și noi studenţi, 
avem aceleași ore, testări, exame-
ne, etc.  

- Te-ai gândit vreodată să re-
nunţi? 

Sunt de părerea că pentru a reuși 
e nevoie mereu de o abordare po-
zitivă și constructivă. „Renunţarea” 
nu face parte din arsenalul meu de 
luptă. 

- Ce facilităţi obţii din faptul că 
ești președinte al Senatului Stu-
denţesc?

Președintele Senatului Studen-
ţesc nu este „facilitat” decât poate 
prin responsabilităţi mai mari, în 
comparaţie cu toţi membrii, dar 
din asta rezultă și o motivaţie pen-
tru sine mai mare de implicare. Nu 
anumite facilităţi directe ar trebui 
să motiveze tinerii de a activa în 
Senat,  dar consider că atât pentru 
președinte cât și pentru toţi mem-
brii, totuși ar trebui oferite anumite 
avantaje și create anumite condiţii. 
Intenţionez să înaintez anumite re-
comandări în acest sens Senatului 
Mare al ASEM, cu aplicare din urmă-
torul an de învăţământ, cu toate că 
până atunci deja voi absolvi. 

- Care sunt obiectivele pe care 
vrei să le atingi împreună cu orga-
nizaţia pe care o conduci?

Sunt multe obiective propuse 
dar puţin timp. E vorba de reali-
zarea activităţilor prin care a fost 
cunoscut Senatul, dar și a unor lu-
cruri foarte necesare și importante 
ce nu s-au făcut până acum, impli-
mentarea proiectelor noi, etc. Aș 
dori în timpul cât conduc această 
organizaţie să reușim crearea unei 
temelii puternice și rezistente, cu o 
imagine bună a Senatului în rândul 
studenţilor, profesorilor și adminis-
traţiei, cu stabilirea unor relaţii de 
durată cu partenerii noștri, crea-
rea condiţiilor, inclusiv juridice, de 
activare efi cientă a Senatului și nu 
în ultimul rând formarea și menţi-
nerea în continuare a unei echipe 
unite și prietenoase. 

- Pe 5 decembrie sărbătorim 
Ziua Internaţională a Voluntaria-
tului. Ce mesaj ai pentru toţi vo-
luntarii?

“Voluntarii nu sunt plătiți - nu 
pentru că ar fi  lipsiți de valoare, ci 
pentru că sunt neprețuiți” aș vrea 
să confi rm această afi rmaţie și să 
le doresc tinerilor în ceea ce fac să 
pornească de la bunăvoinţă și dra-
goste. Să facă orice faptă din plăce-
re și să fi e utili societăţii. Doar astfel 
cu adevărat vor căpăta recunoștinţa 
celor din jur și o liniște și împlinire 
interioară.

Devenim împreună mai buni

Aho! Aho! Şi-urări de bine
Drag ASEM, doar pentru tine!
Să-ţi aducă Noul An
Fericire – un noian,
Să fi i mândru de studenţi,
Să nu îi laşi repetenţi!
La fi nal de sesiune
Să culegi doar note bune,
Iar în brazdele gândirii
Să semeni doar fericire.
Să-mpleteşti din mii de iţe
Dor de carte, cunoştinţe.
Profesorii să-ţi trăiască,
Grijile să-i ocolească,
Bucurii şi sănătate,
Să aveţi succese-n toate.
Numai bine Vă doresc,

Semnat: Senatul 

Studenţesc.

Un 2013 de neuitat!n 20111111113333333333333 ddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeee neuitat
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· Principiul periodicităţii evaluării și 

acreditării universitare determină crearea 

în Republica Moldova a AMACIS (Agenţi-

ei Moldovenești de Asigurare a Calităţii în 

Învățământul superior), după modelul exis-

tent în stânga Prutului - ARACIS. · Din 2013, 

cheltuielile pentru instruire prin doctorat 

din grupa principală Știinţă și inovare din 

cadrul bugetului Academiei de Știinţe a 

Moldovei, vor trece în bugetele instituţiilor 

de învăţământ superior organizatoare de 

doctorat. · Faptul că ideea AMACIS este tot 

mai bine conturată la Chișinău este ilustrat 

și de schimbul recent de experiență la care 

a recurs delegaţia Ministerului Educaţiei 

din Republica Moldova, deplasându-se la 

sediul ARACIS din București.

În ce privește învățământul superior din Ba-
sarabia, avem de-a face cu preferinţa evidentă 
a tinerilor de aici pentru studiile universitare. 
Ultimii 20 de ani au fost marcați de o dublare 
a numărului de studenţi în detrimentul învă-
ţământului secundar profesional și mediu de 
specialitate: 54.000 de studenți înmatriculați/ 
1990-1991, 108.000/ 2010-2011). O analiză, fi e 
ea și lipsită de orice urmă de pretenție, asupra 
sistemului educațional de peste Prut, ne rele-
vă, oricât nu am vrea să spunem lucrurilor toc-
mai pe nume, unele carențe situate realmente 
în zona de ”alarmă”. Oprindu-ne asupra rapor-
tului intitulat ”Sistemul de învăţământ superi-
or din Republica Moldova în contextul proce-
sului Bologna: 2005-2011”, realizat sub egida 
Fundației SOROS din Chișinău (Corneliu Ciurea 
et al., 2012), observăm că o serie întreagă de 
universități basarabene (16, la număr) activea-
ză având acreditarea expirată din anul 2009. 
Explicația o regăsim în același document, fi -
ind legată de ”inexistenţa mecanismelor de 
evaluare externă a instituţiilor de învăţământ 
superior în paralel cu mecanismele interne ale 
instituţiilor”. Anul acesta deja s-au împlinit pa-
tru ani de când Ministerul Educaţiei din RM ”nu 
mai evaluează și acreditează insti tuţiile de în-
văţământ superior și domeniile de studiu din 
cauza lipsei unei structuri adecvate, deși legea 
prevede în mod expres crearea unei Agenţii 
Naţionale de Asigurare a Calităţii”. Așa cum am 

spus și în alte împrejurări, crearea respectivei 
structuri ”adecvate” – AMACIS (?), echivalenta 
ARACIS de la noi, lăsându-se așteptată, a fă-
cut să se încalce nepermis de mult principiul 
periodicităţii evaluării și acreditării furnizorilor 
de servicii educaţionale. Ceea ce remarcăm, 
lecturând Nota  informativă la proiectul legii 
bugetului de stat pe anul 2013 (al R. Moldova), 
este că în scopul ameliorării situației, Guvernul 
urmează să ”implementeze un mecanism nou 
de autonomie a instituţiilor de învăţământ su-
perior cu activitate în condiţii de autogestiune 
fi nanciară de non-profi t”. În acord și cu Planul 
de acţiuni al Executivului de la Chișinău (2012-
2015), respectivul mecanism nou prevede 
deservirea instituţiilor de învăţământ superi-
or de către sistemul bancar și, ceea ceste mai 
important, ”în scopul asigurării calităţii proce-
sului didactic și de cercetare în instituţiile de 
învăţământ superior, s-a decis crearea Agenţi-
ei de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Su-
perior” (AMACIS – n.ns.). Apoi, pentru alinierea 
la ”standardele internaţionale privind clasarea 
cheltuielilor publice și structura nivelelor edu-
caţionale, reieșind din priorităţile Guvernului 
pe anii 2013-2015 privind ameliorarea calită-
ţii procesului de cercetare și inovare în cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior, începând 
cu anul 2013 se trec cheltuielile pentru instru-
ire prin doctorat din grupa principală Știinţă și 
inovare din cadrul bugetului Academiei de Ști-
inţe a Moldovei, în bugetele autorităţilor pu-
blice centrale care au în subordine instituţii de 
învăţământ superior la grupa principală Învă-
ţământ”. Faptul că ideea AMACIS este tot mai 
bine conturată la Chișinău este ilustrat și de 
schimbul recent de experiență la care a recurs 
delegaţia Ministerului Educaţiei din Republica 
Moldova, deplasându-se la sediul ARACIS din 
București (la data de 21.11.2012). Respectiva 
întrevedere a prilejuit discutarea unor aspecte 
privind modul de organizare a agenţiei, me-
todologia și procedurile de evaluare instituţi-
onală și de programe, registrul de evaluatori 
etc. De asemenea, s-a avut în vedere realiza-
rea, în perioada următoare, a unei colaborări 
concrete dintre ARACIS și Ministerul Educaţiei 
din Republica Moldova, materializată prin înfi -
inţarea AMACIS.

Milionul polimeric
Încercând să aducem în discuţie ce 

le-a mai trecut prin cap românilor pen-
tru a-l omagia pe ”Molière” al lor după 
2002, primul ”An Caragiale” (să ne amin-
tim, fusese declarat ofi cial cu această ti-
tulatură prin hotărâre de guvern, pentru 
că se împlineau 150 de ani de la nașterea 
dramaturgului), ne oprim și asupra a alt-
ceva decât ceea ce s-a tot spus. Nu că lu-
cruri precum punerea în scenă a (aproa-
pe) întregii creaţii dramatice a scriitoru-
lui, reeditarea operei complete în formă 
de carte electronică ori crearea unui site 
pe Internet etc. n-ar fi  importante. Sau 
că ar fi  chiar de colea să organizezi ma-
nifestări legate de celebrarea – în 2012 
(al doilea ”An Caragiale”!) - a 160 de ani 
de la naștere și marcarea centenarului 
plecării dincolo a ”Geniului de la Haima-
nale”. Ci pentru că aducerea acestuia în 
memoria celor de azi s-a făcut apelând 
și la formule ceva mai atipice. Și, în plus, 
a fost mai mare ecoul pe afară, fără nea-
părat cu efort deosebit din partea ICR...

Ceea ce ne vine în minte este că 
atunci când infl aţia ne strângea cu ușa, 
prin 2003, diriguitorii Băncii Naţionale 
au stabilit că pe aversul proaspăt lan-
satei bancnote de un milion de lei nu 
merită să fi e tipărit decât portretul dra-
maturgului, privit din faţă. Din descrie-
rea tehnică a BNR afl ăm, la obiect, că ”În 
centru (aversului – n.ns.) sunt ilustrate 
un element fl oral reprezentând o viole-
tă («Viola sororia»), o mască de teatru sti-
lizată și o altă mască, a Comediei, simbol 
al teatrului. Sus, stema României, denu-
mirea băncii centrale emitente «Banca 
Naţională a României» și medalion cu si-
gla «BNR». Jos, valoarea nominală în cifre 
și litere «1.000.000 lei/ Un milion» și anul 
emisiunii «2003». Sub fl oare, semnături-
le guvernatorului și casierului central...” 
La ceea ce s-ar fi  putut aștepta mai puţin, 
să recunoaștem, cam oricine, ceva mai în 
dreapta, sub portret, este redată și sem-
nătura lui Caragiale. Dacă aversul este 
dominat de ”Viola sororia” și bustul lui 
Nenea Iancu, nici reversul nu e mai pre-
jos: ”În centru este ilustrată vechea clă-
dire a Teatrului National din București. 
În dreapta, imprimată cu auriu, masca 
Tragediei, celălalt simbol al Teatrului. În 
stânga, statuia scriitorului Ion Luca Ca-
ragiale…” Ceea ce am uitat să spunem 
este că, pentru a o face mai rezistentă 
la uzură și la murdăria mâinilor, respec-

tiva bancnotă fusese confecţionată din 
material plastic. Polimeri, pe limba ingi-
nerilor chimiști. Din nota în vocabular de 
lemn a BNR mai afl ăm că s-a recurs tot la 
un simbol tematic (Caragiale) și când au 
fost gândite mijloacele anti-falsifi care. 
Astfel, elementele de siguranţă includ 
fi ligranul și o imagine latentă. Filigranul 
este dat de portretul lui Ion Luca Caragi-
ale deasupra ferestrei transparente, vizi-
bil când bancnota este luminată din par-
tea opusă privitorului și sigla BNR afl ată 
în stânga ferestrei (privind aversul). Cât 
privește imaginea latentă, aceasta redă 
(pe revers)  iniţialele I, L și C în partea 
de jos a clădirii teatrului, vizibile când 
bancnota este înclinată... Mai târziu, 
când matematica banilor a devenit in-
suportabilă, cifrele fi ind dintre cele mai 
lungi chiar și pentru preţurile lucrurilor 
banale (un covrig făcea cam zece mii 
de lei) s-a considerat că este momentul 
denominării monedei românești (2005). 
Milionului în discuţie i s-au tăiat nu mai 

puţin de patru zero-uri. Atentă la feno-
men, Guinness Book avea să consemne-
ze faptul-record că, din toată lumea asta 
mare, noi am avut bancnota imprimată 
pe suport de polimer cu cele mai mul-
te zero-uri. World Records Academy nu 
uită să includă în textul explicativ și une-
le referiri la Caragiale, din motive lesne 
de înţeles. Acum, privind la ”noua sută” 
de lei observăm că i-a moștenit con-
strucţia ”milionului polimeric” aproape 
pe de-a întregul. Dreptunghiul de plas-
tic (era să zic de hârtie) este fi x cât cel al 
”sutei europenești” (bancnota de o sută 
Euro). Doar că fereastra transparentă are 
în versiunea reeditată forma măștilor de 
teatru și include valoarea nominală am-
butisată și un element auriu sub formă 
de panglică. Însă, dacă e să ne gândim la 
ce va fi  peste alţi zece ani (se va decreta, 
oare, al treilea ”An Caragiale”?), dincolo 
de faptul că nu știm cum va evolua in-
fl aţia și dacă vom avea un alt moment 
monetar de răscruce (adoptăm Euro? 
etc.), clintirea portretului dramaturgului 
de pe biletul BNR deja se întrevede. Și se 
ocupă de asta societatea civilă însăși. To-
tul depinde de efi cienţa acţiunilor unei 
fundaţii tip ”ONG”, care în dorinţa de a 
schimba imaginea femeii de la noi, mi-
litează pentru întărirea prezenţei perso-
nalităţilor feminine pe bancnote afl ate 
în circulaţie. 

Ionel Bostan - este scriitor și ziarist român, membru al Uniunii Scriitorilor 
din România, și profesor universitar, Doctor Honoris Causa al ASEM

Pro Basarabia

De la ARACIS la AMACIS
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La 13 decembrie 2012, 
la ora 1100, în cadrul ședinţei 

Seminarului Știinţifi c de Profi l

Aspecte teoretice 

și practice 

ale domeniului 

fi nanciar-bancar

din cadrul Academiei de Studii 
Economice a Moldovei,

pe adresa: 
MD-2005, mun. Chișinău, 
str. Bănulescu-Bodoni, 59, 

blocul F, et.5, sala 506,
va avea loc 

susţinerea publică 
a tezei de doctor 

în economie
la specialitatea 

08.00.10 Finanţe; 
Monedă; Credit, 

elaborată de 
CORNEA Ion, 

cu tema:

Aspecte fi scale 
în comerţul internaţional

Conducător știinţifi c – 
Galina ULIAN, 

prof. univ., dr. hab.

În ATENŢIA studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor 

și cadrelor didactice ale ASEM!!!

Parteneriatul Erasmus Mundus pentru Moldova, 
Ucraina şi Belarus EMP-AIM

 Anunţă demararea perioadei de aplicare începînd cu data de 19 Noiembrie, 2012 pînă la 25 Ianuarie, 
2013

EMP-AIM este un parteneriat între 17 universităţi din Europa, Moldova, Ucraina și Belarus care are ca scop 
stabilirea unei cooperarări academice, culturale și economice durabile între universităţile din Europa și tarile 
din regiunea de Est.

Coordonatorul proiectului  EMP-AIM este Universitatea Mykolas Romeris din Lituania.
Proiectul EMP-AIM oferă burse studenţilor la licenţă, masterat, doctorat, post-doctorat și cadrelor didacti-

ce începînd cu toamna anului 2013:
din Belarus, Moldova și Ucraina de a studia, preda sau cerceta la 8 Universităţi Partenere din Europa (75 

burse sunt disponibile)
din 8 universităţi europene partenere de a învăţa, preda sau cerceta la 9 universităţi partenere din Bela-

rus, Moldova și Ucraina (21 burse sunt disponibile)
Bursele EMP-AIM sunt fi nanţate de către Comisia Europeană în carul Programului Erasmus Mundus Action 

2 și acoperă cheltuielile de ședere, călătorie, asigurare. 
Detalii suplementare găsiși pe http://emp-aim.mruni.eu sau contactaţi Serviciul relaţii externe ASEM, tele-

fon: 022 402 743, aesminternational@gmail.com

 În ATENŢIA studenţilor, masteranzilor, 

doctoranzilor 

și cadrelor didactice ale ASEM!!!

Joi, 13 decembrie, 2012 ora 11.10 în sala 203, blocul F al ASEM

 va avea loc întîlnirea cu coordonatorii proiectului de mobilitate academică 
Erasmus Mundus EMERGE:

D-l Prorector al Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iași , România Henri LUCHIAN,
D-l Prof.dr. Ovidiu GAVRILOVICI, responsabil de mobilitate la licenţă,
D-na Livia DIMITRIU, Șef al Departamentului de relaţii internaţionale 

EMERGE este un parteneriat între 17 universităţi din Europa, Moldova, Ucraina 
și Belarus care are ca scop stabilirea unei cooperarări academice, culturale și eco-
nomice durabile între universităţile din Europa și tarile din regiunea de Est, și care 
oferă burse pentru studenţii la licenţă, masterat, doctorat, post-doctorat și cadre 
didactice începând cu toamna anului 2013.

Perioada de aplicare pentru acest proiect a demarat la 15 Noiembrie, 2012

Detalii suplementare găsiși pe http://emerge.uaic.ro/ sau contactaţi Serviciul 
relaţii externe ASEM, telefon: 022 402 743, aesminternational@gmail.com
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