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„LENELE AU DREPTUL LA EXISTENŢĂ, IAR 
PROFESORII, CA ȘI PREOŢII – SUNT ABSOLVIŢI 
DE COMENTARII”

 Este editorialist, redactor radio şi marketer, dar aceste 
lucruri nu-i sunt scuze ca să lipsească de la lecţii, ci doar îl 
provoacă să îmbine toate activităţile în care este implicat - cu 
succes şi maxim de utilitate, mai ales că îl citează pe dl rector: 
”Testările şi examenele sunt marketing - nu te-ai plasat corect, 
nu mai valorifici produsul!” 

Interviu cu Nicolai CERESCU, vocea “Radio ASEM” 
în pag. 5

FESTIVALUL CÂNTECULUI CU ACCENT 
FRANCEZ

 Vezi ce-a căutat Directorul 
Reprezentanţei Băncii Mondiale într-o 
sâmbătă în aula ASEM şi cine va merge în 
această vară la Paris pentru că a demonstrat 
că  “este o femeie îndrăgostită” de cântecul 
francez.  

Detalii în pag 7

ASEM, CAMPIOANĂ UNIVERSITARĂ 
LA BASCHET FEMININ

 Echipa feminină de baschet a Academiei 
de Studii Economice din Moldova (ASEM) 
a câștigat titlul de campioană universitară a 
Republicii Moldova. 

Despre sportul de marcă ASEM 
citiţi în pag 6

La 3 ani de la plecarea sa în lumea umbrelor, pro-

fesorul Eugen Hrișcev revine imaginar în aula univer-

sitară care-i poartă numele, la ASEM, instituţie căreia 

i-a fost rector între anii 1994 – 2001 și unde și-a zidit 

neordinaru-i destin pe parcursul multor ani. A venit 

aici în inima și gândurile celor peste 80 de participanţi 

la Conferinţa Știinţifi că Internaţională: „Strategii și 

politici de management în economia contemporană”.

Anul acesta, cel de-al doilea rector al ASEM, Eugen 
Hrișcev ar fi  împlinit 7 decenii de la naștere. La sfârșit de 
Mărţisor 2012, l-au readus din neant cei pe care i-a avut 
alături : colegi de la catedră și  facultate, prieteni, disci-
poli și studenţi din actuala generaţie.

Au venit din ţară și de peste hotare ca să-i cinsteas-

că bunul nume într-un mod demn de viaţa pe care 
regretatul rector, profesor universitar, doctor habili-
tat, membru corespondent al AȘM, și-a dedicat-o cer-
cetării știinţifi ce. Peste 80 de participanţi s-au adunat 
în sala care-i poartă numele la ASEM,  în cadrul con-
ferinţei știinţifi ce internaţionale „Strategii și politici de 
management în economia contemporană”, organizate 
tradiţional de Catedra „Management”, Facultatea Busi-
ness și Administrarea Afacerilor.

În cadrul celor 2 secţiuni: „Strategii de management 
în economia contemporană” și „Politici economice și 
manageriale și realizarea lor în economia concurenţială” 
au fost prezentate peste 60 de lucrări știinţifi ce. 

Detalii în pag 2

Stimaţi studenţi,

Conducerea ASEM nu mai 
poate tolera atitudinea ires-
ponsabilă a multora dintre 
voi faţă de procesul de studii.

Calitatea studiilor este 
asigurată doar prin eforturi 
comune ale celor două părţi 
implicate în procesul educa-
tiv: STUDENT și PROFESOR.

ÎN ACEST CONTEXT VĂ INFORMĂM SUPLIMENTAR:

1. Studenţii care nu au frecventat 25% din numărul de ore rezervate 
cursului teoretic sau nu au promovat orele practice și de laborator nu vor 
fi  admiși la examenul curent la disciplina respectivă.

2. La evaluarea fi nală vor fi  admiși doar studenţii care au susţinut tes-
tele cu note de promovare și, de asemenea, au obţinut notă de promo-
vare la reușita curentă.

3. Studenţii care vor fi  promovaţi în anul următor de studii cu restan-
ţe academice, dar cu un număr ≥ 40 de credite transferabile, vor repeta 
cursurile – restanţă contra unei taxe suplimentare, calculată conform 
numărului de credite  - restanţă și taxa stabilită pentru un punct credit. 

Vă îndemnăm să vă faceţi cinstit și corect datoria!

Nu căutaţi modalităţi ilegale de a vă soluţiona problemele!

Respectaţi-vă pe voi, dar și pe profesorii voștri!

Împreună, să fi m responsabili pentru ceea ce facem!

Consiliul de Administraţie al ASEM

Abia de au 19 – 20 de ani împliniţi, dar au fi rme 

și operează cu venituri de milioane. Alţii o duc mai 

rău, ajung să ia credite pentru a rezista concuren-

ţei.  Sub ochii severi ai „Centralei”, 34 de fi rme con-

duse de elevii a 7 instituţii de învăţământ din Mol-

dova și-au dat marţi întâlnire la Moldexpo, unde 

s-a desfășurat ediţia a V-ea a Târgului Naţional al 

Firmelor de Exerciţiu.

Dezbateri știinţifi ce în memoria 
regretatului rector Eugeniu Hrișcev

Elevii cu fi rme și-au etalat afacerile la Moldexpo 
„Avem un sortiment  nou de blănuri pentru cele mai ra-

fi nate doamne. Vă invităm la stand-ul nostru să consultaţi 
catalogul ultimei colecţii… ”, „Sushi! Sushi! Restaurantul 
chinezesc! Suntem aici, în colţ…” „Rochii de mireasă, invita-
ţii, carduri, albumul mirilor și alte accesorii pentru nuntă la 
stand-ul nr 3!” – sunt strigăte ale promouterilor angajaţi de 
fi rmele conduse de elevii colegiilor din ţară - să atragă cum-
părătorii anume la sediile lor. 

Or, nu au decât o zi la dispoziţie să facă ceea ce alţii nu 
reușesc nici timp de un an: să vândă cât mai mult, să încheie 
cât mai multe contracte de colaborare și să exceleze în faţa 
„Centralei” și a colegilor de la alte instituţii, prin design, ame-
najare a standurilor, promovare și ţinută de afaceri.

Dacă nu ai bani, nicio problemă.  Îi iei cu împrumut de la 
Banca Centralei, amplasată chiar la intrare în Pavilionul 3 al 
Moldexpo. Important e să ai răbdare, ca tinerii să-ţi vorbeas-
că despre prima lor afacere, virtuală, ce-i drept, dar ei o fac 
cu toată seriozitatea și în termeni cât se poate de reali. Din 
moment ce ai contractat un computer în leasing, de exem-
plu, trebuie să aștepţi ceva timp să se întocmească toate ac-
tele, că au și ei controale de la fi sc, departamente etc…

Detalii în pag. 7

Fii student!
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- Domnule rector cum apreciaţi le-

gătura dintre ASEM și Academia „D.A. 

Tenov” din Svistov, pe care o condu-

ceţi ?

- Avem o relaţie care durează mai 
bine de zece ani. Lucrăm, colaborăm și 
suntem prieteni buni cu ASEM.  Între noi 
există o colaborare foarte productivă. 
Prima dată când am venit aici, am rea-
lizat că toţi oamenii îmi plac, poate din 
cauză că am rădăcini în Moldova, bune-
lului meu îi spunea Ion și în toţi anii de 
viaţă deprindea limba română. În al doi-
lea rînd mi-a plăcut rectorul și decanii. 
Atunci cînd mi s-a acordat titlul de Doc-
tor Honoris Causa, am avut posibilitatea 

să-i cunosc pe toţi. Lucrăm împreună în 
direcţia cercetării, pentru ca în fi ecare 
an să ne ridicăm tot mai sus în ierarhia 
mondială a universităţilor. 

- Ce proiecte noi de colaborare 

sunt în vizor pentru viitor ?

- În primul rând vom face un schimb 
de studenţi mai activ. Avem o școală de 
vară de elită, unde adunăm studenţii 
partenerilor noștri. În așa fel le acordăm 
șansa să facă un stagiu în Bulgaria. De 
asemenea, intensifi căm schimbul de 
profesori, prin participarea la conferinţe 
știinţifi ce. Sunt câteva direcţii către care 
ne îndreptăm, convenabile profesorilor 
tineri, celor care fac masterul, doctoran-

Deja al treilea an consecutiv, în luna 
martie, catedra Management organizea-
ză în luna martie conferinţe știinţifi ce 
internaţionale. La conferinţa din acest 
an  ”STRATEGII ȘI POLITICI DE MANAGE-
MENT  ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ” 
au participat reprezentanţi din mai mul-
te instituţii și universităţi din ţară: ASEM, 
Universitatea de Stat „B.P.Hașdeu” din 
Cahul, Universitatea de Stat „Alecu Rus-
so” din Bălţi, Universitatea de Stat din 
Comrat, UTM, UASM, ULIM, Institutul de 
Economie, Finanţe și Statistică, Inspecto-
ratul Principal de Stat, precum și colegii 
de peste hotare: Universitatea Tehnică de 
Stat din Mariupol - Ucraina,  Universitatea 
Cooperatistă din Bielorusia  etc.

Cuvânt de deschidere a avut Gheor-
ghe Ţurcanu, dr., conf. univ.: „O experien-
ţă enormă – număr impunător de lucrări 
știinţifi ce, conducător și consultant la te-
zele de doctorat, un manager și lider într-

o singură persoană. Puterea de convin-
gere, carisma, forţa de munca, exigenţa 
faţă de sine, planifi carea și perseverenţa 
– sunt puţine din caracteristicile unui ma-
nager cu numele Eugeniu Hrișcev.”

La conferinţă au participat discipolii 
domnului profesor Eugeniu Hrișcev, prin-
tre care prim prorector ASEM, dr. hab., 
prof., Ala Cotelnic, rectorii US „B. P. Haș-
deu” din Cahul, dr. hab. Andrei Popa  și ai 
Universităţii Cooperatist Comerciale din 
Moldova dr. hab., prof. Larisa Șavga, prof. 
univ., dr. hab. Ion Paladi.   

Un minut de reculegere au ţinut 
participanţii conferenţei în memoria re-
gretatei dnei Marina Belostecinic, dr., 
conf. univ. șeful catedrei Management, 
sub conducerea cărei au fost organizate 
primele conferinţele de primăvară de la 
catedră.

Ala Cotelnic, dr. hab., prof.univ., prim 

Rectorul Academiei Economice din Bulgaria: “Lucrăm în domeniul 
cercetării, ca să urcăm tot mai sus în topul universităţilor”

Rectorul Academiei Economice”D.A. Tenov” din Svistov (Bulgaria), Velicico 
Adamov, a vizitat de curând  ASEM-ul și facultatea Finanţe în mod special. Aces-
ta a petrecut două zile în Chișinău. Scopul declarat al vizitei a fost  stabilirea 
unei relaţii și mai trainice între cele două academii, în vederea mobilităţii aca-
demice,  schimbului de studenţi, profesori și  publicaţii. La  facultatea “Finanţe” 
a ASEM, părţile au  încheiat un contract între facultăţile celor două universităţi,  
privind schimbul academic și experienţa profesională. 

Interviu cu rectorul Academiei Economice

”D.A. Ţenov” din Bulgaria, Velicico Adamov

zilor dar și studenţilor. Totodată facem 
schimb de publicaţii, deoarece la noi și 
cu siguranţă în Moldova la fel, studentul 
are nevoie de publicaţii internaţiona-
le pentru o teză de doctor. Mai nou se 
leagă o legătura la nivel de catedre. De 
exemplu, Cibernetica colaborează facul-
tatea business și administrare, sau Con-
tabilitatea de aici cu cea bulgară. 

- Cât de efi cient este procesul de la 

Bologna pentru Academia Economică 

din Bulgaria?

- Noi demult am pus în practică 
procesul de la Bologna, pentru că 
suntem o ţară europeană. Procesul 
presupune trei ani licenţă și doi ani, 
studii masterat. La noi, în schimb, le-
gea permite să aplicăm modelul 4+1. 

Astfel, practic nu este nicio diferenţă 
de anii precedenţi și totul merge ca 
pe roate. 

- Cum faceţi faţă crizei, mai ales 

exodului de studenţi în Europa, care se 

conturează tot mai insistent?

- Aceasta este noua tendinţă mon-
dială, mai ales pentru ţările ex-sovie-
tice. Este dreptul la alegre a fiecărui 
student. Academia noastră are o ima-
gine foarte bună. Da, noi am avut o cri-
ză demografică, cu 20 de ani în urma, 
atunci  s-au născut puţini copii, iar 
acum evident, avem studenţi puţini. 
Într-adevăr, se simte exodul de stu-
denţi în Europa și nu numai, dar acest 
lucru se întâmplă la toate universităţi-
le din Bulgaria, nu doar la  Academia 
noastră. Scopul nostru este să îmbu-
nătăţim nivelul studiilor și să facem în 
așa fel ca studenţii noștri să rămână 
acasă, cel puţin pentru ciclul I, Licenţă. 
Dar dacă vor să facă un master peste 
hoatre, datorită partenerilor Acade-
miei, pot s-o facă. Aplicând la bursele 
Erasmus, spre exemplu. 

Corina MOROZAN

CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ

STRATEGII ȘI POLITICI DE MANAGEMENT  ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ
prorector ASEM în discursul său a men-
ţionat: „Eugeniu Hrișcev a fost o perso-
nalitate consacrată în lumea academică 
și în mediul profesional din ţară și din 
străinătate. Într-o carieră de excepţie, 
domnia sa s-a afi rmat cu strălucire ca 
profesor universitar, cercetător, membru 
corespondent al AȘM. A fost persoana 
cu care întâmplarea fericită a făcut să-l 
cunosc și care mi-a determinat întreaga 
viaţă. Mi-a fost părinte știinţifi c, cel care 
mi-a deschis lumea știinţei și a pedago-
giei. Dar, de fapt, nu numai mie, dar la 
majoritatea celor de la catedra „Manage-

ment” și multor altora de la ASEM. A știut 
cum să-l motiveze pe fi ecare ca să atingă 
rezultatul dorit: pe cine îl lăuda, dar pe 
cine, din contra, îl probozea. Ne-a învă-
ţat să muncim mult ca să atingem scopul 
dorit, să fi m punctuali în tot ce facem, să 
respectăm oamenii. Am învăţat impor-
tanţa disciplinei de muncă, a disciplinei 
intelectuale, să punem ceea ce e impor-
tant înainte de ceea ce e urgent. Adică, să 
muncim cu program, să nu ne risipim în 
activităţi conjuncturale, fără perspectivă 
și fără continuitate; am învăţat importan-
ţa de a învăţa continuu din cărţi, dar și de 
la cei din jur.”   

Discuţiile sau axata pe probleme-
le legate de strategiile și politicile de 
management, pe principiile economi-
ei bazate pe cunoaștere, fiscalitatea și 
dezvoltarea economică a R. Moldova. 
Un interes aparte a trezit comunicarea 

oaspeţilor din Ucraina, de la Universi-
tatea tehnică din Mariupol, dnei conf. 
Olga Anisimova, precum și a prof. univ., 
dr. hab. de la US „B. P.Hașdeu” din Cahul 
Dumitrii Parmackli privind importanţa 
dezvoltării potenţialului inovaţional, și 
importanţa acestuia pentru economie. 

Impresiile și onorurile aduse în dis-
cursurile participanţilor au fost cu ade-
vărat foarte frumoase și respectuoase în 
memoria lui Eugeniu Hrișcev. Menţionăm 
doar unele din cele împărtășite de  cei 
prezenţi la conferinţă:

„Eugeniu Hrișcev  a fost motorul  știin-
ţei manageriale din R. Moldova, care a fost 
întotdeauna în competiţie cu timpul. Oda-
tă cu trecerea la economia de piaţă, a fost 
acela care a început să dea primele studii 
naţionale în domeniul inovaţiei, micului 
business, etc.”

Andrei Popa, Rector US Cahul   

„Eugeniu Hrișcev a fost o persoană care 
nemijlocit a avut o infl uenţă foarte mare 
asupra vieţii mele, a fost o tutelă pentru 
noi de la catedră la rezolvarea mai multor 
probleme.” 

Lilia Covaș, dr., conf., 
vice-director la ȘMEEB

„Aduc o mare onoare pentru memoria 
lui Eugeniu Hrișcev  și Marina Belostecinic 
pentru meritele lor în domeniul știinţei și 
în special pentru colaborarea noastră cu 
catedrele.”

 Alla Liviţcaia, dr., conf. 
Universitatea de Stat din Comrat

„Un omagiu deosebit pentru Eugeniu 
Hrișcev o persoană care foarte mult mi-a 
marcat viaţa în activitatea știinţifi că și pro-
fesională.”

Nicolae Platon, dr., conf., 
șef Inspectoratul 

Fiscal Principal de Stat

„Prieten, discipoli, viitorii cercetători, 
etc. academicianul Eugeniu Hrișcev a lăsat 
un loc aparte în viaţa mea, a fost o perso-
nalitate nu numai în domeniul știinţelor 
economice, dar și un om cu nume mare, a 

fost un om care a susţinut tinerii în dome-
niul știinţei economice. Vreau să mulţu-
mesc administraţiei ASEM că au denumit o 
sală de lectură în cinstea regretatului Euge-
niu Hrișcev. Dumnealui a infl uenţat mult și 
asupra activităţii mele în domeniul coope-
raţiei și consum, prin care s-a implicat și în 
diferite publicaţii și cercetări știinţifi ce.”

 Larisa Șavga Rector UCCM

„Ași putea spune că pe Eugeniu 
Hrișcev îl caracterizau două calităţi im-
portante: punctualitatea și responsa-
bilitatea. Sub conducerea și cu sprijinul 
dumnealui s-au scrise și susţinute  zeci 
de teze de doctor în economie și de hab. 
la ASEM, UTM, UASM, USM.” 

Angela Solcan, dr., conf., 
decanul facultăţii BAA

 „Ideile și strategiile manageriale care 
au fost trasate de academicianul Eugeniu 
Hrișcev ele se regăsesc în toate studiile 
știinţifi ce, în pregătirea cadrelor didactice 
universitare, doctori de știinţe economice. 
Îi mulţumim pentru toate ideile promovate 
de dumnealui.” 

Ion Sîrbu, dr. prof. hab.

„Conferinţele organizate în cadrul 
ASEM-ului prezintă doza de energie și in-
spiraţie. Nu a făcut excepţie nici conferinţa 
de vineri, unde am avut parte de câteva 
ore pline de amintiri nostalgice și profunde 
sentimente de mulţumire adresate memo-
riei Dlui Eugeniu Hrișcev. Am reușit a trece 
prin mine emoţiile și importanţa acestui 
moment. Destul de captivante au fost cer-
cetările expuse de către profesori dar și de 
către invitaţi, care au provocat publicul la 
discuţii. În calitate de student am avut po-
sibilitatea de a afl a lucruri noi, interesante. 
Încerc un profund sentiment de admiraţie 
și respect pentru oamenii care reușesc să 
organizeze asemenea evenimente. Și mult 
mai important este faptul că, noi, studenţii 
avem de la cine ,,plagia” succesul.  Mulţu-
mim dragi profesori!“

Ana Pavalachi, st. gr. BA 107 

Autor: dr.  Silvia BUCIUŞCAN 
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În anul acesta conceptul concur-
sului a benefi ciat de anumite modi-
fi cări, căpătând noi valenţe organi-
zatorice și practice. 

Afl at la cea de a V-a ediţie, concur-
sul se bucură de popularitate sporită 
în mediul studenţesc. În acest an cei 
mai remarcabili participanţi ai ediţi-
ilor trecute au „transmis ștafeta” ac-
tualilor studenţi veseli și ingenioși. 
În ziua de 29 martie curent studenţii 
anului II al Facultăţii Finanţe, specia-
litatea Finanţe și Bănci, au montat în 
cadrul concursului scenete despre 
viața studențească, comportamen-
tul angajaţilor din sistemul bancar 

când acestora le vine auditul bancar. 
Protagoniști ai concursului au 

fost echipele „POWERBANK”, șef 
echipă – Alexandru REDEA (gr. FB-
104, Facultatea Finanţe) și „BCRru-
pe”, șef echipă – Adrian Moscovciuc 
(gr. FB-104, Facultatea Finanţe).

Echipele au benefi ciat de asis-
tenţă din partea consultanţilor ști-
inţifi ci Ana BERDILĂ, conf. univ. dr., 
catedra Bănci și Activitate Bancară 
și Aliona ZUBIC, conf. univ. dr., cate-
dra Bănci și Activitate Bancară, din 
partea consultanţilor artistici Aliona 
OLEINIC, regizor la teatrul SATIRI-
CUS, și Petru POPA, poet și regizor 

la teatrul Veniamin APOSTOL din So-
roca, cât și de consultanţă muzicală 
din partea lui Valentin DRAGOMIR, 
interpret, conducător artistic ASEM. 
Suportul logistic a fost acordat de 
BC MOLDINCONBANK S.A. în per-
soana președintelui său Svetlana 

BANARI, și de Banca Comercială Ro-
mână Chișinău S.A. în persoana pre-
ședintelui Sorin ANDREI. Asistenţă 
informaţională au acordat postul 
de televiziune Jurnal TV și Noroc TV, 
postul Radio Noroc, ziarul „Curierul 
economic”. Prezentator: Sergiu BEZ-
NIŢCHI – showman, TVC-ist al tutu-
ror vremurilor și timpurilor.

Probele s-au derulat în ritmuri 
susţinute, abordând multilateral 
activitatea bancară, relaţiile valutar-
fi nanciare internaţionale etc.: pre-
zentarea unei bănci comerciale în 
cadrul concursului „Banca – a doua 
noastră casă”, concursul de prezen-
tare generală a echipelor, concursul 
șefi lor de echipă „Întrebare de un 

leu – răspuns de o mie”, concur-
sul de prezentare a băncii-sponsor 
„Banca noastră-i cea mai bună”, pro-
ba pe subiecte teoretice și practice 
din activitatea bancară „Meseria – 
bancher”, concursul artistic tematic 

„Auzit-am, auzit, auditul a venit”. 

 EDIŢIA A  V – ea A CONCURSULUI  BANCHERUL MODERN 

A DAT LOVITURA DE GRAŢIE

Catedra Bănci și Activitate Bancară, în vederea aprofundării instru-

irii teoretice și practice a viitorilor specialiști în domeniul bancar, or-

ganizează diverse activităţi extracurriculare. Concursul cu genericul: 

„Bancherul modern. Cunoștinţe teoretice profunde și deprinderi prac-

tice temeinice” este organizat anual și a devenit deja tradiţie cu rezo-

nanţă în rândurile studenţilor.

Frumoase „intervenţii” artistice 
au venit din partea interpreţilor IN-
DIANA și Valentin și Luminiţa DRA-
GOMIR, ultimul fi ind și organizator 
artistic și inspirator al succeselor ar-
tistice ale ASEM.

Performanţele echipelor au 
fost evaluate de juriul în urmă-
toarea componenţă: Președinte: 
Emma Tăbârţă –dr. în economie, 
viceguvernator BNM, INDIANA 
– interpretă,  Sorin Andrei -  pre-
ședinte executiv, ”BANCA COMER-
CIALA ROMÂNĂ Chișinău”, S.A.; 
Vitalie GROZA  – vice-președinte 
BC „ MOLDINCONBANK „ S.A.; Vio-

rica LOPOTENCO – conf. univ., dr., 
catedra „Bănci și Activitate Ban-
cară”; Ruslan BATIȘCEV– conf. 
univ., dr., catedra „Bănci și Activi-
tate Bancară”.

Doamna Emma Tăbârţă, vicegu-
vernator BNM a menţionat utilitatea 
unor acţiuni de acest gen și a încu-
rajat implicarea cât mai activă, prin 
diverse modalităţi, a băncilor în spri-
jinul învăţământului bancar.

Cei mai activi și energici parti-
cipanţi la manifestaţie au fost stu-
denţii A. MOSCOVCIUC, A. REDEA, 
I.RUSU, N. CURMEI, dar și alţi stu-
denţi, fi ind cu toţii menţionaţi cu 
diplome. 

În încheierea concursului, dl 
Oleg STRATULAT, prof. univ. dr., șef 
al catedrei Bănci și activitate banca-
ră, a menţionat: ”Rămânem în spe-
ranţa, că în viitor cei mai de succes 
bancheri din Republica Moldova se 
vor mândri cu faptul că au descins 
din Academia noastră”.

Ana BERDILĂ,

Conf.univ., dr. în economie

Catedra „Bănci şi activitate 

bancară”

Este  un proiect pilot după con-
ţinut și forma de organizare, care 
are la bază 4 seminare cu temati-
cile :  

1. Leadership 
2. Educaţia Financiară
3. Proactivitate
4. Time Management

„Am ales aceste teme pentru că 
ele de fapt reprezintă problemele 
studenților.  În urma unui sondaj 
efectuat acum 2 luni am remarcat 
că doar 2% din studenţi sunt con-
știenţi de acţiunile lor și știu ce își 
doresc de la viaţă.”, spune Xenia 
Cobzari, coordonatorul proiectului. 

Primul seminar a avut  loc pe 
data de 24 martie. Următoarele 
seminare au avut  loc la interval de 

o săptămână. Au fost ca traineri: 
Dorin Curoșu, Viorica Doroș, Zamfi r 
Ion, Cobzac Xenia, Certan Sergiu, 
Sicicorez Sergiu.

Senatul Studenţesc ASEM desfășoară proiectul „Patru Pași spre 

Succes”, scopul proiectului este de a  fortifi ca spiritul participativ al 

studenţilor și interesul lor faţă de activităţile extracurriculare, ceea  

ce ar contribui esenţial la dezvoltarea personală și profesională a 

participanţilor.

Pași spre succes cu Senatul Studenţesc ASEM
Promovarea s-a început cu 2 săp-

tămâni înainte de începerea proiec-
tului, numărul participanţilor a fost 
restrâns, au avut posibilitatea de a 
se înscrie la proiect  doar primi 50 
doritori. 

Proiectul este în derulare. În 
această sâmbătă se vor desfăsura 
ultimele 2 treininguri.

Marika Gavajuk 
Xenia, o să mă adresez în primul rând 

ţie, și vreau să-ţi mulţumesc pentru că ai 

avut curajul să organizezi acest traning, 

mie mi-a plăcut foarte mult și ceea că 

avetâţi ca invitaţi aceste personalităţi 

care ne pot da concret niște exemple din 

viaţa și activitatea lor fi indcă e mult mai 

ușor de a asimila informaţia decât de a o 

citi de prin cărţi...până aici a fost foarte 

bine...sper și în continuare să găsesc la 

trinning-urile care au rămas răspunsi la 

unele întrebări.

Feedback-uri de la participanţi:

 Constantin Stirbu
Proiectul e de-a drep-

tul genial aș zice eu, o 
modalitate inedită de a 
promova în rândul tine-
rilor aptitudini măreţe.
O metodă interactivă de 
a cunoaște și totodată 
o evadare din ambianţa 
societăţii.

Am doar cuvinte de 
laudă pentru organiza-
tori.

Vă mulţumesc!
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Opiniile participanţilor

Concursul intelectual Brain Ring, ediţia III, a reprezentat pentru 
echipa noastră, Financial Times, o adevărată provocare, ţinând cont 
de faptul că a necesitat o profundă actualizare a materiei studiate la 
disciplina BFPC, precum și acumularea unor cunoștinţe noi, care ne-au  
integrat și mai mult în esenţa conceptelor abordate la disciplina de stu-
diu respectivă. Considerăm că acest concurs oferă posibilitatea de a va-
lorifi ca cunoștinţele teoretice și practice obţinute în cadrul prelegerilor și 
seminariilor. Suntem mulţumiţi de organizarea și desfășurarea acestei 
probe intelectuale, prin care ne-am afi rmat ca tineri ingenioși, curajoși, 
cu spirit de iniţiativă, care au demonstrat sârguinţă, concentrare și o 
abilitate desăvârșită de adaptare la ritmurile dinamice ale concursului. 
Căpitanul echipei, Radu Artin, a afi rmat  că ,,A învinge este o artă“, și 
echipa noastră  a demonstrat că această afi rmaţie ne-a călăuzit atât în 
etapa de pregătire cât și în timpul concursului.

Mihaela POSTOVAN,

 membru a echipei  „Financial Times”  

 Deși am fost la un pas de victorie, noi, cei de la „Stundent&Poor”, nu 
am rămas deloc dezamăgiţi de rezultatul fi nal. Lucrul în echipă, emoţi-
ile și bucuria răspunsurilor corecte, suspansul în așteptarea verdictului 
comisiei de experţi au depășit supărarea pentru greșelile comise și reac-
ţia cam lentă la unele întrebări. Ediţia din acest an a demonstrat o dată 
în plus, că la Facultatea „Finanţe”, sub egida catedrei „Investiţii și Pieţe 
de Capital” cresc viitori specialiști, capabili să dea un nou sufl u pieţei de 
capital din Republica Moldova.

Lilian GÎRBU, 

căpitan al echipei „Student&Poor”

Am avut o deosebită plăcere să particip în calitate de căpitan al echi-
pei „Atac raider” la acest concurs și am avut parte de un joc interesant, 
plin de emoţii pozitive și, nu în ultimul rând, mi-am făcut noi prieteni.

Aș vrea să menţionez că jocul a fost organizat la un nivel înalt, echi-
pele au dat dovadă de cunoștinţe profunde în domeniul pieţei de capi-
tal.

Felicit echipa învingătoare “Financial Times” și aduc mulţumiri tu-
turor celor care ne-au susţinut pe parcursul concursului, sponsorilor 
pentru atenţia acordată și membrilor catedrei IPC pentru organizarea 
acestui joc.

Vadim ŞTIRBU, 

căpitan al echipei „Atac Raider”

Noi, membrii echipei „Looking Forward”, deși ne-am poziţionat pe 
locul III, suntem mulţumiţi de participarea la acest concurs intelectual, 
care ne-a creat posibilitatea de a ne manifesta  atât intelectual cât și 
artistic. Doar membrii echipei noastre au avut șansa să lucreze într-un 
colectiv mixt, compus din studenţi ai grupelor cu predare în limba rusă 
și grupe  cu predare în română și să-și găsească noi prieteni. Mulţumim 
membrilor catedrei „Investiţii și Pieţe de Capital” pentru organizarea 
acestui concurs.

Serghei SAVCIN, 

căpitanul echipei „Looking Forward” 

În vederea diversifi cării modali-
tăţilor de studiere și aprofundare a 
cunoștinţelor acumulate la curs, ca-
tedra „Investiţii și Pieţe de Capital”,  cu 
sprijinul rectoratului și a sponsorilor,  
a organizat  împreună cu studenţii 
anilor II și III, specialitatea “Finanţe și 
Bănci”, din grupele cu predare în lim-
bile română, rusă, engleză, concursul 
“Brain-Ring”, ediţia III, cu genericul 
”Piaţa de Capital: prezent și viitor”. 

Concursul intelectual , interactiv 
Brain Ring  „Piaţa de Capital: prezent 
și viitor” este un proiect al activităţii 
extracurriculare ce  se axează pe dez-
voltarea competenţelor la studenţi și 
are obiectivul general - promovarea 
ideilor de competiţie și performanţă 
în studiul disciplinei de bază, stimu-
lând studenţii cu aptitudini, înclinaţii 
și motivaţie pentru cunoaștere. 

În acest an, concursul a reunit  
cei mai ingenioși și activi studenţi ai 
facultăţii „Finanţe” în 4 echipe: ,,Fi-
nancial Times’’- căpitan Radu Artin, 
,,Student&Poor’’- căpitan Lilian Gîrbu, 

„Atac Raider”- căpitan Vadim Știrbu și  
„Looking Forward”- căpitan Serghei 
Savcin. În cele două runde ale primei 
etape și în etapa fi nală, participanţii  
încercând diverse stări de fericire, 
speranţă, îndrăzneală, dezamăgire, 
gust al victoriei etc., au reușit să de-
monstreze atât cunoștinţe profunde 
în domeniul pieţei de capital cât și 
spirit de echipă.

Toate cele 4 echipe au pornit în 
luptă cu șanse reale de a câștiga.  În 
etapa fi nală au concurat echipele 
câștigătoare ale rundelor I și II ,,Finan-
cial Times’’ și ,, Student&Poor’’. Totuși 
membrii echipei ,,Financial Times’’ 
s-au evidenţiat prin agerime și spirit 
de echipă și au obţinut titlul de „cea 
mai bună echipă”.

 Comisia de experţi, cu sprijinul 
suporterilor, a desemnat căpitanul 
echipei „Student&Poor” Lilian Gîrbu 
ca fi ind „cel mai bun jucător”. 

Toate echipele au prezentat tema 
pentru acasă într-un mod interesant 
și artistic, sub forma unor reportaje, 

scenete, fi lme, cântece etc. Reprezen-
tanţii ediţiei II, 2010, a concursului 
au apreciat cea mai bună temă pen-
tru acasă fi ind  prezentată de echipa 
„Atac Raider”. 

Un sufl u nou i-a dus concursului 
corul ASEM „Cantabile”, care cu multă 
măiestrie a interpretat câteva melodii 
superbe  sub bagheta dirijorului Ele-
na Marian. 

Concursul a avut cei mai frumoși 
prezentatori Ludmila Roșca, studen-
ta grupei FB 117 și Alexandru Redea, 
studentul grupei FB 104. Concur-
sul intelectual Brain Ring, ediţia III 
a găzduit invitaţii  din cadrul: CNPF 
– domnul Victor Captari, vicepreșe-
dinte, doamna Elena PUI, director 
al Direcţiei Generale a CNPF; MIEPO 
- Octavian Berzan, vice-director, șef 
departament „Atragerea investiţii-
lor”; reprezentanţi ai reţelei de libră-
rii LIBRARIUS, Moldpresa SA;  ASEM 
- decanul facultăţii „Finanţe”, doamna 
Ludmila Cobzari, prodecani, șefi  de 
catedră, membri ai catedrelor.

 Brain Ring: ,,Piaţa de capital: prezent şi viitor’’, ediţia III

sau Cum își petrec timpul liber studenţii ingenioși de la Facultatea „Finanţe”

Participanţii la concurs au obţinut diplome din nu-
mele  rectoratului ASEM și conducerii catedrei Investiţii 
și Pieţe de Capital, organizatoare a concursului, precum 
și premii constituite din cărţi, reviste de specialitate, pli-
ante, CD-uri cu materiale informative pe domeniu,  ex-
cursii la „Efes Moldova Vitanta Brewery SA” etc.

Membrii catedrei “Investiţii și Pieţe de Capital”, ţin să 
mulţumească sponsorilor:

Rectoratul ASEM
Agenţia de promovare a investiţiilor MIEPO

Moldpresa SA prin reţeaua de librării „LIBRARIUS”
Revista „Business Class”
„Efes Moldova Vitanta Brewery” SA
pentru aportul adus în susţinerea concursului in-

telectual „Brain Ring”, ediţia III, cu genericul „Piaţa 

de Capital: prezent și viitor”, organizat de studenţii 

anilor II și III, specialitatea „Finanţe și Bănci”, sub egi-

da catedrei noastre.

  Urăm prosperitate și succese frumoase în activitatea  
acestor instituţii și sperăm la o colaborare fructuoasă în 
viitor.   
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- Nicolai, prima dată ţi-am în-

tâlnit numele în ziarul CNC. Acum 

ce mai faci în plan ziaristic?

- O, da! CarpeDiem, a fost o ex-
perienţă extraordinară, era un fel de 
One Man Show, pentru că evoluam 
în calitate de reporter, editorialist, 
redactor și machetator, cu mici ex-
cepţii când se mai găseau și alţii să 
scrie câteva rânduri. În prezent e 
mai simplu, cei de la studentie.md 
mi-au oferit șansa extraordinară de 
a scrie liber despre trăirile mele, vi-
ziunile, gândurile, problemele, dar 
și bucuriile studenţești. Cât timp se 
mai găsesc persoane care să-mi spu-
nă că scriu fain, nu văd motive să las 
tastatura, cu atât mai mult scrisul.

- Da de unde această viţă de zi-

arist?

- Acu sincer să fi u, nu m-am gân-
dit de unde vine, cert e că dacă să 
mă încred cititorilor mei - am talent, 
o fi  așa sau nu, eu continui să scriu, 
încerc să fi u sincer și să scriu des-
pre lucruri cu adevărat interesante. 
Nu-mi place să citesc articole false, 
vreau să simt lucrurile pe care le ci-
tesc, la rândul meu când scriu încerc 
să ofer același lucru.

- De ce ai ales atunci market-

ing-ul și nu o facultate de litere sau 

jurnalism?

- Știi, mă gândeam că jurnalism 
poţi face și fără a avea o facultate în 
domeniu, iar marketing - nu. Acum 
mă văd nevoit să recunosc că nu 
mai sunt atât de sigur că nu poţi 
face marketing fără a avea o facul-
tate în domeniu, acest lucru însă nu 
înseamnă că regret alegerea făcută 
acum doi ani, am avut bucuria de 
a face ore cu profesori foarte buni, 
de la care ai ce învăţa, în mare parte 
cam toţi profesorii sunt buni, doar 
că unii sunt prea ocupași cu proble-
mele cotidiene pentru a mai face ore 
interesante. Păcat.

- Tu ești un student activ. Ce 

înseamnă sa fi i activ, cu ce te mai 

ocupi?

- Înainte de a răspunde la între-
barea propriu-zisă, mă văd absolut 
nevoit să-și mulţumesc pentru fap-
tul că mi-ai ridicat atât de frumos 
mingea la fi leu și îmi dai ocazia de 
a mă lăuda pe cinste (cum zice Mi-
haela: ”laudă-mă gură că ţi-oi da 
friptură”). Să revenim la activităţi, o 
să încep prin a spune că vocea aia 
care se aude din boxe pe la 12:35, 
e vocea mea, iar activitatea la Ra-
dioASEM mă fascinează, e un lucru 
de care nu te prea poţi plictisi, zi de 
zi ai parte de trăiri noi, mai am de 
învăţat o groază de lucruri, însă pot 
spune sigur că progresez cu fi ecare 
minut de emisie. Dacă rămânem pe 
frecvenţa media, nu pot să trec pes-
te rubrica editorial de pe studentie.
md, rubrică întreţinută tot de mine, 
rubrică pe care vă invit fără nicio 
ezitare să o urmăriţi. În rest timpul 
meu se împarte între prieteni și jo-
bul legat de specialitatea mea. Mai 
pe scurt, sunt foarte mulţumit de 
lucrurile care mi se întâmplă în mo-
mentul de faţă.

- Un student ASEM care se res-

pectă și are un scop – la ce trebuie 

să participe, altfel spus, pe unde 

trebuie să-i mai sclipească ochii și 

să-și ciulească urechile?

- Nu prea pot spune concret”ce 
trebuie să facă un student care se 
respectă”, eu zic că el trebuie să 
se implice (dar nu aiurea în tot ce 
îi iese în cale), pentru că riscă să 
piardă în zădar anii de studenţie, la 
fel cum îi pierde dacă stă pe tușă, 
ci să se implice în absolut toate ac-
tivităţile care îi dau un plus de va-
loare lui ca persoană în general și 
ca specialist în parte, aici mă refer 
la workshopuri, traininguri, confe-
rinţe, mese rotunde, implicarea în 

Nicolai Cerescu: „Lenele au dreptul la existenţă, 

iar profi i, ca și preoţii – sunt absolviţi de comentarii”
Este un student care nu se mulţumeşte cu jumătăţi de măsu-

ră. Participă la tot felul de concursuri: membru activ, spectator sau 
 „şi condeier”. Este editorialist, redactor radio şi marketer, dar aceste 
lucruri nu-i sunt scuze ca să lipsească de la lecţii, ci doar îl provoacă 
să îmbine toate activităţile în care este implicat - cu succes şi maxim 
de utilitate, mai ales că îl citează pe dl rector: ”Testările şi examenele 
sunt marketing - nu te-ai plasat corect, nu mai valorifi ci produsul!”

ONG sau în organizaţii studenţești 
sau universitare sau cum le mai 
spune.

- Și tu unde te implici cu  rost?

- Am patru ani de când particip 
la Simpozionul Internaţional al Ti-
nerilor Cercetători și nu prea văd la 
moment motive care să mă împiedi-
ce să bifez, cel puţin participarea și 
în acest an. Începusem să frecventez 
seminarele celor de la Moldcell, dar 
la un moment dat au intrat în con-
tradicţie cu programul meu zilnic 
și am renunţat, deși erau drăguţe și 
chiar interesante. Vizitez expoziţiile 
de la MoldExpo. Privesc ApropoTV. 
Citesc bloguri de specialitate, uneori 
cu caracter social, foarte, dar foarte 
rar articole politice.

- În editorialele de pe studentie.

md vorbești des de un personaj, o 

Lena, care învaţă ce învaţă artifi ci-

al, scrie referate și place unor pro-

fesori așa cum e. Câte % sunt Lene 

în grupa ta, în torent, în ASEM, în 

Moldova?

- Multe. Dar acesta e lucrul care 
mă deranjează cel mai puţin în toată 
povestea asta. Lenele au dreptul la 
existenţă, precum oricare alte tipuri 
de studenţi au dreptul. Însă superfi -
cialitatea lor poate fi  acceptată sau 
poate fi  respinsă de ceilalţi, din pă-
cate la noi ea e acceptată.

- Dar profi i care tolerează ast-

fel de studii?

- Profi i ca și preoţii sunt absolviţi 
de comentarii. Așa că, mă abţin.

- Tu pentru ce nu găsești timp?

- De câteva săptămâni nu găsesc 
timp să mă duc să fac o copie a cheii 
de la intrare. În rest parcă mă înca-
drez bine mersi.

- Unde vrei să ajungi, în plan 

carieristic?

- Anul trecut, consulul SUA în 
RM, în timpul interviului pentru 
viză m-a întrebat același lucru, i-am 
răspuns franc, vreau să ajung direc-
tor pe marketing la Apple, iar dacă 
nu-mi iese, măcar la Audi, la care el 
mi-a zis că am planuri foarte bune și 
înainte de a-mi semna viza, mi-a urat 
succes. Între timp mi-ar place să am 
și o emisiune la radio sau TV.

- Spune 3 motive din care să vii 

să înveţi la ASEM și alte 3 - din care 

să nu vii?

- Motive să vii:
1. ASEM îi ASEM.
2. Avem cel mai frumos bloc de 

studii din Moldova, în curând vom 
avea și cel mai modern și frumos 
complex sportiv.

3. Doar în ASEM poţi asculta Ra-
dioASEM.

Și nu în ultimul rând, un motiv 
solid: ASEM chiar are o bază tehni-

co-materialo-știinţifico-didactică 
de excepţie, doar dorinţă de a o 
utiliza să fie.

Motive să nu vii:

1. La noi nu poţi învăţa de tâm-
plar, ginecolog, inginer sau biolog.

2. În bibliotecă se învaţă, nu se 
discută.

3. Ultimul nu ţine doar de ASEM, 
cât de toate universităţile de la noi. 
Nu prea vezi în băncile universităţi-
lor studenţi dornici de a acumula cu-
noștinţe. Am impresia uneori că atât 
profesorii, cât și elevii vin la universi-
tate pentru a lua o pauză de la pro-
blemele cotidiene, dar în fi ne, poate 
e doar o impresie sau chiar mai mult, 
o părere subiectivă.

- Că tot îi stresăm pe colegii tăi 

prin campania „FII STUDENT!”, îna-

inte de a încheia interviul vreau să 

te întreb ce sfat le-ai da studenţilor 

referitor la examene și testări,?

- Eram în anul I când dl rector 
ne-a spus următoarele: ”Testările 
și examenele sunt marketing - nu 
te-ai plasat corect, nu mai valorifici 
produsul!”.  Nu cred că pot spune 
ceva mai sugestiv, din moment ce 
asta mi-a devenit un fel de crez 
academic.

Consemnare: 

Liuba LUPAŞCO

«Moldova nu va fi pregătită să ad-
ere la Uniunea Europeană nici peste 
10 ani». De această părere este aca-
demicianul american de la Universi-
tatea Harvard, Zbigniew Bochniarz, 
care a venit într-o vizită în ţara noas-
tră. Una dintre întâlniri a avut loc la 
ASEM.

În cadrul unei întâlniri cu studenţii 
de la ASEM, profesorul american a de-
clarat că principalele bariere în dezvol-
tarea economico-socială a ţării noastre 
sunt instabilitatea politică, incapacita-

tea instituţiilor statului de a funcţiona 
corect și corupţia.

«Nu știu dacă veţi obţine perfor-
manţele necesare timp de 10 ani. Este 
posibil, dar eu cred că, înainte de a 
deveni membru al UE, trebuie să obţi-
neţi acces pe piaţa Uniunii Europene. 
Trebuie să crească efi cienţa instituţiilor 
statului, a Guvernului, pentru a crea un 
climat favorabil mediului de afaceri. 
Ţara a fost blocată de instabilitatea po-
litică, dar acum a fost ales președintele 
și sper să rezolvaţi această problemă», 

a declarat academicianul american 
Zbigniew Bochniarz.

Bochniarz este profesor la Facul-
tatea de Business de la Universitatea 
Harvard și la Facultatea de Adminis-
trare Publică de la Universitatea din 
Washington. Academicianul este cu-
noscut prin consultanţa pe care o ofe-
ră instituţiilor de învăţământ superior 
din ţările în tranziţie din Europa Cen-
trală și de Est, în special în procesul de 
pregătire pentru aderare la Uniunea 
Europeană.

Moldova, departe de Uniunea Europeană
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Am menţionat în repetate rânduri că 
un rol benefi c pentru obţinerea rezultate-
lor pe arena naţională și internaţională a 
sportivilor Academiei de Studii Economi-
ce din Moldova au avut competiţiile des-
fășurate în cadrul Spartachiadei ASEM, 
la care participă studenţii tuturor facul-
tăţilor, care concurează la cinci probe de 
sport. 

S-au desfășurat deja competiţiile la 
șah și jocul de dame (responsabil lectorul 
universitar Silvia Pârău). 

La șah pe primele trei locuri s-au situ-
at reprezentanţii facultăţilor de Finanţe 
(în componenţa: Ion Guţu – FB 104, Viorel 
Captari – FB 111), de Economie Generală 

și Drept (Ivan Banu – D 117, Cristian Co-
lesnic – D 116, Vasile Absoleanov – Mer-
ceologie 111) și Contabilitate (Alexandru 
Ciuperca – CON 113, Simion Znacovean 
– CON 11c). Pe următoarele locuri s-au 
clasat facultăţile de Cibernetică, Statistică 
și Informatică Economică; de Business și 
Administrarea Afacerilor și de Relaţii Eco-
nomice Internaţionale. 

La jocul de dame pe podiumul de 
premiere s-au clasat: Finanţe (în com-
ponenţa: Denis Dudco – FB 29h, Viorel 
Captari – FB 111, Nicoleta Scripliuc – FB 
11d), Business și Administrarea Afa-

cerilor (Natalia Ceaglei – T 101, Elena 
Lemnaru – T 101, Victor Capaţina – BA 

11c) și Economie Generală și Drept 
(Cristina Colesnic – EG 112, Dorina 
Postaru – EG 112, Trofim Ciobanu – EG 
112). În clasament au urmat facultăţile 
de Contabilitate; Cibernetică, Statistică 
și Informatică Economică; Relaţii Eco-
nomice Internaţionale. 

În lunile aprilie și mai urmează să se 
dispute celelalte trei probe din cadrul 
Spartachiadei: baschet (mixt) – responsa-
bil Vasile Scutelnic, conferenţiar universi-
tar; tenis de masă – responsabil Valentina 
Feraru, lector superior universitar; volei 
(masculin) – responsabil Nicolae Gorea, 
lector superior universitar; volei (femi-
nin) – responsabil Taisia Catrenco, lector 
superior universitar.     

Vă reamintim, că conform totalurilor, 
campionii ediţiei 2011 au devenit stu-
denţii de la facultatea de Finanţe (decan 
– Ludmila Cobzari, responsabil de lucru 
sportiv – Daria Leviţchi), care au acumu-
lat 57 de puncte. Pe locul doi s-au situat 
sportivii de la facultatea de Business și 

Administrarea Afacerilor (decan – An-
gela Solcan, responsabil de lucru sportiv 
– Nicolae Gorea) cu 56 de puncte, iar pe 
treapta a treia s-au clasat cei de la faculta-
tea de Economie Generală și Drept (de-
can – Dorin Vaculovschi, responsabil de 
lucru sportiv – Valentina Feraru) cu 54 de 
puncte la activ.

Echipa feminină de baschet a Academiei de Studii Eco-
nomice din Moldova (ASEM) a câștigat titlul de campioană 
universitară a Republicii Moldova. 

La concurs au luat parte cinci formaţii care au jucat fi e-
care cu fi ecare. Fetele noastre au avut o evoluţie excelentă 
obţinând victorii concludente în toate partidele disputate. 
Astfel, ASEM a învins Universitatea de Stat de Educaţie Fi-
zică și Sport (USEFS) cu scorul de 77-49; Universitatea Teh-
nică din Moldova (UTM) 106-60; Universitatea de Stat din 
Moldova (USM) 88-40 și Universitatea de Stat de Medicină 
și Farmacie “Nicolae Testemiţeanu” (USMF) 67-33. 

Având 8 puncte la activ fetele de la ASEM au obţinut 
medaliile de aur. Ele au fost urmate de UTM (7 puncte), 
USEFS (6 puncte), USM și USMF (ambele cu câte 4 puncte).

Din lotul condus de pe banca tehnică de Vasile Scutel-
nic, antrenor emerit al Republicii Moldova, au făcut parte: 

Liuba Nedranco, Nadejda Gribanova, Adriana Paladi, Ana-
stasia Ghiţu, Diana Ropot, Cristina Gontari, Tatiana Dem, 
Cătălina Jurat, Violeta Raţă.

“Diferenţa de scor realizată de echipa noastră în toa-
te meciurile disputate ne scutește de orice comentarii”, a 
declarat după încheierea competiţiei Vasile Scutelnic, adă-
ugând: “Este regretabil faptul că la campionatul naţional 
universitar au luat parte doar cinci formaţii. Este necesar 
de a ridica nivelul acestui turneului. Aș vrea să aduc mul-
ţumiri conducerii instituţiei noastre în frunte cu rectorul 
Grigore Belostecinic, care ne susţin moral și fi nanciar. Fără 
acest ajutor performanţele obţinute de studenţii noștri ar 
fi  imposibile”. 

Vă reamintim că recent, echipa feminină de baschet a 
ASEM a câștigat și medaliile de argint ale campionatului 
naţional al Moldovei. 

ASEM, campioană universitară la baschet feminin

Naţionala feminină de baschet 
a Republicii Moldova, antrenată 
de Vasile Scutelnic, șeful catedrei 
de Educaţie Fizică și Sport ASEM, 
va susţine în zilele de 4 și 5 aprilie 
două meciuri de verifi care cu for-
maţia CSU Galaţi (România). 

Meciurile se vor disputa la 
Complexul Sportiv ASEM cu înce-
pere de la ora 16.00 (4 aprilie) și 
11.00 (5 aprilie). Din lotul selec-
ţionatei Moldovei fac parte cinci 
reprezentante ale Academiei de 
Studii Economice din Moldova: 
Margarita Schiţco, Anastasia Ghi-
ţu, Liuba Nedranco, Cristina Gon-
tari și Adriana Paladi. 

Aceste partide constituie o im-
portantă etapă de pregătire către 
Campionatul European pentru 
ţările mici care va avea loc în pe-
rioada 10-15 iulie în orașul Struga 
(Macedonia). Naţionala Moldovei 
face parte din grupa A alături de 

echipele Scoţiei, Maltei și Azerbai-
djanului. În grupa B au fost reparti-
zate Austria, Macedonia, Gibraltar 
și Ţara Galilor. Pe 10 iulie Republica 
Moldova va juca cu Malta, pe 11 
iulie – cu Azerbaidjan, iar pe 12 iu-
lie – cu Scoţia. Pentru 14 iulie sunt 
programate semifi nalele, fi nala și 
meciurile de clasament se vor dis-
puta pe 15 iulie. 

Încă o etapă de pregătire către 
Campionatul European va avea loc 
în primăvară, în România. La sfârși-
tul lunii aprilie naţionala se va de-
plasa la Iași, unde va susţine două 
meciuri cu echipa locală, iar în mai 
va juca la Brașov. 

“Sperăm să ne pregătim cât 
mai bine către Campionatul Euro-
pean”, a declarat Vasile Scutelnic. 
Adversarele cele mai periculoase, 
în opinia antrenorului naţionalei 
noastre, sunt Austria, Scoţia și Ma-
cedonia.  

Naţionala se pregătește 

către Campionatul European

Voleibalistele ASEM 

AU CÂȘTIGAT 

„ARGINTUL”

Echipa feminină de volei a 
Academiei de Studii Economice 
din Moldova (ASEM) a câștigat 
medaliile de argint ale campio-
natului universitar al Republicii 
Moldova. Discipolele antrenoa-
rei Taisia Catrenco au obţinut 
patru victorii cu scorul de 3-0 
în faţa adversarelor de la UASM, 
UTM, USEFS și USMF. În meciul 
decisiv pentru titlu formaţia 
noastră a cedat cu scorul de 1-3 
(23:25, 15:25, 25:20, 20:25) în faţa 
viitoarei campioane, echipa Uni-
versităţii de Stat din Moldova. 
Cu nouă puncte la activ ASEM a 
ocupat locul doi în clasament. Pe 
treapta a treia a podiumului de 
premiere a urcat formaţia Uni-
versităţii Tehnice din Moldova. 
Meciurile din cadrul campiona-
tului naţional universitar au avut 
loc în incinta Complexului Spor-
tiv al Academiei de Studii Econo-
mice din Moldova.     

Formaţia feminină de tenis de masă a Academiei de 
Studii Economice din Moldova (ASEM) a obţinut me-
daliile de bronz ale campionatului naţional universitar. 
Din componenţa echipei condusă de Valentina Feraru, 
lector superior universitar, maestru în sport al URSS, 
au făcut parte: Lilia Trifan (FB 11A c/m), Ana Iavorschi 
(BA L m/s), Ina Sofroni-Corj (AA 111m) și Vera Luciţchi 
(CON-116). 

La competiţie au luat parte 7 formaţii. Fetele noastre 
au obţinut patru victorii (4-0 cu UTM și USB, 4-1 cu ULIM 
și USMF) și au suferit două înfrângeri cu ocupantele pri-
melor două locuri: 1-4 cu USM și 2-4 cu USEFS. De men-
ţionat că în toate meciurile disputate USM a pierdut un 
singur punct, cel din disputa cu ASEM. Cu 10 puncte la 
activ fetele noastre s-au clasat pe locul trei.

Valentina Feraru a rămas mulţumită de evoluţia echi-
pei noastre, menţionând că în multe formaţii adverse au 
evoluat componente ale selecţionatei Moldovei. “Foarte 
bine s-a prezentat în meciul cu favorita turneului echipa 
USM perechea Lilia Trifan / Ana Iavorschi”, a mai adăugat 
Valentina Feraru.   

La masculin echipa ASEM a evoluat în grupa B în care 
a ocupat locul 3, cu 6 puncte la activ. Băieţii noștri au 
obţinut două victorii (4-0 cu AMAI și 4-1 cu USB) și a su-
ferit două înfrângeri (0-4 cu UTM și 1-4 cu ULIM). În me-

ciul pentru locul 5 ASEM a cedat cu scorul de 2-4 în faţa 
USMF. În clasamentul fi nal echipa masculină a ocupat 
locul 6 din 10 participanţi.  

Competiţia a fost găzduită de Sala sportivă a Univer-
sităţii de Stat din Moldova, iar gazdele au cucerit titlul de 
campioni atât la masculin, cât și la feminin.

În imagine (de la stânga la dreapta): Lilia Trifan, 
Ana Iavorschi, Valentina Feraru, Ina Sofroni-Corj, Vera 
Luciţchi

ASEM, locul III la tenis de masă

Programul Campionatelor Naţionale 
Universitare 2012 

Proba 

sportivă

Termen de 

prezentare 

a ofertei

Termen de 

desfăşurare
Locul 

desfăşurării
Data Ora

Baschet F 22.02.2012 15:00 27.02-02.03.2012 ASEM / UTM

Tenis de masă 12.03.2012 13:00 12-15.03.2012 USM

Volei F 23.03.2012 15:00 26-30.03.2012 ASEM / UTM

Rugby 7 28.03.2012 13:00 aprilie-mai 2012

Șah 09.04.2012 13.00 09-13.04.2012 Cl. Republican 

de Șah

Lupta 

naţională 

„Trânta”

25.04.2012 08:00 25.04.2012 USEFS

Triatlon forţă 26.04.2012 08:30 26-27.04.2012 ASEM 

Atletism 02.05.2012 10-14 07-08.05.2012 Dinamo

Volei B 11.05.2012 15:00  09-13,04,2012 USMF/UTM

Înot 10.05.2012 15:00 16-17.05.2012 USEFS

Fotbal 15.05.2012 15:00 18.05.-18.06.2012 UTM

Joc de dame 09.10.2012 13:00 09-11.10.2012 Școala Sportiva 

Nr.7

Orientare 

Sportivă
16.10.2012 15:00 20-21.10.2012

Judo 24.10.2012 08:00 24-25.10.2012 USEFS

BADMINTON 02.11.2012 15:00 06-09.11.2012 UTM/USM

Lupta liberă 14.11.2012 08:00 14-15.11.2012 USEFS

Baschet B 06.11.2012 15:00 19-23.11.2012 ASEM/USMF

Handbal 29.11.2012 15:00 03-07.12.2012 USEFS

Spartachiada ASEM este în toi
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Muzica franceza pe scena ASEM-lui
Muzică de calitate, interpretări cu multe 

emoţii și premii pe măsură.  De aceste lu-

cruri a avut parte publicul, juriul și desigur 

participanţii Fetivalului- concurs Naţional 

al cântecului francofon “Chantons, amis!” 

În concurs au răsunat piese renumite ale in-

terpretelor Lara Fabian, Celine Dion, Patri-

cia Kaas, Edith Piaf și alţii. Printre favorite 

au fost piesele lente, care au stârnit emoţii 

și lacrimi în public.

Prima impresie pe care o ai o 
dată venit la Expoziţia Firmelor de 
Exerciţiu e că nu se deosebește cu 
nimic de expoziţia „Fabricat în Mol-
dova”, spre exemplu, doar că aici 
culorile sunt mai intense, tinerii mai 
fericiţi și „documentaţie” mai multă.

„Măi băieţi măi, la ce-aţi luat toţi 
banii din bancă și-i ţineţi la voi. Daţi-
le oamenilor să vă cumpere mărfuri-
le, serviciie!”. Așa ceva la o altă expo-
ziţie de la Moldexpo n-o să auzi. 

A fost, de fapt un reproș al Alio-
nei Șargo, colaboratoare a Centralei 
Firmelor de Exerciţiu, adresat unei 
fi rme nou-nouţe, care nu prea știe 
încă de faptul că banii închiși nu 
aduc valoare adăugată.   

„Firma de exerciţiu reprezintă 
un model al unei întreprinderi re-
ale, unde elevii se comportă ca șefi 
și angajaţi. Ei efectuează tranzacţii 
economice existente în firmele re-
ale, fiecare firmă fiind structurată, 
în conformitate cu situaţia practi-

că, în departamente: resurse uma-
ne, secretariat, marketing, desfa-
cere, contabilitate, etc. Activitatea 
lor se desfășoară conform legisla-
ţiei în vigoare din Republica Mol-
dova și este o simulate sută la sută 
a afacerilor reale.” – spune  Natalia 
Lazarev, coordanatoare a firmelor 
de exerciţiu la Colegiul Naţional de 
Comerţ.

Toate fi rmele de exerciţiu ale ele-

vilor de la colegii și școli profesiona-
le, sunt înregistrate la Centrală. Un 
fel de Minister al lor. De aici vin con-
troale, iar în caz de necesitate aici se 
poate de solicitat ajutor: un credit,  
propuneri de modifi cări în legislaţie, 
licenţe, patente ș.a. 

Firma de Exerciţiu „BigLife” S.R.L 
de la Colegiul Naţional de Comerţ 
a fost vedeta târgului. Tocmai a re-
venit de la o expoziţie regională a 

firmelor de exerciţiu. Din 60 de fir-
me participante la tîrgul din Bucu-
rești ,  F.E. „BigLife” S.R.L. a obţinut 
premiul absolut ca cea mai buna 
Firmă de Exerciţiu, a avut cea mai 
buna prezentare mulimedia PPT; a 
avut un catalog bun, și a luat locul 
II la concursul cel mai bun negoci-
ator  : «Nimic însă nu se compară 
cu numărul de contracte încheiate. 
Acum noi avem livrări către parte-
nerii noștri, firme de exerciţiu din 
România, Austria, Germania» - se 
laudă reprezentanţii acesteia sub 
ochii iscoditori ai colegilor de la 
standul de alături. 

« De fapt scopul este unul  : de 
a-i deprinde pe elevii instituţiilor 
de învăţământ economic, comer-
cial – să implementeze în practică 
cele învăţate, ţinând cont de me-
diul în care activează, cunoscând 
documentaţia din domeniu, că-
pătând abilităţi de comunicare și 
lucru în echipă. Ei își conturează 

visul de afaceri și știu cum și ce să 
facă în detalii.» - spune Cristina Bu-
durin, profesoară la CNC, coordo-
nator a firmelor de exerciţiu.  

 Modelul fi rmei de exerciţiu a 
fost introdus în Moldova prin pro-
iectul EcoNet,care reprezintă o reţea 
regională a fi rmelor de exerciţiu din 
Europa de Sud-Est.

Conceptul de fi rmă de exerciţiu 
a fost aplicat acum 5 ani  mai întâi 
la Colegiul Financiar-Bancar din Chi-
șinău, Colegiul Naţional de Comerţ 
și la Colegiul de Informatică din 
Chișinău cu susţinerea organizaţi-
ei Kultur Kontakt, Austria. Acum în 
proiect sunt implicate 6 colegii și o 
școală profesională, elevii cărora im-
plementează în practică, simulând,  
cunoștinţele deprinse în domeniul 
contabilităţii, corespondenţei co-
merciale, limbii străine, informaticii, 
jurisprudenţei, etc.

Cor: „CE”

Elevii cu fi rme și-au etalat afacerile la Moldexpo 

Seara a fost și mai colorată cu venirea re-

prezentaţilor de la Banca Mondială în Moldova. 

Aceștia au promis susţinere în continuare și au 

dat adevărate lecţii de franceză.

Daca cei mari au ales să apară singuri pe sce-

nă, bazându-se doar pe voce, micuţii au arătat 

adevărate show-uri pe scenă, cu dansatori și 

costume de rigoare.

În cadrul Festivalului au participat 43 de concurenţi (soliști) la patru categorii de vârstă (8-11,12-

14,15-17,18-22) din mun. Chișinău și 16 raioane ale republicii. 

trecuţi au arătat un master-class în ‘ale muzicii 
franceze, urându-le mult succes participanţilor. 

Membrii juriului au avut o misiune grea, 
deoarece cum spun ei, toţi concurenţii au fost 
la înălţime. Fiecare dintre participanţi trebuia 
să se prezinte în limba franceză și să dea dova-
dă de un accent bun. Toţi cei 43 de concurenţi 
au fost susţinuţi din sală de către cei dragi, pă-
rinţi, prieteni și profesorii de limbă franceză.  

Din juriu au făcut parte: compozitorii - Con-
stantin Rusnac, Vlad Mircos, Marian Stîrcea, 

EX-Ambasadorul RM  în Germania, Aureli-
an Danila, reprezentanta Ministerului Educa-
ţiei- Maria Golban, reprezentanta Ministerului 
de Externe - Iuliana Novac, Directorul Alianţei 
Franceze - Emmanuel Skoulios, reprezentantul 
Ministerului Tineretului și Sportului- Constan-
tin Ţurcanu, OIF - Esther Ntamack, GPG-Con-
sulting - Olivier Prado, „Amis sans frontieres”-  
Maryse de Gallaix și redactor –prezentator la 
compania publică Teleradio-Moldova - Mari-
ana Ciumacov. Deși alegerea câștigătorilor și 
acordarea premiilor a durat câteva ore bune, 
concurenţii au așteptat până la sfârșit.

La categoria de vârstă 8-11 ani, premiul I a 
fost obţinut de Nicoleta Sîrbu (Chișinău), pre-
miul II de Olivier Prado Jr (Chișinău), iar pre-
miul III de către Andrei Raileanu (Strășeni). La 
categoria de vârstă 12-14 ani, premiul întâi l-a 
primit Dimitriana Chircu (Strășeni), premiul II a 

Ediţia a IX-a a Festivalului a fost inaugurată 
de participanţii concursului. Aceștia au inter-
pretat o piesă sub acompaniementul compo-
zitorului și președintelui juriului, Constantin 
Rusnac. Toţi concurenţii s-au pregătit minuţios, 
aspirând la marele premiu și anume o călătorie 
în Franţa. Noutatea acestei ediţii a fost inclu-
derea în concurs a unei noi categorii de vârstă, 
7-11 ani.  Pentru încurajare, concurenţii din anii 

Pe lângă muzica în franceză, publicul a avut 

parte de un mini spectacol de pantomimă.

fost obţinut de Gabriela Știrbu (Edineţ) și pre-
miul III i-a revenit Vladei Jicicovschi (Soroca). 

La categoria 15-17 ani Grand-Prix-ul l-a 
obţinut Ana Veringa (Leova), premiul I - Miha-
ela Buga (Strășeni), premiul II - Larisa Levinţa 
(Orhei) și Cornelia Vozian (Chișinău), premiul 
III - Dorina Chintea (Strășeni), Verineea Pîrnău 
(Orhei) și Dumitru Alexandrov (Drochia). 

La categoria 18-22 ani, Grand-Prix-ul a re-
venit Alinei Rău (Călărași, studentă la USM), 
premiul I - Victor Sîrbu (Soroca), premiul II 

La categoria 15-17 ani, Grand Prix-ul a fost 

câștigat de către Ana Veringa din Leova. Ana a 

cucerit publicul și juriul printr-o prestaţie inedi-

tă, mai ales după ce a imitat trompeta.

La categoria 18-22 ani, Grand Prix-ul a reve-

nit Alionei Rău din Călărași. Studentă la USM, 

Aliona a interpretat renumita piesă “Je suis une 

femme amoureuse” de Mireille Mathieu. Marele 

premiu constă într-o călătorie la Paris.

- Adriana Răilean (Strășeni) și Nicoleta Fiodo-
rova (Fălești, USM), premiul III - Dumitriţa Nicu 
(Stăuceni, Liceul “C. Porumbescu”), Irina Popo-
vici (Fălești, USM) și Marina Echim (Chișinău, 
CNC al ASEM). 

Festivalul este organizat în fi ecare an la ini-
ţiativa Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM, 
în colaborare cu Asociaţia profesorilor de lim-
bă franceză, Ministerul Educaţiei și sub egida 
Alianţei Franceze din Moldova. 

Amintim, că acest festival, precum și alte 
iniţiative culturale organizate și susţinute cu 
mare dăruire de către Svetlana Manuil, direc-
tor adjunct al CNC, oferă acestei instituţii de 
învăţământ o valoare muzicală deosebită. Ta-
lente educate la CNC au ajuns pe scena mare, 
naţională și internaţională. Printre astfel de ve-
dete  : Mishelle, moldoveanca care face furori 
în lume cu formaţia Morandi și DARA, partici-
panta aplaudată îndelung de public și presă 
pentru prestaţia deosebită la preselecţia naţi-
onală a Eurovision în anul acesta.

Corina MOROZAN
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S-a născut la 8 august 1973 în s. Prajila 
r-l Florești, într-o familie de oameni gospo-
dari. A absolvit școala medie din localitate 
în 1990, iar în 1995 absolvește Facultatea 
de Drept a USM. În 2001 susţine teza de 
master în drept, iar în 2005 obţine titlul de 
Doctor în Drept. A activat la Catedra „Drept 
Privat” în calitate de conferenţiar universi-
tar și în calitate de prodecan al Facultăţii 
„Economie Generală și Drept”.

În perioada scurtă de timp care i-a fost 
hărăzită să trăiască pe pămînt, a realizat 
multe: o familie, o casă, un cerc larg de pri-
eteni. Este autoare a multor lucrări știinţifi -
ce, a participat activ la un șir de manifestări 
știinţifi ce și culturale, a fost un îndrumător 
cu iniţiativă pentru studenţi, un membru 
activ al Consiliului Facultăţii și Senatului 
ASEM, membru al Colegiului disciplinar al 
notarilor, avocat.

La 25 martie 2012 o veste neagră a um-
brit sufl etele celor apropiaţi, dar și a între-
gului colectiv ASEM. O inimă bună a încetat 
să mai bată, un sufl et bun s-a ridicat la cer 
în Postul Paștelui aproape de Dumnezeu. A 
fost un om de aleasă omenie și bunătate, 
un mare iubitor de frumos și sfânt. Ea nu a 
fost doar un om, a fost un zbor frânt la mij-
loc de cale, o fl oare rară și candidă ruptă 
înainte de a se scutura, o melodie lină ne-
cântată, un zâmbet pierdut în primăvară.

Seninătatea și înţelepciunea cu care a 
depășit greutăţile vieţii vor rămîne în amin-
tirea noastră mereu. Evenimentul dat ne 
umple sufl etele de durere și regret și ex-
primăm profunde condoleanţe familiei și 
celor apropiaţi.

Dumnezeu să o odihnească în pace!

Din partea colegilor Facultăţii 

„Economie Generală şi Drept”.

Shakespeare afi rma: ”Viaţa este 
ca o piesă de teatru – ai venit, ai vă-
zut, ai plecat”... Înţelegem perfect 
că acel sfârșit al spectacolului ori-
cum vine, oricât de bine sau nu s-a 
jucat pe scenă. Dar, de atâtea ori ne 
dorim, ca atunci când vedem actori 
desăvârșiţi, aceștia să nu părăsească 
scena, să mai cânte și să ne încânte 
încă o dată, și încă o dată și de ne-
numărate ori. Totuși realitatea vieţii 
este alta. Avem printre noi oameni 
deosebiţi, femei puternice prin fap-
tele lor și prin felul lor de a fi . Și toc-
mai exact acești oameni ne părăsesc 
scena vieţii noastre atât de timpuriu, 
atât de rapid încât nici nu reușim să 
ne dăm seama pe cine am avut ală-
turi. Un exemplu elocvent este conf. 
univ., dr. în drept, doamna Aliona 
Ciocîrlan care ne-a lăsat îndureraţi, 
ne-a făcut orfani de farmecul dum-
neaei, de splendoarea și tandreţea 
unei fi inţe atât de deosebite precum 
a fost ea...E foarte trist să conștien-
tizăm că dumneai, de azi încolo, ne 
va veghea doar de sus, alături de în-
geri, mai aproape de Dumnezeu. Un 
profesionist desăvîrșit, un profesor 
deosebit, o doamnă extraordinară, o 
mamă și o soţie perfectă – așa au cu-
noscut-o pe cea care ne va rămâne 
mereu în amintire – Aliona Ciocîrlan. 

De atâtea ori ne convingem că 
Domnul îi iubește și el pe cei buni, 
și de atâtea ori ne îi ia atât de devre-
me...totuși aceasta nu trebuie să ne 
dezorienteze felul nostru de a fi ...A 
fi  bun este o artă, a fi  om de ome-
nie este o calitate, a fi  un sfătuitor, a 
fi  frumos la chip și la sufl et, este un 

dar, iar toate acestea le-am știut în 
persoana doamnei Aliona Ciocîrlan.

Ne este greu pe sufl et mai mult 
decât ne-am fi  putut imagina, or nu 
putem încă conștientiza că nu mai 
sunteţi printre noi, doamna Ciocîr-
lan, că nu veţi mai deschide ușa la 
decanat, de dimineaţă, salutând 
colegii, profesorii, studenţii, că nu 
veţi mai călca pragul catedrelor de 
Drept, întrebând, de fi ecare dată, 
dacă puteţi fi  cumva de folos, că nu 
veţi intra în auditorii, citind cursu-
rile dvs. la dreptul civil și la dreptul 
proprietăţii intelectuale, că nu veţi 
mai organiza diferite victorine, se-
rate tematice, concursuri cu și pen-
tru studenţi, că nu veţi mai aduna 
șefi i de grupă, ca un prodecan res-
ponsabil, oferindu-le noi informaţii 
despre procesul de studiu, că nu 
veţi mai da sfaturi prietenilor dvs., 
că nu veţi mai povesti despre suc-
cesele fi ului și a soţului dvs...

Nu mai sunteţi alături de noi, ne-
aţi lăsat cu ochii înlăcrămaţi, cu un 
gol imens în sufl et, dar cu cele mai 
frumoase amintiri despre cea care a 
fost Aliona Ciocîrlan - o explozie de 
energie pozitivă, o frumuseţe de fe-
meie zveltă, un jurist competent, un 
profesor cu dăruire de sine, un prie-
ten adevărat...

Iertaţi-ne pentru cuvintele de 
recunoștinţă pe care nu am reușit 
să vi le spunem, iertaţi-ne pentru 
ceea ce am făcut sau nu am reușit 
să facem, iertaţi-ne...

Dumnezeu să vă aibă în paza Sa!
Adânc îndureraţi, 

discipolii dvs...

Simpozionul Știinţifi c 

al Tinerilor Cercetători 

ASEM-2012 
(Ediţia a X-a)

Academia de Studii Economice din Moldova 
organizează în perioada 27 - 28 aprilie 2012 
Simpozionul Știinţifi c al Tinerilor Cercetători 
(doctoranzi, competitori, masteranzi și 
studenţi). 

Tematică abordată:

1. Managementul și marketingul în economia 
contemporană

2. Cooperarea și integrarea economică regio-
nală: experienţa Uniunii Europene și a Republicii 
Moldova 

3. Suportul informatic și metode cantitative în 
economie

4. Finanţe, monedă și credit
5. Contabilitate, audit, analiză economică
6. Filozofi e și politologie
7. Geografi e economică și demografi e.
Temele supuse dezbaterilor precum și lista sec-

ţiunilor se vor găsi în Programul Simpozionului.

Informaţii generale

Limbile ofi ciale de lucru ale simpozionului - româ-
na, engleza, franceza, rusa.

Lucrările vor fi  publicate după încheierea Simpozio-
nului, și numai cele prezentate în cadrul simpozionului.

Pentru fi ecare autor se acceptă doar o singură lu-
crare.

Cerinţe de tehnoredactare: lucrarea (doctoranzii, 
competitorii, masteranzii prezintă maximum 4 pagini 
format A4, studenţii - maximum 3 pagini format A4) va 
fi  culeasă în editoriul Word sub Windows, se va prezenta 
într-un exemplar - tipărit pe hârtie și pe suport electro-
nic, semnat de autori și de conducătorii știinţifi ci.

Structura lucrării: titlul centrat se culege cu ma-
juscule, sub titlu, în partea dreaptă, se indică autorul(ii) 
(doctorand, competitor, masterand sau student), pre-
numele și numele complet, denumirea instituţiei.
Pentru studenţi - prenumele și numele complet, anul de 
studii, facultatea și conducătorul știinţifi c (titlul știinţifi c, 
prenumele, numele). Textul se culege la intervalul de 1,5, 
mărimea literei - 14.

În programul Simpozionului, vor fi  incluse comuni-
cările participanţilor de la ASEM precum și ale celor in-
vitaţi ofi cial atât de la instituţiile din Moldova, cât și din 
străinătate. Invitaţilor din afara ASEM li se garantează 
publicarea tezelor în volum, la fel și tuturor doctoranzilor 
ASEM, iar pentru masteranzi și studenţi doar deţinători-
lor de diplome de gradul I și II. 

Termene organizatorice
Participanţii prezintă până la 16 aprilie 2012 ti-

tlurile comunicărilor, prenumele și numele complet 
al autorului, instituţia. Pentru studenţi - anul de stu-
dii, facultatea, conducătorul știinţifi c (titlul știinţifi c, 
prenumele, numele).

Prezentarea lucrărilor pentru publicare se va 
face personal, imediat după terminarea lucrărilor pe 
secţiuni. 

Serviciul «Știinţă» nu eliberează extrase din 
procesele verbale ale secţiunilor.

Nu se încasează taxa de participare.
Organizatorii vor suporta cheltuielile pentru ca-

zare și hrană doar pentru persoanele invitate ofi cial. 
Cheltuielile de călătorie sunt suportate de către 

participanţi.

Informaţii suplimentare:

tel.: (+373 22) 402-993; e-mail: stiinta@ase.md
Persoana de contact: 

șef serviciu «Știinţa» Eugeniu Gârlă

In memoriam

Cuvinte de rămas bun pentru cea care a fost 
Aliona CIOCÎRLAN…

A fost un dor și dor mai este....

A fost o fl oare în grădină, a fost o mamă, o creștină, 
A fost un om și nu mai este – o fi lă ruptă din poveste....

Prin viaţa plină de păcate, a mers corect și cumpătat
Urcușuri grele și nedrepte, pe toate dârz le-a înfruntat.
Și-atunci cînd lupta este gata, cînd ai răgaz, cînd vrei să zbori,
Amarnic a lovit-o soarta, răpind-o-n cer, mai sus de nori.

Căci Doamne, ţi-a plăcut și ţie, un sufl et vesel și curat.
Nu ai jelit nici fi u, nici mamă, care o plîng neîncetat.
Sau poate îngerii din ceruri drept mamă, soră, te-au rugat
Să le-o aduci pe ea alături, căci o iubesc cu-adevărat.

În veci păstra-vom amintirea la fel de pură ca și ea
Pentru colega, sora, mama, ce ne-a lăsat orfani sadea.
 Care-a plecat pe veșnicie și ne privește-acum de sus
 Și cine știe de ne-aude, căci multe-am mai avea de-i spus.

A fost un om de omenie, a fost o fi ică cît o mie,
A fost un dor și dor mai este - o fi lă ruptă din poveste...

 Alexandra TIGHINEANU, 

lector superior, Catedra „Drept Privat”

Catedra Matematică a 
ASEM exprimă sincere con-
doleanţe conf. univ. Pavel 
Chircu în legătură cu trece-
rea în nefi inţă a soţiei sale, 

ZINAIDA

Dumnezeu s-o odih-
nească în pace!

Facultatea Business și Administra-
rea Afacerilor este alături de prodeca-
nul Marina Coban în aceste clipe de 
pierdere irecuperabilă a mamei sale, 

LIDIA COBAN

Primiţi sincerele noastre condo-
leanţe și fi e ca Dumnezeu s-o aibă în 
paza Sa!

Colectivul Facultăţii de Cibernetică, 
Statistică și Informatică Economică ASEM 
exprimă sincere și profunde condoleanţe 
dlui Pavel Chircu, conferenţiar universitar, 
cu pierderea irecuperabilă a soţiei sale, 

ZINAIDA

Dumnezeu să odihnească sufl etul ei 
bun și să-l așeze în lumea celor drepţi!    
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