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Mare sărbătoare la Palatul Republi-
cii. Cei 50 de fi naliști ai “Bursei de Me-
rit 2012”, și-au ridicat diplomele în faţa 
persoanelor dragi, dar și a ofi cialităţi-
lor. La eveniment a fost prezent prim-
ministrul RM, Vlad Filat, dar și ministra 
Educaţiei, Maia Sandu. Aceștia au venit 
cu un cuvânt de salut, dar și cu felicitări 
pentru premianţi. 

Pe lângă aplauze și multe cuvinte 
de laudă, fi naliștii au primit câte un set 
de cărţi, diploma de onoare și desigur, 
cei 12 mii de lei. Majoritatea studenţi-

lor au venit însoţiti de părinţi, dar și de 
prieteni, care le-au fost alături pe tot 
parcursul serii. Acordarea diplomelor a 
început cu studenţii de la ASEM, ciclul 
I, Licenţă. În total fi ind șapte la număr. 
Ciclul II, Masterat, a fost reprezentat de 
către patru fi naliști de la Academia de 
Studii Economice. Majoritatea din ei 
sunt și câștigători ai concursul “Cel mai 
bun student”, organizat recent la ASEM. 

“Nu a fost un scop, ci o încercare. 
Am valorifi cat eforturile depuse în acest 
timp. Banii sper să-i colectez cu succes, 
ca să-mi îndeplinesc un vis, până când 
nu spun despre ce-i vorba”, a mărturisit 
deţinătoarea bursei de merit 2012, stu-
denta ASEM, Ana Pavalachi. 

„Bursa de Merit 2012 înseamnă pre-
mierea tuturor realizărilor pentru acest 
an și recunoașterea că ce fac, este util 
și merită să continui”, spune Nicolai Ce-
rescu, student în anul III, ASEM.

Unii știu ce să facă cu cei 12 mii de 
lei, alţii îi pun la ciorap pentru ca ulte-
rior să-i folosească. „E cel mai așteptat 

moment, m-am pregătit din primul an 
de facultate. Banii mă gândesc să-i in-
vestesc într-un stagiu de practică peste 
hotare sau îi voi investi într-un set de 
cărţi de specialitate sau voi face un ca-
dou părinţilor de sărbători pentru sus-
ţinerea pe care am primit-o”, a declarat 
Alina Pîslaru, studentă masterat ASEM. 

 „La moment, banii o să-i depozitez 
la bancă, pe viitor văd ce fac cu ei. Bursa 
este o nouă realizare, una culminantă, 
care mi-a dat încredere în sine și sper 
că aici, să nu se termine trendul câști-

gurilor mele de până acum”, spune Irina 
Iavorschi, masterandă ASEM. 

 „Bursa înseamnă o investiţie în vii-
torul apropiat. Cu banii vreau să-mi ajut 
familia. Vreau să-mi achit universitatea,  
iar visul cel mai mare este să mai fac 
o facultate peste hotare”, a mărturisit 
Constantin Plămădeală, student ASEM. 

Pentru că e sărbătoare, iar muzica 
are loc de cinste, atmosfera a fost în-
cinsă de către interpreta Dara, care a 
interpretat două piese și de Geta Bur-
lacu, care a încântat sala cu un frumos 
colind. Evenimentul a fost prezentat de 
către Andrei Porubin. 

Concursul a fost organizat de Cen-
trul de Informaţii Universitare, sub 
egida Consiliului Rectorilor din Re-
publica Moldova, cu suportul finan-
ciar al BC Moldova Agroindbank SA 
și al Сompaniei Orange Moldova. Din 
2003, de “Bursa de Merit” au benefici-
at 1080 de studenţi din toate univer-
sităţile Moldovei. 

Corina MOROZAN

Stimaţi colegi, dragi studenţi!

La cumpăna dintre ani, când gândurile noastre, 

ale tuturor, se îndreaptă cu speranţă spre Anul 

Nou pe care ne pregătim să-l întâmpinăm 

cu încredere şi cu bucurie, vă adresez cele 

mai calde şi sincere urări de bine. Fie ca 

sărbătoarea sfântă a Crăciunului să vă 

umple casa de dragoste, lumină, fericire 

şi linişte sufl etească. Să aveţi un An Nou 

cât mai bun, cu sănătate, belşug în toate, 

succese la învăţătură şi noi realizări în 

activitatea pe care o desfăşuraţi. 

Crăciun fericit! 

La mulţi ani!

Studenţii ASEM printre fi naliștii 
„Bursei de Merit 2012”

Au fost desemnaţi fi naliștii Bursei de Merit 2012. În total sunt 50 de stu-

denţi, 35 de la ciclul I, licenţă și 15, ciclul II, masterat. Aceștia vor primi a câte 12 

mii de lei pe an. Printre marii câștigători se afl ă și câţiva studenţi de la ASEM. 

Aceștia sunt: Maricica Migalatiev, Mihaela Onofraș, Nicolai Cerescu, Pavel Aba-

bii,  Ana Pavalachi, Dumitriţa Bînzari, Constantin Plămădeală,  de la licenţă și 

Alina  Pîslaru,  Irina Iavorschi,  Lilian Gîrbu, Gabriela Capcelea - masterat. 
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Domnul ambasador și-a început 
discursul citându-l pe fostul preșe-
dinte american, Franklin D. Roose-
velt. Ambasadorul a ţinut să menţi-
oneze că pe parcursul a 20 de ani , 
SUA oferă asistenţă Moldovei, în toa-
te domeniile din sectorul economic.

Cele mai mari probleme cu care 
se confruntă economia naţională, 
în opinia domnului Moser, sunt co-

rupţia, incertitudinea, birocraţia și 
lipsa transparenţei. „Corupţia afec-
tează fi ecare aspect al societăţii, îmi 
pare rău să știu că mulţi din cei pre-
zenţi aici în sală, au trebuit să dea 
mită unor ofi cialităţi. În așa fel, se 
reduce din crezul moldovenilor, că 
ei au ceva de spus. În fond, oamenii, 
și nu ofi cialii conduc ţara. Observ 
cum  întreprinderile mici și mijlocii 

se luptă cu sistemul fi scal local in-
fect și corupt”. 

Un alt aspect atins de către am-
basadorul Moser au fost investiţiile. 
„Cunosc investitori străini care vin 
în Moldova, oferă locuri de muncă 
bine plătite, dar ulterior sunt ame-
ninţaţi de inspectorii vamali și fi scali. 
Mai pe scurt, Moldova are nevoie 
să-și sporească investiţiile, nu doar 

Pe 13 decembrie 2012, în Sala 
Senatului ASEM a avut loc înmâna-
rea diplomelor de bursier al Agen-
tiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuala (AGEPI), care a decis 
să acorde Bursa de Merit (anul de 
studii 2012-2013) pentru doi din-
tre cei mai buni studenți din ca-
drul ASEM, Facultatea Business și 
Administrarea Afacerilor, speciali-
tatea „Managementul proprietății 
intelectuale”. Bursa AGEPI a fost 
instituita acum doi ani în scopul 
promovării Sistemului național 
de protecție a proprietății inte-
lectuale, susținerii și dezvoltării 
potențialului intelectual și creativ 
al tinerilor, motivării studenților 
care au manifestat calități aprecia-

bile în cadrul studiilor în domeniul 
proprietății intelectuale.

În corespundere cu prevederile 
Regulamentului cu privire la Bur-
sa de Merit AGEPI, candidaturile 
pretendenților au fost selectate din 
rândul studenților anului II și III ai 
Facultății Business și Administrarea 
Afacerilor a Academiei de Studii 
Economice din Moldova, specialita-
tea „Managementul proprietății in-
telectuale”, care au o medie generală 
pentru anul precedent de studii de 
peste 9, precum și participă activ la 
manifestări extracurriculare.

Conform deciziei comune a 
conducerii ASEM și AGEPI, Bursa de 
Merit AGEPI va fi  acordată pentru 
perioada de studii septembrie 2012 

- iunie 2013 studentelor Veronica 
Ababii, Grupa MPI-101, și Daniela 
Darii, Grupa MPI-101. Castigătoarele 
vor benefi cia de o bursa lunară în va-
loare de 1000 de lei.

Bursa de Merit AGEPI are meni-
rea să susțina și să stimuleze pregă-
tirea cadrelor naționale în domeniul 
proprietății intelectuale, aceasta fi ind 
una dintre direcțiile prioritare ale Strate-
giei Naționale în domeniul Proprietății 
Intelectuale până în anul 2020, adopta-
tă recent prin Hotararea Guvernului nr. 
880 din 22 noiembrie 2012. La rândul 
său, Administrația ASEM își asumă res-
ponsabilitatea de a monitoriza succe-
sele și reușita studenților-benefi ciari ai 
Bursei de Merit AGEPI. 

L.L.

Două studente ale ASEM au obținut Bursa de Merit AGEPI
Veronica Ababii și Daniela Darii vor ridica lunar câte 1000 de lei 

timp de 1 an. Domnișoarele, studente la Managementul Proprietății In-

telectuale, ASEM, au în CV o medie academică peste nouă, participări 

la diverse manifestări extracurriculare și o pasiune aparte pentru tot ce 

ține de proprietate intelectuală. 

Academia de Studii Economice l-a invitat pe ambasadorul Americii 

în Moldova, William H. Moser să ţină o lecţie publică. Excelenţa sa a vor-

bit despre situaţia economică din ţară, despre riscurile pe care trebuie 

să și le asume antreprenorii, dar și despre implicarea SUA în atragerea 

investiţiilor străine. La eveniment au participat rectorul ASEM, Grigore 

Belostecinic, decani, profesori și studenţi. 

Ambasadorul SUA, William H. Moser, 
în vizită la ASEM

din partea companiilor străine, dar 
și din partea antreprenorilor locali”, 
a declarat ambasadorul.

Studenţii au venit și ei cu între-
bări despre visa în SUA, bursele acor-
date de guvernul american, dar și 

despre fi nanţarea businessului mic. 
Studenţii nu au ezitat să întrebe des-
pre implicarea SUA în procesul de 
integrare a RM în UE, dar și despre 
problema transnistreană. Mulţi s-au 
întrebat care e motivaţia SUA de a 
ajuta Moldova, la care ambasadorul 
a răspuns, „Când economia crește in-
tr-un colţ al lumii, aceasta contribuie 
la dezvoltarea economiei în întreaga 
lume, din această cauză SUA ajută 
Moldova. Continuaţi să faceţi ceea 
ce ajută la îmbunătăţirea economiei 
naţionale. Iar voi, studenţii, sunteţi 
viitorul Moldovei”, a concis Excelen-
ţa sa, William H. Moser. 

Corina MOROZAN

nnnnnACTIVITATEA ASEM
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Scopul dezbaterilor  a fost  evidenţie-
rea celor mai bune practici internaţionale 
în domeniul evaluării, situaţia actuală și 
perspectivele de dezvoltare a activităţii 
de evaluare, îmbunătăţirea metodologiei 
de evaluare în scopuri speciale, inclusiv 
pentru creditarea ipotecară, aplicarea 
standardelor europene și internaţionale 
în condiţiile Republicii Moldova.

„Evaluarea patrimoniului în istoria 
Moldovei independente a apărut mai 

întâi ca necesitate pentru procesul de 
privatizare, iar apoi a devenit o activitate 
de rutina pentru evaluator, acesta fi ind 
solicitat mai ales în cazul raporturilor 
de vânzare –cumpărare, gajare etc.  ” 
remarcă din start Nadejda Botnari. Șefa 
Catedrei Finanțe și Asigurări de la ASEM 
a mai spus că practica arată că evaluă-
rile eronate pot cauza pagube enorme, 

atât economiei țării în general, cât și per-
soanelor ale  căror bunuri sunt evaluate, 
motiv pentru care este bine ca astfel de 
dezbateri să se organizeze mai des, ca 
mediul academic și cei pe care îi servesc 
să fi e pregătiți să răspundă la cât mai 
multe provocări și să disemineze corect 
informația.

ASEM a inclus încă în 1995 în curri-
cula universitară cursul numit „Evalua-
rea întreprinderii”. Și primele cercetări 

aprofundate în acest domeniu vechi, dar 
cu haină absolut nouă, a  avut loc tot la 
ASEM. 

Evaluatorul: cine-a fost, unde a  
ajuns?

După cum a ținut să precizeze Iu-
rie Badâr, șeful Direcției Economie și 
Finanțe de la AGEPI: „Evaluatorii au fost 
până la începutul anilor 90 un soi de 

Când civilizația te îndeamnă 
să evaluezi ceea ce pare să nu aibă preț…

Pe 20 decembrie  2012 la ASEM s-a desfășurat o masă rotundă pe tema 
„Evaluarea patrimoniului întreprinderilor  din Republica Moldova” orga-
nizată de Facultatea Business și Administrarea Afacerilor și Facultatea 
Funanțe, Catedra Management și Catedra Finanțe și Asigurări,  în colabo-
rare cu Centrul de Instruire și Consultanță în Afaceri al ASEM (MACIP).  

contabili desfășurând activitatea parte 
a acestui domeniu: „Au fost oameni de 
birou, cu ochelari și mâineci tapițate.”

Tehnologiile Informaționale, Propri-
etatea Intelectuală, ceea ce face  obiec-
tul Activelor  Nemateriale este cea mai 
mare provocare pentru evaluatorul zi-
lelor noastre.  Or, pentru Europa aceste 
active înseamnă 50% din patrimoniu, în 
SUA – 70 %, iar corporațiile internationale 
specializate în IT ajung să-și poată pipăi 
doar 10% din avere, restul e intangibil. E 
tehnologie. E inovație. E ceea ce poți fura 
doar familiarizându-te…”

„Cel care s-a obișnuit să practice 
business-ul banal: cumpărat de ici –
vândut colo, nu va investi niciodată în 
inovare”

Pasionat de tot ceea ce ține de va-
loarea mărcilor, brevetelor, brandurilor, 
domeniilor etc… Iurie Badâr este sigur 
de faptul că în Moldova statistica e „me-
dievală” la capitolul valorifi care a acestui 
patrimoniu,  nematerial, pentru că nu 
avem branduri cu renume, precum Coca 
Cola sau Mercedes, iar businessmanii nu 
vor să investească în inovații: „În lumea 

bună, 75% din creșterea economică e 
asigurată de progresul tehnologic., iar la 
noi mai găsești  manuale unde sunt doar 
trei factori ce asigură creșterea: capita-
lul, munca și natura. Ce să mai vorbim?  
În Moldova nu găsești cu lumânarea un 
antreprenor  care să investească într-un 
proiect, dacă acesta nu promite profi t de 
ordinul sutelor de procente. Cel care s-a 
obișnuit să practice business-ul banal: 
cumpărat de ici –vândut colo, nu va in-
vesti niciodată în inovare.”

Natalia Băncilă, conf. univ., și-a 
susținut teza de doctor habilitat în do-
meniul evaluării patrimoniului. Ea spu-
ne că în Republica Moldova, este pus 
în aplicare în mod activ unul dintre sco-
purile prioritare ale activităţii de evalu-
are – evaluarea proprietăţilor imobiliare 
în scopuri fi scale pe baza îmbunătăţirii 
documentelor legale ce ţin de aspecte-
le de evaluare ale bunurilor, precum și 
îmbunătăţirea tehnologiei de realizare a 
etapelor distincte ale procesului de eva-
luare; are loc dezvoltarea și îmbunătăţi-
rea sistemului de evaluare a proprietăţii 

în scopul creditării ipotecare. Sporesc 
cerinţele la calitatea rapoartelor de eva-
luare, este introdus mecanismul  de ex-
pertiză a activităţilor de evaluare.

Cu toate acestea, remarcă sursa, 
există și multe probleme în așteptare de 
a fi  soluţionate, fapt care va contribui la 
armonizarea instrumentelor economice 
și juridice în domeniul evaluării, precum 
și interacţiunea acestora cu legislaţia în 
domeniul construcţiilor, asigurărilor, sis-
temul bancar, Standardele Internaţiona-
le de Evaluare etc.  

Dumitru Șevcenco, evaluator la SA 
„Eval-Estim” a vorbit, în cadrul dezbateri-
lor referitor la aspectele evaluării terenu-
rilor agricole amenajate, iar Elena Iovu, 
specialist superior la BC MAIB  SA s-a re-
ferit la particularitățile evaluării elemen-
telor patrimoniale în scopuri creditare. 

Menționăm că în RM activează 
peste 150 companii de evaluare și sunt 
înregistrate 3 asociații în domeniu, 
una dintre care, spun experții, nu mai e 
funcțională. 

L.L.

Concursul “Idei de afaceri” și-a desemnat câștigătorii

Studenţii ASEM au intrat în competiţie pen-
tru cele mai bune business planuri în concursul 
“Idei de Afaceri”, ce se afl ă la cea de-a opta edi-
ţie. Locul întâi a fost obţinut de Elena Tuhari, 
“Simplu Invest” SRL, ce prestează servicii de 
contabilitate. Locul doi i-a revenit lui Denis Gur-
duza, cu agenţia de Mystery Shopping, ”Client 
Service” SRL. Pe locul trei s-au poziţionat Ale-
xandru Mozan și Daniel Danilișin, cu “Operator 
S&D”, ce se ocupă de recrutarea operatorilor de 
teren. În ciuda la mici polemici, toţi participan-
ţii au primit daruri, iar concursul a fost pe mă-
sura așteptărilor. 

În total au particpat șase echipe, care au pre-
zentat câte o idee de afaceri. Acestea variau de la 
organizarea trainingurilor pentru studenţi până la 

cultivarea și sortarea merelor. Criteriile de jurizare 
au fost: viabilitatea temei, încrederea managerilor, 
structurarea informaţiei prezentate și posibilita-
tea punerii în practică în cadrul Incubatorului de 
Afaceri al ASEM. Toţi participanţii au benefi ciat de 
premii și cadouri oferite de partenerii concursului, 
Compania ORANGE Moldova și BC “Mobiasbanca - 
Groupe Societe Generale”. 

“Vom crea un serviciu de contabilitate pentru 
companiile noi create, care nu au nevoie de un 
contabil permanent, doar servicii de contabilitate 
periodice. Multumim enorm organizatorilor si par-
tenerilor si, in special, companiei Orange. Datorita 
lor noi nu trebuie sa plecam peste hotare in cauta-
rea unui loc de munca, dar avem posibilitatea sa 
ne construim cariera aici, acasa.”, a declarat  Elena 
Tuhari, studenta ASEM, deţinătoarea locului I. 

Denis Gurduza, câștigătorul locului II: “Ideea 
afacerii noastre consta în realizarea cercetărilor 
de marketing cu scopul de a îmbunătăţi calitatea 
deservirii clienţilor. Ideea noastră nu este nouă în 
lume. În ţări ca SUA asemenea servicii sunt foarte 
solicitate. Dar la noi, in Moldova, acestea practic nu 
exista. De aceea consideram ca vom avea succes”.

„Acest concurs dezvolta capacitatile de mana-
ger, de antreprenor, ii motiveaza pe participanti sa 
creeze ceva in viata, sa participe la concursuri, sa 
dezvolte propriile afaceri.”, a spus Daniel Danilis, 
poziţionat pe  locul III.

Din juriu au făcut parte, Tatiana Melnic - ex-
pert independent, Ecaterina Balaban - expert în 
fi scalitate, Membru al Consiliului Consultativ al 
IFPS, Eduard Rabii - Specialist comunicare BC Mo-
biasbanca - Groupe Societe Generale, Andrian Uli-

nici - Director IM „UNICAPS”SRL, Diana Vornoviţchi 
- Director CPRAE, Incubatorul de Afaceri ASEM.

La concurs au participat persoane care în pe-
rioada desfășurării concursului au calitatea de stu-
denţi, la secţia zi, ai ASEM din ciclul I–Licenţa (anul 1, 
2, 3), ciclul II–Masterat, anul 1. Câștigătorii concursu-
lui (deţinătorii locului I, II, III) vor benefi cia de spaţii 
pentru ofi cii în încinta Incubatorului de Afaceri.

Pentru al 8-lea an, Incubatorul de Afaceri al 
ASEM organizează Concursul Ideilor de Afaceri. 
Acest eveniment oferă oportunitatea studenţilor 
care doresc să demareze o afacere să transforme 
ideile lor inovative în afaceri reale. Concursului 
Ideilor de Afaceri este o iniţiativă a ASEM și a fost 
organizat pentru prima dată în anul 2005 pentru 
studenţii de la Academia de Studii Economice.

C.M.

ACTIVITATEA ASEM
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La
multi 
ani!

FELICITĂRI

1 IANUARIE
Gogu Ana, colaborator ASEM 
Grozav Parascovia, lector sup. univ. Catedra “Limbi Moderne de Afaceri”
Mărgineanu Aureliu, conferenţiar univ. Catedra “Finanţe și Asigurări”
Railean Elena, specialist princ. Centrul Multimedia
Raischi Natalia, lector sup. univ. Catedra “Merceologie și Comerţ” 
Roșca Irina, colaborator ASEM
Semeniuc Olga, laborant Catedra “Analiza Activităţii Economico-Financiare”

2 IANUARIE
Cartavîh Tatiana, conferenţiar univ. Catedra „Marketing și Logistică”
Codreanu Alina, asistent univ. Catedra „Drept Public”

3 IANUARIE
Ananieva Maria, colaborator ASEM 
Cebotari Tatiana, lector sup. univ. Catedra „Finanţe și Asigurări”
Grabco Maria, bibliotecar Serviciul „Publicaţii Didactice Periodice”
Slizcoi Vladimir, lector sup. univ. Catedra „Militară”

4 IANUARIE
Nicuţa Ina, specialist princ. Secţia „Bibliografi e”

5 IANUARIE
Bodrug Evghenia, funcţionar de serviciu
Fedac Galina, lector sup. univ. Catedra „Teorii și Politici Economice”
Oboroceanu Irina, conferenţiar univ. Catedra „Management”
Peșterean Valentina, bibliotecar Secţia „Comunicarea Colecţiilor”
Ţurcan Olga, colaborator ASEM 
Vasilachi Serghei, lector sup. univ. Catedra „Limbi Moderne de Afaceri” 

6 IANUARIE
Brînca Vasile, colaborator ASEM 
Chichioi Liudmila, colaborator ASEM 
Mereuţa Anna, colaborator ASEM 

7 IANUARIE
Belostecinic Grigore, rector ASEM, prof. univ. 
Catedra “Marketing și Logistică” 
Ciofu Maria, lector sup. univ. Catedra “Merceologie și Comerţ” 
Cușnir Natalia, colaborator ASEM 
Gratii Tamara, funcţionar de serviciu
Sîreţanu Diana, colaborator ASEM 
Stihi Liudmila, conferenţiar univ. Catedra “Management”

8 IANUARIE
Eremia Chira, metodist Facultatea “Cibernetică, Statistică și Informatică 
Economică”
Jechiu Ana, colaborator ASEM 

9 IANUARIE
Galea-Soroceanu Diana, lector univ. Catedra “Relaţii Economice Interna-
ţionale”
Matei Silvia, contabil Serviciul “Contabilitate”
Plotnic Ștefan, colaborator ASEM

10 IANUARIE
Berzan Ștefan, conferenţiar univ. Catedra „Cibernetică și Informatică Eco-
nomică”
Cojocari Ala, lector sup. univ. Catedra „Analiza Activităţii Economico-Finan-
ciare”
Dodica Valentina, șef camin
Ruga Ecaterina, conferenţiar univ. Catedra „Limbi Moderne de Afaceri”
Samsonova Tamara, colaborator ASEM

12 IANUARIE
Cechina Ecaterina, conferenţiar univ. Catedra „Contabilitate și Audit”
Chicerman Alexandru, colaborator ASEM 
Filip Ion, colaborator ASEM 
Goncearova Tatiana, conferenţiar univ. Catedra „Statistică și Previziune 
Economică”
Musteaţa Ana, colaborator ASEM 
Valah Lilia, colaborator ASEM 

13 IANUARIE
Serduni Serghei, conferenţiar univ. Catedra „Management”

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.

1

Academid i
Colegiul
„Curieru
mulţi an
realizăzări
sărbătoror

Pe data de 28 noiembrie, în incinta 
sălii de lectură ,,Paul Bran’’ a bibliotecii 
ASEM a avut loc o masă rotundă în lim-
ba engleză cu denumirea ,,Activitățile 
economice, tehnologice și științifi ce 
versus mediul ambiant”. 

Inițiativa vine din partea catedrei 
„Limbi moderne aplicate”, care a invitat 
studenții de la diferite facultăți ale ASEM 
(Contabilitate, Finațe, Economie gene-
rală și drept, Cibernetică, Statistică și in-
formatică economică ș.a.), să se implice 
activ în discuții importante despre avan-
tajele și dezavantajele generate de pro-
gresul tehnic și metodele de soluționare 
ale unor probleme ecologice.

Sala a fost amenajată festiv cu 
postere create de studenții ASEM și 
cu o colecție de fotografi i cu gene-
ricul „Nu ucide Pământul!”. Zeci de 
balonașe verzi au înfrumusețat sala 
simbolizînd mișcarea ecologică și 
speranța omului pentru un viitor mai 
sănătos și mai pur.

Toți au fost copleșiți la deschide-
rea mesei rotunde de vocea extraor-
dinară a Doinei Coșalan FB-125, care 
a interpretat cîntecul Feeling gool de 
M. Babl.

Moderatorii mesei rotunde 
(Vidrașco Cristina D-123, Șutac Olesea 
FB-128, Nastas Vasile TI-121, Cabac 
Artur Cib 123 și un grup de studenţi 
din Con 122) au urmat cu prezentări 
ingenioase atît prin conținut cît și for-
mă despre ziua internațională a me-
diului ambiant, formele de poluare și 
poluanții care le generează, cele mai 
mari catastrofe tehnologice de pe Ter-
ra (prezentator Nastas Vasile), efectele 
pozitive ale dezvoltării științifi ce (Ca-
bac Artur) etc. O. Șutac a sugerat mă-

suri de pr otecție ale mediului ambiant 
simple și efective, care pot fi  întreprin-
se de fi ecare din noi. 

Un mare benefi ciu al aces-
tei activități a constat în faptul că 
mulți studenți au dispus de timp și 
bunavoință pentru a participa efi -
cient la acest eviniment, astfel acu-
mulînd cunoștințe ample în domeniul 
protecției mediului înconjurător.

Studenții au elaborat numeroa-
se proiecte în vederea ameliorării 
situației ecologice sub standartele 
internționale atît în țara noastră, cît și 
în afara hotarelor ei.

Din referințele Alinei Roșca FB-
12A: Noi am fost foarte impresionați 
de această masă rotundă..., studenții 
au fost foarte bine pregătiți, posedă o 
engleză foarte bună, s-au implicat activ 
în acest proiect. Victorina (prezenta-
tor C. Vidrașco) a creat o atmosferă de 
competiție și ne-a stimulat să dăm cît 
mai multe răspunsuri corecte și să gîn-

dim logic. Am afl at lucruri interesante 
despre „Green Peace” și alte organizații, 
care luptă pentru protecția mediului 
ambiant; am discutat despre sursele de 
poluare ale mediului și care pot fi  mă-
surile posibile de prevenire a acestora.

Am dedus că noi suntem cei care 
purtăm cea mai mare responsabilitate 
de starea planetei noastre.

Un moment deosebit, după păre-
rea studenților a fost fi lmulețul (ecra-
nizare Con 129), care a descris evoluția 
tehnologiilor și cel care în mod hazliu 
a prezentat evoluția copierii la exame-
ne în ASEM.

După părerea Tatianei Meșcoi Con 
122  masa rotundă „…a fost o opor-
tunitate extraordinară de a pune în 
aplicare cunoștințele de limbă engle-
ză, de a ne îmbogăți vocabularul și 
de a ne face noi prieteni. Ne-a frapat 
ambianța amicală dintre studenți și 
profesori, pregătirea la nivel înalt a fi -
ecărui moderator, utilizarea unor me-
tode atractive pentru a capta atenția 
celor din sală.”

Apogeul a fost interpretarea pie-
sei „Earth Song” de către studenții din 
sală sub acompanimentul videoclipu-
lui lui Michael Jackson.

La sfîrșitul mesei rotunde au luat 
cuvînt D-na A. Belobrov, vice-decan 
al facultății Finanțe, care a mulțămit 
studenților și profesorilor responsabili 
(N. Ionaș, E. Drobîșeva), pentru această 
manifestare de neuitat. D-na Dj. Rusu, 
șef-catedră „Limbi moderne aplicate” a 
îndemnat studenții să protejeze zi de 
zi lumea din împrejurul nostru.

N. IONAŞ

Catedra “Limbi Moderne 

Aplicate”

,,Activitățile economice, tehnologice 

și științifi ce versus mediul ambiant”
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La
multi 
ani!

FELICITĂRIFELICITĂRI
14 IANUARIE

Moraru Tatiana, tehnician 
Struţescu Zinaida, asistentă medicală
Zambiţchi Dumitru, conferenţiar univ. Catedra “Matematică”

16 IANUARIE
Luca Sabina, lector sup. univ. Catedra „Finanţe și Asigurări”
Melnic Lolita, bibliotecar Secţia „Comunicarea Colecţiilor”
Sibov Angela, lector univ. Catedra „Drept Public”

17 IANUARIE
Dutca Daniela, lector univ. Catedra „Analiza Activităţii Economico-Financi-
are”

18 IANUARIE
Cernei Taisia, șef secţie”Colecţia de Patrimoniul”
Reniţa Alexandra, colaborator ASEM 

19 IANUARIE
Sardarov Natalia, colaborator ASEM 

20 IANUARIE
Barbăneagră Ludmila, casier Serviciul „Contabilitate”
Călugăreanu Diana, lector sup. univ. Catedra „Analiza Activităţii Economi-
co-Financiare”
Gaevscaia Valentina inginer progr.coord.
Morcov Domnica, laborant superior Catedra „Limbi Moderne de Afaceri”
Patrașcu Ion, lector univ. Catedra „Teorii și Politici Economice”

21 IANUARIE
Poiarchin Domnica, colaborator ASEM 
Tașca Dumitru, colaborator ASEM 

22 IANUARIE
Serbova Valentina, colaborator ASEM

23 IANUARIE
Stratulat Constantin, colaborator ASEM 

25 IANUARIE
Chiosea Tatiana, conferenţiar univ. Catedra „Finanţe și Asigurări”
Fișcenco Tatiana, colaborator ASEM 
Galaju Ion, conferenţiar univ. Catedra „Relaţii Economice Internaţionale”
Gârlă Eugeniu, șef serviciu „Știință”
 
Gratii Violeta, economist Serviciu “Planifi care Economică și Finanţe”

26 IANUARIE
Vîrlan Lidia, bibliotecar Secţia “Comunicarea Colecţiilor”

27 IANUARIE
Golovco Vasile, lector sup. univ. Catedra „Marketing și Logistică”
Tostogan Pavel, conferenţiar univ. Catedra „Contabilitate și Audit”

28 IANUARIE
Ustica Veronica, laborant superior Catedra „Management „

29 IANUARIE
Munteanu Angela, lector sup. univ. Catedra „Limbi Moderne Aplicate”

30 IANUARIE
Bulai Ina, bibliotecar Secţia „Comunicarea Colecţiilor”
Cercel Lidia, colaborator ASEM 
Crijanovschi Oxana, dispecer superior Facultatea „Finanțe”
Pogreban Galina, colaborator ASEM 

31 IANUARIE
Berzan Rodica, conferenţiar univ. Catedra „Matematică”
Nemţanu Galina, colaborator ASEM 
Zubco Radmila, colaborator ASEM Zubco Radmila, colaborator ASEM 

Societatea contemporană ne 
oferă oportunități infi nite de dezvol-
tare personală, nouă nu ne rămîne 
decît să depășim ipostaza comodă 
de ,,victime ale sistemului” și să ne 
asumăm responsabilitatea esențială 
de arhitecți ai propriului eu. În acest 
context, voluntariatul este o ocazie 
inegalabilă de revoluționare creati-
vă a societății, pornind din interiorul 
fi ecărei persoane deschise spre pro-
vocări.

Junior Achievement (JA) Moldo-
va este o organizație non-profi t uni-
că în țară, deoarece membrii aceste-
ia depu n eforturi susținute pentru 
promovarea educației economice 
și antreprenoriale într-un mod in-
teractiv, atractiv și extrem de mo-
tivant în instituțiile de învățămînt 
preuniversitar din republică. În cali-
tate de Alumni al acestei organizații, 
continui să particip la organizarea 
a diverse evenimente ce oferă ti-
nerilor o perspectivă pragmatică și 
analitică asupra economiei de piață. 
În perioada 4-11 decembrie, alături 
de staff -ul JA, un grup de profesori 
și elevi, am avut parte de un schimb 
de experiență moldo-estonian, de 
această dată în Estonia, după ce co-
legii noștri de acolo au vizitat Mol-
dova în luna octombrie. Am dat curs 
acestei provocări, fi ind copleșită 
de așteptări și speranțe, care au 
fost depășite chiar de experiența 
plenară și impresionantă de care 
am avut parte. A fost o saptămînă 
în care am valorifi cat fi ecare clipă 
prin emoții pozitive, comunicare cu 
persoane deosebite, descoperirea 
unor panorame idilice și setea ne-
stăvilită de a absorbi cît mai multe 
cunoștințe și idei, pe care le-am pu-
tea implementa acasă. Acompaniați 
fi ind de armonia zăpezii și de căl-
dura colegilor estonieni am fost 
cuceriți de cele mai importante 
orașe ale Estoniei: Narva, Silamae, 
Kohtla Jarve, Paide, Parnu. În orașul 
Sillamae am fost antrenați timp de 
2 zile într-un proiect excepțional, 
care mobilizează mințile entuziaste 
ale participanților să genereze cele 
mai inovative și revoluționare idei – 
Innovation Camp. În colaborare cu 
trainerii organizației „Sent” din Es-

tonia ne-am pregătit intens pentru 
a desfășura acest eveniment într-un 
mod cît mai captivant și activ. Pen-
tru mine este al doilea Innovation 
Camp în calitate de Co-leader, doar 
că de această dată am dirijat pe par-
cursul a 12 ore activitatea elevilor 
estonieni, perioadă emoționantă și 
productivă, deoarece am reușit să 
lucrăm la capitolul fi nanțare a șase 
idei de afaceri și să conturăm prin-
cipalele elemente ale unui business 
plan, o satisfacție reală fi ind faptul 
că am avut ocazia de a implementa 
cunoștințele asimilate la ASEM. În 
urma experienței acumulate, deja 
am abilitățile și marea dorință de a 
fi  unul din liderii care vor organiza 
Innovation Camp pentru elevii din 
Moldova.  

O altă sursă de inspirație pentru 
activitatea noastră viitoare a fost co-
municarea permanentă cu membrii 
staff -ului JA Esti, cu elevii, studenții 
și profesorii locali, în rezultatul căre-
ia am reușit să creem parteneriate cu 
o perspectivă promițătoare și cu un 
impact major asupra tinerilor noștri, 
deoarece doar prin coeziunea efor-
turilor și a imaginației avem forța de 
a aduce un sufl u nou societății. Tîr-
gul companiilor școlare, unde elevii 
au avut ocazia să vîndă într-un cen-
tru comercial propriile produse, a 
fost un alt eveniment inedit, fi ind un 
model pertinet de suport al spiritu-
lui întreprinzator de la cele mai fra-
gede vîrste. Am resimțit o admirație 
deosebită pentru copiii din clasele 
gimnaziale, care își promovau cu 
multă siguranță și profesionalism 
rezultatul muncii lor creative. Ulti-
ma zi a vizitei noastre de lucru a fost 

marcată de aleasa onoare de a face 
cunoștință cu Excelența sa, ambasa-
dorul Republicii Moldova în Estonia, 
dl. Victor Guzun, care ne-a întîmpi-
nat cu alura inegalabilei ospitalități 
moldave și cu propunerea de a ne 
implica activ în promovarea refl ec-
torizantelor, detalii insignifi ante, la 
prima vedere, dar cu forța de a salva 
vieți. 

Este difi cil de cuantifi cat 
proporțiile impactului acestui 
schimb de experiență, cert este fap-
tul că rezultatele sale benefi ce vor fi  
vizibile pe termen lung prin imple-
mentarea proiectelor și a ideilor care 
s-au născut în acest răstimp și care 
au toate șansele de izbîndă. 

Eugenia OAIENEAGRĂ

O experiență inegalabilă

prin valoare și perspective

ACTIVITATEA ASEM
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Pe 20 decembrie, la Complexul 
Sportiv ASEM a avut loc ceremonia de 
premiere a participanților. Diplomele 
și cupele au fost înmînate laureaților 
de către Ala Cotelnic, prim-prorector 
cu activitate didactică.

La competiţia de volei (responsa-
bili – Taisia Catrenco și Nicolae Gorea) 
au luat parte circa 50 de profesori și 
colaboratori ASEM, iar pe podiumul 
de premiere au urcat echipele Facul-
tăţilor de Business și Administrarea 
Afacerilor, Relaţii Economice Inter-
naţionale și Secţiei de Administrare 
și Gospodărire. Pe următoarele locuri 
s-au clasat: 4. Departamentul de In-
formatică; 5. Facultatea de Contabi-
litate; 6. Facultatea de Cibernetică, 
Statistică și Informatică Economică; 7. 
Facultatea de Finanțe și Bănici.

Un interes deosebit a trezit com-
petiţia de tenis de masă (responsabil 
– Valentina Feraru). 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 

precedentul loc 8) l-a făcut echipa fa-
cultăţii de Cibernetică (Vladimir Bal-
can, 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 
Serduni). În continuare echipele s-au 
clasat în următoarea ordine: 4. Secţia 
de Administrare și Gospodărire (Ion 
Suhaiţchi, Anatol Ionașcu, Zinaida Ba-
ranschi); 5. Facultatea „CON” (Mihail 
Manoli, Pavel Tostogan, Ala Cojoca-
ru); 6. Facultatea „FB” (Anatol Ţugu-
lischi, Andrei Petroaia, Angela Pîrlog, 
Aliona Zubic); 7. Facultatea „EMREI” 
(Iacob Cucoș, Mihai Hachi, Ludmila 
Istrati); 8. Facultatea „EGD” (Gheorghe 
Postolachi, Silvia Pîrău). 

Reprezentanţii Facultăţii de 
Finanțe și Bănici au câștigat turneul 
de joc de dame (responsabili – Silvia 
Pîrău și Marian Stan). Ei au fost urmaţi 
în clasament de: 2. echipa Facultăţii 
de Cibernetică, Statistică și Informa-
tică Economică; 3. Secţia de Admi-

nistrare și Gospodărire; 4. Relaţii Eco-
nomice Internaţionale; 5. Business și 
Administrarea Afacerilor; 6. Departa-
mentul de Informatică; 7. Facultatea 
de Contabilitate. 

Turneul de șah (responsabili – Sil-
via Pîrău și Marian Stan) a fost cîștigat 
de reprezentanții echipei Facultății 
de Cibernetică, Statistică și Informati-
că Economică în frunte cu cel mai ex-
perimentat participant al Academia-
dei – Ion Gheorgheșteanu. Pe urmă-
toarele locuri s-au clasat: 2. Facultatea 
de Finanțe și Bănici; 3. Facultatea de 
Business și Administrarea Afacerilor; 
4. Secţia de Administrare și Gospodă-
rire; 5. Facultatea de Relaţii Economi-
ce Internaţionale; 6. Departamentul 
de Informatică; 7. Facultatea de Con-
tabilitate.

La competiția de badminton 
(responsabil – Nicolae Botnaren-
cu) cel mai bine s-au prezentat 
reprezentanții Facultății de Relații 
Economice Internaționale (Cornel 

Munteanu și Ludmila Istrati). Pe lo-
cul doi s-a clasat echipa Facultății 
de Finanțe și Bănci. Podiumul de 
premiere a fost completat de echipa 
Facultății de Contabilitate. În clasa-
ment au urmat: 4. Departamentul de 
Informatică; 5. Facultatea de Business 
și Administrarea Afacerilor; 6. Faculta-
tea de Economie Generală și Drept; 7. 
Secţia de Administrare și Gospodări-
re; 8. Facultatea de Cibernetică, Sta-
tistică și Informatică Economică.

Arbitrul principal al Academiadei 
a fost Nicolae Botnarencu, iar secretar 
al competiției – Anatoli Gorbunov.

Conform totalurilor, cîștigătoarea 
Academiadei-2012 a devenit Faculta-
tea de Business și Administrarea Afa-
cerilor (decan – Angela Solcan) care 
a acumulat 28 de puncte. Pe locul 
secund s-a clasat campioana de anul 
trecut – echipa Facultății de Finanțe 
și Bănci (decan – Ludmila Cobzari) 
care a cedat în clasamentul fi nal un 
singuri punct (27). Locurile trei și pa-
tru cu 26 de puncte acumulate l-au 
ocupat reprezentanții facultăților de 
Cibernetică, Statistică și Informatică 
Economică și Economie Mondială și 
Relații Economice Internaționale. Cîte 
24 de puncte au adunat echipele De-
partamentului de Informatică și Sec-
ţiei de Administrare și Gospodărire. 
Pe locul șapte s-a clasat Facultatea 
de Contabilitate (18 puncte), iar pe 
ultimul loc au încheiat competiția 
reprezentanții Facultății de Economie 
Generală și Drept (4 puncte).

Buna dispoziție a participanților la 
manifestarea de premiere a fost asi-
gurată de dansatorii Anastasia Stan/
Daniil Rastvinschi și ansamblul Tete 
a Tete (conducător artistic – Tatiana 
Medvedev).

Andrei PRODAN

Sezonul rugbystic 
pentru jucătorii de la 
Sporting-ASEM Chișinău 
a început cum nu se 
poate de bine. Chiar la 
primul turneu organizat 
de Federatiade speciali-
tate (și anume turneul de 
rugby pe plajă) jucătorii 
noștri s-au impus în toate 
cele 4 partide disputate, abordînd 
un joc dinamic cu pase rapide, o 
forță atît fi zică cît și morală. Astfel, 
Sporting-ASEM a urcat pe cea mai 

înaltă treaptă a podiu-
mului de premiere.

După o scurtă pa-
uză, în legătură cu 
participarea echipei 
naționale la diverse 
turnee internaționale, 
s-a dat startul returu-
lui campionatului la 
Rugby-15 (rugby cla-

sic unde participă cîte 15 sportivi 
în componența fi ecărei echipe). 
Jucătorii de la Sporting-ASEM iarași 
au oferit spectacol suporterilor săi. 

În ultimul meci al campionatului 
în care se decidea soarta titlului 
sportivii noștri au cedat în fața ce-
lor de la USEFS, motivul fi ind lpsa 
de experiență (Să nu uităm că lotul 
celor de la Sporting-ASEM este for-
mat din jucători tineri, de perspec-
tivă. Vîrsta medie a echiperilor fi ind 
de aproximativ 20 de ani, Sporting-
ASEM este echipa cu cel mai tînăr 
lot din campionatul Republicii 
Moldova). În clasamentul fi nal echi-
pa noastră s-a clasat pe locul doi.

Turneul de Rugby-7 desfășurat 
în două etape (prima disputîndu-
se la Tiraspol, iar cea de-a doua în 
comuna Drăsliceni). Spre regret, 
turneul a avut și multe surprize ne-
plăcute. Principala a fost calitatea 
proastă a gazonului stadioanelor 
pe care s-au jucat meciurile. Lipsa 
de concentrare a jucătorilor noștri 
la fi nal a adus doar locul III pen-
tru tinerii rugbyști de la Sporting-
ASEM.

La sfîrșit de toamnă a avut loc 
turneul de Rugby-7 organizat de 
către Misiunea OSCE în Moldova 
și Federația de Rugby a Moldovei. 
Competiția a avut loc pe stadio-
nul “Izvoraș” din comuna Ratuș. La 
turneu s-au înscris 8 echipe care 
au fost împărțite în două grupe. 
Fără mari emoții echipa Sporting-

ASEM a trecut de faza grupelor și a 
acces în fi nală, unde s-a întîlnit cu 
vechea cunoștință, USEFS. După 
prima repriză scorul era de 12-7 în 
favoarea adversarilor noștri. În par-
tea secundă a meciului sportivii de 
la Sporting-ASEM au fost mult mai 
motivați, cu moralul ridicat și toto-
dată luptînd pentru fi ecare balon 
ceea ce a adus în fi nal scorul de 19-
21 în favoarea noastră. Astfel am 
cîștigat I-a ediție a acestui turneu.

Pe an ce trece pas cu pas echi-
pa Sporting-ASEM obține rezultate 
tot mai bune. Datorită antrenorului 
Sergiu Moțoc (care de fi ecare dată, 
la fi ecare meci este capabil să-și 
motiveze atît echipa cît și pe fi eca-

re jucător în parte), și managerului 
Mircea Ghenea (care totdeauna 
este dispus să rezolve problemele 
legate de echipament, hrană etc.) 
toate aceste rezultate ar fi  fost im-
posibil de atins.

Lotul echipei RC Sporting-

ASEM: Ursu Dumitru, Orghian u 
Igor, Mahu Andrei, Nimerenco 
Ion, Rotundu Roman, Buzenco 
Cristian, Preguza Vadim, Preguza 
Octavian, Rojco Serghei, Murzac 
Victor, Golubenco Mihai, Istrati 
Daniel, Gratii Andrian, Sarev Vlad, 
Avetisov Alexandru, Adam Cristian. 
Antrenor: Sergiu Motoc. Manager: 
Ghenea Mircea.

Serghei ROJCO

TOTALURILE ACADEMIADEI ASEM 2012

Al doilea an consecutiv Catedra 
de Educație Fizică și Sport 
(șef-catedră Vasile Scutelnic) 
organizează Academiada 
instituției, competiţie sportivă 
rezervată cadrelor didactice 
și colaboratorilor ASEM. Ca 
și anul trecut cele opt echipe 
și-au măsoară puterile la cinci 
probe sportive (volei, tenis 
de masă, joc de dame, șah și 
badminton).

Rugbiștii de la ASEM ne-au bucurat în 2012

nnnnnSPORT LA ASEM
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În data de 30 noiembrie 2012, 
organizaţia obștescă Junior Achie-
vement Moldova, în colaborare cu 
Ministerul Tineretului și Sportului 
din Moldova, Ministerul Educaţiei 
al RM, Leogrand Hotel & Conventi-
on Center, Fundaţia Familia Sturza, 
a desfășurat evenimentul „Profesio-
niști și Debutanţi”, ediţia a III-a. 

Fiind în colaborare cu Junior 
Achievement, ca profesor de disci-
plini economice nu am ezitat ocazia 
de a participa la evenimentul dat cu 
elevii Colegiului Național de Comerț 
din grupa „COM-111” - Iliev Nicolae, 
Isac Dumitru, Gandacov Nicu. 

Evenimentul a început prin în-
registrarea participanţilor, în ASEM 
și repartizarea elevilor la următoa-
rele companii și instituţii: Ministe-
rul Educației, Ministerul Afacerilor 
Interne, Judecătoria sectorului Bo-
tanica și Rîșcani, Linella, Leogrand 
Hotel & Convention Center, Telera-
dio Moldova, Publika TV, Jurnal TV, 
Coca Cola, Zorile, Hotelul Vila Verde, 
Orange, Moldcell și altele.

 Fiind conducător a unui grup 
de elevi: Mogorean Daniel, cl. XI, LT 
„Gaudeamus”, or.Chișinău, Bîrnat 
Ana, cl. XII, A.O Agape, or.Chișinău, 
Popovici Larisa, cl.XI, LT„Ion Crean-
gă”, s.Copcea, Breabin Tatiana, cl.X, LT 
„Gaudeamus”, or.Chișinău, Ciobanu 
Ana, cl.XI, LT„Ion Creangă”, s.Copcea, 
Cocîrla Dan, cl.XI, Colegiul Financiar 
Bancar, or.Chișinău, Pulisca Cristian-
Mihai, cl.XI, Colegiul Financiar Ban-
car, or.Chișinău, Brînză Alexandru, 
cl.X, Colegiul Naţional de Comerţ 
al ASEM, Oleinic Alexandru, cl.X, 
LT„Gaudeamus”, or.Chișinău, Viori-
ca Ungureanu, cl. XII, LT „P.Halippa”, 
r.Sîngerei - am mers împreună la 
Compania „Moldcell” unde și-au pe-
trecut toată ziua elevii. 

Programul internațional de ori-

entare profesională ”Profesioniști și 
Debutanți” (”Job Shadow Day) a fost 
efectuat pentru a oferi liceenilor po-
sibilitatea de a fi  discipoli pentru o 
zi în cadrul unei companii/instituții 
sau organizații. Devenind pentru 
o zi ”umbra” unuia dintre angajați, 
elevii văd pe viu în ce constă munca 
într-un domeniu sau altul și pot lua 
mai ușor o decizie în privinţa viitoa-
rei lor profesii.

Impresiile rămase în urma aces-
tui eveniment sînt de nedescris pen-
tru toți participanții deoarece toți au 
căpătat o experiență nemaipomeni-
tă. Astfel companiile pot benefi cia 
de cei mai buni elevi pentru postu-
rile vacante, la rândul său elevii pot 
benefi cia de locuri de muncă garan-
tate în cadrul companiilor, iar profe-
sorii mai mulți parteneri de colabo-
rare pentru susținerea și educația 
tinerilor și acordarea unor locuri de 
practică în cadrul companiilor. 

Iată și unele păreri ale elevilor 
din urma acestui eveniment:

”Eu cred că organizatorilor le-a 
reușit să realizeze dorinţele elevilor, 
deoarece a ajunge să petreci o zi în in-

cinta unei companiei dorite, este prac-
tic imposibil, avînd în vedere că fi ecare 
este preaocupat de activitatea sa și nu 
prea se acordă atenție celor care încă 
nu știu precis care este viitoarea lui 
profesie. Această experientă este foar-
te efi cientă și binevenită pentru tineri, 
deoarece datorită acestui fapt un un 
tînăr, un viitor specialist poate să facă 
alegerea corectă a sferei lui de activi-
tate pentru viitor. Mulțumesc tuturor 
ce au contribuit la aceasta!” 

Nicolae ILIEV, 

elev CNC al ASEM, gr. COM-111.

”În urma proiectului „Profesio-
niști și Debutanţi” organizat de Ju-
nior Achievement, am rămas foarte 
impresionat, deoarece ecest proiect 
cu adevărat te ajută să vezi adevăra-
ta profesie care tu ţi-o dorești. Îţi ofe-
ră șansa reală de a te simţi în calitate 
de cine vrei să ajungi și ce vrei să faci. 
Și acum, cît încă nu este tîrziu să de-
cizi dacă tu ai făcut alegerea corectă 
sau nu. Am rămas foarte mulţumit 
în urma acestei activităţi și cred că 
merită ba chiar și trebuie să se desfă-
șoare în continuare. Mulțumesc mult 
profesoarei mele de economie, Bîrca 
Tatiana, că anume pe mine m-a im-
plicat în acest eveniment!

Dumitru ISAC, 

elev CNC al ASEM, gr. COM-111

”În urma desfășurării acestui eve-
niment „Profsioniști și Debutanţi” am 
căpătat următoarea experiență: am 
identifi cat oportunităţile necesare 
exercitării unei anumite meserii, am 
observat modul de lucru în echipă, 
am obţinut noi cunoștinţe practice și 
teoretice necesare pentru identifi ca-
rea viitoarei profesii. Am avut posibi-
litatea de a mă încadra în activitatea 
de zi de zi a unei companii. În fi nal am 
făcut concluzia că alegerea mea este 
corectă.

Mulțumesc!”
Nicu GANDACOV, 

elev CNC al ASEM, gr. COM-111
 
Activitatea de încheiere a eveni-

mentului a avul loc la „Leogrand Hotel 
& Conventional Center”. Aici au luat 
cuvînt invitaţi speciali ca Ministrul 
Educaţiei dna.Maia Sandu și alţii. În fi -
nal evenimentul s-a încheiat cu înmîn-
area diplomelor, după care a urmat o 
pauză de cafea cu discuţii în schimb 
de experienţă între participanţi.

Tatiana BÎRCA,

profesor grad didactic II, 

Colegiul Național 

de Comerț al ASEM

”Job Shadow Day”- 
Profesioniști și Debutanți

Analizând statutul pe care îl are 
astăzi un program internațional de 
orientare profesională în cadrul sis-
temului educațional, trebuie făcută 
precizarea că, această activitate este 
plasată în afara procesului de instru-
ire, iar explicaţia este simplă, pentru 
că ea vizează nu numai performan-
ţele obţinute de elevi în activitatea 
de învăţare la ore, exclusivă, bazată 
pe rezultatele instruirii, ci în mare 

parte pe ocazia ce li se oferă elevi-
lor de a practica o învăţare axată 
pe experiență, de a realiza achiziţii 
durabile, susceptibile de a fi  utiliza-
te și transferate în diverse contexte 
instrucţionale și nu numai.

Beneficiind de o îndrumare 
competentă, elevii având suportul 
nostru, cel a profesorilor care îi res-
pectă, sunt interesaţi continuu de 
ameliorarea nivelului lor de achizi-
ţii și competenţe. În plus, șansele 
lor de reușită sporesc considerabil, 
în situația cînd aceștia obțin posi-
bilitatea să realizeze obiectivele 
învăţării și să finalizeze cu succes 
această activitate prin prisma unor 
proiecte și programe de orientare 
profesională. 

Un asemenea Program 
internațional de orientare profesi-
onală cu o denumire promițătoare 
“Job Shadow Day” sau 
”Profesioniști și Debutanți” Ediția a 
III-a , a fost organizat în data de 30 
noiembrie 2012, de Asociaţia Ob-
ștească ”Junior Achievement Mol-
dova” în colaborare cu Ministerul 
Tineretului și Sportului din Republi-
ca Moldova, Ministerul Educației al 
Republicii Moldova, Leogrand Hotel 
& Convention Center și Fundația “Fa-
milia Sturza”. În cadrul programului 
din acest an au participat 150 de 
elevi din clasele X-XII, reprezentînd 2 
instituții mediu de specialitate și 30 
de licee din 12 raioane din ţară, fi ind 
găzduiţi în calitate de discipoli la cir-
ca 28 de companii private și instituții 
de stat. 

Proiectul în sine a oferit și elevi-
lor Colegiului Național de Comerț 
al ASEM posibilitatea de a fi disci-
poli pentru o zi în cadrul unei com-
panii/instituții sau organizații. De-
venind pentru o zi ”umbra” unuia 

dintre angajați, elevii noștrii au vă-
zut pe viu în ce constă munca într-
un domeniu sau altul și pot lua mai 
ușor o decizie în privinţa viitoarei 
lor profesii.

Programul de orientare a reu-
șit datorită deschiderii și cooperă-
rii atît a companiilor private cît și a 
instituțiilor publice, acestea fi ind: 
Ministerul Educației, Ministerul Afa-
cerilor Interne, Judecătoria secto-

rului Botanica și Rîșcani, Linella, Le-
ogrand Hotel & Convention Center, 
Moldova Agroindbank, StarNet, East 
Europe Consulting Associates, Co-
moda, Voiaj International, Bons Of-
fi ces, Teleradio Moldova, Publika TV, 
Jurnal TV, Coca Cola, Magenta Con-
sulting, Creator Iu. Bors, Zorile, Ho-
telul Vila Verde, Orange, Gas Natural 
Fenosa, Moldcell, Revi-Outsourcing, 
Simpals, Teatrul ”Ginta Latina”, Banca 
de Economii, Centrul Sănatății Fami-
liei ”Galaxia”.

În aceeași ordine de idei, țin să 
mulțumesc Directorul Colegiu-
lui Național de Comerț al ASEM 
- Doamna Lidia Pleșca, care de fi e-
ce dată susține implicarea activă a 
profesorilor și a elevilor în proiecte 
sau programe de orientare profesi-
onală ce conduce la perfecționarea 
aspectului calitativ al învățămîntului 
economic mediu de specialitate. 
Astfel, elevii CNC al ASEM ce au par-
ticipat în cadrul evenimentului și 
întreprinderile în care aceștia au fost 
repartizați sunt prezentați în cele de 
mai jos:

1. Grigore Barbăneagră elevul 
Gr. CON 121 – Agenția “Magenta” 

2. Andrei Marcu elevul Gr. CON 
122 – Întreprinderea “Linella” fi lial 
Nr.4

3. Alexandru Brînză elevul Gr. 
CON123 – Compania „Moldcell”

4. Nicolaie Mihailov elevul Gr. 
CON 124 – Compania “CocaCola”

5. Gabriela Matei eleva Gr. CON 
111 – Întreprinderea “Linella” fi lial 
Nr.6

6. Ana Grădinaru eleva Gr. CON 
114 - Întreprinderea “Linella” fi lial Nr.

7. Silvia Moraru eleva Gr. TUR 
112 – Hotelul “Vila Verde” .

Continuare în pag. 9

“Debutanții de azi, 

Profesioniștii de Succes – 

mîine ! ”

 Elevii CNC impreună cu Doamna Maia Sandu, Ministrul Educaţiei al RM
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F.E “BigLife “ S.R.L
Adresa: Republica Moldova, MD 2005, 
or. Chişinau, str. Petru Rareş 18 ; 
Nr.tel : (+373(0)22) 402 983 ; 
Nr.fax : (+373(0)22)402 791 ; 
E-mail : srl_biglife@yahoo.com

REZULTATELE
 activităţii extracurriculare

în cadrul Firmei de Exerciţiu “Big Life” SRL din 04.12.2012
Ziua uşilor deschise în cadrul fi rmei de exerciţiu

“FIRMA DE EXERCIŢIU - START SIGUR ÎN CARIERĂ”

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

AL REPUBLICII MOLDOVA

Colegiul Naţional 
de Comerţ al ASEM

Catedra „Comerţ, 
Merceologie, Tehnologii”

 Angajaţii F.E ”BigLife” S.R.L. , 
împreună cu coordonatorul F.E. 
Lazarev Natalia, au promovat 
activitatea F.E ”BigLife” S.R.L din 
cadrul Colegiului Na’ional de Co-
mer’ al ASEM. La data de 04 de-
cembrie 2012 a fost desfășurată 
activitatea Ziua ușilor deschise 
în cadrul fi rmei de exerciţiu 
„FIRMA DE EXERCIŢIU - START SI-
GUR ÎN CARIERĂ” unde au fost in-
vitaţi agenţi economici: Vladimir 
Argici, director „OCTOPUS-PLUS” 
SRL, Lilia Maidan , director com-
pania “Biro Plus” ÎÎ, or. Cahul , ab-
solventă 

 CNC și FE “Prom Style”, Aure-
lia Slanina , manager programe 
instruire, Camera de Comerţ și 
Industrie a Republicii Moldova, 
Elena Moisei, consultant direc-
ţia tîrguri și expoziţii, Camera de 
Comerţ și Industrie a Republicii 
Moldova ; Coordonatorul Educa-
ţional Austriac, Proiectul ECONET, 
KulturKontakt-Austria  : Fabian 
Mayr precum și Coordonatorii 
CFEM: Șargo Aliona, Casian Irina 
și invitaţii: Eugeniu Golubaș - di-
rector, Natalia Nazari -pedagog 
social, Maria Roșca - maistru din 
școala de meserii nr. 4

 Activitatea a derulat produc-
tiv în folosul angajaţilor fi rme-
lor de exerciţiu, foarte activ sau 
implicat angajaţii de la Colegiul 
Financiar Bancar și Colegiul Naţi-
onal de Comerţ la masa rotundă 
cu genericul ” Elaborarea ofertei 
în F.E ”, au discutat vis-a-vis de 
procesul de elaborare a ofertei,au 
adresat întrebări agenţilor econo-
mici care la rîndul său au povestit 
despre elaborarea ofertei în ca-
drul unei fi rme reale. Agenţii eco-
nomici au manifestat interes faţă 
de activitatea fi rmelor de exerci-
ţiu care activează virtual în Repu-
blica Moldova și sunt dispuși să 
colaboreze în vederea angajării 
elevilor pentru o zi de practică 
în fi rme reale. Mulţumim tuturor 
participanţilor la această activita-
te și agenţiilor economici pentru 
colaborare deschisă.

FE “Big Life” SRL vă aşteaptă la Ziua Uşilor Deschise                  

Unde lucrează o echipă - puterea creşte. FE “Big Life” SRL   

Invitaţi şi parteneri prezenţi la activitate FE “Big Life” SRL

   Fabian Mayr, Coordonator Educaţional Austriac, 

KulturKontakt-Austria , participă la activitate   

      Sfaturi şi îndrumări de la generaţia precedentă,

Managerul Băluţel Adrian

Participanţii şi ospeţii în plină activitate
Coordonatorul Lazarev Natalia, prezintă oaspeţii în 

cadrul activităţii

Simularea tranzacţiei cu FE “Global Identity” SRL

Prezentarea ofertei  - Aurelia  Slanina, manager 

programe instruire, Camera de Comerţ şi Industrie                                                                                                                           

a Republicii Moldova
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Motto: ,, Dreptatea și puterea tre-
buie aduse împreună pentru ca tot ce 
este drept, să fi e și puternic și tot ce 
este puternic să fi e și drept’’.

(B. Pascal)
Concursul economic-juridic a fost 

organizat cu scopul de a dezvolta în 
viitorul specialiști din diferite ramuri 
ale economiei naționale acele abilități 
teoretice acumulate în timpul orelor 
la disciplinele de drept și aplicarea lor 
în practică.

Concursul a fost constituit din 
șase probe:

I probă- concursul,, Gazetelor de 
perete’’

II probă –Metoda puzzle
III probă-Acrostihul
IV probă-Concursul Scenetelor
V probă – Concursul ,,Pictograma’’
VI probă- Concursul ,,Selectează 

drepturi de obligații’’
Pe parcursul concursului au fost 

două pauze muzicale: -Melodia ,,De ce 
nu-mii vii?’’ de M.Eminescu interpre-
tată de Salcuțan Aliona, professor de 
drept și Baleca Marcel, grupa Con 105.

Mi-am propus să organizez cu 
elevii din sală concursul ,,Ascultă și 
răspunde’’, implicând majoritatea ele-
vilor.

Spre fi nele concursului am ob-

servat că elevii cunosc drepturile și 
obligațiile, s-au implicat active în toa-
te concursurile. La acest concurs au 
participat grupele de Comerț, Con-
tabilitate, Merceologie și Tehnologii 
Alimentație Publică.

Concursul s-a soldat cu decizia ju-
riului: egalitateambelor echipe, ,,Tine-
rii Legiști’’ și ,,Erudiții’’.

Elevii au fost premiați cu diplome 
de merit.

Cu siguranță spun, că profesia de 
jurist este nobilă, de înalt prestigiu so-
cial, dar în același timp este una care 
presupune o înaltă doză de responsa-
bilitate.

Un cântec durează puţin 
dar rămâne în amintire 
pentru totdeauna. Pe 
data de 07.12.2012 în 
cadrul Colegiului Naţional 
de Comerţ al ASEM, s-a 
organizat Festivalul 
cântecului în diferite limbi ale 
lumii cu genericul „Unitate 
prin Diversitate”, care a ajuns 
la cea de-a 19 ediţie. Acest 
concurs a adunat 20 de elevi 
ale diferitor specialităţi şi 
diferitor ani, dar care au o 
singură pasiune - muzica. 

Cei care au avut 
cea mai grea misi-
une de al alege pe 
cel mai bun dintre 
cei mai buni, sunt: 
Domnul Reabţov 
Gheorghe, profesor 
universitar de lim-
ba franceză, ASEM, 
profesorului anului 
2011, doamna Lu-

pașco Liuba, coordonator relaţii pu-
blice, ASEM, domnul Moussou Char-
les, stagiar la Alianţa Franceză, Druţă 
Ana, administrator „Maison de Savo-
irs”, Chișinău, Radu Zgardan, câști-
gătorul festivalului „Unitate prin Di-
versitate”, ediţia 17, câștigătorul Fes-
tivalului Naţional „Chantons Amis!”, 
ediţia a 8, Silvia Voroniuc, membru 
al asociaţiei profesorilor de limbă 
franceză din Republica Moldova.

Sfârșit. Început în pag. 7

De asemenea, ca coordonator și 
profesor implicat în acest eveniment 
am avut ocazia să cunos și alți elevi 
participanți ai proiectului, cu care 
am mers în cadrul Băncii Comer-
ciale “Moldova-Agroindbank” S.A., 
fi ind repartizați în departamentul 
juridic, cel al resurselor umane și a 
deservirii connturilor. Printer aceștia 
se număr: Țurcan Andrei (LT “Anton 
Guzun” s.Bulboaca), Adam Eugeniu 
(Liceul “Prometeu-Prim”, or.Chișinău) 
, Crețu Elizaveta (LT “M. Eminescu”, 
or.Chișinău), Lozovan Victoria (A.O. 
“Agape” or.Chișinău), Dumitrașcu Iri-
na (A.O. “Agape” or.Chișinău).

Festivitatea de încheiere a eve-
nimentului s-a desfășurat la Leo-
grand Hotel & Convention Center, 
unde împreună cu elevii, profesorii 

și reprezentantii companiilor parti-
cipante am împărtășit din impresiile 
și experiența acumulată în timpul 
zilei. Cu o deosebită plăcere am ad-
mirat-o în calitate de inivtat special 
pe doamna Ministru a Educației al 
Republicii Moldova, Maia Sandu, 
precum și oaspeții prezenți: Maria 
Railean, Șefa direcției programe de 
tineret, din cadrul Ministerului Tine-
retului și Sportului al RM, și Cristina 
Drumea, specialist ANOFM.

Cele expuse mai sus, conduc la 
fi nalitatea acest articol care se rezu-
mă la următoarele:

“Succesul de mîine înseamnă ca-
pacitatea de a ști azi cum să obţii 
rezultatele pe care le dorești și să 
creezi pe parcurs valori pentru alţii. 
Succesul de mîine este arta de a trăi 
astăzi într-un mod dinamic și inspi-
rat, îndemnîndu-ne să ne atingem 
și să ne reînnoim obiectivele, să re-
zolvăm din mers difi cultăţile, identi-
fi cînd soluţii favorabile pentru noi și 
pentru cei din jur. Adevăratul Succes 
este împărtășit, și nu impus.”

Olga BARBĂNEAGRĂ,

Profesoară de discipline 

economice,

Magistru în științe economice

“Debutanții de azi, 

Profesioniștii de Succes – 

mîine ! ”

19 decembrie – Concurs dedicat Zilei Juristului 
cu genericul ,, Să triumfe dreptatea’’

“Unitate prin Diversitate”
Juriul a apreciat interpretarea fi e-

cărui participant conform următoare-
le criterii: ţinuta scenică, artistismul, 
originalitatea, creativitatea, intonaţia, 
calitatea vocii, aspectul estetic.

Moderatorii noștri Moraru Do-
rina și Cazacu Olga au creat o at-
mosferă amicală și au colaborat nu 
numai cu concurenţii și juriul dar 
au implicat și sala. Organizatorul și 
fondatorul acestui concurs doamna 
Manuil Svetlana, ne-a pregătit o sur-
priză plăcută interpretând și dum-
neaei un cântec în franceză, ceea ce 
a stârnit un val de aplauze.

Într-un fi nal locurile s-au repar-
tizat în următorul mod: Grand Pre-
miu-Frimu Miriam, cu piesa „Cold 
Play” ce ne-a frapat cu o voce minu-
nată, locul 1 Nagurnea Ana-Maria și 
Bunici Anastasia, Locul 2 îl au elevii 
Cotruţă Eugeniu și Scobioală Ana, 
care ne-au minunat cu originalitate 
și o calitate înaltă a vocii. Locul 3 l-au 
avut elevii Schimbătari Alina, Burlă-
dean Maria și Ţaranovici Dorina, iar 
elevii Morgoci Vasile, Magla Victor 
au primit premiul special pentru ori-
ginalitatea lor cu piesa „Cryptonite”.

Le mulţumim tutoror participan-
ţilor și juriului și sperăm că cea de a 
20 ediţie să adune mai mulţi elevi și 
să ne aducă multe surprize plăcute.
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Se știe, că profesia contabilă este 
reprezentată în toate ramurile econo-
miei naţionale. Nici o întreprindere, 
instituţie, organizaţie, mică sau mare, 
nu poate fi  concepută fără munca unui 
contabil, tendinţele contemporaneită-
ţii și totalitatea noilor prevederi legis-
lative impunându-i pe contabili să fi e 
capabili să presteze servicii variate și 
foarte complexe. Anume de aceea și 
pregătirea contabililor trebuie să fi e 
una calitativă și continuă.

În conformitate cu ”Codul etic 
privind conduita profesională a au-
ditorilor și contabililor din Republica 
Moldova”, un cotabil trebuie să fi e în-
zestrat cu calităţi precum: onestitate, 
obiectivitate, competenţă profesiona-
lă și conștiinciozitate, confi denţialita-
te, comportamentul profesional, astfel 
contabilul muncește zi de zi pentru 
bunăstarea entităţii pe care o reprezin-
tă și pentru societate în general.

Astăzi un contabil se asociază cu 
persoana, care e permanent în mun-
că, mereu cu griji și responsabilităţi, 
având un nivel de cunoștinţe în diver-
se domenii necesare pentru o între-
prindere, asigurându-i astfel o activita-
te de succes.

În contextul evoluţiilor situaţiei 
economice pe plan mondial, dar și în 
Republica Moldova, contabilul este 
profesionistul care poate contribui 
considerabil la îmbunătăţirea climatu-
lui economic și la restabilirea încrederii 
în iniţiativele, în faptele corecte, apte 
pentru depășirea crizei economice și 
afi rmarea pe plan internaţional.

Prin abordarea profesională, mani-
festare independentă și transparentă 
în desfășurarea misiunilor de contabil, 
prin elaborarea unor rapoarte de cali-
tate conform standardelor profesiona-
le în materie, contabilul satisface inte-

resul public, îndeplinind totodată și un 
important rol social.

Contabilul este ”Cartea de vizită” a 
întreprinderii, ce oferă vizitatorilor nu 
numai o imagine clară și transparentă 
a patrimoniului fi rmei, dar poartă în 
același timp și o mare responsabilitate 
aferentă calităţii informaţiei gestiona-
te și reprezentate.

Pentru îmbinarea atât a calităţii, cât 
și a utilităţii meseriei contabile, a fost 
organizată o excursie tematică la în-
treprinderea ”Zorile”, care este cel mai 
mare producător de încălţăminte din 
piele din Moldova și pretinde la titlul 
de primul brand naţional de pantofi .

Ocazia de a vizita această com-
panie au avut-o circa 60 de elevi ai 
Colegiului Naţional de Comerţ, din 
grupele CON-104 și CON-291, sub 
îndrumarea profesorilor catedrei 
”Finanţe și Contabilitate” - Marina Iovu-
Carauș și Nadejda Boșcaneanu.

Elevii au vizitat secţia ”Producere” 
ce fabrică pentru export încălţămin-
te exclusiv după modele germane 
și doar din materie de calitate. De 
asemenea, automatizarea secţiei de 
”Contabilitate” a frapat prin complexi-
tatea operaţiilor efectuate precum și 
prin profesionalismul contabililor în-
treprinderii.

Totodată, profesorii sus menţi-
onaţi au organizat o masă rotundă 
pentru elevii anului IV ai specialităţii 
„Contabilitate” cu genericul „Sistemul 
vamal: destinaţii vamale, brokerul va-
mal și declaraţia vamală”, invitând un 
specialist.

Astfel, absolvenţii au avut ocazia 
de a aprofunda cunoștinţele în dome-
niu și de a percepe mai clar subtilită-
ţile acestui vast domeniu. Având deja 
un bagaj mare de cunoștinţe, elevii au 
purtat o discuţie fructuoasă și capti-

”10 noiembrie - 

ziua internaţională 

a contabilului”
”Contabilitatea est una din sublimele creaţii ale spi-

ritului omenesc, pe care fi ecare bun gospodar ar trebui 
s-o folosească în gospodăria sa”

(Heinrich Goethe)

vantă cu specialistul din domeniu, cel 
din urmă rămânând plăcut surprins.

De asemenea în cadrul Colegiului 
Naţional de Comerţ s-a organizat și 
o conferinţă știinţifi că cu genericul 
’’Impactul sistemului fi scal asupra dez-
voltării economice’’, coordonată de 
către doamna Iovu-Carauș Marina și 
Nadejda Boșcaneanu. Eleviii anilor doi, 
trei și patru au pregătit câte un mic 

proiect bazat pe una din multele ca-
racteristici ale domeniului fi scal. S-au 
implicat nu numai grupe de contabi-
litate dar spre marea noastră uimire 
chiar și comerţ și merceologie. Am fost 
plăcuţi surprinși de prestaţia anului doi 
care în pofi da faptului că nu studiază 
fi scalitatea ca obiect, împreună cu co-
ordonatorul domnul Balan Victor, s-au 
prezentat la cel mai înalt nivel. Într-un 
fi nal ne-am ales cu următoarele rezul-
tate: premiul cel mare a fost câștigat 
pe drept de elevul grupei MER 294, 
Mladii Iulian (coordonator Movileanu 
Elena), premiul întâi a fost ocupat 
de către elevul anului patru Băluțel 
Andrian, grupa MER 292 (coordonator 
Movileanu Elena), locul doi l-au luat 
elevele grupei CON 295 - Meico Anna 
și Balta Mirela (Boșcaneanu Nadejda) 
iar pe locul trei s-au plasat elevii 
Durleșteanu Olga (grupa CON 294) și 
Surchicin Constantin (grupa CON 116) 
- coordonator Lungu Ana.

A jurizat acest concurs interesant: 
Berdilă Ana - conf. univ., dr., cate-
dra „Bănci și Activitate Bancară” , ASEM; 
Cernit Rodica - lector superior, catedra 
„Finanţe și Asigurări”, ASEM; Coșciug 
Virginia - șef secţie „Contabilitate”, 
profesor de drept, catedra „ Finanţe și 
Contabilitate”, CNC; Guţu Stella - profe-
sor de analiză, catedra „Contabilitate și 
Informatică Economică” USM; Secrieru 
Irina - profesor de contabilitate, ca-
tedra „Finanţe și Contabilitate” CNC; 
,Rusu Alisa - absolventa CNC, studenta 
ASEM, ciclu masterat.

Conferinţa s-a fi nisat cu o surpriză 
plăcută din partea organizatorilor care 
împreună au editat un suport de curs 
pentru disciplina Fiscalitate. Doamna 
Iovu-Carauș și doamna Boșcaneanu 

au lansat această carte pentru a facilita 
accesul elevilor la informaţia de spe-
cialitate și totodată pentru a educa la 
elevi civismul fi scal. Suportul este ela-
borat în conformitate cu curriculum-ul 
pentru cursul dat și ţinându-se cont 
de ultimele modifi cări ale legislaţiei în 
vigoare. Autorii aduc mulţumiri doam-
nei Pleșca Lidia, care i-a susţinut în în-
ceputurile lor, și nu în ultimul rând rec-

torului ASEM, domnului Belostecinic 
Grigore.

Pentru a aprofunda cunoștinţele 
elevilor în domeniul „Auditului pe pia-
ţa naţională cât și internaţională” a fost 
invitat un absolvent al CNC Botnaru 
Vitalie, care este auditor senior în ca-
drul unei entităţi de talie mondială. 
Specialistul a vorbit despre piaţa au-
ditului cu elevii anului III ai specialităţii 
„Contabilitate”, grupele CON 101 - 105. 
S-au discutat despre avantajele și dez-
avantajele utilizării SIRF în cadrul acti-
vităţii băncilor autohtone. S-au discu-
tat de asemenea condiţiile de angajare 

pe piaţa auditului, și șansele de a avea 
un loc de muncă nu doar bine plătit 
dar care să și ofere o posibilă creștere 
ierarhică în cadrul entităţii. 

Sperăm ca prin această experienţă 
elevii să tindă cât mai mult spre atin-
gerea celor mai înalte nivele ale pro-
fesionalismului contabil, și ca pe viitor 
să devină persoane competente, apte 
de a face faţă tuturor instabilităţilor 
economice și legislative din Republica 
Moldova, asigurându-ne astfel, un vii-
tor sigur și prosper.

Meseria de contabil nu este nici 
pe departe ușoară, ci una care nece-
sită muncă zilnică, răbdare continuă 
și nu în cele din urmă o logică uluitoa-
re, pentru că, precum a zis și Goethe 
„Contabilitatea este una din cele mai 
ingenioase creaţii ale spiritului uman”, 
fără de care, umanitatea în condiţiile 
actuale ale contemporaneităţii ar fi  de 
nedescris.

Nadejda BOŞCANEANU,

profesor la catedra ”Finanţe 

şi Contabilitate” CNC,

grad didactic II
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În contextul actualelor evoluţii, este 
tot mai evident pentru toată lumea fap-
tul că, obţinerea unui atestat de compe-
tenţe nu este însă sufi cientă. Animaţi de 
dorinţa de înnoire atât în plan profesio-
nal, cât și moral, la iniţiativa decanului 
Facultăţii de Contabilitate și cu susţi-
nerea Băncii Mondiale, în perioada 2-8 
decembrie curent, profesorii facultăţilor 
de Contabilitate și Finanţe au întreprins 
o vizită de studiu privind schimbul de 
experienţă cu Academia de Studii Eco-
nomice din București (ASEB). Pe parcur-
sul celor șase zile, profesorii facultăţilor 
de Contabilitate și Finanţe ale ASEM au 
avut parte de un program amplu de 
activităţi, precum întâlniri și discuţii cu 
conducerea Facultăţii de Contabilitate 
și Informatică de Gestiune, cu reprezen-
tanţii fi lialei CECCAR București a Corpu-
lui experţilor Contabili și Contabililor 
Autorizaţi din România (CECCAR), vizite 
de lucru la Camera Auditorilor Finan-
ciari din România (CAFR), ofi ciul ACCA 
(Association of Chartered Accountants) 
pentru Europa de Sud-Est și întâlniri cu 
titularii disciplinelor incluse în agenda 
de lucru, profesori de la Departamentul 
Contabilitate, Audit și Analiză Economi-
că din cadrul Facultăţii de Contabilitate 
și Informatică de Gestiune.

Obiectivul ţintă al vizitei de studiu 
rezidă în modernizarea programelor de 
studiu în domeniul contabilităţii și audi-
tului prin intermediul schimbului de ex-
perienţă cu Statele Membre ale Uniunii 
Europene, precum și iniţierea procedurii 
de acreditare ACCA, care se concretizea-
ză în special în obţinerea echivalării nou-
lui program de licenţă cu durata de 3 ani, 
cu partea 1 (Knowledge) și 2 (Skills) din 
programul de certifi care profesională.

Vizita de studiu a fost posibilă graţie 
suportului fi nanciar obţinut prin inter-
mediul instrumentului multi-donor So-
uth-South Experience Exchange Facility 
Trust Fund (http:/wbi.worldbank.org/
sske) și al Centrului pentru Reforma în 
domeniul Raportării Financiare al Băn-
cii Mondiale cu sediul la Viena (www.
worldbank.org/cfrr).

Perfecţionarea sistemului contabil 
din Moldova este un proces fi resc, im-
pus, pe de o parte de dezvoltarea pie-
ţelor de capital, iar pe de altă parte, de 
evoluţia programului de armonizare le-
gislativă în vederea integrării europene 
și a fenomenului de globalizare econo-
mică, ce impune asigurarea comparabi-
lităţii informaţiei economico-fi nanciare 
în spaţiu de timp. Deși preocupările au-
torilor în domeniul globalizării exprimă 
atât argumente proglobalizare cât și an-
tiglobalizare, acest proces se manifestă 
amplu în toate domeniile de activitate, 
dar mai ales în sfera fi nanciară.

Internaţionalizarea vizează nu doar 
standardele și normele contabile, ci și 
profesia contabilă. Fascinaţia cifrelor, 
mesajul deseori greu de descifrat din 
situaţiile fi nanciare și captivaţi de pro-
cesul de decizie a managerilor, precum 
și de înclinaţia lor spre manipularea ci-
frelor contabile, profesioniștii contabili 
conturează câteva priorităţi în vederea 
investiţiilor în profesionalism. 

În perioada actuală, când rolul sta-
tului în redistribuirea valorii în societate 
crește, datorită exigenţelor civilizaţiei 
actuale și, în corespondenţă, presiunea 
fi scală asupra entităţilor se accentuează, 
un rol din ce în ce mai important în ges-
tiunea afacerii îi revine contabilului care 
este chemat să ofere soluţii fi nanciar – 
contabile optime din punct de vedere 
al investitorului. Practic, dintr-un jude-
cător al trecutului, contabilitatea devine 

un consilier al viitorului. Așadar, timpul 
provocărilor profesionale ne îndeamnă 
deseori să încercăm să dobândim și alte 
valenţe cognitive care să contribuie la 
sporirea „fondului comercial” al profesiei 
de contabil.

Dat fi ind faptul că, contabilitatea 
este o știinţă a echilibrului, profesionis-
tul contabil trebuie să fi e o persoană 
echilibrată, deoarece, dincolo de raţi-
onamentul profesional, contabilitatea 
înseamnă intuiţie și talent. Un contabil 
bun este o persoană echilibrată, nici op-
timistă, nici pesimistă, care înţelege cu fi -
neţe problemele, dar nu creează panică, 
ci le remediază, adaptându-se perma-
nent ca fi ind receptivă la noi schimbări și 
modifi cări legislative. Întru conformarea 
cu aceste cerinţe, dezvoltare și menţine-
rea competenţei profesionale relevante 
pentru activitatea și responsabilităţile 
profesionale este importantă o instruire 
profesională continuă, care este oferită 
de organizaţia internaţională de certifi -
care profesională ACCA.

 În acest context discuţiile cu colegii 
de la Academia de Studii Economice din 

București s-au axat pe extinderea ariei 
de aprofundare în profesie, și în special 
a acreditării profesionale oferită și de 
o alta modalitate de integrare într-un 
corp profesional, recunoscut atât în Ma-
rea Britanie, cât și la nivel internaţional 
– acreditarea ACCA. De menţionat că 
facultatea de Contabilitate și Informati-
că de Gestiune ASE București a obţinut 
acreditarea ACCA din 2006.

ACCA este o organizaţie profesiona-
lă având o tradiţie de peste 100 de ani, 
care și-a început activitatea în anul 1904 
ca asociaţie a contabililor londonezi și s-a 
extins la nivel internaţional, devenind în 
1996 Association of Chartered Certifi ed 
Accountants. ACCA este recunoscută de 
statele membre ale Uniunii Europene și 
de Organizaţia Naţiunilor Unite și în pre-

zent este cea mai importantă organiza-
ţie mondială a profesioniștilor contabili 
care prin programele sale de pregătire, 
prin reputaţia, infl uenţa și dimensiunea 
sa, a devenit liderul mondial al formării 
profesiei contabile.

Acreditarea ACCA reprezintă o re-
cunoaștere a unui program universitar 
(specializare) care se desfășoară în con-
formitate cu standardele și exigentele 
impuse de aceasta organizaţie. Acredi-
tarea se obţine în urma unor evaluări 
complete a regulamentelor ce guver-
nează programul, a conţinutului sau și a 
modalităţilor de evaluare. ACCA acorda 
acreditarea programelor organizate de 
instituţii educaţionale și profesionale 
din întreaga lume și oferă studenţilor 
posibilitatea de a echivala o parte din 
examenele susţinute pe parcursul stu-
diilor universitare cu examinările co-
respunzătoare din cadrul programelor 
ACCA. De menţionat că procedurile de 
înscriere și exceptare de la susţinerea 
unor examene presupun o evaluare in-
dividuală a competenţelor fi ecărui stu-
dent. Acest proces necesită însă, o pe-

rioadă îndelungata de timp, dezavantaj 
care poate fi  înlăturat prin intermediul 
acreditării instituţionale.

In conformitate cu agenda de acti-
vităţi aferentă vizitei, în perioada 3 – 8 
decembrie curent, echipa a avut întâlniri 
cu decanul facultăţii de Contabilitate și 
Informatică de Gestiune, prof. univ., dr. 
Liliana Feleagă pe parcursul cărora s-au 
discutat o serie de probleme și avantaje 
aferente acreditării, precum și multe alte 
provocări și valenţe ale profesiei. După 
o prezentare generală a planului de în-
văţământ și a evoluţiilor din ultimii ani 
au avut loc discuţii privind colaborările 
între facultăţi. 

De asemenea membrii echipei au 
avut posibilitatea să asiste la prelege-
rile ţinute de colegii români, după care 

au urmat discuţii suplimentare aferente 
atât conţinutului fi șei disciplinei cât și 
asupra materialelor și instrumentelor 
de lucru, concrete pentru fi ecare disci-
plină. Un alt domeniu important ţine de 
documentarea în vederea desfășurării 
activităţilor ce ţin de dezvoltarea lucră-
rilor necesare procedurii de acreditare, 
discuţii susţinute și îndrumate de prode-
canul facultăţii conf.univ, dr. Nadia Albu. 
Ca rezultat al acestor fructuoase întâlniri 
și discuţii și al dorinţei de a ne perfecţi-
ona și a ne depăși limitele profesionale 
se vor face încercări de a identifi ca și de 
a analiza diferenţele dintre programele 
analitice și programul de certifi care pro-
fesională ACCA.

Ambiţiile enunţate prin agenda de 
lucru au solicitat o documentare labo-
rioasă (dacă ne raportăm la perioada 
vizitei). Graţie generozităţii profesorilor 
departamentelor facultăţii, am colectat 
surse documentare de calitate (fi șele 
disciplinelor, modele ale suporturilor de 
curs, modele biletelor de examinare) și 
număr impresionat de cărţi și manuale 
de specialitate.

Discuţiile privind provocările acre-
ditării au continuat la ofi ciul ACCA 
pentru Europa de Sud-Est, unde șeful 
ofi ciului Andrea Stanciu a căutat să îm-
părtășească o parte dintre cunoștinţele 
și expertiza practică care s-au dovedit a 
fi  foarte utile, ele conţinând cunoștinţe 
detaliate despre domeniul acreditării. 
Totodată membrii echipei de lucru s-au 
făcut cunoscuţi cu activitatea ofi ciului și 
colaborarea acestuia cu diferite instituţii 
de învăţământ din România și nu numai.

În cadrul vizitei de studiu s-a desfă-
șurat o vizită de lucru la Camera Audi-
torilor Financiari din România (CAFR). 
Apreciem în mod deosebit vizita la 
sediul CAFR, unde am avut discuţii in-
teresante și utile ce ţin de dezvoltarea 
profesională, certifi carea auditorilor și 
controlul calităţii lucrărilor de audit. Am 
benefi ciat pe deplin de generozitatea și 
ospitalitatea reprezentanţilor aparatului 
executiv al CAFR și în special al președin-
telui Horia Neamţu, prof. univ., dr, care 
susţine că pregătirea profesională are o 
caracteristică obiectivă: neîmprospătată 
permanent, se deteriorează, se demone-
tizează în timp.

Programul vizitei de studiu a inclus și 
o întâlnire cu reprezentanţii fi lialei Cor-
pul Experţilor Contabili și Contabililor 
Autorizaţi din România (CECCAR) Bucu-
rești. La întâlnire au participat președin-
tele fi lialei Florentin Caloian și Directorul 
Institutului Naţional de Dezvoltare Pro-
fesională Continuă Ștefan Bunea. Aspec-
tul principal prezentat și discutat în ca-
drul întâlnirii s-a referit la competenţele 

specifi ce titlului profesional de expert 
contabil și contabil autorizat, precum și 
modul de obţinere și menţinere a aces-
tora.

Întâlnirea cu directorul Departa-
mentului Contabilitate, Audit și Analiză 
Economică Eugeniu Ţurlea, prof. univ., 
dr. a rezultat în discuţii interesante și sta-
bilirea unor relaţii de conlucrare profesi-
onală pe viitor.

Pe parcursul întregii vizite am bene-
fi ciat de îndrumarea și grija dezinteresa-
te ale prodecanului facultăţii Nadia Albu 
și colegii săi, cu care comunicarea și re-
zonanţa de factură subtil intelectuală a 
decurs la modul cel mai fi resc. Respectul 
și sprijinul pe care le-am primit au fost 
reale și necondiţionate, relaţiile au fost 
nu numai profesionale, dar și de sufl et.

Vizita de studiu s-a încheiat cu o șe-
dinţă de totalizare la care au participat 
conducerea facultăţii de Contabilitatea 
și Informatică de Gestiune și membrii 
grupului de lucru în cadrul căreia s-a 
convenit asupra continuării colaborării 
între facultăţi.

Atitudinea colegilor de la ASE Bu-
curești, CAFR și CECCAR a fost sinceră și 
dacă sufl etele noastre nu ar fi  tânjit după 
meleagurile natale și Facultatea de Con-
tabilitate ASEM, probabil vizita noastră 
nu s-ar fi  oprit aici.

Rezumând, avem convingerea că 
experienţa colegilor români privind 
acreditarea ACCA trebuie explorată pe 
deplin. Aceasta se bazează pe faptul că, 
califi carea ACCA, precum și obţinerea 
titlului de membru ACCA este cea mai 
înaltă recunoaștere internaţională a pro-
fesionistului contabil. Pentru a obţine 
această califi care urmează a fi  susţinute 
14 examene în limba engleză, îndeplini-
te condiţii de experienţă și parcurs un 
modul online de etică profesională. De 
menţionat că, acreditarea ACCA a Facul-
tăţii de Contabilitate va genera un șir de 
avantaje printre care pot fi  menţionate:
 Recunoașterea internaţională a 

Academiei de Studii Economice a Moldo-
vei, facultatea de Contabilitate, ca institu-
ţie capabilă să ofere programe universita-
re de pregătire a profesioniștilor contabili. 
 Absolvenţii facultăţii de Contabi-

litate, care doresc să obţină certifi carea 
ACCA, vor fi  scutiţi de examenele din par-
tea 1 (Knowledge) și 2 (Skills), în total 9 
examene, urmând să promoveze numai 
examenele pentru disciplinele prevăzute 
în partea 3 (Essentials) din programul Pro-
fessional Examination Scheme. Conform 
regulamentului ACCA, partea a treia nu 
poate fi  echivalată prin studii universitare. 
 Acreditarea este un punct de atrac-

ţie pentru candidaţii la admitere, care sunt 
astfel informaţi cu privire la avantajele 
ACCA încă de la începutul studiilor.
 Reducerea cheltuielilor de pregătire 

pentru certifi carea ACCA cu aproximativ 60%. 
 Actualizarea permanenta a progra-

melor analitice din planul de învăţământ 
al facultăţii, în funcţie de modifi cările pro-
duse în programele ACCA, și care concor-
dă cu cerinţele organismelor internaţio-
nale de reglementare în domeniu.

Natalia ZLATINA,

prodecan Facultatea 

de Contabilitate,

conf.univ.,dr.

Motivarea contabililor spre performanţă determină 

nivelul calitativ al formării profesionale
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Iată numele studenților  noștri, benefi ciari de bursă, care 
demonstrează că a proveni dintr-o familie cu venituri modeste 
nu este un motiv de a te subestima, este o condiție în plus de 
a face față provocărilor alegând calea cea mai sigură – prin 
acumularea de cunoștințe. 

1. Ursu Irina, Gonta Anastasia, Ciobanu Andriana, Marian 
Daria (1 500 dol)

2. Sterbet Irina, Castravet Ana (1000 dol)

3. Andriuta Xenia, Znacovean Simion, Guzun Alexandra, 
Soimu Natalia, Damaschin Mariana, Garstea Valentina, Rusu 
Dumitru, Enciu Daniela, Filip Ana, Cebanu Sofi a, Gavajuc 
Maria, Marta Aliona, Buzovskaia Velata, Zavulan Iulia, Stoian 
Olga, Vintila Cristina, Cafi jiu Tatiana, Malarciuc Elena, Costasco 
Irina, Odainic Elvira (500 dol.)

Nicolai CARAGIA

De la 500 la 1 500 dol. vor primi 26 de studenți  buni, dar cu venituri modeste
1 23 de studenţi de la 18 instituţii de învăţământ din ţară au devenit bursieri în cadrul proiectului „Burse Suplimentare 

pentru Tinerii din Familii Dezavantajate”. 26 dintre tinerii benefi ciari  sunt de la ASEM.

ANALELE ASEM - Instrucțiuni pentru autori
Elaborate în conformitate cu

Hotărârea CSȘDT al AȘM
nr. 196 din 18.10.2012

Analele ASEM este o revistă acreditată cu 
categoria C, editată în 2 numere pe an de Aca-
demia de Studii Economice din Moldova

Analele științifi ce reprezintă un volum 
de scrieri științifi ce originale  nepublicate 
șineprezentate pentru publicare în alte ediții.

I. Cerințe generale

1. Articolele se vor elabora în limba româ-
nă sau în limba engleză, ultimele având pri-
oritate.

2. Tehnoredactarea se va realiza cu ajutorul 
procesorului Times New Roman, caractere 12.

3. Un articol poate avea maximum 20 pagini.
4. Titlul se va scrie cu Bold, cu majuscule.
5. La autori, numele cărora se vor plasa în 

dreapta, imediat după titlu se va preciza titlul 
științifi c, instituția, localitatea, țara, e-mailul.

6. Lucrarea va conține un rezumat (abs-
tract în engleză) cu un volum de până la 250 
cuvinte.

7. Se vor selecta obligatoriu minimum 5 
cuvinte-cheie.

8. Lucrarea va conține o introducere, unde 
se vor formula scopul, problemele tratate, 
modul de abordare a problemei, argumente-
le de rigoare.

9. Corpul lucrării se va scrie spațiat la 1,5 
rânduri. Tabelele și fi gurile trebuie să se în-
cadreze pe o singură pagină. Nu folosiți note 
de subsol, ci doar notele de la fi nalul lucrării. 
Trimiterile se fac doar la sursele din Bibliogra-
fi e. Explicați abrevierile, utilizați terminologia 
recunoscută. La organizarea corpului lucrării 
aveți grijă să descrieți subiectele și analizele 

datelor, să includeți metodele detaliate pen-
tru a putea urmări materialul, formulați clar 
rezultatele, interpretați implicațiile acestora.

10. Concluziile sunt necesare.
11. Bibliografi a, referințele bibliografi ce, 

lista bibliografi că se va face în ordine alfabe-
tică la sfârșitul lucrării conforme cu Regulile 

pentru prezentarea referințelor bibliogra-

fi ce și citarea resurselor de informare(ISO 

690:2010, IDT)

II. Două recenzii anonime asupra lu-

crării din partea specialiștilor în domeniu 

sunt obligatorii. Selectarea recenzenților 

se face de către colegiul de redacție dintr-

o bază de date cu experți în domeniu.

III. Prezintă materialele pentru publica-

re numai cadrele didactice cu titlu științifi c 

ale ASEM. Prezentarea lucrărilor se va face 

personal, în variantă electronică și pe hâr-

tie, semnată de autor(i).

IV. Lucrările, care nu corespund 

cerințelor de față nu pot fi  publicate.

V. Responsabilitatea privind justețea și 

veridicitatea materialelor prezentate revi-

ne autorilor.

Informații suplimentare: tel. 402-993, dr. 
Eugeniu Gârlă, șef-serviciu „Știință”, secretar al 
Colegiului de Redacție

Pentru primul număr al anului 2013 arti-
colele vor fi    prezentate   serviciului   „Știință” 
(blocul B, biroul   610) de la 19 noiembrie 

2012 până la 19 ianuarie 2013.
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La mulți ani pentru managerul mileniului și un bun prieten al ASEM:

Profesorul Ion Petrescu

Patrimoniul oricărei ţări îl constitu-
ie nu doar economia, știinţa, cultura, 
resursele naturale, ci și personalităţile 
care își aduc contribuţia la prospera-
rea neamului. Momentele jubiliare 
oferă ocazii fericite de a ne cunoaște 
mai bine personalităţile marcante ale 
neamului, de a-i admira și a transmite 
gândurile și sentimentele de aleasă 
admiraţie pentru cei care și-au dedicat 
întreaga lor viaţă unei activităţi nobile, 
puse în serviciul societăţii.

A desfășurat o bogată activitate 
de cercetare științifi că, aducându-și 
o contribuție originală importantă la 
dezvoltarea științei manageriale. Este 
autor a peste   300 lucrări publicate  - 
cărți, monografi i, articole - în dome-
niul economiei, psihologiei, sociolo-
giei, pedagogiei, a 100 de comunicări 
științifi ce în țară și peste hotarele ei. 

Printre cărțile și monografi ile  publi-
cate, le voi menționa pe câteva dintre 
ele,  mai recent apărute: „Managemen-
tul și managerii în Federaţia Rusă” (anul 
2012), „Provocări ale managementului 
modern în China contemporană” (anul 
2011), „Liderul între graniţele știinţei și 
artei” (anul 2010), „Managementul dez-
voltării durabile” (anul 2009), „Manage-
mentul capitalului uman” (anul 2008) și 
multe  altele. Acestea sunt concepute 
ca o sursă de informare științifi co-
didactică, și servesc atât pentru pre-
gătirea economică  a studenților, cât 
și pentru investigațiile cercetătorilor 
științifi ci, pentru perfecționarea  ca-
drelor manageriale și didactice din 
învățământul din România și din Repu-
blica Moldova.

Profesorul  universitar,  doctor  Ion 
Petrescu   este  o  personalitate  care  
s-a  remarcat  printr-o  bogată activita-
te didactică și de cercetare în domeniul 
economic, de-a lungul  a peste șase  
decenii, care i-a adus un prestigiu  ști-
inţifi c  și  managerial  recunoscut  de  
comunitatea  academică  din  ţară  și  
nu  numai. Dar, Domnia sa aparţine ca-
tegoriei de cadre universitare și cerce-
tători știinţifi ci care îmbină munca de 
investigaţie și cea de învăţământ cu ac-
tivitatea practică de conducere a unor 
domenii importante din economia și 

psihologia unităţilor economice. Timp 
de peste 25 de ani a condus serviciul 
plan, serviciul organizarea conducerii, 
producţiei și a muncii, serviciul salari-
zare, învăţământ, personal și normare, 
serviciul fi nanciar, preţuri, analize eco-
nomice și control fi nanciar intern, ser-
viciul cercetări de psihologie și ergono-
mie în mari unităţi economice.

Puternica sa personalitate didac-
tică, știinţifi că, managerială s-a remar-
cat și în îndeplinirea unor funcţii de  
conducere,  precum: rector al Univer-
sităţii „Andrei Mureșanu” (1.10.1992 
- 30.09.1993), rector al Institutului de 
Știinţe Economice și Juridice (1.10.1993 
- 30.09.1996),  prorector al Universității 
„Spiru Haret” ( 22.03.2001 - 30 10.2004 
), iar de la 1.11.2004 și până la 1.05.2011 
a îndeplinit funcţia de director coor-
donator al Centrului Universitar Bra-
șov (1.09.2004- 1.05.2011),  decan al 
Facultăţii de Management a aceleiași 
Universități (1.03. 2008- 1.05.2011).

În ceea ce privește cercetarea 
științifi că, atenţia domnului profesor 
a fost îndreptată spre studierea unor  
procese de rezonanţă, ca: problemati-
ca psihopedagogiei universitare, pro-
blemele creșterii efi cienţei economice, 
cu accent pe următoarele domenii: a) 
cercetarea știinţifi că în unităţi ale in-
dustriei chimice și problemele efi cien-
ţei economice a cercetării din chimie; 
b) creșterea efi cienţei investiţiilor în 
întreprinderile chimice; c) rezerve și 
căi de creștere a efi cienţei activităţii 
de aprovizionare tehnico - materială în 
întreprinderi; d) aspecte principale ale 
creșterii efi cienţei economice în proce-
sul de producţie în unităţi ale industriei 
chimice, e) efi cienţa activităţii între-
prinderii chimice pentru desfacerea 
produselor pe piaţa internă și la export; 
f ) căi de creștere a efi cienţei conducerii 
unităţilor industriei chimice, problema-
tica microgrupurilor uzinale în Com-
binatul Chimic Făgăraș, problemele 
psihosocioeconomice ale conducerii  
industriale,  domeniul conducerii în 
profi l teritorial a procesului de utilizare 
raţională a forţei de muncă, aspectele 
psihosociale ale efi cienţei economice, 
posibilităţile și acţiunile de implemen-
tare a managementului în organizaţiile 
românești. O contribuţie aparte este 
adusă în domeniul teoriei și practicii 
manageriale.

nivel naţional și internaţional prin ale-
gerea ca Membru de Onoare al Socie-
tăţii Consultanţilor în Management și 
al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 
din România, prin conferirea titlului de 
„Om al anului 1996” de către Centrul In-
ternaţional de Biografi e din Cambridge, 
prin includerea, în anul 1997, de către 
Institutul American de Biografi i, printre 
cei 500 de lideri cu infl uenţă din lume 
în domeniul preocupărilor știinţifi ce, iar 
în anul 2000, în semn de recunoaștere 
a meritelor în domeniul managemen-
tului, prin decernarea, de către același 
Centru Internaţional de Biografi i din 
Cambridge, a diplomei și medaliei „Om 
al mileniului”.

Și dacă până atunci, comunitatea 
ASEM, în mare parte, îl cunoștea pe 
Domnul Ion Petrescu de la bibliotecă, 
de atunci fi ecare student, cadru didac-
tic sau simplu colaborator, îl recunoaște 
ca pe un om al mediului său, așa cum 
îi recunoaște și le poartă respect celor 
mai buni prieteni ai celei mai prestigi-
oase instituții de învățământ economic 
din Republica Moldova.  

Acestea fi ind spuse, stimate Dom-
nule Profesor Ion Petrescu, la cei 85 
de ani împliniți, Vă urăm multă sănă-
tate, iar acestei lumi, mai ales„ părții 
economice” a ei îi dorim să aibă par-
te încă mult, mult timp de cel mai „…
credincios ideii că universitatea și slu-
jitorii ei, pe lângă misiunea formării 
tinerei generaţii, au îndatorirea de a 
fi  avanposturi ale cercetării și creaţiei 
capabile să contribuie la schimbarea 
lumii de azi cu cea de mâine prin inter-
mediul școlii”, care este Ion Petrescu.

Grigore BELOSTECINIC, 

Dr. hab., prof. univ., 

Membru titular al AȘM,

Rector ASEM

Ala COTELNIC,

Dr. hab., prof. univ., 

prim-prorector

Corneliu GUŢU,

Dr., conf. univ.,

prorector 

Prin comunicările științifi ce 
susținute și mai ales prin studiile și lu-
crările proprii sau  realizate  în  colabo-
rare  cu  alți  specialiști  sau  în  colec-
tive  de  autori,  a  oferit practicienilor  
și  teoreticienilor  contribuții  științifi ce  
importante  pentru  dezvoltarea prac-
ticii și teoriei manageriale. Amintim, 
în acest sens, preocuparea constantă 
pe care domnia sa a manifestat-o pen-
tru problematica educației  și formării 
tinerei generații,  a dus la crearea de 
către Domnul Profesor a Școlii de Ma-
nagement din Brașov.  

De  asemenea,  grație  calității  de  
conducător  de  doctorat, domnia  sa  
a  sprijinit  cadrele  didactice  și tine-
rii cercetători,  în  eforturile  lor  de  
a  se  specializa  prin  studii    docto-
rale, oferindu-le cu profesionalism și 
competență, consultanță și îndrumare 
științifi că. Dintre aceștia 66 au primit 
titlul de doctori în management, dintre 
ei 7 cu distincţia „cum laude”.

Recunoașterea prestigiului profe-
sional al Domniei sale este relevată și 
prin faptul ca Prof. Petrescu este mem-
bru al multor organizaţii profesionale și 
știinţifi ce din țară și de peste hotarele 
ei, Dumnealui i-au fost acordate nume-
roase distincţii și premii.

La acestea se adaugă trăsăturile 
morale care  atestă că în activitatea sa 
s-a simţit răspunzător nu numai profe-
sional, ci și în relaţiile cu oamenii, ceea 
ce dă măsura angajamentului faţă de 
sine însuși și lumea în care trăiește, 
conferindu-i și o autoritate morală ca-
re-i întregește identitatea.   

Academia de Studii Economice din 
Moldova se consideră dăruită de destin 
cu fericita întâmplare de a-l cunoaște 
pe dnul profesor Petrescu - un Om de  
deosebită cumsecădenie,   a cărei pute-
re creatoare și rodnică perseverenţă, de 
o rară exemplaritate, ne-a stârnit  neli-
mitat uimirea, admiraţia și respectul.

Într-o zi de vineri, 28 septembrie 
2007, când Academia de Studii Econo-
mice din Moldova își sărbătorea Ziua 
fondării și pe cea profesională a Eco-

nomistului, în cadrul ședinţei festivă a 
Senatului ASEM s-a conferit titlului de 
Doctor Honoris Causa profesorului uni-
versitar Ion Petrescu, prorector al Uni-
versităţii „Spiru Haret” din Brașov. 

Argumentarea a fost susținută 
unanim atunci de membrii Senatului 
ASEM. Iar ea suna în felul următor:

„Vă asigurăm că ne simţim onoraţi 
să Vă avem de prieten pe Dumnea-
voastră – o personalitate polivalentă, 
care a îmbinat munca de investigaţie și 
cea de catedră cu activitatea practică 
de conducere în domenii importante 
vitale pentru propășirea Ţării – eco-
nomia și psihologia. Apreciem faptul 
că Dumneavoastră, expert principal 
în management, sunteţi un cercetător 
neobosit și autor performant, care prin 
numeroasele lucrări știinţifice publica-
te, dintre care 94 de cărţi, monografii 
și peste 200 de articole și comunicări, 
majoritatea având ca subiect organi-
zarea și conducerea economiei, Vă în-
vredniciţi de titlul de ctitor al Școlii Mo-
derne de Management din România.

Încercăm un profund sentiment 
de mândrie, pentru că astăzi, în cadrul 
ședinţei festive a Senatului ASEM, vi se 
decerne titlul de „Doctor Honoris Ca-
usa”, cu atât mai mult că activitatea 
Dumneavoastră a fost înalt preţuită la 
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OMUL ȘI ACTIVITATEA

Economistul englez Friedrich 
August von Hayek s-a născut pe 8 
mai 1899, la Viena (Austria), în fami-
lia profesorului de biologie August 
von Hayek și Felicitas von Hayek 
(Jurasek). Bunicul, pe linia mamei, a 
fost profesor de drept la Universita-
tea din Viena, apoi, un anumit timp, 
a exercitat funcţia de președinte al 
Biroului Central de Statistică al Aus-
triei. După absolvirea școlii normale, 
în anul 1917, Hayek a fost înrolat în 
armata austriacă în calitate de ofi ţer 
de artilerie pe frontul italian. În anul 
1918, după terminarea Primului 
Război Mondial, Hayek s-a întors la 
vatră și a intrat la învăţătură la Uni-
versitatea din Viena, unde a studiat 
dreptul, psihologia, fi losofi a și eco-
nomia.

Aici Hayek a renunţat la ideile so-
cialismului, pe care le nutrea înainte 
de război, și s-a încadrat pe deplin 
în activitatea Asociaţiei Democrati-
ce Studenţești a Universităţii viene-
ze. După absolvirea Universităţii, în 
anul 1921, a fost angajat în serviciu 
la Biroul de reglare a problemelor 
ce ţin de contribuţia prevăzută de 
pacea de la Versailles, condus de 
renumitul economist austriac Lu-
dovic von Mizes. Concomitent, el 
și-a reînnoit studiile economice 
la Universitatea vieneză și, în anul 
1923, a susţinut teza de doctor în 
economie. După aceasta, a plecat în 
SUA, la Universitatea din New York, 
la perfecţionare în domeniul eco-
nomiei. Acolo, el a ascultat un ciclu 
de prelegeri economice, pe care le 
ţineau profesorii de performanţă 
Wisly Mitchell și John Klark. Tot aco-
lo, a colectat material statistic pen-
tru revista “Businessul analitic”.

Întorcându-se în Austria în anul 
1924, el a fost angajat ca funcţio-
nar de stat și, totodată, s-a inclus în 
activitatea seminarului economic, 
condus de renumitul economist 
austriac Mizes. Dar tânărul econo-
mist Hayek, fi ind sub infl uenţa in-
vestigaţiilor analitice în domeniul 
ciclului economic, pe care l-a însu-
șit la New York, a reușit să creeze, în 
anul 1927, la Viena, un Institut de 
Analiză Economică, după modelul 
și tematica americană. Activând în 
acest institut, el a publicat, în anii 
‘20, mai multe articole referitoare 
la ciclul comercial, monetarism și la 
politica economică. În anul 1929, a 
început să ţină prelegeri de econo-
mie la Universitatea din Viena, iar în 
anul 1930 a fost invitat să ţină un ci-
clu de prelegeri la Școala Economi-
că Superioară din Londra.

Mai târziu, în anul 1931, cursuri-
le lui Hayek din perioada londoneză 
au fost înmănuncheate și editate cu 
titlul “Preţurile și producţia”. Această 
ediţie s-a bucurat de o înaltă apre-
ciere în Anglia și, graţie ei, Hayek a 
fost numit profesor titular de eco-
nomie și statistică la Școala Econo-
mică Superioară londoneză.

În anul 1926, Hayek s-a căsăto-
rit cu Elen von Firtchi. În familia lor 

s-au născut un băiat și o fată. Dar în 
anul 1950, a divorţat și s-a căsătorit 
a doua oară cu Helen Vitterlici. În 
anul 1938, Hayek devine cetăţean al 
Angliei.

Hayek s-a consacrat pe deplin 
teoriei economice. Rodul acestei 
activităţi l-au constituit monografi -
ile de mare valoare: “Teoria pură a 
capitalului” (1941), “Calea spre scla-
vie” (1944), “Libertatea economică și 
guvernul reprezentativ” (1973), “De-
naţionalizarea monedei” (1976) ș.a.

În anul 1950, Hayek a fost invitat 
la Chicago (SUA) să ţină prelegeri de 
economie. Acolo a activat până-n 
anul 1962, împreună cu doi econo-
miști de vază – Milton Friedman și 
Georg Stigler. Perioada de la Chicago 
e considerată ca cea mai fructuoasă 
în activitatea lui Hayek ca economist-
teoretician.

Însă în anul 1963, Hayek se reîn-
toarce în Europa, ca să ocupe postul 
de șef de catedră la Universitatea 
din Fraiburg (Republica Federală 
Germania). Ieșind la pensie, în anul 
1968, Hayek a plecat la Salzburg 
(Austria) să predea economia la Uni-
versitatea locală.

Dar, fi ind descurajat de lipsa de 
atenţie a localnicilor faţă de teoria 
economică, el se reîntoarce, în anul 
1977, la Fraiburg, pe care nu l-a mai 
abandonat niciodată.

Pentru activitatea economică 
fructuoasă, Hayck, în plus la Premiul 
Nobel (1974), s-a mai învrednicit și 
de alte premii și decoraţii, printre 
care și medalia Guvernului Austriei 
“Pentru succese esenţiale în știin-
ţă și artă” (1976). Hayek a fost ales 
membru-titular al Academiilor Marii 
Britanii, Austriei și Argentinei. S-a 
bucurat, de asemenea, de mai mul-
te grade știinţifi ce titulare și onori-
fi ce “honoris causa”, ale mai multor 
universităţi ale lumii.

POLEMICA 

CU KEYNES

Diapazonul ideilor economice, 
elaborate de Hayek, este foarte larg. 
Capacităţile economice ale lui erau 

susţinute și de calităţile de polemist, 
pe care le poseda și le practica cu 
mare lejeritate. De exemplu, în anii 
‘30, el a fost iniţiatorul unei discu-
ţii economice îndelungate cu John 
Keynes, cu privire la presa de speci-
alitate. După apariţia, în anul 1930, 
a lucrării lui Keynes “Tratatul despre 
bani”, Hayek a reacţionat prompt, 
publicând o recenzie la această 
lucrare în revista londoneză “Eco-
nomica”. Drept răspuns, Keynes l-a 
rugat pe economistul italian Piero 
Sraff a, de orientare marxistă, să scrie 
o recenzie la cartea lui Hayek “Preţu-
rile și producţia”, pe care a publicat-
o în revista editată de el “Economic 
Journal” - “Revista economică”. Apoi 
a urmat o polemică lungă, însoţită 
de articole, recenzii, replici etc. La 
această discuţie au participat foarte 
mulţi economiști englezi. Piatra de 
încercare ce a constituit punctul de 
plecare al polemicii era următoarea: 
Keynes trata banii prin prisma ratei 
dobânzii, pe când Hayek – prin pris-
ma problemei capitalului, conform 
școlii austriece.

După opinia lui Hayek, există o 
structură echilibrată a formării ca-
pitalului. În perioada creșterii eco-
nomice, cum a fost Primul Război 
Mondial, are loc o avansare forţată a 
economiilor, propulsată de expansi-
unea creditului (chiar și în condiţiile 
preţurilor fi xe), care duce inevitabil 
la creșterea rezervelor de capital, 
mai sus de nivelul așteptat.

În această situaţie, mai devreme 
sau mai târziu, supraacumularea 
capitalului, în comparaţie cu econo-
miile, provoacă o criză. Prin aceasta, 
Hayek a anticipat concepţia mone-
taristă a lui M. Friedman, referitoare 
la cauzele Marii Depresii economice 
(1929-1933). Hayek a mai afi rmat că 
Marii Depresii i-a mai fost caracteris-
tic încă un fenomen – consumul exa-
gerat, înglobat într-o politică eco-
nomică ireală. El insistă că șomajul 
avansat din acei ani a fost cauzat nu 
de incompatibilitatea cererii efective 
cu necesitatea, cum afi rma Keynes, 
ci de disproporţiile preţurilor relati-
ve. Aceste disproporţii, la rândul lor, 
apăruseră din cauza schimbărilor 
imprevizibile în oferta de bani, care 
au generat dezechilibrul dintre cere-
rea și oferta forţei de muncă, la scara 
economiei naţionale.

Ţinând cont de propriile sale 
opinii, Hayek concludea că situaţia 
dezechilibrată poate fi  readusă la 
starea de echilibru numai pe calea 
nonintervenţionistă a statului, ca 
rezultat al jocului liber al cererii și 
ofertei pe piaţa de desfacere.

Și, cu toate că în polemica acelor 
ani a învins linia promovată de Key-
nes, care susţinea politica economi-
că activă a statului în scopul reglării 
economice, problema abordată de 
Hayek a avut o mare importanţă în 
dezvoltarea macroeconomiei, ea 
manifestându-se evident în activi-
tatea economică cu 40 de ani mai 
târziu. Hayek considera just că o po-
litică fi scală și monetară echilibrată, 
promovată activ de către stat, poate 
contribui la extinderea cererii efec-

tive pe termen scurt. Dar presiunea 
monetarismului asupra preţurilor 
relative duce la creșterea atât a șo-
majului, cât și a infl aţiei. Această 
concepţie a lui Hayek a anticipat 
teoria lui Friedman privind “norma 
naturală” a șomajului și parcă a pre-
văzut “infl aţia” anilor ‘70.

Conceptul lui Hayek privind 
complementarea macroeconomiei 
cu microeconomia și cel al difi cul-
tăţilor determinării deosebirii din-
tre schimbările preţurilor absolute 
și celor relative, care se manifestă 
prin schimbările în oferta de bani, 
au creat axa “așteptărilor raţionale” 
în macroeconomie.

Hayek și-a oprit privirea în mod 
original asupra capitalului. În cartea 
sa “Teoria pură a capitalului” (1941), 
el a studiat capitalul prin prisma di-
namicii transformării materiei prime 
în produs fi nit (marfă), adică prin in-
termediul procesului de producţie.

Hayek afi rmă convingător că 
scăderea ratei dobânzii sau avan-
sarea productivităţii noilor inves-
tiţii duce la prelungirea perioadei 
de producţie. Firmele vor căuta căi 
mai ocolitoare de producţie, noi 
tehnologii și vor extinde diviziunea 
muncii. Avansarea ratei dobânzii 
însă duce la simplifi carea stadiilor 
intermediare de producţie și la pro-
ducerea unor mărfuri mai simple, 
mai ieftine, care vor fi  produse mai 
repede.

HAYEK ȘI ECONOMIA 

SOCIALISTĂ

Hayck s-a manifestat și prin 
aceea că s-a pronunţat contra eco-
nomiei socialiste în monografi a sa 
politologică “Calea spre sclavie” 
(1944). În această lucrare, el nu 
laudă capitalismul și nu supune 
ostracizării socialismul, dar critică 
economia socialistă pentru plani-
fi carea centralizată de directivă. El 
spunea că economia de plan nu va 
fi  capabilă niciodată să reacţioneze 
prompt și efi cace la toate oscilaţiile 
cererii, ofertei și nivelului preţuri-
lor, care au loc frecvent pe piaţă. 
Hayek a mai afi rmat că, în condiţiile 
economiei socialiste, lipsește infor-
maţia privind preferinţele consu-
matorilor și privind tehnologia co-
mercială de producţie, care e, pur și 
simplu, necesară pentru calcularea 
preţurilor de echilibru și a volumu-
lui de bunuri economice (mărfuri). 
El spunea că cel mai de valoare rol 
al pieţelor libere constă în faptul 
că preţurile conţin în sine toată in-
formaţia necesară fi rmelor de con-
sum, ceea ce contribuie la luarea 
unor decizii economice raţionale, 
cu cheltuieli mai mici. Urmând fi rul 
gândurilor sale, Hayek se pronunţă 
ferm contra reglării statale a eco-
nomiei, în ciuda teoriei lui Keynes, 
privind dirijarea economiei de că-
tre stat.

Dacă în lucrările sale pur teore-
tice Hayek se adresa specialiștilor, 
apoi în “Calea spre sclavie” el se 

adresa maselor margi de cititori. 
Esenţa ideilor acestei cărţi e urmă-
toarea: orice societate democratică 
sau orice guvernare democratică, 
care practică repartiţia egalitară a 
veniturilor și o tactică socialistă de 
intervenţie în relaţiile economiei 
de piaţă, cum ar fi  formarea preţu-
rilor fi xe, se transformă inevitabil în 
regim totalitar”. Mai târziu, în alte 
două lucrări - “Constituţia libertă-
ţii” (1960) și “Dreptul, legislaţia și 
libertatea” (1972) -, Hayek a aban-
donat câmpul știinţei economice și 
s-a plasat pe câmpul politologici, 
pronunţându-se cu înverșunare 
contra reglării economiei de către 
instituţiile statale. Viaţa n-a confi r-
mat ideile lui cu privire la un neo-
liberalism fără margini. Activitatea 
economică s-a plasat între “inter-
venţionismul” statal al lui Keynes și 
“nonintervenţionismul” lui Hayek, 
acceptând toate postulatele libe-
ralismului economic în condiţiile, 
când statul joacă un rol, pur și sim-
plu, de arbitru economic, urmărind 
ca nimeni să nu încalce “regulile de 
joc”, legislaţia economică în nume-
le efi cacităţii economice și bunăs-
tării populaţiei.

APRECIEREA OPEREI 

ECONOMICE 

A LUI HAYEK

Opera economică a lui Fridrich 
von Hayek a fost apreciată la justa 
sa valoare de către Fondul Nobel și 
Comitetul Nobel, decernându-i-se 
Premiul Nobel în domeniul econo-
miei pe anul 1974, pentru activita-
tea de pionierat în teoria banilor și 
oscilaţiilor economice și pentru o 
analiză profundă a interdependen-
ţei fenomenelor economice, sociale 
și instituţionale.

În conferinţa sa, ţinută cu ocazia 
decernării Premiului Nobel, Hayek, 
ca și Leontiev și Keynes, s-a pronun-
ţat ferm contra utilizării modelelor 
econometrice de înaltă abstractiza-
re, pentru a explica consecinţele po-
liticilor monetariste și fi scale, conse-
cinţe care pot fi  explicate mult mai 
simplu, pe înţelesul tuturor agenţi-
lor economici.

Ion USTIAN

Friedrich August von HAYEK (1899-1992)

Fridrich fon Hayek este laureat al Premiului Nobel în domeniul economiei pe anul 1974 (împreună cu G. Myrdal)

n
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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 No-

iembrie, 2012 pînă la 25 Ianuarie, 

2013

EMP-AIM este un parteneriat în-
tre 17 universităţi din Europa, Moldo-
va, Ucraina și Belarus care are ca scop 
stabilirea unei cooperarări academi-
ce, culturale și economice durabile 
între universităţile din Europa și tarile 
din regiunea de Est.

Coordonatorul proiectului  EMP-

AIM este Universitatea Mykolas Ro-
meris din Lituania.

Proiectul EMP-AIM oferă burse 
studenţilor la licenţă, masterat, doc-
torat, post-doctorat și cadrelor didac-
tice 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 par-

tenere 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 con-
tactaţi Serviciul relaţii externe ASEM, 
telefon: 022 402 743, aesminternatio-
nal@gmail.com

Facultatea “Contabilitate” 
a Academiei de Studii Economice a Moldovei 

în parteneriat cu 

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP) 

din Republica Moldova 
organizează în data de 5 aprilie 2013 

Conferinţa Ştiinţifi că Internaţională 
„Contabilitatea şi auditul în contextul 

integrării economice europene: progrese şi aşteptări” 

Chişinău, ASEM, str. B. Bodoni, 61, ora 9:00 

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în patru panele de lucru: 
10.00 – 12.00 Panel I: Tranziţia la IFRS şi noile reglementări contabile 

naţionale: probleme şi soluţii; 
12.30 – 14.00 Panel II: Probleme ale auditului în condiţiile 

implementării ISA; 

15.00 – 16.30 Panel III: Modernizarea contabilităţii de gestiune şi 
analizei fi nanciar-contabile în condiţiile economiei concurenţiale; 

17.00 – 18.00 Panel IV: Cooperarea între mediul universitar, 
organizaţiile profesionale şi mediul de afaceri. 

Persoana de contact - Lazari Liliana, tel. + 373 22 402875 

Prezentarea articolelor este obligatorie până la 15 februarie 

2013 la adresa de email: grigoroi@ase.md, lilia@grigoroi.com, 

lgrigoroi@gmail.com 
Cerinţe de tehnoredactare: Lucrările vor conţine un număr de maxi-

mum 5 pagini (format A4, culese cu Times New Roman, 12 ppt în Word, in-
terval între rânduri 1.5), însoţite de un rezumat în limba engleză sau franceză. 

Structura lucrării: titlul centrat se culege cu majuscule, sub titlul, în 
partea dreaptă, se indică autorul (ii), prenumele şi numele complet, titlul 
ştiinţifi co-didactic şi ştiinţifi c, denumirea instituţiei. 

Limba de lucru: română, rusă, engleză 
Nu se încasează taxa de participare. Cheltuielile de cazare şi trans-

port sunt suportate de participanţi.
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