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GALERIA CELOR MAI FRUMOASE ŞI INTELIGENTE
MISS-ELE CARE DISTRUG STEREOTIPURI!

 De 10 ani la ASEM se organizează concursul MISS 
ASEM viitoarea femeie de afaceri. Vedeţi cum arată 
acum şi ce fac cele 9 câştigătoare a statutului de MISS 
ASEM – Viitoarea femeie de afaceri: Marina POPA, Inga 
FOCŞA, Elena CAMERZAN, Natalia BEJENARU, Ala 
BOTNARI, Tatiana CECAN, Olga ODEMCIUC, Maria 
ŞVEŢ, Eugenia SÂRBU. 

Pag. 4 – 5

„VĂ DORESC SĂ DEVENIŢI BOGAŢI!”
 Acesta a fost îndemnul Rectorului ASEM, Grigore 
Belostecinic adresat participanţilor la cea de-a 14-ea 
ediţie a Olimpiadei Republicane la Economie. „Bogăţia 
nu mai e, ca pe timpuri, o ruşine. E o dovadă a talentului 
de antreprenor, de administrare isteaţă a capitalului, 
pentru că ceva mai bun încă nu s-a inventat”. 
Detalii despre Olimpiada de anul acesta, precum şi un 

interviu cu deţinătorul Premiului Mare, Crictian CERNEANU citiţi în pag 2 -3

ÎN VIAŢĂ ESTE MAI IMPORTANT SĂ 
CONSTRUIEŞTI VIEŢI, NU CASE…

 “Nicăieri nu-i ca acasă, chiar dacă acasă e frig, 
foame şi sărăcie. Acasă e mama, chiar dacă nu era 
totdeauna trează. Și tata,  care o bătea pe mama”- 
sunt gânduri cutremurătoare pe care  le-au citit elevii 
CNC în ochii trişti ai copiilor de la Gimnaziul-
Internat din Străşeni, unde au mers de curând în 
vizită.

 Citiţi în pag 7

La cea de-a zecea ediţie a con-
cursului, în fi nală au nimerit zece 
domnișoare de la toate facultăţile 
ASEM. Toate au defi lat pe scenă, 
au prezentat idei de afaceri care de 
care mai inedite, și-au etalat rochiile 
de seară și toate s-au văzut viitoare 
doamne de afaceri de succes. Câș-
tigătoarea, pe lângă mult-râvnita 
coroniţă, a primit o excursie timp de 
trei zile la Kiev. Toate concurentele 
au primit premii de la sponsori și cu-
vinte de laudă.

Din juriu au făcut parte oameni 
de afaceri și de cultură. Printre ei s-a 
afl at creatorul de modă Daniel Raco-
viţă, interpretul Ionel Istrati, produ-

Corina Oprea de la EGD - 

Miss ASEM 2012
Nouă brunete și o blondă, 

acestea au fost participantele la 

Miss ASEM 2012. Din toate frumu-

seţele, coroniţa a fost câștigată de 

Corina Oprea, studenta anului trei 

la Economie Generală și Drept. La 

eveniment au fost prezenţi colegii 

de facultate, părinţii, profesorii, 

juriu care a avut de grijă să noteze 

obiectiv și invitaţi, care au încân-

tat publicul și i-au invitat la dans.

cătorul de muzică Alla Donţu și alţii. 
Fiecare dintre ei au pus note în func-
ţie de prestarea fi ecărei participan-
te. Aceștia au ales ca idei de afaceri 
pornind de la ferma de curcani până 
la fi rme de consultanţă economică.

Pe lângă defi lări și prezentări de 
ţinute și coafuri la modă, publicul 
a avut parte de muzică și dans. În a 

doua parte a concursului, Dara, in-
terpretă și una din participantele la 
preselecţia naţională pentru Eurovi-
sion, a ţinut un mini recital de excep-
ţie pentru public. 

Aceasta a fost ediţia a 10-ea, ju-
biliară a concursului MISS ASEM – 
Viitoarea femeie de afaceri. 

Corina MOROZAN

Profesorul universitar doctor 
Pavel Năstase a fost ales, la fi nele 
lui februarie rector al Academiei 
de Studii Economice (ASE) din Bu-
curești, funcţie deţinută până în 
prezent de prof. univ. dr. Ion Ghe-
orghe Roșca, Doctor « Honoris Ca-
usa » al ASEM.

«În cel de-al doilea tur al alege-
rilor pentru funcţia de rector al ASE, 
prof. univ. dr. Pavel Năstase a obţinut 
445 de voturi, în timp ce contracan-
didatul său, prof. univ. dr. Dumitru 
Miron, a obţinut 289», spune presa 
românească.

Potrivit sursei Realitatea.net, la cel 
de-al doilea tur de alegeri, prezenţa 
la vot a fost de 88,9%. La primul tur 
de alegeri, care s-a desfășurat vineri, 
s-au înscris trei candidaţi, respectiv 
prof.univ.dr. Dumitru Miron (54 de 
ani), prof. univ. dr. Nicolae Istudor (43 
de ani) și prof. univ. dr. Pavel Năstase 
(60 de ani), toţi trei fi ind prorectori ai 
instituţiei de învăţământ superior.

Prof. univ. Pavel Năstase spune că 
programul său de management uni-
versitar își propune să fi e unul realist, 
care să asigure stabilitatea și respectul 
pentru toate cadrele didactice, dar, în 

egală măsură, să dezvolte o elită uni-
versitară care să conducă la creșterea 
competitivității pe plan internațional.

«Majoritatea principiilor de la care 
am pornit în redactarea programului 
de management universitar se regă-
sesc în Carta ASE și sunt: libertatea 
academică și autonomia universitară, 
care ne asigură o funcţionare stabilă 
și efi cientă, excelenţa și performanţa, 
raportate la valorile universitare inter-
naţionale, evaluarea pe baza compe-
tenţelor și a prestigiului profesional, 
participarea la luarea deciziilor, trans-
parenţa și continuitatea - nu există 
prezent fără trecut, cum nu există vi-
itor fără prezent», a precizat Năstase.

Profesorul Pavel Năstase, 

noul rector al ASE București

Echipa feminină de baschet a Academiei de Studii 
Economice din Moldova (ASEM) a câștigat medaliile de 
argint ale campionatului naţional. În fi nala competiţiei 
baschetbalistele de la ASEM au fost învinse de formaţia 
Femina Chișinău. În primul meci disputat la Complexul 
Sportiv al Academiei fetele noastre au cedat cu scorul 
de 62-73. Partida de răspuns s-a disputat la Complexul 

Sportiv UTM. Și de această dată “economistele” au cedat 
cu 44-64. Vasile Scutelnic, antrenorul ASEM, a criticat dur 
arbitrajul, dar a recunoscut că adversarele au fost mai 
puternice. Atât fetele de la Femina cât și cele de la ASEM 
au fost premiate doar cu medalii și diplome. Interesant 
este faptul că nici un ofi cial din partea Ministerului Tine-
retului și Sportului nu a fost prezent în cadrul decernării.

ASEM a câștigat „argintul” la baschet feminin
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La ediţia din acest an a Olimpi-
adei au participat peste 80 de elevi 
din clase liceale, alături de profesorii 
lor. Deţinător al premiului Mare a de-
venit Cristian Cerneanu, elev la lice-
ul „Orizont” din capitală. Printre alte 
premii, Cristian a obţinut dreptul la 
o bursă de studii la orice facultate 
a ASEM, indiferent de rezultatele la 
BAC. Noutatea acestei ediţii a fost că 
premiul 1 și premiul cel mare a fost 
câștigat de una și aceeași persoană. 
”Sunt foarte bucuros de obţinerea 
acestui premiu, deoarece pasiunea 
pentru știinţele exacte o am încă 
din copilărie. Nu ar fi  fost posibilă 
această reușită fără îndrumarea și 
suportul oferit de către profesorul 
de economie, Vitalie Andoni.”, spune 
Cristian Cerneanu, câștigătorul Pre-
miului Mare din acest an.

INVITAŢI DE SEAMĂ 
PENTRU VIITORII 
ECONOMIȘTI…

La eveniment au participat rec-
torul ASEM, Grigore Belostecinic, 
Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, 
fostul prim-ministru, Ion Sturza, vi-
ceministra Educaţiei, Tatiana Potîng 
și alţii. Fiecare dintre invitaţi au avut 
câteva cuvinte frumoase de spus, și-
au exprimat onoarea de a fi  prezenţi 
la deschiderea olimpiadei și li-au 
urat succese participanţilor. 

„Vă doresc să deveniţi bogaţi!”, 
acesta a fost îndemnul Rectorului 
ASEM, Grigore Belostecinic adresat 

participanţilor la cea de-a 14-a edi-
ţie a Olimpiadei Republicane la Eco-
nomie. „Bogăţia nu mai e, ca pe tim-
puri, o rușine. E o dovadă a talentu-
lui de antreprenor, de administrare 
isteaţă a capitalului, pentru că ceva 
mai bun încă nu s-a inventat”. 

Președintele Onorifi c al JA Mol-
dova, Ion Sturza a apreciat interesul 
elevilor și profesorilor față de disci-
plina opţională, Economia Aplicată, 
menţionând: ”Reţeta succesului a 
unei persoane constă în 10 % no-
roc, 10 % talent și 80 % muncă. Vă 
doresc, dragi concurenți, ambiție și 
perseverență.”. De asemenea a adă-
ugat că economia înseamnă multă 
practică și așteaptă participanţii în 
câmpul muncii. 

Ministrul Economiei al RM, Vale-
riu Lazăr, a salutat buna desfășurare 
a unor asemenea evenimente care 
încurajează spiritul antreprenorial 
în rândul tinerilor. De asemenea s-a 
arătat mulţumit de premiul bănesc 
oferit câștigătorilor, „olimpiadele 
descoperă talente, dar premiile bă-
nești sunt un stimulent foarte bun”. 

BELOSTECINIC, STURZA, 
LAZĂR …ȘI O „CERERE 
ÎN CĂSĂTORIE”

Festivitatea de deschidere a ce-
lei de-a 14 ediţii a olimpiadei a avut 
loc vineri, la teatrul „Satiricus” din 
Capitală. De menționat este că anul 
acesta, participanții la olimpiadă au 
avut parte de un program cultural – 

„Vă doresc să deveniţi bogaţi!”
Olimpiada Economică Republicană și-a desemnat câștigătorul. Este 

vorba despre Cristian Cerneanu, elev la liceul „Orizont” din capitală. Ca 

și în anii precedenţi, premiul mare constă într-o bursă oferită de ASEM, 

la orice facultate acesta dorește. Ceilalţi fi naliști au primit și ei premii.

Timp de trei zile, participanţii au avut parte de multe emoţii, invitaţi de 

onoare, cuvinte de laudă, dar și de o cerere în căsătorie. 

Corul ”Cantabile” (ASEM), Valentin și 
Luminița Dragomir, Surorile Osoia-
nu. De asemenea, toți cei prezenți la 
deschiderea ofi cială a olimpiadei au 
vizionat spectacolul ”Cerere în căsă-
torie” de A.P. Cehov.

La deschidere a participat și pri-
ma câștigătoare a Olimpiadei de 
Economie, Tatiana Ciorici. Deși au 
trecut mulţi ani, Tatiana ţine minte 
emoţiile de atunci și ușile care i s-au 
deschis după participare. „Ion Sturza 
a fost cel care mi-a înmânat premiul, 
mă bucur că Olimpiada are o tradiţie 
frumoasă și în fi ecare an câștigă cei 
mai buni”, spune Tatiana.

EMOŢII, PREMII ȘI NOI 
OPORTUNITĂŢI PENTRU 
FINALIȘTI 

Sâmbătă dimineaţa studenţii au 
susţinut proba și au vizitat orașul. 
Emoţiile cele mai mari însă au fost 
duminica o dată cu anunţarea rezul-
tatelor și înmânarea premiilor. 

Potrivit organizatorilor, anul 
acesta cel mai bine s-au afi rmat ele-
vii liceului „Gaudeamus”, obţinând 
cele mai multe premii. 

Deschiderea Olimpiadei de Economie a avut loc la teatrul „Satiricus”, unde cei prezenţi, au avut posibilitatea de a 

privi spectacolul „Cerere în căsătorie”.

 La ediţia a 14-a a Olimpiadei au participat 80 de fi naliști. Potrivit organiza-

torilor cele mai multe premii au fost obţinute de către elevii liceului rus  „Gau-

deamus”.

Toți cei 30 de câștigători au primit 
diplome, menţiuni și premii bănești 
din partea sponsorilor și parteneri-
lor evenimentului. Astfel, premianţii 
mențiunilor, diplomelor de gradul 
III, II și respectiv I s-au ales cu câte 
400 lei, 600 lei, 800 lei și 1000 de lei. 
Diplome de performanță pentru în-
drumare și consiliere au primit și cei 
20 de profesori ai căror elevi au par-
ticipat la Olimpiada de Economie, la 
ediția curentă. Cei 80 de fi naliști au 
fost desemnați învingătorii etapei 

zonale a Olimpiadei de Economie, la 
care au participat peste 250 de elevi 
din 13 raioane din republică. 

Olimpiada Republicană de Eco-
nomie, ediția 2012 a fost organizată 
de Junior Achievement Moldova în 
colaborare cu Ministerul Educației 
al Republicii Moldova, Fundația ”Fa-
milia Sturza”, Academia de Studii 
Economice din Moldova, BC Victori-
abank, revista ”Business Class”.

Corina MOROZAN

Cristian Cerneanu, deţinătorul premiului Mare, care constă într-o bursă ofe-

rită de ASEM. Premiul a fost acordat de către rectorul ASEM, Grigore Beloste-

cinic.

116 de masteranzi au primit, la 25 februarie curent, titlul 

de master în Drept și titlul de master în Administrarea Finan-

ciar-Bancară, în cadrul unei manifestației festive de înmânare 

a diplomelor de master.

Absolvenții au fost salutați de către Directorul Școlii Masterale 
de Excelență în Economie și Business (ȘMEEB), dna Angela Casian, 
conf. univ., care a declarat că ”studiile de masterat sunt, pe bună 
dreptate, o continuitate temeinică a cunoștințelor și experienței 
acumulate zi de zi, în cadrul activității de specialitate de bază”.

Rectorul ASEM, dl. Grigore Belostecinic, prof. univ., prezent la 
festivitate, a felicitat magiștrii, urându-le ”multă perseverență și 
ca diploma obținută să le fi e doar un imbold frumos de a conti-
nua să se aprofundeze și mai mult în specializarea aleasă”.

Cuvinte alese au răsunat și din partea șefi lor de catedră, dl. 
Evlampie Donos, conf. univ., și dl. Alexandru Armeanic, conf. univ., 
care au menționat că cel mai important, pe lângă toate acumula-
te este faptul că absolvenții nu trebuie să dea uitării spiritului de 
ASEM-ist, să nu uite de Alma Mater și să revină la ASEM ori de câte 
ori vor avea ocazia”. 

”Vă dorim să vă materializați tot ce ați acumulat în cadrul pro-

gramelor de master la ASEM, să transpuneți în realitate tot ceea 
ce ați însușit”, au conchis dumnealor.

Festivitatea s-a încheiat cu înmânarea propriu-zisă a diplome-
lor, fapt care certifi că că absolvenții au devenit magiștri cu ”acte 
în regulă”.

”Un an și jumăte a zburat extraordinar de repede, nici nu am 
reușit să intrăm în ritm că deja ne-am și văzut în prag de susținere 
a tezelor de master. A fost o experiență deosebită”, au spus 
proaspeții ”înrolați” în rândurile magiștrilor.

”Dacă e să recomandăm colegilor sau cunoscuților unde să-
și urmeze studiile de masterat, cu siguranță putem afi rma – la 
Școala Masterală de Excelență în Economie și Business a ASEM! 
Aici se face carte bună, sunt specialiști înalt califi cați, mediul este 
oportun dezvoltării și realizării continuee. Am cunoscut profesori 
foarte buni și colegi minunați”, au adăugat absovenții.

De menționat că programele de masterat (1,5 ani) Drept 
Economic și Drept Finaciar-Fiscal, la ASEM, reprezintă opțiunea 
deținătorilor de licență din R.Moldova deja al treilea an con-
secutiv, iar programul Administrarea Financiar-Bancară – are o 
existență de peste cinci ani.

Alina CODREANU

Școala Masterală de Excelență în Economie 
și Business s-a îmbogățit cu încă 116 absolvenți 
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CEL DE-AL 14 – LEA OLIMPIC LA ECONOMIE: 

- Cristian, ai luat de curând 
Premiul Mare la Olimpiada Repu-
blicană de Economie. Cum a fost 
anul acesta Olimpiada, probele, 
cât timp  ţi-a luat  să te pregătești?

- Anul acesta olimpiada a fost 
foarte bine organizată; au fost acor-
date toate condițiile necesare pen-
tru o competiție corectă și mă bucur 
nespus că o Olimpiada Republicană 
la Economie ia amploare. Probele au 
fost bine selectate, însă pentru mine 
a fost o surpriză prima parte a testu-
lui, unde se cere scrierea defi nițiilor 
câtorva termeni economici, deoa-
rece eram deprins să îi înțeleg și să 
îi utilizez în soluționarea probleme-
lor decât să ofer defi niții fl uente. La 
soluționarea problemelor era nece-
sară multă atenție și ingeniozitate 
astfel am avut parte de niște provo-
cări interesante în timpul olimpiadei.

Pregătirea pentru concurs a înce-
put încă din clasa întâi, dar am început 
să studiez economie un an și jumătate 
în urmă (din toamna anului 2010) și îi 
sunt foarte recunoscător profesoru-
lui meu, domnul Vitalie Andoni, care 
mi-a insufl at dragostea pentru acest 
domeniu de studii și activitate.

- Dar ești olimpic și la matema-
tică, acolo tot premiul I ai luat?

- La matematică am luat premiul 
III, acolo am concurat cu colegii mei 
de la liceul Orizont împreună cu 
care m-am și pregătit. Acest lucru 
noi îl facem deja de 5 ani și cu toate 
că succesele mele nu sunt la fel de 
înalte în matematică, oricum sunt 
cu inima împăcată deoarece unicii 
concurenți care m-au întrecut sunt 
tot “de ai noștri”, adică sunt tot de la 
mine din liceu.

- Care este programul tău zil-
nic, înveţi mult, ai timp pentru pri-
eteni, hobby, mergi la teatru, ce 
altceva poate să îl intereseze pe 
un tânăr cu astfel  de succese?

- Prima parte a zilei o ocupă lec-
ţiile, atât cele obișnuite cât și cele 
de olimpiadă, iar a doua parte a zi-
lei deja este ocupată de o gamă mai 
largă de activități ce includ clubul 
de dezbateri organizat de American 
Resource Center,  secția actorie a 
școlii de arte, temele pentru acasă, 
pregătirea pentru concursuri, din 
când în când se mai găsește timp 
pentru odihnă și prieteni,  și deja 
alte activități de o importanță și 
frecvență mai mică.

- Dacă ar fi  să spui acum un 
mare mulţumesc pentru reușite, 
cine ar trebui să stea în faţa ta?

- Pe tot parcursul am fost susținut 
de multe persoane apropiate. Pen-
tru reușita la economie cel mai mare 
mulțumesc îl datorez profesorului 
meu, Vitalie Andoni care cu toate că 
nu sunt elev la liceul unde dumnea-
lui predă a acceptat să mă instruias-
că și aceasta a făcut-o cu toată darea 
de sine, datorez mult și profesorului 
meu de matematică, domnul Marcel 
Teleucă, deoarece fără de Matema-
tică nu cred că aș fi  ajuns la acest 
nivel în Economie, și nu în ultimul 
rând familiei și prietenilor care m-au 
susținut.

- Premiul cel mare a fost o bur-
să de studii la ASEM, dar nu mă în-
doiesc de  faptul ca și BAC-ul îţi va 
reuși de minune. Oricum vei veni 
sau nu la ASEM?

- ASEM este cea mai bună univer-
sitate de profi l Economic din Repu-

Ctistian Cerneanu: «O ţară în curs de dezvoltare 
este cel mai bun spaţiu pentru investiţii»  

Este olimpic la două  probe. Pe lângă locul III la Mate, a câștigat de 
curând Premiul Mare la Olimpiada Republicană la Economie. Aceasta 
înseamnă un loc bugetar garantat la ASEM. Tânărul spune că a ales ca 
domeniu de studii în continuare Administrarea Businessului, doar că 
deja a aplicat la 4 universităţi în state și una în Olanda. Va reveni însă  
pentru a investi în Moldova. 

blica Moldova și sunt sigur că sunt 
oferite studii de o calitatea foarte 
înaltă, însă deja am aplicat la patru 
universități în SUA și la una din Olan-
da și în cazul în care am să fi u accep-
tat la careva dintre acestea cred că o 
să îmi încerc șansele să văd ce o să 
îmi poată oferi acestea. Totuși cred 
că după fi nisarea studiilor universi-
tare am să mă întorc în Moldova, să 
contribui și eu cu ce o să pot la bu-
năstarea acesteia, iar aceasta la rân-
dul ei fi ind o țară în curs de dezvol-
tare, după spusele lui Robert Kiyo-
saki este cel mai bun spațiu pentru 
investiții profi tabile.

- Care sunt universităţile mo-
del pentru tine?

- Cu colegii mei împreună pla-
nifi căm să ne facem studiile la mari 

universități din lume, doar că deja 
o să mergem pe drumuri diferite, 
careva o sa facă programare, care-
va fi zică, eu mi-am ales ca domeniu 
de studii Administrarea Business-
ului și sper ca fi ecare dintre noi să 
reușească în cariera care și-a ales-o.

- Unde te vezi peste vreo 5 ani?
- 5 ani este o perioadă destul de 

îndelungată pentru a putea afi rma 
sigur unde și cu ce mă voi ocupa, 
mai ales în acest moment când sunt 
oferite atâtea oportunități și căi pe 
care se poate de mers, totuși tind să 
cred că voi fi  în Moldova ajutându-l 
pe tatăl meu în afacerea pe care a în-
temeiat-o recent și poate, muncind 
din greu pentru punerea pe roate a 
unei noi afaceri întemeiate de mine 
însă susținute de familie și multele 

proiecte disponibile pentru tinerii 
antreprenori.

- Ce le-ai recomanda părinţilor 
altor copii, care arată cu degetul la 
tine și spun: „Iată vezi, copilu acesta 
a învăţat bine, are succes, câștigă... 
tu  de ce nu ești așa»? 

- Părinților le-ași recomanda să 
nu compare reușitele altor copii 
cu cele ale copiilor lor, deoarece 
acest lucru nici nu ajută, nici nu 
motivează (o cunosc din propria 
experiență), iar colegilor de la olim-
piadă, și tuturor tinerilor le urez 
mult succes în continuarea studii-
lor, iar mai apoi și mai mult succes 
în începerea carierei. 

Consemnare: 
Liuba LUPAȘCO

USM și ASEM vor fi  supuse testului corupţie 
Două universităţi din republică vor fi 

supuse testului privind nivelul corupţiei în 
instituţiile de învăţămînt superior. Un ast-
fel de proiect a fost lansat astăzi la Chiși-
nău și prevede instruirea a 20 de studenţi, 
din anul II de studii, care vor intervieva atât 
studenţii, cât și profesorii și vor estima ni-
velul corupţiei din Universitatea de Stat și 
de la Academia de Studii Economice, in-
stituţii alese, potrivit autorilor proiectului 
- „pentru că sunt cele mai populare printre 
studenţi”. 

Directorul executiv al Centrului Naţional 
pentru Transparenţă și Drepturile Omului, 
Artiom Maister a spus că Universitatea de 
Stat și Academia de Studii Economice din 
Moldova vor fi  suspuse testului privind nive-
lul corupţiei în instituţiile de învăţămînt su-
perior. Potrivit lui Artiom Maister, au fost se-
lectate respectivele instituţii, nu pentru că ar 
fi  dintre cele mai corupte, dar pentru că sunt 
cele mai populare printre studenţi.

Potrivit sursei, sondajele mai vechi arată 
că aproape 70 la sută din studenţi, cunosc 
sau au auzit despre cazuri de corupţie în in-
stituţiile de învăţămînt pe care le reprezintă: 

«Scopul acestui proiect constă în consolida-
rea capacităţilor tinerilor în vederea monito-
rizării, prevenirii și combaterii fenomenului 
corupţiei, în învăţământul superior, de a ri-

dica nivelul de conștientizare a reprezentan-
ţilor comunităţii academice și de a implica 
nemijlocit studenţii în acţiuni anticorupţie.»

Autorii proiectului au mai spus că 20 de 

studenţi, vor fi  instruiţi cu privire la feno-
menul corupţiei în instituţiile de învăţămînt 
superior. Aceștia la rândul lor vor intervieva 
studenţii și profesorii de la cele două univer-
sităţi, pentru a estima nivelul corupţiei în re-
spectivele instituţii.

«Vom putea diagnostica situaţia în ceea 
ce privește corupţia în învăţămîntul superior. 
Vom identifi ca nivelul de tolerare a corupţiei, 
percepţia valorică a corupţiei. Noi vom orga-
niza anumite acţiuni publice, de sensibilizare 
și de ridicare a nivelului de conștientizare cu 
privire la corupţie. Acești 20 de studenţi vor 
fi  cei care ne vor ajuta să realizăm activităţile 
proiectate. Acești studenţi, vor asigura con-
tactul nostru cu alţi studenţi. Sperăm că vom 
ridica nivelul de conștientizare și vom forma 
o atutidine critică, mai puţin tolerantă faţă 
de acest fenomen»: a mai declarat A. Maister 
pentru presă.

Un proiect similar, fi nanţat de Open Soci-
ety Institute, va fi  implementat și în alte patru 
state: Serbia, Croaţia, Macedoania și Bulgaria. 
Bugetul estimat acţiunilor din RM este de 50 
de mii de dolari. Finalizarea acestuia este pre-
conizată pentru luna februarie 2013.  
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MISS-ele care distrug stereotipuri!
De 10 ani la ASEM se organizează concursul MISS ASEM vi-

itoarea femeie de afaceri. Blamat de televiziunile comerciale, 

în goană după rating, reporterii presei galbene vin la astfel de 

evenimente pentru a arata că aceste fete sunt mai mult sau 

doar …frumoase. «Argumentele» vin neântârziat atunci când 

în pauzele dintre probe, fetele sunt luate la întrebări, ca apoi 

să se dea pe post rodul emoţiilor de nedescris ale concurente-

lor înscrise în competiţii. 

«Problema cea mare» pentru cei în goană după subiecte 

și imagini incendiare este că … concursul de frumuseţe de la 

ASEM e și de inteligenţă. Aici fetele nu defi lează în costume 

de baie, ci în ţinute de afaceri, prezentând business planuri. Și 

mai e ceva… fetele, prea frumoase cum sunt, chiar ajung să se 

afi rme în carieră. 

Urmează dovada: 

Marina POPA, prima MISS ASEM – 

Viitoare Femeie de Afaceri. Anul 2003. 

 „Investiţia mea 
de moment este familia”

Era anul V la Management 
atunci când a fost invitată la de-
canat și i s-a propus să prezinte 
Facultatea la un nou concurs. Toc-
mai luase premiul I la Simpozionul 
Internaţional al Tinerilor Cercetă-
tori, adică pe lângă frumuseţe și 
inteligenţa era pusă bine la punct: 
„Am acceptat, deși prietenul meu 
m-a atenţionat: … „tu nu-ţi dai 
seama ce înseamnă un concurs 
de frumuseţe…”. Pe bune, am fă-
cut 5 zile de pregătiri la o agenţie 
de modelling, în paralel au fost 
pregătirile pentru restul probelor: 
prezentarea sponsorilor, un plan 
de afaceri, înregistrarea unei piese 
muzicale la tema de acasă…: „Am 
fost o singură dată la decanat ca 
să-mi retrag candidatura”, spune 
Marina Popa, o perfecţionistă de-
săvârșită. 

A câștigat, dar compară emo-
ţiile de atunci cu cele de la nunta 
care a urmat la un an de la absol-
vire: „Emoţii nebune… ai făcut 
totul cum trebuie, toată lumea 
te apreciază, dar tu nu-ţi prea 
amintești nimic din ce-a fost!”

În schimb prietenul Marinei, 
actualul soţ,  se pare, a apreciat 
concurenţa care ar apare ca ur-
mare a noului statut și a grăbit 
înnobilarea statutului de miss cu 
cel de soţie. 

Astăzi Marina, care poartă 
deja numele Rusu are 2 copii 
frumoși. Este șef serviciu Market-
ing la compania „Transterminal”, 
dar cel mai mare succes înregis-
trat spune că e indiscutabil cele 
două fetiţe minunate 

„Poate dacă aș fi  câștigat con-
cursul prin anii 2-3 de facultate, 
valorifi cam cumva mai insistent 
privelegiile statutului J”, dar așa, 
pentru moment investiţia mea 
cea mare de sufl et și de inspiraţie 
e în familie. 

Marina spune că este bine să 
faci carieră, să tinzi spre multe, 
dar că nu-și amintește ca cineva 
cu mare carieră să nu-și dorească 
o familie împlinită: „Și viceversa, 
știind că acasă te așteaptă cei 
dragi, că ai cui cere un sfat și are 
cine îţi umple viaţa de sens și la 
serviciu, parcă,  lucrurile merg 
strună!”

„Pentru moment îmi place 
serviciul pe care îl am, dar dacă 
m-ași aventura într-o afacere, 
cu siguranţă ar fi  ceva legat de 
modă, frumuseţe … poate orga-
nizare de evenimente. Prietenii 
spun că îmi reușește să fac din 
lucruri mărunte – spectacole 
memorabile.” 

Marina spune că cei care cri-
tică astfel de concursuri, sunt cei 
care nu au curaj să-și etaleze pu-
blic aptitudinile, frumuseţea, cu-
rajul. Iar fetelor care se gândesc 
să se înscrie în astfel de competi-
ţii le sugerează să aibă în culise o 
persoană de încredere, căci mul-
te se pot întâmpla… și să știe că 
aceasta e în primul rând o lecţie 
de viaţă. 

„Fizic, Inga Focșa este o fată 

nu prea înaltă de statură, cu  

zâmbet seducător. Chipul ei an-

gelic însă ascunde un monstru 

al analizei macroeconomice. Pe 

bune, Inga Focșa ar face concu-

renţă de temut pretendenţilor la 

funcţia de Ministru al Economiei 

în guvernul lui Obama, astfel în-

cât comentariile ei profesioniste 

sunt spicuite de marii  investitori, 

cei obișnuiţi cu zborul mult prea 

sus, mai ales pe timp de griză” 

– este un comentariu plasat pe 
www.stock-trading.ru, după o re-
trospectivă a comentariilor publi-
ce ale Ingăi tirajate de  ПРАЙМ-ТАСС. 

Inga Focșa participă în continuare la concursuri, 
doar că îi sunt concurenţi experţi economici de valoa-
re mondială, iar „probele de concurs” sunt în exclusivi-
tate comentariile și analizele economice, evaluate, în 
timp, de către cei care dau bani grei pentru informaţii 
de valoare: oameni de afaceri, acţionari și investitori. 

După absolvirea a două facultăţi concomitent la 
ASEM (Finanţe și EGD), în 2007 Inga urmează cursul de 
Master of Science in International Business, Budapesta. 

Din 2004 se specializea-
ză pe vânzările NASDAQ 
într-o companie rusă pri-
vată. 

Din aprilie 2010 este ana-
list economic principal la „Ar-
bat Capital Management”, 
responsabilă de elaborarea 
produselor analitice de teh-
nologie avansată pe piaţa 
globală, inclusiv a SUA.

Până a ajunge aici, Inga 
a fost expertă în fonduri 
de capital occidentale, în 
cadrul Companiei Investi-
ţionale „ATON”, unde a co-

laborat la elaborarea strategiilor investiţionale, fi ind, 
totodată speaker permanent în presa rusă pe proble-
mele pieţei de capital americane, pieţe valutare etc.

„Nu a avut cine să-mi întindă covorul roșu până la 
ușa angajatorului”, spune Inga într-un interviu pentru 
ziarul nostru, specifi când că mama, unicul sprijin mo-
ral i-a decedat atunci când încă era studentă: „Tot ceea 
ce am obţinut a fost cu forţe proprii, iar frumuseţea, în 
cazul meu, râmâne un atu indispensabil de prognoze-
le și a comentariile pe care trebuie să le fac”  

Inga este stabilită la Moscova. 

Miss ASEM 2004,  Inga FOCȘA: 

simpatica devoratoare … de capitaluri

Elena CAMERZAN, Miss ASEM – 2005

După MISS – Eurovision-ul, „Mirajul dragostei”, 

o facultate, „A Outra” un mărţișor și o afacere

Când s-a înscris în concurs, 

șefa grupei sale de la Relaţii Eco-

nomice Internaţionale, Elena 

Camerzan era și prezentatoare 

la Moldova 1. Apoi a mai făcut 

alte facultăţi, a jucat în fi lme aici, 

dar și în telenovele peste hotare, 

a prezentat spectacole, iar acum 

își îndeplinește visul pentru care 

a învăţat economie la ASEM: cel 

de a fi  femeie de afaceri.

 „Aveam experienţa unui astfel 
de concurs: Miss Colegiu Socrate, 
în 2002. Mi-a plăcut și am vrut să 
o mai repet, chiar dacă în perioa-
da aceea eram foarte ocupată: în 
prima jumătate a zilei mergeam la 
lecţii, iar în a doua lucram la tele-
viziune. Am avut foarte puţin timp 
să mă pregătesc, însă am reușit. 
Organizatorii erau îngrijoraţi că 
nu venisem la ultima repetiţie cu toate participante-
le unde trebuia să prezentăm probele, nu am putut 
veni, deoarece eram la serviciu, dar le-am spus să nu-
și facă griji, că totul va fi  bine. Îmi amintesc de faptul 
că am întârziat atunci când participantele au tras la 
sorţi ordinea ieșirii în concurs. Când am ajuns rămă-
sese doar ultimul număr: 10, care a fost norocos”, spu-
ne vedeta anului 2005.

Elena își mai amintește că a pregătit probele cu 
cronometrul: „Ni s-a spus că avem la dispoziţie câteva 
minute, în dependenţă de probă și trebuia să ne în-
cadrăm în timp”. 

După concurs, în același 
an a prezentat prima ediţie 
a Eurovisionului, a fost și 
spokesperson (care anunţă 
notele) din partea Moldovei 
la Eurovision. După aceea a 
avut un rol în filmul artistic 
“Mirajul dragostei”, în regia 
lui V. Jereghi. Peste o peri-
oada de timp, a plecat din 
ţară, în Portugalia, unde a 
trait 4 ani, a făcut un Mas-
ter în Cooperare și Dezvol-
tare la o universitate din 
Lisabona, a mai făcut un 
curs de actorie la o altă uni-
versitate din același oraș. A 
jucat într-o piesă de teatru 
“Femeile din Troia” de Jean- 
Paul Sartre, în limba portu-
gheză. După această piesă 

a acceptat să joace într-o telenovela portugheză 
“A Outra” , telenovela care era lider în audienţă în 
Portugalia.

Acum Elena este administratoarea unei fi rme, ca-
re-și propune deschiderea cafenelelor și restaurante-
lor la noi în oraș.Crede că prin aceasta își îndeplinește 
visul de a fi  și femeie de afaceri. Mai e invitată să pre-
zint concerte la Palatul Naţional, ultimul a fost inau-
gurarea festivalului Mărţișor, pe întâi martie.

Oricum, este sigură că ceea ce a realizat până 
acum este doar începutul și așteaptă să vadă ce sur-
prize îi mai rezervă viitorul.
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Natalia BEJENARU, MISS ASEM 2006,

Benevol și cu de-a sila, 
s-a impus din anul I 

Natalia a câștigat 
concursul fi ind chiar în 
anul I la facultate. Spu-
ne că a înregistrat-o 
o prietenă în concurs, 
fi indcă: „.. nu aveam 
atunci chiar atâta curaj”. 
Odată intrând în joc a 
trebuit să joace, cu atât 
mai mult că proba care 
nu-i place, cea cu defi la-
rea în costume de baie, 
la ASEM este înlocuită 
cu prezentarea unei idei 
de afaceri. A făcut-o cu 
brio. 

Au urmat cei 3 ani de 
licenţă, apoi încă 2 de 
masterat tot la Finanţe, 

tot la ASEM și o diplomă cu media 9,8. Acum este manager Relaţii 
și Vânzări în secţia Creditare a MoldincomBanc. În toamnă se căsă-
torește.

Spune că experienţa unei astfel de competiţii merită trăită: e un 
test pentru curaj, graţie, prietenie, colegialitate. 

Ala BOTNARI, MISS ASEM 2007

Vedetă pe stradă, 
vedetă la TV

A absolvit Turism și Servicii Hoteliere, BAA, ASEM și 
acum este într-o călătorie de afaceri, în Germania. Este în 
lista celor 50 de modele din Moldova, cu valoare la bur-
sele din domeniu. Are contracte cu renumite fi rme de 
publicitate din ţară, dar și de peste hotare. „Blonda care 
e recunoscută ușor, pentru că în realitate, pe stradă,  e 
așa cum o vedem la TV sau pe panouri” spune presa cu 
referire la Ala Botnari.

Tatiana CECAN – 

MISS ASEM 2008
A absolvit facultatea Bu-

siness și Administrarea Afa-
cerilor în 2008.

Tatiana își continuă studi-
ile în Los – Angeles. 

«Ceea ce nu 
te doboară, 
te face mai 
puternic!»

Olga ODEMCIUC 

MISS ASEM 2009

«Îmi amintesc că m-am pre 
gătit foarte bine pentru toate 
probele. Am prezentat în rusă, 
română și engleză. Asta a prins 
bine la juriu, chiar dacă eram 
abea anul I, în scurt timp am 
fost invitată să fi u reporter. Am 
experienţă de jumătate de an 
în această funcţie», spune Olga 
Odemciuc, menţionând că ul-
terior s-a implicat într-un alt 
proiect. Acum este administra-
toare a site-ului www.10.md: 
«Practic este munca unde am 
putere de decizie, aceasta îmi 
ocupă o mare parte din timp 
și îmi place enorm ceea ce fac» 
spune Olga.  

Miss ASEM 2009 crede că 
participarea la astfel de com-
petiţii este o luptă care de face 
mai puternică și merită efortul 
depus. 

Maria ȘVEŢ, Finante – 2010

„Secretul e în atitudine”
Câștigătoarea ediţiei 2010 a concursului spune că nu a avut treabă cu 

concursurile de frumuseţe până atunci. Își amintește perfect proba artistică. 
Avea temat  „Glamour, carieră și succes’’: „Cred eu, m-am descurcat bine la 
acea probă, am încercat sa arăt publicului si juriului ca o domnișoară poate 
să fi e frumoasă, sexy și deșteaptă. Secretul, de fapt e în atitudine, asta e cheia 
succesului. Asta a si picat bine la juriu.” , crede Maria.

Ediţia 2010 a fost una foarte intens mediatizată de noile televiziuni. Au fost 
mici neânţelegeri și între fete, dar, spune ea: „Mă conduc de ideea ‚’cine se scuză 
se acuză’’, motiv pentru care a rămas rece la toată vorbăraia din culise. 

Acum Maria Șveţ este în  anul 3 și e angajată într-un proiect TV în calitate 
de prezentatoare, face practica de licenţă și se pregătește intens să pășească 
„cu dreptul în etapa cu responsabilităţi mai mari, probleme mai mari, dar și 
realizari mai mari, neaparat.”

Concursul „Miss ASEM – viitoarea femeie de afaceri” fost lansat în 
primăvara anului 2003, la iniţiativa Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Mana-
geri din Moldova (ANTiM) și susţinut de ASEM, cu scopul de a promo-
va imaginea femeii în afaceri și de a scoate în evidenţă abilităţile de bun 
organizator și întreprinzător ale participantelor. Genericul concursului a 
apărut în urma organizării de către ANTiM a unui Brain Ring. 

Liuba LUPAȘCO

Câștigătoarea ediţiei 

2011 este studenta 

Eugenia Sârbu, 

de la  Finanţe

Crede că dezvăluirea secretelor 
din culisele concursurilor de frumu-
seţe ar șterge din farmecul lor.

Or, chipul ei de înger calculat a 
bucurat privirile celor adunaţi să fi e 
publicul „Miss ASEM” și în 2010. Doar 
că nu a fost să fi e clipa ei siderală. 
Și-a zis atunci: „Ori revin în forţă peste un an, ori nu sunt decât frumoa-
să…” 

Ambiţia și creativitatea i-au pus în valoare restul calităţilor imediat 
după prima probă la Miss ASEM – 2011.

ţ
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OMUL ȘI ACTIVITATEA

Economistul american Vasilii Vasilie-
vici Leontiev s-a născut pe 5 august 1906 
la Sankt-Petersburg, capitala de atunci a 
Rusiei, în familia profesorului de econo-
mie Vasilii Leontiev și a Eugeniei Leontiev 
(Beccher). Anii de copilărie ai lui Leontiev 
au coincis cu mari cutremure sociale și 
politice în istoria lumii și a Rusiei. El a fost 
martor ocular al Revoluţiei din octombrie 
1917 și a avut ocazia să-l asculte pe Lenin 
la un miting din faţa Palatului de Iarnă din 
Petrograd.

În anul 1921, s-a înscris la învăţătură la 
Universitatea din Leningrad, unde a studi-
at fi losofi a, sociologia și economia, clădite 
bine pe un fundament matematic. După 
absolvirea universităţii, în anul 1924, a 
ţinut un curs privind teoria economică 
studenţilor din anii întâi și doi ai aceleiași 
universităţi.

În anul 1925, Guvernul Sovietic l-a 
trimis la învăţătură la Universitatea din 
Berlin, fi ind considerat unul din cei mai 
capabili absolvenţi și profesor de econo-
mie cu mare perspectivă. însă, din motive 
necunoscute, nu s-a mai întors în ţară.

Capacităţile de excepţie ale tânărului 
Leontiev au atras atenţia profesorilor ger-
mani. Ei n-au ezitat să-l încadreze în cer-
cetări știinţifi ce superioare pe studentul 
Leontiev (din anul 1927 până-n 1929) la 
Universitatea din Chill. La vârsta fragedă 
de numai 22 de ani, lui Leontiev i se acor-
dă titlul de doctor în economie. 

În anul 1930, Guvernul Chinei l-a invi-
tat să lucreze în calitate de consilier eco-
nomic la Ministerul Căilor Ferate. În 1931, 
este invitat să activeze la Biroul Naţional 
de Analiză Economică.

În anul 1932, Leontiev s-a căsătorit cu 
poetesa Estel Helen Marx. Unica lor fi ică, 
Svetlana Alpers, a devenit profesoară în 
domeniul artelor frumoase la Universita-
tea Bercly din California. Sosind în SUA, 
Leontiev s-a angajat la Universitatea 
Harward, în calitate de conferenţiar la 
economie. În anul 1946, a devenit profe-
sor titular, iar în anul 1948 i s-a încredinţat 
să organizeze Centrul de Analiză Econo-
mică al Universităţii Harward pentru rea-
lizarea proiectului “intrare-ieșire” (balanţa 
interramurală), proiect propus tot de Le-
ontiev. Aici el a activat până la închiderea 
Centrului în anul 1973. Tot la Harward a 
exercitat funcţia de șef al Catedrei de Eco-
nomie Politică din anul 1953 până-n 1975.

După 1975, a fost invitat în funcţia de 
director al Institutului de Investigaţii Eco-
nomice din New York. Aici e locul să men-
ţionăm că Leontiev a venit în SUA cu un 
bagaj enorm de cunoștinţe. Încă în anul 
1925, el a publicat o recenzie în limba ger-
mană, care conţinea analiza economică a 
primei balanţe a economiei naţionale a 
URSS. Apoi a studiat în Germania și în Chi-
na cele mai importante probleme-cheie: 
legea cererii și ofertei și elasticitatea em-
pirică a acestora; diviziunea muncii: con-
centrarea și diferenţierea (specializarea – 
n.a.) industrială; a creat metoda de analiză 
economică, bazată pe ecuaţii matematice 
cu curbe indiferente pentru studierea și 
pronosticarea conjuncturii comerţului 
internaţional. Această metodă e utilizată 
astăzi de toţi economiștii lumii.

Pe lângă Premiul Nobel (1973), Le-
ontiev a fost onorat cu gradul de ofi ţer al 
Legiunii de Onoare a Franţei. El este mem-

bru al Academiei de Știinţe și Arte al SUA, 
al Academiei de Știinţe a Marii Britanii, al 
Societăţii Regale Statistice de la Londra. În 
anul 1954, a exercitat postul de președin-
te al Asociaţiei Econometrice Mondiale, 
iar în anul 1970 a condus Asociaţia Eco-
nometrică a SUA. Mai multe universităţi 
din lume au preferat să-l aleagă “Doctor 
honoris causa”. Printre ele sunt: Sorbona 
(Paris), Bruxelles (Belgia), Toulouse (Fran-
ţa), Lancaster și York (Marea Britanie), Bu-
dapesta (Ungaria). A fost ales și membru-
titular al Academiei de Știinţe a URSS.

A efectuat analiza economiei și a ofe-
rit recomandări practice de creștere eco-
nomică la rugămintea Guvernelor Italiei, 
Norvegiei și Japoniei. Japonia l-a decorat 
cu cel mai înalt ordin al ei - “Ordinul Soa-
re-Răsare”. 

Faima despre calculele impresionante 
a ajuns până la Casa Albă. Leontiev a fost 
invitat personal de către președintele SUA 
F.D. Roosevelt să activeze în calitate de 
consilier economic pe lângă Casa Albă.

În vara anului 1942, Roosevelt solicita 
oameni iluștri și devotaţi, pentru a orga-
niza mai efi cient activitatea economică a 
SUA, în condiţiile celui de-al Doilea Război 
Mondial. Leontiev i-a mulţumit cordial lui 
Roosevelt și i-a propus varianta sa: să con-
ducă Biroul Central de Statistică al SUA în 
condiţii extremale. Biroul condus de Leon-
tiev, împreună cu Comitetul de Resurse, 
condus de un alt economist celebru – J.K. 
Galbraith, a adus servicii valoroase în vic-
toria asupra fascismului, conlucrând cu 
alţi doi mari economiști ai lumii. E vorba 
de academicianul N.A. Voznesenski, pre-
ședintele Comitetului de planifi care al 
URSS, membru al Comitetului de Apărare 
al URSS, și J.M. Keynes, economist englez, 
consilierul lui Churchill în timpul celui de-
al Doilea Război Mondial. Trei economiști 
titani au mers alături de popoarele lor și au 
contribuit la victoria asupra fascismului.

PRINCIPIUL 
“INTRARE-IEȘIRE”

Absolut toate publicaţiile lui Leonti-
ev la tema “intrare-ieșirc” - “input-output” 
posedă un caracter concret, clar și cuprin-
zător. Deși a venit în economie din ma-
tematică, el îi critică pe acei colegi, care 
fac abuz de metoda matematică pentru 
a descifra problemele economice naţio-
nale și mondiale. El pledează atât pentru 
matematică, cât și pentru discernământ 
gospodăresc. În opinia lui, economia este 
și o știinţă aplicativă, de aceea teoriile 

economice trebuie să aducă foloase oa-
menilor, de cum numai sunt transpuse pe 
partitura economiei empirice. Aceasta îl 
evidenţiază pe Leontiev din cohorta eco-
nomiștilor-matematicieni ai secolului XX.

Leontiev a fost un mare savant teore-
tician-realist. El a pledat pentru aplicarea 
teoriei economice în activitatea economi-
că, de aceea și-a pus scopul să estimeze 
datele statistice economice ale economiei 
integrate în sistem. El mărturisește că ide-
ca sa privind crearea matricei interramu-
rale a fost inspirată de modelele matema-
tice ale trei economiști de performanţă: 
economistul francez F. Quesnay (sec. al 
XVIII-lea) cu tabelul economic referitor la 
circuitul economiei naţionale; scheme-
le de reproducţie simplă și lărgită ale lui 
Marx (sec. al XIX-lea) și ecuaţiile echilibru-
lui economic general, elaborate de eco-
nomistul franco-elveţian Leon Walrass.

Începînd cu anii 1933-1934, Leontiev 
a efectuat o muncă de salahor, găsind 
circa 2.000 de coefi cienţi matematici, pe 
care i-a utilizat la crearea matricei “intra-
re-ieșire”, pentru 44 de ramuri economice, 
grupate în 10 blocuri pentru facilitarea 
calculelor. În baza lor, Leontiev a creat “ba-
lanţele interramurale ale economiei SUA 
în anii 1919-1929”, pe care le-a publicat, 
în 1936, în lucrarea “Analiza cantitativă a 
raporturilor “ieșire-intrare”. În anul 1937, 
el editează o altă lucrare la aceeași temă, 
cu titlul “Corelaţiile interne ale preţului, 
volumului producţiei, economiilor și in-
vestiţiilor”. Pentru calculele sale, a utilizat 
pentru prima oară computerul lui Vilbur.

Leontiev a publicat rezultatele inves-
tigaţiilor sale în anul 1941, în monografi -
ile de mare valoare “Structura economiei 
SUA în anii 1919-1929” și “Analiza structu-
rii economiei SUA”.

Modelul economico-matematic ori-
ginal “intrare-ieșire” i-a adus lui Leontiev 
faima de economist-novator. Dar în anii 
‘30, economia mondială era zguduită de 
Marea Depresie și toate statele au fost 
interesate să se “înarmeze” cu teoria lui 
Keynes, care dădea reţete concrete referi-
toare la lichidarea șomajului și asigurarea 
păcii sociale.

Dar a venit și rândul teoriei lui Leonti-
ev. În anul 1939, Guvernul SUA l-a invitat 
la Biroul Naţional de Statistică să pronos-
ticheze situaţia șomajului și dezvoltării 
economiei SUA în ajunul celui de-al Doi-
lea Război Mondial. Iar în anul 1947, i s-a 
încredinţat să creeze un model de plasare 
a forţei de muncă și aspectele dezvoltării 
economice a SUA după cel de-al Doilea 
Război Mondial. Și această însărcinare 
guvernamentală a fost realizată de către 
Leontiev în mod formidabil. Rezultatele 
știinţifi ce au fost uimitoare. El a creat o 
știinţă nouă - “economia dezarmării”. Me-
todele cconomico-statistice, create de 
Leontiev la această temă, sunt utilizate și 
azi de ONU și de statistica tuturor ţărilor 
lumii.

Pentru prima oară, Leontiev a unit 
într-un singur bloc toate echilibrele par-
ţiale și a creat modelul real al economiei 
aplicate, înglobat în cele mai difi cile pro-
bleme – corelaţia dintre echilibrul eco-
nomic general și creșterea economică în 
dinamică.

Marele merit al lui Leontiev constă 
în faptul că el a creat “tabelul de șah”, ta-
bel mixt și general al balanţei economice 
reale, bazată pe date reale ale activităţii 

economice, și a creat balanţa economică 
generală a economiei SUA. Până la Leonti-
ev, savanţii operau numai cu analiza echi-
librului economic parţial. Leontiev a creat 
metodologia estimării balanţei interra-
murale a întregii economii la macronivel. 
Acum, metoda lui Leontiev e utilizată în 
activitatea economică a tuturor ţărilor 
lumii, tot așa cum e utilizată statistica 
economică clasică. Economiștii lumii, prin 
“tabelul de șah” - “intrare-ieșire”, creat de 
Leontiev, au obţinut un instrument uni-
versal de analiză economică. “Tabelul de 
șah” sau “balanţa tabelului de șah” divizea-
ză economia reală în mai multe sectoare 
– la început în 44 de sectoare.

Leontiev a desfășurat sistemul său 
analitic pe parcursul anilor ‘50-‘60, o dată 
cu perfecţionarea computerelor și apari-
ţia acestor aparate cu un volum esenţial 
de memorie. Computerele i-au permis lui 
Leontiev să renunţe la unele simplităţi și 
abstracţii. în locul coefi cienţilor statici, el 
a creat coefi cienţi elastici, care corespund 
dinamicii preţurilor și progresului tehnic. 
În locul modelului static - “tabelul de șah” 
- “intrare-ieșire”, el a creat un model nou 
dinamic, care oglindea mai bine dinamica 
economiei empirice. Aceasta i-a permis 
lui Leontiev să introducă în “tabelul de 
șah” al modelului o categorie nouă foarte 
esenţială – indicatorul necesităţii în inves-
tiţii de capital. Indicile acesta a fost im-
plantat în așa-numita listă a “cererii fi nite” 
sau a “vânzărilor fi nite”.

Căpătând o viaţă nouă dinamică, mo-
delul “tabelul de șah” sau “balanţa șah” a 
început să fi e aplicată pe larg și în econo-
mia regională. “Balanţele interramurale” 
- “intrare-ieșire”, în baza matricei “tabelul 
de șah”, au început să se elaboreze și pen-
tru economiile urbane ale orașelor mari 
ale SUA. Treptat, “balanţele interramurale” 
ale lui Leontiev au pătruns în toate nive-
lurile economice ale SUA și, prin interme-
diul Organizaţiei Naţiunilor Unite, au fost 
difuzate în toate ţările lumii.

Ministerul Comerţului al SUA a creat 
chiar o nouă subdiviziune – direcţia eco-
nomiei interramurale, care, cu regularita-
te, la fi ecare 5 ani, publică balanţe interra-
murale ale SUA pe baza cifrelor statistice 
ale activităţii economice.

În afară de SUA, unele dintre primele 
ţări care au început a utiliza și edita, la fi -
ecare 5 ani, balanţe interramurale, au fost 
URSS și Japonia. Apoi Organizaţia Naţiu-
nilor Unite, Banca Mondială, Fondul Mo-
netar Internaţional au trecut la utilizarea 
metodologici lui Leontiev după modelul 
balanţei interramurale, în formă de “tabel 
de șah”, “intrare-ieșire”. Toată lumea a con-
venit că metoda analitică “intrare-ieșire”’ a 
lui Leontiev e foarte utilă nu numai pen-
tru analiza economică, dar și pentru ela-
borarea bugetelor și planurilor dezvoltării 
naţionale la nivel macroeconomic.

LEONTIEV ȘI KEYNES

Leontiev, în articolul său intitulat 
“Ipoteza de bază a teoriei șomajului lui 
Keynes”, a menţionat că deosebirea dintre 
teoria elaborată de acesta și teoria econo-
mică a clasicilor eșalonului nr. 1: Smith, Ri-
cardo, Mill, Mare (în viziunea lui Leontiev 
Marx este un classic – n.a.), precum și cea 
a clasicilor eșalonului nr. 2 (Walrass, Men-
ger, Jevons, Bem-Bawerk, Marchall), este 
pur metodologică. Keynes, sublinia Leon-

tiev, consideră teoria ortodoxală a clasici-
lor ambelor eșaloane “drept un caz logic 
particular al propriei lui teorii generale”. 
Leontiev menţionează sincer că Keynes 
a completat metoda de analiză clasică cu 
analiza de scurtă durată, lăsând la o parte 
analiza economică, legată de perspectiva 
dinamicii economice.

El îi atribuie lui Keynes meritul de a 
observa aspectul economico-politic al dis-
tribuirii (repartiţiei) venitului global al unei 
ţări în favoarea asigurării păcii sociale, fapt 
care aproape că nu a fost studiat de Smith 
și care l-a dus pe Ricardo la “pesimism eco-
nomic”, deoarece acesta nu a găsit soluţia 
de distribuire mai justă a venitului global în 
scopul armonizării intereselor capitaliștilor 
cu interesele muncitorilor.

în cele din urmă, Leontiev găsește 
“pesimism economic” și la Keynes, care, 
ca și un alt “economist pesimit” - Marx, a 
studiat foarte profund ciclicitatca dinami-
cii economice și a șomajului, care părea o 
problemă inevitabilă pentru Keynes-Marx 
și de aceea, după părerea lui Leontiev, ei 
(Marx și Keynes) au căzut în pesimism “și 
pledau pentru restructurarea fundamen-
tului în loc să repare acoperișul ciuruit...” 
al economiei de piaţă.

 
APRECIEREA 
OPEREI ECONOMICE 

Meritele lui Leontiev în crearea metodei 
universale de analiză economică “intrare-
ieșire” au fost înalt apreciate în anul 1973, 
de către Fondul Nobel și Comitetul Nobel, 
decemându-i-se Premiul Nobel pentru 
elaborarea metodei “intrare-ieșire” și imple-
mentarea acesteia la soluţionarea celor mai 
importante probleme economice.

Leontiev a analizat activitatea eco-
nomică prin prisma metodei “intrare-ie-
șire”, dar în strânsă corelaţie cu factorul 
ecologic. În conferinţa sa, ţinută cu oca-
zia decernării Premiului Nobel, Leontiev 
a elaborat un model nou “intrare-ieșire”, 
ţinând cont de ecologia mondială. Un 
mare loc în model îl ocupa problema 
poluării mediului și consecinţele ei. Le-
ontiev a menţionat următoarele: “În ţările 
mai puţin dezvoltate, implementarea în 
activitatea economică a unei strategii de 
standarde stricte contra poluării mediului 
ar contribui la creșterea mobilizării forţei 
de muncă, cu toate că aceasta ar cere și 
unele abţineri de la creșterea continuă a 
sferei de consum”.

Problemele ecologici globale și-au 
găsit o oglindire destășurată în monogra-
fi a lui Leontiev, apărută în anul 1977, cu 
titlul: “Perspectiva economiei mondiale”.

Leontiev continuă să aprofundeze 
analiza economică în domeniul economi-
ei mondiale și, mai ales, a relaţiilor interra-
murale, sub tutela ONU și a Institutului de 
Analiză Economică din New York.

Metoda “intrare-ieșire”, descoperită 
de Leontiev, e apreciată ca cel mai desă-
vârșit mecanism de analiză economică ca 
atare, iar personalitatea lui Leontiev, ca 
economist, este plasată alături de perso-
nalitatea economistului englez reforma-
tor D.M. Keynes.

Unii economiști sunt de părerea că 
succesele economiei aplicative mondiale 
a secolului al XX-lea se datorează teoriilor 
lui Keynes și Leontiev.

Ion USTIAN

VASILII V. LEONTIEV (1906-1999)
Vasilii V. Leontiev este laureat al Premiului Nobel în domeniul economiei pe anul 1973
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Firma de exerciţiu este un concept di-
dactic, bazat pe învăţarea prin practică. Este 
o simulare a unei fi rme reale, care poate fi  
realizată prin implicarea directă a unui profe-
sor coordonator. O fi rmă de exerciţiu este o 
fi rmă simulată, care oglindește operaţiunile 
lumii afacerilor reale, în ramura aleasă. Este 
un concept didactic, o imitaţie a unei situaţii 
profesionale reale, cu obiective educaţionale. 

Activitătea fi rmei de exerciţiu se realizează 
untr-un cabinet dotat cu mobilier corespunză-
tor, cu echipamente necesare învăţării, pentru 
efectuarea operaţiilor economice și comercia-
le care  simulează  activitatea unei fi rme din 
sfera economică reală. 

La iniţiativa elevilor grupei MER-292, aceș-
tea fi ind angajaţii fi rmei de exerciţiu “BigLife” 
SRL și a coordonatorului Natalia LAZAREV la 
21 decembrie 2011 în incinta “Casei Cunostin-
telor” s-a desfăţurat workshop-ul  cu tematica 
“ Firma de exerciţiu - prin participare spre co-
operare “. Participanţii la această activitate au 
fost angaţii celor 6 fi rme de exerciţiu din cole-
giu , ghidaţi de coordonatorii: 

1. F.E. “BigLife” SRL - gr. Mer 292, coordona-
tor: Lazarev  Natalia ;

2. F.E. “ExProfGroup” SRL - gr.Mer 292;
3. F.E.”PromStyle” SRL:gr.Com 293, coordo-

nator: Petru Arcan;
4. F.E.”Elit-Party” SRL:gr Tur 293 ;
5. F.E.”Global Identity” SRL:gr. Com 293, 

coordonator:Birca Tatiana; 
6. F.E. “ProMedia” SRL :gr. Tur 293, coordo-

nator: Fratescu Natalia.

Obiectivul general al evenimentului s-a 
propus a fi  stabilirea relaţiilor de cooperare și 
parteneriat între fi rmele de exerciţiu și fi rmele 
reale din Republica Moldova.

Pentru aceasta din fi ecare de fi rma de exer-
citiu coordonatorii  au delegat cîte 4 elevi care 
și-au prezentat fi rma, domeniul de activitate, 
structura organizatorica , succesele înregistra-
te precum și au participat la activitaţile propu-
se în programul evenimentului.

Firește la eveniment au fost prezenţi repre-
zentanţi de la fi rme reale cu un domeniu de 
activitate apropiat de cel al fi rmelor de exerci-
ţiu. Astfel, ne-au onorat cu prezenţa sa :  

1. Dragoș NEAMŢU, Șef secţie Analiză Eco-
nomică și Dezvoltarea Afacerilor ,Camera de 
Comerţ și Industrie al R Moldova;

2. Vlad MODÎRCA,  Arhitect  “MARHITRAV-
ATM” SRL;

3. Iurie ȘALARU,  Director general „Public 
Media Group”. 

Aceștia au vorbit despre mediu real de afa-
ceri, sau expus referitor la proiectul în cauză 
și au dat sfaturi cu privire la un managment 
efi cient al companiei precum și au analizat 
reușita fi rmelor care anterior a fost prezen-
tată de către elevi în prezentari Power Point. 
Îmbucurător este faptul că toate prezentările 
au fost califi cate ca reușite iar modul de orga-
nizare și management a fi rmelor a obtinut o 
înaltă apreciere din partea oaspeţilor care au 
fost plăcut surprinși de entuziasmul cu care au 
abordat elevii subiectele.  

Prezentările au fost urmate de  activitatea 

în grupuri, unde colaboratorii F.E. s-au împărţit  
în 3 echipe , fi ecare din acestea trebuie să vân-
dă un teren pe planeta Venus. Pentru publici-
tate ei realizează o macheta de poster în trei 
etape: ideea, elaborarea și prezentarea. 

Rezultatele nu s-au lăsat mult asteptate, 
imaginaţia tinerei generaţii prevalînd limitele 
așteptărilor și materializîndu-se în oferta ex-
travagantă , intens colorată  cu o prezentare 
cît se poate de atragătoare. Pe lînga un boom 
de imaginaţie ca rezultat poate fi  califi cat și 
consolidarea echipei , socializarea între mem-
brii fi rmelor dar și buna dispozţie care  sa in-
staurat pe fata fi ecărui participant.

În fi ne workshop-ul sa încheiat cu discursul 
domnului Fabian Maier , coordonatorul Kultur 
Kontakt-Austria, reprezentant al proiectului 
ECONET,  care a încurajat activitatea tinerilor 
și în repetate rînduri a menţionat importanţa 
formării profesionale a noii generaţii, precum 
și rolul fi rmelor de exerciţiu în viitoarea carieră 
a tinerilor.

           Un rol aparte l-au avut  organiza-
torii workshop-ului“ Firma de exerciţiu - prin 
participare spre cooperare “ - Lazarev Natalia 
, Bîrca Tatiana, Arcan Petru care au făcut posi-
bilă realizarea acestui eveniment , moderarea  
lui dar și crearea unui program  interesant  și 
relevant. Rolul coordonatorilor nu sa delimitat 
doar la organizarea workshop-ului, ei în mare 
parte fi ind părinţii acestui proiect, cei care ne-
au iniţiat pe primele trepte ale activării într-o 
fi rmă și au dat forma și directia ambiţiilor și 
muncii elevilor. 

Ca un participant al proiectului și membru 
prezent la workshop m-am încredinţat încă o 
data de efi cienţa acestei metode de formare 
profesională și personală,  deasemenea am 
conștientizat necesitatea implicării în proiecte 
de acest gen care au un impact direct asupra 
viziunilor, ideilor furnizate, precum și asupra 
dezvoltării multilaterale - spune managerul FE 
« Big Life » SRL – Adrian Băluţel.

 Workshop-ul   “ Firma de exerciţiu - prin 
participare spre cooperare “ a contribuit la 
socializarea și sporirea capacităţilor de co-
municare a fi ecărui participant din fi rmele de 
exerciţiu cu reprezentanţii fi rmelor reale din 
economia naţională. Rezultatul  a fost atît un 
schimb de experienţă  între mediul real și vir-
tual de afaceri cît și prezentatea unui  raport 
de activitate la sfi rșit de semestru a fi ecărei 
fi rme, ce a scos la iveală evoluţia competen-
ţelor elevilor, succesele căpătate și experienţa 
preluată ,  prin această activitate sa justifi cat 
investiţia în proiect și sa materializat visul mul-
tora , de a obţine primele succese în afaceri și 
de a dovedi că ambiţile și visele pot fi  realizate. 

Workshop-ul a fost fi nalizat cu aprecierea 
participanţilor printr-un certifi cat oferit de or-
ganizatorii activităţii și respectiv feed-back-ul 
din partea tuturor participanţilor. 

           Autor : Natalia LAZAREV, 

coordonator  FE « Big Life » SRL,

 șef secţie « Comerţ, Merceologie, 

Tehnologii », 

Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM

WORK-SHOP: “Firma de Exerciţiu - 
prin participare spre cooperare”

„Cooperarea este convingerea profundă că nimeni nu poate reuși dacă nu reușesc toţi”

În viaţă este mai important să construieşti vieţi, nu case
“Nicăieri nu-i ca acasă, chiar dacă acasă e frig, foame și sărăcie. Aca-

să e mama, chiar dacă nu era totdeauna trează. Și tata,  care o bătea pe 

mama”- sunt gânduri cutremurătoare pe care  le-am citit în ochii triști 

ai copiilor de la Gimnaziul-Internat din Strășeni.

Suntem o grupă a CNC al ASEM, 
anul III, S-292, diriginte Săculţanu 
Cornelia, și am organizat un gest de 
caritate, inspiraţi de povestea tristă 
a uneia dintre colegele noastre, care 
vine chiar de acolo. În mici detalii  cu-
noaștem  istorii, care impresionează și 
care te fac sa nu rămâi indiferent. 

Am adus copiilor de la Internatul 
din Strășeni dulciuri, fructe și hăinu-
ţe pe care le-am procurat din contri-
buţia fi ecărui reprezentant al grupei 
noastre, dar și a persoanelor cu sufl et 
mare, profesori, elevi, fapt pentru care 
le mulţumim din sufl et.                

Am văzut acolo copii părăsiţi de 
soartă, însă foarte dotaţi, veseli, opti-
miști. Sunt copii care nu au nicio vină 
și care necesită dragoste, căldură și o 
familie – un cămin.

Ne-am luat în serios rolul de Cră-
ciunei, și am organizat o mică  sărbă-
toare pentru fei. Pe lângă cadouri și 
dulciuri, am organizat și niște jocuri 
captivante și alături de micii „ștren-
gari”, ne-am lăsat captivi copilăriei, 
primind și dăruind zâmbete și multe 
amintiri frumoase. Picii ne-au mulţu-
mit din sufl et și ne-au adus în dar ceea 
ce au și pot mai bine - niște poezii fru-

moase, recitate din inimă. 
A fost o zi emoţionantă pentru noi 

toţi, ne-a atins profund situaţia lor și 
totodată ne-am simţit  utili.

Atât directorul, Mihai Negru, cât și 
dascălii internatului își dau prea bine 
seama că nu le pot înlocui copiilor 
părinții biologici. Le dau în schimb 
povețe pentru viitor, așternuturi cu-
rate și hrană pe săturate. În internat 
fi ecare copil are o istorie tristă, zgu-
duitoare. Orfani sau cu părinți în viață, 
dar privați de drepturi părintești, ei 
visează la o familie și la căldură su-
fl etească. Totuși, pentru cei mai mulți 
dintre ei internatul le oferă condițiile 
pe care acasă nu le-au avut niciodată.   

Este trist și totuși un mic gest le-a 
schimbat gândurile sumbre, și au re-
devenit copii fără griji măcar pentru o 
zi, pentru că: «Dar din dar se face rai!»

Haideţi împreună să schimbăm 
viitorul nu doar al acestor copii, ci a fi -
ecărui copil care nu mai are nimic, de-
cât o mare dragoste în sufl et pe care 
nu are cui s-o dea. Fii tu cel care oferă 
o rază de speranţă!   

    
Cornelia SĂCULŢANU

CNC
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Academia de Studii Economice 
din Moldova
anunţă concurs 

pentru ocuparea posturilor vacante
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”

Catedra “Management”

Conferenţiar universitar  - 1 

Catedra “Marketing și Logistică”

Conferenţiar universitar  - 2 

Catedra “Turism şi Servicii Hoteliere”

Conferenţiar universitar  - 2 

Catedra “Educaţie Fizică şi Sport “

Lector superior universitar  - 1 

Facultatea „Economie Generală şi Drept”

Catedra “Teorii şi Politici Economice”

Profesor universitar  - 1 

Catedra “Comunicare Economică şi Didactică”

Conferenţiar universitar  - 1 

Lector superior universitar  - 1 

Catedra “Management  Social”

Profesor universitar  - 1 

Conferenţiar universitar  - 1 

Catedra „Drept Public”

Lector superior universitar  - 1 

Facultatea „Finanţe”

Catedra “Bănci şi Activitate Bancară”

Profesor universitar  - 1 

Lector superior universitar  - 1 

Catedra “Finanţe şi Asigurări”

Şef catedră 

Profesor universitar  - 1 

Conferenţiar universitar  - 3 

Catedra “Investiţii şi Pieţe de Capital”

Conferenţiar universitar  – 1

Lector superior universitar  – 2 

Catedra “Limbi Moderne Aplicate”

Conferenţiar universitar  – 1

Facultatea „Contabilitate”

Catedra „Contabilitate şi Audit”

Conferenţiar universitar  – 5

Lector superior universitar  – 3 

  Catedra “ Contabilitate “

Conferenţiar universitar  – 2

Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”

Catedra „Relaţii Economice Internaţionale”

Şef catedră 

Conferenţiar universitar  - 2 

Catedra “Limbi Moderne de Afaceri”

 Lector universitar  – 2 

Facultatea „Cibernetică, Statistică 
şi Informatică Economică”

Catedra “Bazele Informaticii Economice”

Lector superior universitar  - 1 

Catedra “Cibernetică şi Informatică Economică”

Profesor universitar  - 2 

Conferenţiar universitar  - 1 

Termenul de înscriere la concurs – 
o lună din ziua publicării anunţului.

Se primesc actele cu condiţia cunoașterii 
și predării în limba de stat.

Adresa noastră: 2005, or. Chișinău
              str. Bănulescu-Bodoni, 61

  Relaţii la tel: 402-846

PIERDERE CARNET 

DE NOTE

A se recunoaște pierdută 
matricola cu nr. 102765, eli-
berată pe numele Duhlicher 
Corina, studentă în anul II, gr. 
MKL 101, Bussines și Admi-
nistrarea Afacerilor.

In memoriam
Marina 
Belostecinic

Doamne, cred că erai undeva plecat,
Sau, poate, cred că erai în neştire,
Dacă n-ai observat când s-a uscat
Un dor înfl orit şi o mare iubire.

Cohorte de îngeri şi de serafi mi
Nu ştiu ce-i duwrerea, nici vina, 
Dar ei ne învaţă ca roua să fi m, 
Închinând litanii pentru Marina.

Gheorghe Reabţov

Catedra Drept Privat, 
ASEM și Decanatul Facultăţii 
Economie Generală și Drept 
exprimă sincere condole-
anţe Galinei Pogoneţ, conf. 
univ., în legătură cu trecerea 
în nefi inţă a mamei sale, 

Emilia POGONEŢ

Dumnezeu s-o odih-
nească în pace! 


