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Premierul Vlad Filat și rectorii in-
stituţiilor de învăţămînt superior din 
Republica Moldova și-au dat întâl-
nire pe 4 mai la ASEM. Șeful execu-
tivului a subliniat că Guvernul vrea 
să creeze o platformă pentru pro-
movarea autonomiei universitare și 
modernizarea sistemului educaţi-
onal. Prim-ministrul a atras atenţia 
la importanţa participării active a 
comunităţii didactice în procesul de 
reformă și implementarea standar-
delor europene în vederea sporirii 
calităţii studiilor.

„Am discutat despre activitatea 
universităţilor, despre problemele cu 
care se confruntă mediul academic, 
modul în care se fi nanţează sistemul 
universitar, mai ales reglementările, 
pe alocuri abuzive în acest sens, dar 
și despre autonomia universitară și 
admitere.» - a declarat Vlad Filat după 

aproape 2 ore de discuţii cu rectorii 
tuturor universităţilor.

Într-un articol plasat la câteva ore 
după întâlnire, rectorul USM, Gheor-
ghe Ciocanu rezumă într-o publica-
ţie pe site-ul ziarului „Timpul» o listă 
impunătoare de probleme cu care 
se confruntă universităţile cu mulţi 
studenţi:

„Iată de exemplu soldul universi-
tar. Aceasta-i o „durere de cap” pen-
tru toţi managerii universitari. Prac-
tic nu-l putem evita și soldul trece 
dintr-un an fi nanciar în celalalt, dar 
este blocat... Un management uni-
versitar strategic și efi cient presu-
pune dinamism, fl exibilitate și ope-
rativitate. Să încercăm descrierea: O 
nouă specialitate - prin Parlament, 
o nouă prestare de servicii - prin 
hotărâre de guvern, taxa de studii 
la noua specialitate - prin hotărâre 

de Guvern, taxa de cazare în cămin 
se stabilește la începutul anului ca-
lendaristic și - tot prin hotărâre de 
guvern... Soldul universitar trezește 
nedumeriri și organismelor fi nanci-
are internaţionale”

„Avem nevoie de o autonomie 
universitară reală, care să corespun-
dă rigorilor timpului și să asigure 
dezvoltarea sistemului educaţional 
din ţara noastră”, a mai spus la rân-
dul său Prim-ministrul. Acesta a dat 
asigurări că Guvernul va fi  receptiv la 
propunerile argumentate ale profe-
sioniștilor din domeniul educaţional 
și a îndemnat reprezentanţii insti-
tuţiilor de învăţămînt superior și a 
comunităţii știinţifi ce să colaboreze 
mai activ cu autorităţile publice în 
acest sens. 

Cor “CE”

Academia de Studii Economice 
(ASEM) conduce în 2012 lista universită-
ţilor din Moldova, intrate în clasament, 
situîndu-se pe locul 2473. Aceasta este 
urmată de Universitatea Tehnică a Mol-

dovei (UTM) - poziţia 3194, Universita-

tea Liberă Internaţională din Moldova 
(ULIM) - poziţia 4596, Universitatea de 

Stat din Moldova (USM) - poziţia 5356, 
Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie «N.Testemiţanu» (USMF)- po-
ziţia 5734, Universitatea de Stat «A.Russo» 
din Bălţi (USB)- poziţia 6849, Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova (UASM) - pozi-
ţia 8476, Academia de Administrare Publi-
că pe lîngă Președintele RM- poziţia 8495. 

Șase instituţii de învăţămînt supe-
rior din Republica Moldova s-au regăsit 
în același clasament mondial al univer-
sităţilor și anul trecut. Conform datelor 
din ianuarie 2011, USM a ocupat poziţia 
4344, fi ind urmată de (ULIM) -pe poziţia 
4398, (UTM) - 4420, (ASEM) - 4862, USMF 
“N.Testemiţanu”- 6802, Universitatea de 
Stat „A. Russo” din Bălţi - 9959.

Pentru prima dată, universităţile mol-
dovenești au fost incluse în Ranking Web 
of World University în anul 2010. Atunci 
UTM s-a situat pe locul 3762, fi ind urmată 
de ASEM - 5298, USM - 5314, USMF - 6119, 
ULIM - 6203, UASM - 6822.

România se regăsește, în același top, 
cu 112 universităţi. Pe primele poziţii se 
situează Universitatea Alexandru Ioan 
Cuza - locul 538, Universitatea Tehnică 
«Gh. Asachi» - 618, Universitatea din Bra-

șov - 687, Universitatea Politehnică din 
București - 738, Universitatea Babeș Bol-
vai - 744.

Rusia este prezentă în top cu 657 de 
universităţi. Ca și în anii precedenţi, pe 
primele poziţii se afl ă Universitatea de 
Stat «M.Lomonosov» - 147, Universitatea 
de Stat din Tomsk - 465, Universitatea de 
Stat din Sankt Petersburg - 538, Universi-
tatea de Stat din Novosibirsk - 604.

Și Ucraina este în top cu 324 universi-
tăâi. Pe primele poziţii se regăsesc Univer-
sitatea Tehnică Naţională din Ucraina - lo-
cul 957, Universitatea Naţională Politehni-
că din Lvov - 1248, Universitatea Pedago-
gică Naţională MP Dragomanova - 1747, 
Universitatea Naţională de Aviaţie - 1922, 
Universitatea Naţională «T. Șevcenko» din 
Kiev - 1934.

Pe primele zece locuri în acest clasa-
ment se afl ă universităţi din SUA - Harvard 
University, Stanford University,University 
of Michigan, etc.

Ranking Web of World University este 
iniţiativa Consiliul Superior de Investigaţii 
Știinţifi ce (Consejo Superior de Investi-
gaciones Científi cas), care activează sub 
egida Știinţei și Inovării al Spaniei. Univer-
sităţile sînt clasate în baza mai multor cri-
terii, inclusiv cercetarea știinţifi că, conţi-
nutul programelor de studii, accesul elec-
tronic la aceste materiale. Topul universi-
tăţilor Ranking Web of World University se 
publică din 2004, de două ori pe an.

Victoria SAMOHIN

Marina Gorobeţchi, studentă la 
IRIM, participă pentru a doua-a oară 
la simpozion. Secţiunea la care op-
tează este cooperarea și integrarea 
economică regională. Spune că este 
important participarea sa la simpo-
zion, deoarece vrea să aplice pentru 
bursa de merit, bursa guvernului, iar 
pentru acest lucru e nevoie de un CV 
bine „încărcat”.

Dacă unii participanţi au venit la 
simpozion din motive personale, alţii 
au scopuri măreţe, nobile cum spun 
ei, precum promovarea producătoru-
lui autohton și venirea unei generaţii 
noi de specialiști care va schimba lu-
crurile în bine.

Prezent la eveniment, rectorul 
ASEM, Grigore Belostecinic a încurajat 
participanţii, urându-le inspiraţie și noi 
idei.

În total au fost 18 secţiuni tradiţi-
onale și anume, Geoeconomie și De-
mografi e; Problemele economiei RM. 
Abordări practice și teoretice; Merce-
ologie și comerţ; Investiţii și Pieţe de 
Capital; Filosofi e și Politologie; Proce-
se monetare în economia modernă; 
Turism și Servicii Hoteliere; Manage-
mentul în economia contemporană; 

Analiza activităţii economice-fi nanci-
are; Finanţele intreprinderii, Asigurări; 
Finanţele publice și Fiscalitate; Coope-
rare și integrare economică regională: 
experienţa UE și a RM; Administraţie 
publică; Contabilitate; Contabilitate 
fi nanciară și managerială; Statistica și 
previziune economică; Drepturile și li-
bertăţile fundamentale ale cetăţenilor 
RM; Marketing. 

La simpozion s-au înscris peste 425 
de participanţi, dintre care doctoranzi, 
competitori, masteranzi și studenţi 
ai ASEM, dar și în jurul a 20 de parti-
cipanţi din afara ASEM. Doar lucrările 
prezentate în cadrul simpozionului 
vor putea fi  publicate după încheierea 
acestuia. 

Corina MOROZAN

Vlad Filat către rectori: Guvernul vrea să creeze 
o platformă pentru modernizarea sistemului educaţional

ASEM conduce lista universităţilor 

moldovenești într-un top mondial
Ranking Web of World University (RWWU), un top web a celor mai 

bune 20 000 de universităţi din lume a inclus în acest an 19 universităţi din 
Republica Moldova. ASEM conduce detașat lista universităţilor moldove-
nești prezente în clasamentul realizat anul acesta. 

Simpozionul Tinerilor Cercetători la ediţie jubiliară
 „Dacă mereu vei 

face ce ai tot făcut, me-

reu vei avea ce ai tot 

avut!”, așa s-a început 

prezentarea primului 

participant la cea de-a 

10-a ediţie a simpozio-

nului Știinţifi c al Tine-

rilor Cercetători ASEM-

2012. Noutatea a fost 

că doctoranzii pentru 

prima dată au partici-

pat la două secţiuni. 

Unele colorate, cu mul-

te aplicaţii si ilustraţii amuzante, altele mai teore-

tice, clasice și bine documentate, prezentările au 

captat atenţia publicului. Evenimentul a coincis cu 

ziua Tricolorului, iar înainte de ofi ciala deschidere 

a simpozionului, în sală a răsunat imnul RM, oma-

giu adus sărbătorii din 27 aprilie. 
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Lecţie deschisă la ASEM 

cu ministrul Lazăr 
Ministrul economiei V. Lazăr, a deve-

nit profesor pentru o zi. Acesta a susţinut 

o prelegere la ASEM, unde le-a povestit 

studenţilor cum Moldova a reușit să de-

pășească criza economică, de ce sectorul 

energetic este călcâiul lui Achile și de ce 

cei mai buni oameni de afaceri sunt cei 

care riscă pe banii proprii. Totodată, tinerii 

au afl at mai multe despre monopolul de 

pe piaţa cărnii și despre Uniunea Vamală 

Rusia-Belorus- Kazahstan. 

Valeriu Lazăr a renunţat la funcţia de ministru pentru o oră și jumătate, atât 
cât durează o prelegere universitară. Acesta a predat studenţilor de la ASEM o 
lecţie despre programul anticriză și a explicat care este situaţia economică în ţară.

La așa-zisa prelegere a fost prezent și rectorul ASEM, care a ţinut să aminteas-
că minstrului că în sală se afl ă potenţiali miniștri, viceminiștri, consilieri, viitori 
oameni de afaceri și li-a dorit studenţilor, mai multă iniţiativă.   

Deși s-a vorbit mult de criză, studenţii s-au arătat interesaţi și de situaţia de 
pe piaţa energetică dar și de cea din sectorul alimentar. Ministrul a adăugat că se 
vor face mari investiţii în educaţie. De asemenea, a menţionat că urmează să se 
deschidă câteva incubatoare de afaceri în teritoriu și anume la Ștefan Vodă, Leova 
și alte localităţi. 

De rezolvarea problemelor de concurenţă trebuie să se ocupe Agenţia Anti-
monopol, a mai precizat ministrul, iar o lege în acest sens se afl ă acum în Parla-
ment. Studenţii au mai dorit să afl e mai multe și despre Uniunea vamală Rusia-
Belorus- Kazahstan.

Desigur întâlnirea ministrului Lazăr cu studenţii nu a fost posibilă fără fostul 
student ASEM, Ruslan, care a absolvit în 2003, omniprezent mai la toate eveni-
mentele publice la ASEM. Acesta  zice că are propria sa paradigmă economică. 
Problema lui constă în limita de vârstă pentru proiectul de fi nanţare PNAET.

La lecţia predată de minisitru au asistat circa 400 de studenţi de la ASEM.
Corina MOROZAN

Astfel, la 25 aprilie în incinta Academiei 
de Studii Economice din Moldova a fost or-
ganizată o întâlnire cu participanţii la lucră-
rile de lichidare a consecinţelor catastrofei 
dnii Tudor Căpăţină, președintele „Societăţii 
Cernobâl din Moldova”, Ștefan Belostecinic, 
secretar responsabil al consiliului „Societăţii 
Cernobâl din Moldova”, și Igor Cebotari, vice-
președintele organizaţiei „Cernobâl” din mu-
nicipiul Chișinău.

Participanţii la întâlnire au vorbit despre 
faptul că explozia de la Centrala atomo-elec-
trică de la Cernobâl a fost generată de erori 
de exploatare; că marea majoritate a partici-
panţilor la lucrările de lichidare a consecinţe-
lor catastrofei nu deţineau cunoștinţe despre 
efectele radiaţiei; că norul radioactiv a produs 
o contaminare transcontinentală; că efectele 
accidentului asupra mediului ambiant și a 
sănătăţii oamenilor sunt severe și de durată 
(decesul a peste 300.000 oameni și iradierea 
a peste 2,5 milioane de oameni); că aceasta 
este califi cată drept catastrofă antropogenă; 
că consecinţele catastrofei se simt până în 
zilele noastre; că în prezent Republica Moldo-
va este înconjurată de 7 asemenea centrale 
atomo-electrică situate în Ucraina, România 
și Bulgaria.

Despre Istoricul Cernobâl se discută ani 
la rând, acesta având la bază explozia de la 
26 aprilie din anul 1986, care se consideră cel 
mai mare dezastru nuclear produs în istoria 
omenirii, dezastru care mai face victime si 
astazi, la 26 de ani de  la tragedie.. Acest eve-
niment implica un factorul foarte important 
si anume factorul uman, de aceea, studentii 
ASEM-ului si-au exprimat deosebitul interes 
faţă de acest mega-accident și consecinţele 
acestuia, organizând o masă rotundă cu de-
vizul: Calitatea pregătirii profesionale; Condi-
ţii pentru prevenirea catastrofelor tehnocra-
tice. La această manifestare au fost invitate  
conf.univ, dr.st.ecom. d-na Angela Baurciulu 
și asis.univ. d-na Tatiana Burlacu. Studenţii 
participanţi au format 3 grupe, astfel încât 
fi ecare din ele îndeplinind una din cele 3sar-
cini elaborate și anume :  un plan de acţiuni 
imediate în caz că erau în natura autorităţilor 
sovietice;  măsuri de prevenire a acestei catas-
trofe și impactul acestui eveniment în prezent. 
Fiecare echipă a fost capabilă să aducă ras-
punsuri, dovezi, opinii privind explozia de la 
Cernobâl, cîţiva studenţi menţionînd care ar 
fi  trebuit sa fi e primele acţiuni pe care auto-
riţatile sovietice nu le-au înterprins în urma 
izbucniirii celui de-al patrulea reactor, acesta 
fi ind si cauza principala a  catastrofei produ-
se. Deasemenea, studenţii si-au exprimat 
nemulţumirea privind faptul că populaţia 
a fost prea târziu informată și evacuată din 
zona de  risc, Guvernul sovietic ţinând în 
secret cateva zile accidentul în fața proprii-
lor cetățeni și în fața lumii intregi. Cu cîteva 
informaţii s-a alăturat d-na Baurciulu care a 
povestit cum derulau acţiunile de lichidare a 
urmărilor exploziei: “ Tot ce se întâmplase în 
acea noapte era o adevărată catastrofă, însă 
informaţia despre explozie și efectele ei s-au 
auzit abia peste un an. Despre starea alar-

mantă asupra întregii populaţii stiau persoa-
ne numărate, aceștia chiar din acea noapte 
participând la lichidarea consecinţelor. Cu 
toate ca acestora li s-au organizat concerte 
chiar în acel teritoriu pentru a le micșora 
stresul și panica, lucrătorii știau că pleacă la 
moarte sigură. Peste 36 de ore de la explo-
zie, locuitorii din acea împrejurime au fost 
evacuaţi, Republica Moldova oferind locuri 
îndeosebi copiilor afectaţi de radiaţie. Peste 
majoritatea ţărilor din Europa se vedea norul 
care afecta orașele și satele, oamenii deve-
neau palizi, unii aveau ameţeli, iar alţii mai 
slabi decedau în scurt timp din cauza aerului 
contaminat. Cea mai iritantă, însă, a fost de-
claratia adusă de M. Garbaciov care spunea 
“totul e sub control”. Tot în acea perioadă, 
având în vedere restricţia la băutura alco-
olică, Garbaciov a adăugat: „Cea mai bună 
metodă de protecţie împotriva radiaţiei este 
un pahar cu vin roșu.” Prea mulţi au avut de 
suferit și cel mai alarmant este că suferinţa 
continuă mai ales la acele persoane care au 
ramas invalizi, sau suferă de boli periculoase 
din urma participării la lichidarea consecin-
ţelor exploziei produse.”  Accidentul nuclear 
de la Cernobâl nu a afectat prea mult mediul 
ambiant și agricultura din Republica Moldo-
va, totuși, substanţele chimice și radioactive 
care au nimerit în solul și apele freatice au 
avut și au un efect negative asupra naturii. 
Reactorul nuclear de la Cernobal continuă 
să rămână un pericol real pentru Europa, 
cauza pricipală fi ind deteriorarea plăcilor de 
beton cu care a fost acoperit reactorul. Victi-
mele tragediei de acum 26 de ani, cetăţeni 
moldoveni, au fost comemoraţi la data de 26 
aprilie. La Memorialul victimelor de la Cer-
nobîl din Chișinău au fost depuse coroane 
de fl ori și aprinse lumânări în memoria celor 
care au decedat.

Consecinţele catastrofei 

de la Cernobâl se simt până azi
La 26 aprilie curent s-au împlinit 26 de 
ani de la explozia produsă la Centrala 
atomo-electrică de la Cernobâl 
(Ucraina), considerat cel mai grav 
accident nuclear din istoria omenirii.

care au decedat 636 de oameni. Principalele 
boli cu care se confruntă participanţii la lichi-
darea consecinţelor catastrofei de la Cerno-
bâl sunt cele cardiovasculare, hepatice, neu-
rocirculatorii, a glandei teroide. 

„Societăţii Cernobâl din Moldova” face 
parte din organizaţia internaţională „Uniunea 
Cernobâl” cu sediul la Kiev (Ucraina), mimbri 
ai căreia sunt 15 state, printre care Ucraina, 
Rusia, Belarus, Moldova, SUA, Marea Britanie, 
Germania etc. 

Andrei PRODAN

În primele șase luni de la producerea ex-
ploziei la lichidarea consecinţelor ei au parti-
cipat 550.000 de oameni din toată Uniunea 
Sovietică, iar în perioada anilor 1986-1990 
– 850.000 de oameni. În cadrul echipelor de 
lichidare a dezastrului au participat peste 
3.500 de cetăţeni ai RSS Moldovenești, dintre 

Comemorarea victimelor 

catastrofei de la Cernobâl
La data de 25 aprilie, Consiliul studenţesc în colaborare cu deca-

natul facultăţii “Finanţe”,  au organizat o masă rotundă cu prilejul 

comemorării victimelor decedate și a celor care suferă până în pre-

zent din urma catastrofei de la Cernobâl.Caravana de Paști cu genericul „Gândește diferit” 

Pe data de 12 aprilie din incinta Acade-
mie de Studii Economice din Moldova 20 
de studenţi au pornit în drum spre Casa de 
copii din satul Vâsoca, raionul Soroca. De 
mulţi am fost întrebată de ce anume So-
roca? De ce așa departe? Răspunsul meu a 
fost unul scurt “Cu cât mai departe, cu atât 
mai primit va fi ”.

Prigătirile pentru acest eveniment sau 
început cu două săptămâni înainte de ple-
care. Sau colectat bani de la studenţii din 
anul întâi și doi, precum și de la masteranzi. 
La această Caravană pentru prima data a 

contribuit și un liceu. Este evorba de Liceul 
Teoretic “Vasile Alecsandri”. În total am obţi-
nut o sumă în valoare de 5.300 lei. Una din 
doleanţele directoarei de la orfelinat a fost 
să procurăm în caz că ne vom putea permi-
te un cazan și ciupici. În sumă de 1.000 lei 
am cumpărat ciupici, 1.900 lei cazanul. În 
momentul în care cei de la Amber-Term au 
auzit că plecam la casa de copii ne-au facut 
o reducre de 500 lei, plus livrarea gratis la 
cazan. Din restul sumei sau procurat dul-
ciuri și produse alimnetare pentru copii. În 

total au fost 63 de copii, 15 fete și 48 băieţi. 
Unii dintre ei sunt și cu dereglări psihice. 
Din discuţile pe care le-am avut cu copiii 
am înţeles că au puţini oaspeţi din simplul 
motiv că sunt amplasaţi departe de capita-
lă. Copiii duc un mod de viaţă modest: stu-
diază, lucrează, se joacă. Se vedeau zimbete 
pe feţele copiilor când am ajuns și pe par-
cursul prezenţi noastre. În fi nal am dori să 
aducem sincere recunoștinţe: administraţi-
ei și rectorului ASEM, Senatului Studenţesc, 
studenţilor ASEM, Liceul Teroretic “Vasile 
Alecsandri”, “Amber-Term”.
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Duminică, 6 mai, Academia de 
Studii Economice din Moldova și-a 
deschis larg ușile pentru pretenden-
ţii la Ciclul І Licenţă. În sala de mani-
festaţii a blocului A au fost prezenţi 
circa doua sute de tineri și părinţi, 
care așteptau în mare liniște să în-
ceapă evenimentul. La prezentarea 
Academiei au participat decanii tu-
turor facultăţilor, în frunte cu recto-
rul Grigore Belostecinic. Prezentarea 
a durat o oră jumătate, timp în care 
curioșii oaspeţi au avut posibilita-
tea de a viziona la ecran imagini și 
o scurtă informaţie despre fi ecare 
facultate a academiei, precum și 
despre Centrul Multimedia, Incuba-
torul de Afaceri, biblioteca și multe 
alte privilegii pe care le oferă ASEM 
studenţilor.

Moderator al evenimentului a fost 
domnul rector, care nu a fost alarmat 
de faptul că publicul nu alcătuiește 
un număr prea mare, ci a considerat 
că cei prezenţi sunt liderii de opinie 
care vor transmite informaţia și altor 
persoane interesate de admiterea la 
ASEM. Spre uimirea organizatorilor, 
mulţi oaspeţi prezenţi au venit din 
partea stângă a Nistrului. În urma 
acestei constatări, (tinerii au adresat 
foarte multe întrebâri în limba  rusă), 
domnul rector a mai constatat în 
glumă, că, se pare,  „s-a vorbit o oră 

DIN OPINIILE OASPEŢILOR ASEM LA ZIUA UȘILOR DESCHISE:

Intrigată de REI, dar şi de Finanţe
Rotaru Alina din orașul Soroca a fost cel mai mult intrigată de Facultăţile Relaţii Eco-

nomice Internaţionale, dar și de Finanţe și Bănci. A ales acest clasament,deoarece crede că 
R.Moldova tinde să fi e o ţară cât mai dezvoltată,în primul rând din punct de vedere econo-
mic, iar aceste facultăţi sunt necesare pentru a dezvolta economia la noi în ţară, lucru pe 
care ne-l demonstrează întreprinderile din străinătate ce investesc bani în afaceri din Mol-
dova. A decis să facă studii la ASEM, deoarece este una dintre cele mai prestigioase institu-
ţii de acest gen și pentru că are multe relaţii cu universităţi europene. Și speră că la ASEM 
va fi  înmatriculată la buget,după posibilităţile pe care le are în domeniul învăţământului. 
Alina este de părerea că organizarea unui astfel de eveniment ca Ziua Ușilor Deschise, 
permite tinerilor de a afl a mai multe informaţii, mai ales că însuși rectorul academiei oferă 
răspunsuri la toate întrebările lor. Nu a mai fost la astfel de evenimente și la alte universităţi 
și nici nu plănuiește să meargă, fi indcă decizia de a face studii anume aici a fost luată mulţi 
ani în urmă,cu ajutorul recomandărilor din partea prietenilor ce au absolvit ASEM.

ASEM – garantat, chiar dacă şansele sunt 
de 50 la 50 buget/contract

Sitiliu Daniel,elev în clasa 12-a la Liceul Ion Creangă din capitală, s-a axat pe Facultatea 
de Economie Generală și Drept. Este facultatea de care se interesează de mai mult timp și în 
urma prezentării facultăţilor la acest eveniment a făcut decizia fi nală. A ales ASEM în baza 
recomandărilor din partea prietenilor,care deja studiază aici. Ei i-au spus că cele mai bune 
facultăţi le poate găsi aici, plus diplomele sunt recunoscute și peste hotare. Daniel speră să 
studieze din contul bugetului, însă crede că șansele reale pe care le are sunt 50 la 50. Ziua 
Ușilor Deschise pentru el este un eveniment care nu permite de a afl a toată informaţia și a 
apus că ar fi  bine dacă informaţia despre admiterea la academie va fi  postată și pe internet.

„ASEM pentru că nu vreau ca fi ica mea 
să îngheţe cu stiloul în mână”

Doamna Tamara Croitoru, împreună cu fi ica Victoria,au venit din raionul Edineţ la 
acest eveniment cu scopul de a afl a mai multă informaţie despre academie, care le-ar pu-
tea ajuta să aleagă facultatea cea mai bună din cele propuse de ASEM, deoarece faptul că 
Victoria va studia anume aici este demult stabilit. Dna Croitoru a menţionat că a rămas 
mulţumită pentru informaţia prezentată și de faptul a văzut personal condiţiile în care fi ica 
ei va face studii: „Nu vreau ca copilul meu să îngheţe cu stiloul în mână iarna, precum  se 
mai  întâmplă în localităţi,dar acum sunt sigură că aici studenţii vor avea parte de cele mai 
bune condiţii de învătământ.”

Șefi i Educaţiei din Europa s-au întâlnit de curând la 
București la un eveniment considerat drept „summit-
ul NATO al educaţiei”. Scopul a fost de a stabili ţintele 
sistemului de educaţie pentru următorii ani.

Toţi cei peste  500 de participanţi ai Conferinţei Mi-
nisteriale Bologna, care s-a desfășurat pentru două zile 
la Palatul Parlamentului, au afi rme la unison că educa-
ţia este soluţia pentru ieșirea Europei din criză. 

MAI MULTE ȘANSE LA UN LOC DE MUNCĂ

PENTRU TINERI 

În cadrul întâlnirii, miniștrii au adoptat Strategia de 
mobilitate Bologna care prevede că, până în 2020, 20% 
dintre absolvenţii de învăţământ superior din Europa 
își vor fi  petrecut o parte a studiilor în străinătate, în 
conformitate cu cadrul de referinţă european pentru 
mobilitatea învăţământului superior, adoptat în no-
iembrie 2011. 

Atât ofi cialii români cât și reprezentanţii din 100 

de ţări le promit tinerilor oportunităţi mai bune și 

mai multe șanse de a-și găsi un loc de muncă. 
În timp ce președintele Traian Băsescu a invocat 

necesitatea unor stimulente materiale pentru univer-
sităţile preocupate de creșterea angajabilităţii studen-
ţilor lor, ministrul Educaţiei i-a îndemnat pe omologii 
săi să reziste presiunii de a izola sistemul Bologna între 
graniţele Europei. 

«Procesul Bologna nu are voie să sufere de euro-
centrism», a spus Baba. Acesta a mai adăugat că fi ecare 
ministru al Educaţiei e dator să contribuie «la creșterea 
economică și la crearea de locuri de muncă». 

Despre importanţa învăţământului în reconstrui-
rea economiei globale a vorbit și Comisarul european 
pentru Educaţie, Androulla Vassiliou. 

«Europa se confruntă cu o criză excepţională. 

E vital ca factorii de decizie europeni să articuleze 

opinia că educaţia e cheie pentru creștere econo-

mică», a explicat Vassiliou. În opinia sa, reforma siste-
melor educaţionale nu poate să se producă, decât prin 
investiţii consistente în universităţi. 

BOLOGNA, PE SCURT 

România face parte din sistemul educaţional Bo-
logna din 1999, iar Republica Moldova din 2005. Stu-

denţii au avantajul de a le fi  recunoscută diploma 

în toate ţările Uniunii Europene. 

Un an universitar echivalează cu 60 de credite de 
aceeași valoare în toate universităţile UE. Astfel, tinerii 
își pot continua studiile peste hotare, la același profi l, 
fără a susţine vreo diferenţă. 

Adaptat de Victoria SAMOHIN

După evz.ro

Conferinţa a început cu un cu-
vânt de salut din partea organiza-
torilor. Angela Solcan, decanul fa-
cultăţii de Business și Administrarea 
Afacerilor a menţionat că anume 
sărăcia ne-a făcut să acceptăm pe 
piaţă produse contrafăcute.

Comunicările au atins subiecte 
precum, contrafacerea în RM, cele 
mai contrafăcute branduri, efectele 
pirateriei asupra societăţii, interne-

tul și dreptul de autor, pirateria in-
formatică, contrafacerea și frauda, 
respectarea dreptului de autor în 
mediul web și altele.

La conferinţă au participat stu-
denţii ASEM, Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi, specialiștii 
AGEPI, dar și organizatorii – catedra 
management, ASEM.

 C.M.

Ziua Ușilor Deschise  pentru Ciclul І Licenţă la ASEM
Rectorul Grigore Belostecinic:  ”În ASEM doar în baza cunoștinţelor și a  meritelor veţi fi  înmatriculaţi!”

și jumătate în limba română, dar nu 
a înţeles nimeni”,ceea ce a provocat 
zâmbete în întreaga sală.

Multe întrebări adresate rectoru-
lui se refereau la  balul de admitere la 
studiile cu fi nanţare bugetară și con-
tract. O reacţie pozitivă de șoapte în 
sală a provocat noutatea enunţată 
de  rector la această temă, precum 
că se pregătește o Hotărâre a Gu-
vernului, conform căreia în fi ecare 
an va fi  organizat un concurs pentru 
redistribuirea locurilor cu fi nanţare 
bugetară și respectiv, prin contract. 
Concursul se va efectua în rândul tu-
turor studenţilor, indiferent de anul 
de studii ce îl urmează și se va efec-
tua în baza notelor de la examene. 
De asemenea domnul Belostecinic a 
subliniat ferm o regulă pe care tre-
buie toţi să o memoreze:”În ASEM 

veţi fi  înmatriculaţi doar în baza cu-
noștinţelor și notelor! Nu credeţi oa-
menii care vă propun ajutor de a vă 
admite la studii în schimbul banilor! 
Toţi doritorii, indiferent de media de 
absolvire vor fi  înmatriculaţi!”

După ce a avut loc prezentarea, 
în holul Academiei, tinerii au putut 
adresa întrebări fi ecărui decan a fa-
cultăţilor pe care au pus ochii, pre-
cum și să facă o excursie în orice bloc 
de studiu însoţiţi de câte un ghid. 
Valentina Paladi, decanul facultăţii 
de Contabilitate a precizat că cele 
mai des adresate întrebări sunt des-
pre notele de trecere la buget, din 
experienţa campaniilor de admitere 
anterioare, condiţiile de scutire de 
taxa pentru contract și echivalarea 
notelor din atestatele transnistrene.

Cristina COSTEŢCHI

Ţinta Bologna: 20% dintre studenţi 

să participle la programe de mobilitate

STOP contrafacerii și pirateriei!!!
Reprezentanţii AGEPI și studenţii ASEM s-au adunat în cadrul unei 

conferinţe studenţești dedicată Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelec-

tuale. Scopul conferinţei a fost de a sensibiliza studenţii cu privire la 

impactul negativ al contrafacerii și pirateriei. De rând cu specialiștii 

AGEPI, studenţii au prezentat comunicări pe diferite teme, printre aceș-

tia fi ind și Miss ASEM 2012, Corina Oprea.
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La Academia de Studii Eco-
nomice din Moldova a avut loc 
lansarea studiilor CISCO cu su-
portul Academy Support Center 
RENAM (Research & Educational 
Networking Association of Moldo-
va). Participanţii la lansare au ţinut 
un minut de reculegere în memo-
ria acdemicianului Andrei Andrieș, 
Doctor Honoris Causa al ASEM, 
președintele Asociaţiei RENAM.

În cuvântul de salut rectorul 

ASEM, Grigore Belostecinic, a 

menţionat: “Susţin iniţiativa de 
lansare a Academiei CISCO în Re-
publica Moldova și la ASEM. Îmi 
pare bine că Academia noastră 
devine un partener infl uent pen-
tru această organizaţie internaţi-
onală. Rolul și importanţa dome-
niului IT cu toţii o cunoaștem. Cu 
toate acestea în prezent încă se 
simte lipsa specialiștilor de calita-
te în acest domeniu. Sunt sigur că 
Academia CISCO va suplini acest 
gol. Participanţii la acest proiect 
vor avea deschise noi perspective 
în viitor. Vă îndemn să valorifi caţi 
acestă oportunitate. Proiectul este 
destinat nu numai studenţilor de 
la facultatea de Cibernetică. După 
cum se știe un specialist bun înva-
ţă în decursul întregii veţi. De ace-
ea vă doresc succes”.  

Ce prezintă cursurile CISCO? 
Este vorba de niște cursuri extra-
curriculare, facultative, efectuate 
paralel cu studiile universitare pro-
priu-zise, care complementează 
cunoștinţele profesionale de bază 
cu cele în domeniul tehnologiilor 
informaţionale (IT). De ce anume 
în IT? Răspunsul este ușor de intu-
it: pentru că tehnologiile informa-
ţionale sunt într-atât de universale, 
încât au pătruns în toate domenii-
le de activitate: proiectare, conta-
bilitate, fi nanţe, industrie, statistică 
etc.

Academia CISCO este o iniţia-

tivă inovativă de instruire și culti-
vare a aptitudinilor în domeniul 
tehnologiilor informaţionale pen-

START pentru havuzul 
de la ASEM

Academia CISCO, acum și la ASEM!
tru a îmbunătăţi oportunităţile eco-
nomice și de carieră a specialiștilor 
IT. Academia oferă cursuri on-line, 
instrumente interactive și activităţi 
de laborator ce pregătesc specialiș-
tii pentru o carieră în domeniul IT 
independent de tipul lor de activi-
tate.

Cursurile Academiei Cisco sunt 
astfel structurate încât permit sti-
luri diferite de învăţare, adaptate la 
interesele și metodele fi ecărui stu-
dent. Cei care preferă textul au la 

îndemână structura scrisă a Curri-
culumui; cei care prefera informa-
ţia vizuală vor utiliza prezentările 

precum și animaţiile cuprinse în 
materialul de curs.

Academia Cisco este un spa-
ţiu al învăţării prin practică și prin 
comunicare. Cursurile transmit 
efi cient informaţia tehnică  – dar 
nu numai. Prin activitatea instruc-
torilor în afara Academiei, ei sunt 
zilnic în contact cu fl uxul transfor-
mărilor din tehnologie și din pia-
ţa muncii în Republica Moldova. 
Înfi inţarea Academiei se bazează 
pe instructori certifi caţi, unul din 
ei – Dinu Ţurcanu dispune de un 
număr impunător de certifi cări 
Cisco: CCAI, CCNA, CCDA, CCNP, 
CCDP, CCVP, CCIP, etc. În plus, in-
structorii Academiei Cisco se afl ă 
în centrul unui hub informaţional 
din care preiau probleme noi, in-
dici ale tendinţelor viitoare, între-
bări actuale.

Academia Cisco este cu ade-
varat un loc academic  – nu prin 
distanţarea de realitatea cotidia-
nă, ci dimpotrivă prin confrunta-
rea de idei și experienţe pe care 
o  face posibilă. Este un răgaz de 
experimentare și de refl ecţie asu-
pra muncii în reţelele organizaţii-
lor actuale – al cărui scop este să 
facă posibil saltul la un nivel cali-
tativ superior de performanţă în 
carieră.

 Momentul așteptării…

 URA!!!…aplauze, havuzul s-a pornit.  Frumos, cald…învăţăm, citim…fl irtăm pe alocuri!

 Fără rector…nu se întâmplă nimic la ASEM…
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Lume multă, vreme frumoasă, nu-
mărătoarea inversă și havuzul din faţa 
blocului „B” a fost pornit. Emoţiile au fost 
mai mari cu cât evenimentul a coincis cu 
ziua naţională a Tricolorului. Deși erau în 
pauză, studenţii s-au adunat pentru a pri-
vi primii stropi de apă. În momentul por-
nirii toţi cei prezenţi au aplaudat și s-au 
bucurat că primăvara a venit și la ASEM. 
Studenţii, dar și profesorii au profi tat de 
timpul liber, de vremea caldă și priveliștea 
„umedă” și au făcut poze în faţa havuzului. 
Alţii, băieţii mai îndrăzneţi au început a se 
juca cu apa și a stropi viitoarele doamne 
de afaceri. Pe lângă studenţi, la eveni-
ment a fost prezentă administraţia ASEM.

Studenţii s-au bucurat de pornirea 
havuzului, peantru că zic ei, astfel, pros-
peţimea apei, îi va motiva să studieze mai 
mult. Unii zic că vor profi ta de ocazie să ci-
tească mai mult în aer liber, alţii în schimb 
rămân indiferenţi daca ASEM-ul are havuz 
sau nu. Havuzul va fi  pornit în fi ecare zi, de 
la  9 dimineaţa până la 17 seara, chiar și în 
zilele de week-end.

Corina MOROZAN
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Școala Masterală de Excelenţă în Economie și Business de 
la ASEM este prima și unica din Republica Moldova creată în 
cadrul unei universităţi. Cum a apărut, cu ce se ocupă în pre-
zent și care sunt obiectivele preconizate pe viitor, afl aţi din in-
terviul cu doamna Angela Casian, directorul Școlii Masterale.

-Doamna Director,cum a apărut masteratul la ASEM și 

cum era organizat atunci spre deosebire de situaţia de as-

tăzi, când tot ce înseamna masterat la ASEM se realizează 

prin Școala Masterală?

-Decizia de a organiza instruire post-universitară a fost 
luată la Academie în anul 2000 și din acel an au fost înmatri-
culate persoane la masterat ca studii post-universitare. Așa a 
fost până în anul 2005,cînd a fost aprobată o Hotărâre de către 
Parlament de aliniere a  sistemului de învăţământ din Moldo-
va conform procesului de la Bologna. Respectiv, învăţământul 
a fost organizat în mai multe cicluri: Ciclul І-Licenţă,Ciclul ІІ-
Masterat și Ciclul ІІІ-Doctorat. În așa mod masteratul a devenit 
a doua  treaptă a învăţământului universitar.Atunci procesul 
de instruire avea termen de la un an până la un an jumătate, 
în dependenţă de specialitate. La moment în ASEM masteratul 
este organizat pe termen de doi ani, pentru toate programele 
de masterat cu excepţia celor de la drept,care învaţă la Licenţă 
patru ani și la masterat un an jumătate, astfel încât,conform 
prevederilor  de la Bologna să acumuleze cinci ani de studii 
universitare.

-Din ce cauză a fost nevoie de a transforma acest ciclu 

de învăţământ într-o Școală Masterală?

- În primul rând noi suntem prima școală de acest gen în 
Republica Moldova,organizată în cadrul unei instituţii publice. 
Această experienţă da rezultate bune în străinătate și noi am 
decis să preluăm din bunele practici și să organizăm mastera-
tul separat, sub un singur acoperiș aici la ASEM.

-Cine a venit cu ideea acestei reforme?

-Ca întotdeauna, promotorul și reformatorul sistemului 
aici la ASEM a fost rectorul, Grigore Belostecinic. Dumnealui 
este un manager de excepţie, mereu generator de idei refor-
matoare a organizării învăţământului în ASEM,ceea ce ne per-
mite plasarea academiei în fruntea instituţiilor de învăţămînt 
superior din ţară. Am ajuns la acest nivel datorită includerii 
separate a subdiviziunilor programelor de masterat. Cred că 
această reformă este bună,deoarece masteratul este un alt ni-
vel de cunoștinţe,alt nivel de instruire și cerinţe. Masteranzii 
sunt deja în mare parte angajaţi, ei cer o altă atitudine și com-
portament și noi încercăm să le oferim acest confort. Plus la 

aceasta școala masterală ca subdiviziune a academiei încear-
că să atragă profesori din străinatete, practicieni renumiţi din 
economia naţională. Acesta de fapt este și scopul nostru,de 
a atinge excelenţa cu ajutorul practicienilor,care deja cunosc 
toate aspectele economiei. 

-Care este atitudinea profesorilor faţă de masteranzi?

-Masteranzii sunt altfel decât studenţii. Noi deja de un an 
de zile,de când funcţionează Școala Masterală, ne străduim să 
luăm în consideraţie părerea lor. Au fost chestionaţi în repetate 
rânduri cu privire la calitatea predării disciplinelor și părerea 
lor despre profesionalismul fi ecărui profesor.

-Ce schimbări sunt plănuite la Școala Masterală pentru 
anul viitor de învăţământ?

-A fost deja aprobată hotărârea senatului cu privire la des-
chiderea a 10 programe noi de masterat. Au fost revizuite pla-
nurile programelor existente, fi indcă încercăm să optimizăm 
procesele programelor la masterat  astfel încât să facilităm 
accesul masteranzilor la informaţie. Încercăm să optimizăm  
procedurile instruirii la masterat,pentru ca aceste să aducă nu 
doar rezultate bune pentru absolvenţii noștri,dar și le facă plă-
cere, iar anii de masterat să  fi e o amintire frumoasă pentru ei. 

- Care este profi lul unui student care vrea să studieze la 

Școala Masterală?

- Fiecare persoană care este deţinătorul diplomei de licen-
ţă, indiferent de instituţia de învăţământ  pe care a absolvit-o, 
poate pretinde la studii  masterale în ASEM. Chiar dacă specia-
litatea înregistrată în diploma de licenţă nu face parte din do-
meniul economic, el  poate să se  înmatriculeze la administra-
rea afacerilor pentru ne-economiști, ca program de masterat, 
însă din partea lor este nevoie de mai mult efort pentru a atin-
ge nivelul perfecţionist. Un student care se înscrie la Școala 
Masterală trebuie în primul rînd să fi e dornic să înveţe. Este un 
efort enorm din partea lor că după opt ore de lucru la bancă, 
vin seara la lecţii, dar sper că rezultatul merită efortul. Și  dese-
ori le spun masteranzilor că mă închin în faţa lor pentru asta. 
Deci, un masterand trebuie să fi e conștient de faptul cît efort 
are nevoie  să depună, e o persoană inteligentă, receptivă și 
sociabilă.Aceste calităţi sunt necesare,fi indcă în ciclul ІІ de stu-
dii se pune foarte mult accent pe activitatea individuală spre 
deosebire de ciclul І unde studenţii sunt dirijaţi de profesori la 
orice pas. Documentarea și studierea nu mai pot fi  impuse de 
profesor, masteranzii au de lucrat dublu individual,sigur sub 
îndrumarea conducătorului și a titularului de curs.

-Și care este situaţia la momentul actual în ceea ce pri-

vește atitudinea masteranzilor faţă de învăţămînt?

-Din experienţa mea de profesor la masterat, văd că la fel 
ca în cazul licenţei, în anul întâi nu toţi sesizează adecvat im-
portanţa studiilor și a situaţiei în care se afl ă. Am în vedere per-
soanele care se înmatriculează deoarece așa i-a spus mama, că 
așa este bine și așa fac toţi. Dar deja în anul doi simţul respon-
sabilităţii lor se mai fi ltrează, dorinţa de a absolvi îi îndeamnă 
la muncă mai sârguincioasă, apar și posibilităţi concrete de 
angajare. Recent chiar am avut cerere de tineri specialiști de 
la Pro-Credit Bank și cele mai solicitate persoane de angaja-
tori sunt cei care au masterat. Cred că până la urmă absolvenţii 
școlii noastre privesc în urmă la toate greutăţile depășite ca la 
ceva pozitiv și util în viaţa lor.

-Am observat că Școala Masterală de excelenţă în Eco-

nomie și Business are creată și o pagină pe facebook.Care 

a fost scopul propus cînd aţi întocmit-o?

-A fost o încercare de a mea din anul trecut. Am observat 
că pagina dată este vizitată mai mult de persoane tinere,care 
este și segmentul ţintă pentru noi. Nu prea găsesc timp și 
pentru ea în capacitatea care aș dori, însă ne străduim să infor-
măm publicul despre noutăţile interesante.Consider că școala 
noastră are nevoie de mai multă promovare, fi indcă avem cu 
ce, iar reţelele de socializare reprezintă o modalitate mai co-
modă de a fi  mai aproape de „clienţii” noștri. Chiar azi  o per-
soană mi-a dat o întrebare și i-am răspuns imediat, fără nicio 
problemă,deoarece asta mă face să-i simt aproape ca și cum ar 
fi  în faţa mea, la mine în birou, aici. 

-Vă mulţumesc mult și vă urez succes!

A dialogat Cristina COSTEŢCHI

La data de 27 aprilie 2012, Republi-
ca Moldova a marcat pentru a treia oară 
consecutiv Ziua Naţională a Drapelului 
de Stat. Cu acest prilej Biroul Sindical al 
Stundenţilor și Masteranzilor al Facultă-
ţii Finanţe a organizat o masă rotundă, 
menită să atragă atenţia studenţilor asu-
pra importanţei simbolicii de stat

La acest eveniment au participat 
studenţi și profesori ai facultăţii Finan-
ţe. Subiectele abordate de organizatorii 
evenimentului au ţinut de importanţa 
Zilei Naţionale a Drapelului de Stat ca 
prim criteriu al conștientizării necesităţii 
acestei sărbători și formarea atitudinii 
civice faţă de problemele curente ale so-
cietăţii. Auditoriul s-a arătat interesat de 
problemele puse în discuţie, mai ales de 
propunerea privind arborarea în zile de 
sărbătoare a Drapelului de Stat. În acest 
sens, participanţii și-au exprimat opiniile 
despre onorarea și respectarea Simboli-
cii de Stat.

În cadrul mesei rotunde, s-a pre-
zentat istoricul apariţiei și dezvoltării 
Simbolicii de Stat și, în special, al Trico-
lorului, precum și necesitatea naţională 
a acestora. Informaţia a fost pregătită de 
către Scurtu Anatolie, student în anul II 
de studii, al facultăţii Finanţe.

În vederea informării și implicării în 
problematica dată a fost organizat un 
joc interactive numit: “Recunoaște Tri-
colorul” în urma căruia studentul anului 
III, Chiţanu Adrian s-a dovedit a fi  cel mai 
bun cunoscător al drapelelor statelor lu-
mii și a fost menţionat din partea admi-
nistraţiei facultăţii Finanţe cu o diplomă 
de menţiune.

De asemenea, pentru contribuţie, 
prestanţă și implicare activă în organiza-
rea mesei rotunde cu genericul “Drape-
lul de Stat al Republicii Moldova” au fost 
menţionaţi din partea decanatului facul-
tăţii Finanţe cu Diplome de Merit, repre-
zentatul Biroului Sindical al Stundenţilor 
și Masteranzilor al Facultăţii

Finanţe, Oprea Dan, precum și stu-
dentul anului II al facultăţii Finanţe, Scur-
tu Anatolie.

La fi nalul mesei rotunde organizato-
rii evenimentului au îndemnat studenţii 
să se implice cît mai activ în viaţa social-
culturală a Republicii Moldova, să parti-
ciple în activităţile economico-știinţifi ce 
și social-istorice organizate de activul fa-
cultăţii Finanţe, precum și să promoveze 
Simbolica de Stat a Republicii Moldova.

Dan OPREA,

Președintele BSSMFF

Site-urile de socializare sunt cele mai 

utilizate de moldoveni. Adevărul s-a con-

fi rmat ofi cial în cadrul celei de-a doua edi-

ţii a conferinţei internaţionale de publici-

tate online, ADWEB 2012. Speakeri din 

Moldova, România, Rusia, Ucraina, SUA 

și Marea Britanie au prezentat ultime-

le tendinţe și cele mai inovative idei de 

publicitate pe internet, iar studenţii mai 

șmecheri de la marketing și-au permis să 

„evadeze” motivat de la ore pentru a se 

inspira timp de o zi din experienţa AS-ilor 

în publicitatea on-line.

 
“Cel mai vizitat site în Moldova este od-

noklassniki.ru, apoi urmează mail.ru, 999.
md, protv.md, point.md, unimedia.md” este 
statistica ofi cială, făcută publică  la ADWEB 

2012. 

Reprezentantul Magenta Consulting, 
Dumitru Slonovschi, a adus și alte date pre-
cum că, internauţii, în mediu, citesc 4 cărţi 
pe an. Ne permitem să credem că unii din-
tre ei le și scriu.Asta dacă ajungem să cal-
culăm și să însumăm mesajele trimise zilnic 
on-line. Unii ajung la romane veritabile, cu 
trecere din virtual în real. Or,  6% dintre mol-
doveni au ajuns să-și găsească jumătatea cu 
ajutorul reţelelor de socializare odnoklass-
niki.ru și facebook.com.

Magenta Consulting, a expus un sondaj 
efectuat pe un eșantion de 3000 de respon-
denţi din 125 localităţi urbane, cât și rurale.

Penetrarea internetului în Moldova este 
de 44%. 56% în mediu urban și 34% în me-
diu rural. În Chișinău 61% din respondenţi 

utilizează internetul. Site-urile de socializare 
sunt cele mai utilizate de moldoveni, 85% 
din cei intervievaţi comunică. Urmează în 
top - motoarele de căutare, Youtube și al-
tele.

Reprezentantul agenţiei de publicitate 
Alkasar, Rusia, Elena Dvoreţkaia a menţio-
nat:  “așteptările noastre sunt foarte mari, 
deoarece experienţa acumulată anul trecut 
a fost pozitivă și a stârnit o avalanșă de emo-
ţii pe piaţa publicităţii. Eu sunt sigură ca și în 
acest an totul va fi  mult mai bine.”

Igor Oganesean de la Gazprom Media 
Digital a avut o prezentare amplă și foarte 
interesantă despre contentul video și mo-
dalităţile de a face o campanie publicitară 
reușită. A clasifi cat publicitatea-video în 
mai multe categorii, exemplifi cându-le pe 
fi ecare dintre acestea. Iar prezentarea a în-
cheiat-o cu fraza:”Contentul-video este un 
generator de emoţii”.

Victoria SAMOHIN

” Nu-mi place când masteranzii sunt numiţi studenţi! 
Fiind deja cu o treaptă mai sus de licenţă, ei merită 

a fi  trataţi în modul corespunzător” 
Interviu cu Angela Casian, directorul Școlii Masterale de Excelenţă 
în Economie și Business

Masa rotundă consacrată Zilei Naţionale 
a Drapelului de Stat organizată de către 

activul facultăţii Finanţe

Publicitatea online discutată în cadrul ADWEB 2012 
Și tu, ai cont pe odnoklasniki?
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La 7-8 aprilie 2012 în incinta ASEM a 
avut loc Teleconferință internațională a ti-
nerilor cercetători: “Crearea Societății Con-
știinţei” la care au participat 33 de tineri 
cercetători în domeniul  Societăţii Conști-
inţei și oaspeți de onoare de la universită-
ţile din Chișinău, București, Iași, Chicago. 

Teleconferința a fost deschisă de că-
tre profesorul Radu MIHALCEA din Chi-
cago, Doctor Honoris Causa al ASEM, , 
profesorii Ion IVAN, Cristian CIUREA de 
la ASE București Ioan ANDONE de la Uni-
versitatea „Al.I.Cuza” din Iași Printre par-
ticipant s-au numărat studenţi din anul 
I si II, masteranzi și doctoranzi de la uni-
versităţile menţionate. Tematicile au fost 
dintre cele mai diverse și interesante. 

“Prima Teleconferință internațio-
nală a tinerilor cercetători „Crearea So-
cietăţii Conștiinţei” a fost un real succes 
și a început să fi e pregătită din timp - din 
octombrie 2011, când discipolii mei, ti-
nerii cercetători cu experienţe acumula-
te la Confi renţa Internaţională a Tinerilor 
Cercetători din anul trecut - Mihaela 
Onofraș, Xenia Eriomenco și Constantin 
Plămădeală, studenți de la facultățile REI 
și BAA, au acceptat ideea de a petrece 
un for aparte -Teleconferinţa din anul 
acesta. Am sufl ecat mînecele și i-am pro-
vocat la cecetare și pe colegii lor mai ti-
neri - studenţii facultăţii „Business și ad-
minisrarea afacerilor”. S-au adunat deci 
60 de tineri entuziaști ai creării Societăţii 
Conștiinţei, cea mai progresistă societa-
te a Terrei, la care vom ajunge deja în anii 
2019 - 2035.” menţionează organizatorul 

acestei Teleconferinţe , domnul Dumi-

tru TODOROI.
La rândul său Ioan ANDONE, Șeful 

Direcţiei de Cercetare „Sisteme Inteli-
gente în economie” de la Universitatea 
„Al. I. Cuza” din Iași s-a arătat impresionat 
de calitatea lucrărilor de la ASE și ASEM: 
„Acest fapt care ne încurajează să parti-
cipăm pe viitor cu mai mulţi doctoranzi 
la acest eveniment, cu valoare, prin lu-
crărilor pe o tematică actuală și ardenţă, 
foarte importantă nu numai pentru do-
meniul informaticii ci și pentru celelalte 
domenii adiacente (psihologie, fi losofi e, 

psihopedagogie, economie, manage-
ment, marketing , psihologie cognitiva, 
semiotica, hermeneutica.”

OPINII ALE STUDENŢILOR:

Alina Carauș, anul I , BA-11F:
„Este pentru prima dată când parti-

cip la o teleconferinţă. Am rămas impre-
sionată, am afl at o mulțime de lucruri 
noi, pe care, probabil nu aș avea timp să 
le citesc în viața cotidiană.Timpul consa-
crat acestui schimb de informații a fost 
productiv și interesant.”

Eriomenco Xenia, anul II , EMREI 

104 
„Încă de la început am fost foarte 

încântată de tema mea pentru conferin-
ţă ‘‘Spirituality of Natural and Artifi cial 
Intelligence”. Pe parcursul cercetării am 
adunat foarte multă informație intere-
santă și mi-am lărgit orizonturile. Am 
interacționat cu muți studenți și pot 
spune că sunt mulțumită de rezultate.” 

Victoria Manole, T 116 
„Pot să afi rm că am trăit o experienţă 

în domeniul cercetării efectuate. Am vă-

zut cum se face o videoconferinţă „ade-
vărată”. Au fost și critici, care m-au făcut 
să înţeleg că mai am de lucrat asupra 
mea.” 

Ana Copacinschi, anul I A111 

„Mi-au plăcut cercetările efectuate. 
A fost foarte interesant, îmi pare bine 
că am participat și eu cu colega mea de 
grupa Petric Veronica ( gr.A 111, anul I 
). Am acumulat un bagaj imens de in-
formaţii care în viitor ne va fi  de folos. Îi 
mulţumesc din sufl et Domnului TODO-
ROI care ne-a îndemnat să participăm și 
ne-a susţinut pe tot parcursul pregătirii” 

Constantin Plămădeală , anul II , 

BAA 
„În timpul teleconferinței care a avut 

loc între ASEM, ASE, UAIC si UIC nu doar 
am demonstrat schimb de diferite pă-
reri, critici, informații interesante și utile 
din domeniul economiei și al informa-
ticii dar și am creat un pod al prieteniei 
între Chișinău și București, între Chișinău 
și Iași,între Chișinău și Chicago”

Victor Vataman, gr. A-111 „Ceea ce 
părea greu și imposibil de realizat de la 
început, la sfîrșit părea ușor și simplu, 
acest fapt s-a datorat dorinței arzătoare 
de a ne atinge scopul propus și sârguinței 
studenților, și desigur, graţie ajutorului 
Domnului Profesor Dumitru Todoroi, că-
ruia ii mulţumim pentru susţinere.”

Mihaela ONOFRAȘ

Societatea Conștiinţei – mai aproape prin teleconferinţe

Catedra de Limbi Moderne de Afa-
ceri ASEM în colaborare cu IREX-Moldo-
va, Consiliile Americane pentru Învăţă-
mânt Internaţional, Alianţa Franceză din 
Moldova, Reţeaua Internaţională iEARN, 
au implementat Proiectul Conferinţa 
Internaţională “Teaching Foreign Lan-
guages for Specifi c Purposes in the 21st 
Century” (Predarea Limbilor Străine de 
Specialitate în Secolul XXI) în data de 7 
aprilie 2012.

Îniţiatorii și coordonatorii eveni-
mentului au fost Gheorghe Moldovanu, 
Doctor Habilitat, șeful catedrei de Limbi 
Moderne de Afaceri ASEM și Daniela 
Munca-Aftenev, lector superior ASEM, 
director executiv AO ACTR-ACCELS. 
Echipa de coordonare a mai fost alcă-
tuită din următorii membri: Svetlana 
DRĂGANCEA, dr., conf. univ, responsabil 
de secţia francofon, Parascovia GROZAV, 
lect. sup. univ. ASEM, Sergiu VASILACHE, 
lect. sup. univ. ASEM, Luminiţa DIACO-
NU, lect. univ. ASEM, Olga MOROZAN, 
reprezentant ACCESS Moldova și Olga 
BUREVSCHI, director interimar al Centru-
lui Linvistic American. 

Din comitetul știinţifi c al conferinţei 
au făcut parte Ana BONDARENCO, pro-
fesor universitar, doctor habilitat (Uni-
versitatea de Stat din Moldova), Vladimir 
GUȚU, profesor universitar, doctor habi-
litat (Universitatea de Stat din Moldova), 
Galina BURDENIUC, profesor universitar, 
doctor habilitat (Institutul de Formare 
Continuă, Moldova), Corina LASCU CILI-
ANU, profesor universitar, doctor (Aca-
demia de Studii Economice București, 
România), Sanda-Maria ARDELEANU, 

profesor universitar, doctor (Universita-
tea ”Ștefan cel Mare”, Suceava, România) 
și Ion MANOLI, profesor universitar, doc-
tor habilitat (Universitatea Liberă Inter-
naţională din Moldova). 

Distinșii membri ai ședinţei în plen 
au fost Cornel Guţu, conferenţiar univer-
sitar, prorector cu activitate știinţifi că și 
relaţii externe, Loreta Handrabura, vice-
ministru, Ministerul Educaţiei al Repu-
blicii Moldova, Natalia Dubencu, Coor-
donator proiecte, IREX Moldova, David 
Jesse, Director genral al Consiliilor Ame-
ricane pentru Învăţămînt Internaţional, 
Moldova și Marion Cassou, responsabil 
de comunicare în cadrul Alianţei France-
ze din Moldova. 

Eveniemntul a debutat cu prezentări-
le coordonatorului de proiect Gheorghe 
Moldovanu, profesor universitar, doctor 
habilitat, ASEM, care a vorbit despre pre-
darea/învăţarea limbajelor de specialita-
te din perspectiva acţională și a Corina 
Cilianu Lascu, profesor universitar, doc-
tor, ASE București care s-a axat pe per-
spectiva acţională în predarea/învăţarea 
limbajului economic: obiective, strategii, 
rezultate. Moderatorul evenimentului 
a fost doamna A. Bondarenco, profesor 
universitar, doctor habilitat, USM. 

Eveniemntul a fost posibil datorită 
contribuţiei fi nanciare și logistic ale IREX 
Moldova, Academiei de Studii Econo-
mice din Moldova, Academiei de Studii 
Economice București, România, Consi-
liilor Americane din Moldova, Alianţei 
Franceze din Moldova și a Companiei 
AquaUniqa. 

Luând în consideraţie faptul că în 

secolul XXI limbile moderne sunt pre-
date cu specifi cul specialităţilor pe care 
studenţii le studiază la diferite instituţii 
de învăţământ și apoi le utilizează în 
practică în câmpul muncii, conferinţa in-
ternaţională organizată de echipa ASEM 
și-a propus să aducă o inovaţie în dome-
niul predării limbilor străine în Republica 
Moldova, și anume să se axeze pe per-
spectiva acţională în contextul Cadrului 
European de predarea a limbajelor de 
specialitate. 

Sesiunea în plen a fost urmată de 
atelierele din 6 secţiuni tematice în 
cadrul cărora au prezentat rapoartele 
profesorii universitari și cercetătorii din 
domeniul predării limbilor moderne. 
Printre tematicile atelierilor se numără: 
opţiuni metodologice pentru predarea/
învăţarea limbajelor de specialitate, uti-
lizarea tehnologiilor informaţionale și 
de comunicare în procesul de predare/
învăţare a limbajelor de specialitate, 

dimensiunea lingvistică și psihopeda-
gogică a predării/învăţării limbajelor de 
specialitate, componenta terminologică 
și sociolingvistică în predarea/învăţarea 
limbajelor de specialitate, traducerea 
specializată, fi nalităţi, competenţe și ti-
puri de evaluare și abordarea transdisci-
plinară în predarea/învăţarea limbajelor 
de specialitate. 

La eveniment au participat peste 
120 de cadre didactice, profesori univer-
sitari și cercetători în domeniul educa-
ţiei din Republica Moldova (inclusiv din 
regiunea transnistreană), Ucraina, Ru-
sia, SUA și România. Evenimentul a fost 
gestionat de o echipă alcătuită din 8 vo-
luntari, studenţi ASEM în anul II și III care 
studiază limbile moderne de specialitate 
la Catedra de Limbi Moderne de Afaceri. 

Mai multe detalii despre eveniment 
puteţi afl a pe blogul ofi cial al conferinţei

http://conferintaasem.wordpress.
com/

La 4 mai curent a avut 
loc Şedinţa festivă a 
Senatului Academiei 
de Studii Economice 
din Moldova la care 

Serghei Evstratiev s-a 
învrednicit de titlul 
onorifi c de Doctor 
Honoris Causa al 

ASEM. În numărul 
viitor al ziarului 
citiţi un material 

amplu despre acest 
eveniment.

Predarea Limbilor Străine de Specialitate în secolul XXI
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Proiectul FE “BigLife” SRL a luat start 
în anul 2005, când proiectul ECONET era 
în căutarea școlilor de lansare. Prime-
le instituţii au fost selectate cu acordul 
directorilor și Ministerului Educaţiei al 
Moldovei în 3 colegii: Colegiul Naţional 
de Comerţ al ASEM, Colegiul Financiar 
Bancar din Chișinău, Colegiul de Infor-
matică din Chișinău. 

Cum sunt implicati elevii in aceste 

fi rme de exercitii? În fi rmele de exerciţiu 
se creează, pe cât posibil, interconexiu-
nile cele mai apropiate de realitate care 
se stabilesc între oameni, în cursul des-
fășurării diferitelor tipuri de activităţi 
specifi ce procesului de producţie sau 
prestare a serviciilor dintr-o companie. 
Elevii obţin cunoștinţe de la diverse dis-
cipline și de identifi care a potenţialului 
propriu.

Marcela Cojocaru, studentă în anul IV 
la medicină este printre cei 61 de volun-
tari selectaţi anul acesta de către Centrul 
de Politici și Analize în Sănătate pentru 
realizarea proiectului PAS. Tinerii merg 
în instituţii de învăţământ universitar și 
preuniversitar să vorbească publicului 
despre simptomatologia, diagnosticul, 
profi laxia și tratamentul tuberculozei. 
Marcelei i-a picat să vorbească despre 
tuberculoză și elevilor de la Colegiul Na-
ţional de Comerţ din Chișinău.

«După ce am fost instruiţi cum să pre-
zentăm informaţia, am mers să vorbim cu 
administraţia instituţiilor la care am fost 
repartizaţi, ca să ne permită să ţinem lecţia 
în faţa studenţilor și să ne ajute cu organi-
zarea. Apoi, la ora stabilită mergem acolo, 
vorbim, prezentăm un fi lm, răspundem la 
întrebări » - spune Marcela inspirată de pri-
ma ei experienţă «didactică».

Studenta, împreună cu colega ei, 
Cristina știu totul despre această boală. 
Fetele au trecut déjà cursul de ftizio-
pulmonologie și au urmat și practica la 
acest capitol. Ele cred că Moldova e pri-
ma în lista ţărilor europene după numă-
rul de bolnavi de TBC din cauza sărăciei 
dar și a nepăsării :

„Profesorii ne aduc și nouă cazul 
unui student la medicină, care deși a tre-
cut cursul respectiv, a neglijat simpto-
mele, crezând că are o banală bronșită. 
Cazul lui a sfârșit tragic și e dovadă că 
„oricui i se poate întâmpla”. Cu cât mai 
mult se tergiversează adresarea la medic 
și analizele, cu atât poate fi  mai grav sau 
chiar fatal”.

Elevii instituţiei au dat dovadă de 
interes și au fost receptivi la informaţia 
adusă de colegii lor – fără câţiva ani me-
dici. Ei au pus întrebări și au participat 
activ la discuţii.

„Noi am tot povestit despre tubercu-
loza pulmonară, că e cea mai frecventă 
și cea mai periculoasă, dar aproape în 

Târgul Naţional al Firmelor de Exerciţiu
Participarea la Târgul Naţional al Fir-

melor de Exerciţiu din acest an a avut 
loc la CIE MOLDEXPO din Chișinău și s-a 
desfășurat în mai multe etape.

La fi nele târgului s-au înmânat pre-
miile pentru rezultatele obţinute. FE „Bi-
gLife” SRL a reușit să obţină două premii 
pentru concursul Cea mai bună prezen-
tare PPT – locul III  ; și Cel mai bun pro-
molter – locul I. De asemenea ca rezultat 
reprezentativ al târgului poate fi  catalo-
gat numărul mare de tranzacţii atât cu 
persoane juridice cât și fi zice, precum și 
comunicarea între angajaţii fi rmelor, dar 
și consolidarea echipei BigLife SRL.

Ce au invatat nou elevii în acest 
proiect? La această întrebare a răspuns 
Andrian BĂLUŢEL, manager general FE 
„BigLife” SRL: «Am învăţat cum să lu-
crez productiv în echipă, să valorifi c 
potenţialul fi ecărei persoana-angajat în 
cadrul fi rmei, să redau un vector corect 
eforturilor acestora, să motivez perso-

nalul și pe mine însumi. Am acumulat 
cunoștinţe, care nu se însușesc la lecţiile 
teoretice, precum: întocmirea corectă și 
circuitul documentaţiei, comunicarea de 
afaceri, întocmirea și designul tipărituri-
lor, business-planul, stabilirea obiecti-
velor operaţionale, tactice și strategice, 

stabilirea relaţiilor cu partenerii (alte fi r-
me de exerciţiu), participarea la târguri 
naţionale și internaţionale, întocmirea 
facturilor și efectuarea tranzacţiilor.

Natalia LAZAREV,

 coordonatorul principal 

al FE din CNC

Poezia este arta de a face să intre ma-
rea într-un pahar. Poezia este trandafi rul 
ce crește în potir de aur, sufl etul frumos. 
Poezia este o oglindă care face frumos 
ceea ce este deformat. Poezia este încar-
narea unei emoţii într-un limbaj. Poezia 
este spunerea Fiinţei... este fondarea ei 
prin cuvânt. Poezia este chipul sufl etului.

 În perioada 24-30 martie, numită și 
săptămâna limbii franceze, Colegiul Naţi-
onal de Comerţ împreună cu Casa Cunoș-
tinţelor din Chișinău au organizat un con-
curs de poezie cu genericul ,,Poezia este 
creaţia ritmică a frumuseţii în cuvinte”. 

Elevii CNC împreună cu profesori ca 
Galina Mîrza, Marcelina Balecă, Svetlana 
Manuil etc., au asistat la un adevărat festi-
val al poeziei francofone. Iubitorii creaţiei 
franceze ne-au delectat cu versuri pline 
de farmec demonstrând astfel toată ar-
doarea sufl etului însetat de frumos.

Întrunind sufl ete dornice de frumos și 
artă, festivitatea a fost moderată de Dori-

na Moraru și Nicoleta Jalba, care impreu-
na cu organizatoarea acestui eveniment 
dna Svetlana Manuil au adus la cunoștinţa 
publicului informaţii utile și interesante, și 
i-au motivat pe cei prezenţi să participe, și 
să susţină concurenţii.

Juriul a fost unul obiectiv reprezentat 
de: Radu Zgardan, Maryse și Bernard De-
gallaix, și invitaţii noștri de onoare.

Împreună au avut o misiune foarte 
grea, de a alege dintre participanţi pe cei 
mai buni în funcţie de algoritmul următor: 
expresivitatea, dicţia si presenţa scenică. 

Am avut chiar și o surpriză plăcută din 
partea elevei CON-113, Livia Ţîbîrnă, care 
a recitat o creaţie proprie, ce a emoţionat 
profund juriu și astfel devenind câștigă-
toarea anului 2012. Fire poetică și sensibi-
lă a știut să transmită cel mai bine emoţiile 
și trăirile eului liric spectatorului.

Mulţumiri aducem sponsorilor: orga-
nizaţia “Amis sans frontieres”, APFM și Ma-
ison de Savoirs.

Întelepciunea vine odată cu învă-
ţătura. Aceasta au demonstrat-o ele-
vii Colegiului Național de Comerț al 
ASEM la data de 29 martie curent în 
cadrul concursului erudiților ”Robin-
go”, găzduit de Casa Cunoștințelor din 
Chișinău. Competiția s-a desfășurat 
între 2 echipe: ”Les Phrancophiles” și 
”Les Gaulois”, fi ecare a câte 7 membri 
iubitori ai culturii și civilizației franceze.

Odată cu anunțarea concursului, 
s-au selectat cei mai buni elevi, s-au 
format echipele și s-au ales căpitanii. 
În timpul competiției, fiecare din cele 
două echipe a avut la dispoziție câte 
o lampă eletrică cu ajutorul căreia au 
dat de știre că sunt pregătiți să răs-
pundă.

Dna Svetlana Manuil, organiza-
toarea concursului, a pus la încercare 
cunoștințele concurenților propunân-
du-le mai multe reprize, fi ecare repriză 
caracterizând un domeniu al civilizației 
franceze. În cadrul primei probe – ”Sa-
lutul”, echipele au dat dovadă de inge-
niozitate și creativitate, prezentându-
se într-un mod cât mai original posibil. 
Ordinea de prezentare a fost determi-
nată prin tragerea la sorți. Pe parcursul 
următoarelor reprize, participanții au 

răspuns la întrebări ce țin de domeni-
ile: ”Sărbători și tradiții franceze”, ”Li-
teratura franceză”, ”Pictura franceză”, 
dar și ”Românii - oameni de cultură ai 
Franței”. Aici, membrii echipelor au dat 
dovadă de pregătire serioasă, echipele 
concurând acerb și tensionat.

Cunoștințele concurenților au fost 
apreciate de un juriu competent și 
obiectiv, alcătuit din Esther Ntamack, 
Radu Zgardan și Daniela Papuc și invi-
tatul nostr special. În timp ce se făceau 
calculele, dna Svetlana Manuil, cu o de-
osebită iscusință, a animat publicul al-
cătuit din elevi și profesori cu întrebări 
interesante ce țin de civilizația Franței. 
În fi nal, bagajul de cunoștințe al celor 
prezenți a devenit mai bogat, iar ori-
zontul cultural - mai larg.

Conform rezultatelor fi nale, în-
vingătoare a fost echipa ”Les gaulois”. 
Ambele echipe au primit diplome și 
premii, iar juriul le-a urat mult succes și 
să evolueze în continuare.

Concursul a fost organizat la un 
nivel foarte înalt, și asta inclusiv da-
torită dnei Svetlana Manuil căreia îi 
mulțumim din sufl et pentru momen-
tele de neuitat petrecute pe parcursul 
competiției.

Elevii CNC au afl at 
ce înseamnă tuberculoza
„Mai bine timp de o oră să auzi, decât o dată să vezi” – adevăr valabil pentru 

orice grozăvie. Și așa cum tuberculoza e o mare grozăvie, fenomenul de răs-

pândire a căreia plasează Moldova pe primul loc într-un top european la acest 

capitol, elevii CNC au fost informaţi în detalii despre boala care mai e numită a 

sărăciei. S-a întâmplat în cadrul proiectului: „Oprim tuberculoza în timpul ge-

neraţiei noastre”, care prevede ca mai mulţi studenţi voluntari de la Universi-

tatea de Medicină să meargă prin licee, colegii și universităţi ca să vorbească 

tinerilor despre tuberculoză. 

toate clasele ascultătorii aveau întrebări 
ce ţin de formele extrapulmonare și cum 
se manifestă ele (care sunt foarte rare și 
nu sunt contagioase pentru cei din jur). 
Am fost întrebaţi și despre primul caz de 
tbc în Republica Moldova, la care nu am 
știut raspuns J; despre reacţiile adverse 
ale probei Mantoux; dacă fumatul duce 
direct la tbc?

Unii, inspiraţi de emisiunile TV, ne-
au întrebat și dacă e adevărat că carnea 
de câine sau untura de bursuc tratează 
tbc (NU e adevărat); dacă te poţi molipsi 
de la cadavru sau dacă prezintă pericol 
apartamentul în care a trăit un bolnav 
de tuberculoza?”, specifi că Marcela Co-
jocaru.

Amintim că statistica la capitolul 
TBC în Moldova este mai mult decât 
alarmantă. Fiecare al 12-lea bolnav de 
tuberculoză din Moldova este minor, 
iar numărul infectaților este în continuă 
creștere.

Principala sursă de îmbolnăvire a 
copiilor sunt adulţii netrataţi. Legea din 
ţara noastră obligă autorităţile să-i le-
cuiască pe bolnavii de tuberculoză, fi e 
și prin constrângere dacă este cazul. În 
realitate, aceasta însă nu se aplică. Mulţi 
dintre bolnavi refuză internarea din cau-
za termenului de tratament, care poate 
dura de la trei până la șase luni.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii tra-
ge un semnal de alarmă. Fiecare bolnav 
de tuberculoză netratată poate molipsi 
anual de la 10 la 15 persoane. Nu întâm-
plător numită boala sărăciei, principale-
le cauze care duc la apariţia tuberculozei 
sunt alimentaţia proastă și condiţiile ina-
decvate de trai. Maladia se manifestă cel 
mai frecvent prin tusă seacă, ce durează 
mai mult de trei săptămâni, febră, pier-
deri în greutate și oboseală. 

Cor. «CE»

Poezia este creaţia ritmică 
a frumuseţii în cuvinte

Concursul erudiţior “Robingo”
„Înţelepciunea nu este produsul școlarizării, ci al încercării 

de o viață pentru a o căpăta”. Albert Einstein
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La începutul lunii mai curent a plecat 
dintre noi Boris Melnic, personalitate no-
torie în mediul academic din Republica 
Moldova. Dl Boris Melnic circa 20 de ani 
a îndeplinit funcţia de rector al Universi-
tăţii de Stat din Moldova pe timpul când 
mulţi actuali profesori la ASEM își făceau 
studiile la USM. Afl ându-se în funcţia de 
rector al USM el a acordat multă atenţie 
dezvoltării facultăţilor de economie, în 
baza cărora ulterior a fost creată ASEM, 
a menifestat o giijă părintească faţă de 
tinerii care studiau la aceste facultăţi, 
aducâd o mare contribuţie la constitu-
irea intelectualităţii economice. După 
fondarea ASEM, el a continuat să sprijine 
noua instituţie de învăţămînt. În 1996, 
academicianul Boris Melnic s-a învredni-
cit de titlul onorifi c Doctor Honoris Causa 
al ASEM.

Boris Melnic s-a născut la 11 februa-
rie 1928 în satul Briceni, raionul Dondu-
șeni. În 1951 a absolvit Institutul Peda-
gogic, la specialitatea “Știinţe naturale 
și chimie”. În anii 1952-55 învaţă la doc-
torantura de pe lângă Catedra de Biolo-
gie. După terminarea doctoranturii, este 
numit lector superior la Catedra de Ana-
tomie și Fiziologie și decan al Facultăţii 
de Educaţie Fizică. În anul 1957 Domnia 
sa se învrednicește de titlul de doctor în 
biologie. Tot în 1957 este numit docent 
la Catedra de Anatomie și Fiziologie a 
Animalelor a Institutului Pedagogic. La 
24 august 1960 Comisia Superioară de 
Atestare a fostei URSS i-a confi rmat dlui 
Boris Melnic titlul didactic de docent. În 
1962 este reales în funcţia de decan al 
Facultăţii de Educaţie Fizică la Universita-
tea de Stat din Moldova. La 17 noiembrie 
1964 este numit prorector pentru studii 
la Universitate. La 7 mai 1967 Boris Mel-
nic este numit prin transfer în funcţia 
de prorector pentru știinţă, iar la 12 mai 
1968 – rector interimar al Universităţii. 
Concomitent Domnia sa este ales șef al 
Catedrei de Fiziologie a Omului și Anima-
lelor. Pe 1 octombrie 1971, prin hotărâ-
rea Comisiei Superioare de Atestare, dlui 
Boris Melnic i se conferă gradul știinţifi c 
de doctor habilitat în biologie, iar în anul 
1972 prin hotărârea aceleiași comisii Bo-
ris Melnic se învrednicește de titlul de 

profesor universitar. La 27 decembrie 
1972 Adunarea Generală a Academiei de 
Știinţe a Moldovei l-a ales pe Boris Melnic 
membru corespondent al Academiei. La 
16 aprilie 1974, prin ordinul ministrului 
învăţământului public din Moldova, Boris 
Melnic este numit rector al Universităţii. 
La 6 decembrie 1988 a avut loc o ședinţă 
lărgită a Senatului Universităţii, în cadrul 
căreia dl Boris Melnic prin votare secretă 
a fost reales în postul de rector al USM pe 
un nou termen de 5 ani. Acestea au fost 
primele alegeri democratice din USM. De 
obicei rectorul era numit „de sus”. 

Pentru rezultatele bune și merite-
le deosebite în cercetările știinţifi ce i se 
conferă titlul de onoare „Om emerit în ști-
inţă”. În 1984 Adunarea Generală a Aca-
demiei de Știinţe din Moldova l-a ales pe 
Boris Melnic membru titular al Academi-
ei de Știinţe. Dotat cu o imensă energie în 
activitatea sa de savant și organizator al 
învăţământului universitar, Boris Melnic 
la 23 aprilie 1992 este numit în funcţie 
de Președinte al Comisiei Superioare de 
Atestare din Republica Moldova.

Academicianul Boris Melnic a publi-
cat peste 360 de lucrări, inclusiv 7 mo-
nografi i, 7 manuale și 6 cărţi didactice. 
Este autor al unei invenţii. A pregătit 24 
de doctori și doctori habilitaţi, inclusiv 
pentru Germania, Vietnam, Mali etc. Bo-
ris Melnic este Doctor Honoris Causa al 
Universităţii de Medicină «N. Testemiţea-
nu» (1994), al Universităţii Libere Inter-
naţionale din Moldova (1994) și al ASEM 

(1996). În anul 1995 prestigioasa culege-
re ce apare în SUA – «Who’s Who», în cea 
de a XIII-a ediţie a sa, l-a menţionat pe dl 
Boris Melnic drept «personalitate remar-
cabilă».

În anul 1996 Centrul Internaţional de 
Biografi i Cambridge (Anglia) l-a introdus 
pe academicianul Boris Melnic în Dicţiona-
rul internaţional al Biografi ilor oamenilor 
iluștri din lume. Tot în acest an dl Melnic 
a devenit Laureat al Premiului de Stat din 
Moldova în domeniul știinţei și tehnicii.

Boris Melnic a fost un prieten fi del al 
instituţiei noastre despre care avea doar 
cuvinte frumoase: “Am fost plăcut im-
presionat de atitudinea ASEM când mi-a 
fost oferit înaltul titlu de Doctor Honoris 
Causa al acestei instituţii. Am fost una 
dintre primele personalităţi care s-au în-
vrednicit de acest titlu și eu eram extra-
ordinar de bucuros și mândru. Am avut 
întotdeauna o atitudine extraordinară 
faţă de această instituţie de învăţământ. 
Ea a fost înfi inţată pe baza Facultăţilor de 
Economie și Economia Comerţului a Uni-
versităţii de Stat din Moldova pe timpul 
când eu eram rector. Personal am con-
tribuit la acest lucru (cu toate că puteam 
să fi u împotrivă), deoarece consideram 
și consider că ţara noastră are nevoie de 
o instituţie de învăţământ superior în 
domeniul economic cum este ASEM. De 
aceia am făcut tot posibilul și am contri-
buit cu ce am putut la organizarea aces-
tei instituţii, care cu timpul s-a dezvoltat 
extraordinar de bine și a ocupat un loc 
de frunte în instituţiile de învăţământ su-
perior din ţara noastră. În prezent ASEM 
este recunoscută nu numai în Republica 
Moldova, dar este foarte înalt apreciată și 
în alte ţări. Aceasta încă o dată vorbește 
despre faptul că a fost efectuat un proces 
extraordinar de necesar care nu numai 
a dus la pregătirea cadrelor în domeniul 
economiei de care avem strictă necesi-
tate, dar a format imaginea Moldovei în 
alte ţări. Consider că în prezent ASEM se 
dezvoltă dinamic. Are o conducere bine 
pregătită. Grigore Belostecinic, actualul 
rector al instituţiei este o personalitate 
energică. ASEM are perspective mari. 
Sper și pe viitor să ducă faima republicii 
noastre în toată lumea”.

Moartea academi-
cianului Andrei AN-

DRIEȘ (24.10.1933 

– 07.04.2012), Doctor 
Honoris Causa al ASEM, 
personalitate notorie și 
savant de talie mondială, 
reprezentant al generaţi-
ei de aur de fi zicieni, for-
mată în anii grei de după 
cel de-al Doilea Război 
Mondial, ne-a îndurerat 
profund. Fiind ales cel 
de al treilea președinte 

al Academiei de Știinţe a Moldovei în perioada zbuciumată 
a tranziţiei (1989-2004), a apărat cu demnitate și curaj inte-
resele cercetării naţionale și ale Academiei de Știinţe, care în 
repetate rînduri a fost ameninţată cu lichidarea ca urmare a 
unor reforme radicale, incompatibile cu sistemul nostru de 
cercetare. Fiind un Om al Cetăţii a păstrat intact patrimoniul 
spre care râvneau potentaţii puterii. A lăsat o operă știinţifi -
că vastă, recunoscută la nivel internaţional și materializată în 
sute de lucrări știinţifi ce, elaborări tehnologice. Cu sprijinul 
fi nanciar din Occident a fondat și a condus până în ultimele 
clipe ale vieţii Asociaţia RENAM care asigură cu servicii infor-
maţionale institutele de cercetare, universităţile și întreaga 
comunitate știinţifi că. Academicianul Andrei Andrieș a avut 
o activitate prodigioasă în calitate de membru al Prezidiului 
Comisiei Supreme de Atestare, iar ulterior al Comisiei de acre-
ditare a CNAA, acordând sprijin și căldură sufl etească cercetă-
torilor în diverse situaţii difi cile ale vieţii.

Meritele știinţifi ce deosebite ale academicianului Andrei 
Andrieș au fost larg recunoscute atât în Republica Moldova, 
cât și peste hotare. Laureat al Premiului de Stat al Republicii 
Moldova în domeniul știinţei și tehnicii, Om Emerit în știinţă 
din Republica Moldova, el a fost decorat cu Ordinul Repu-
blicii în 1996. Dumnealui a fost Membru Titular sau Membru 
de Onoare al mai multor centre academice de peste hotare, 
Doctor Honoris Causa al mai multor universităţi, inclusiv: 
Membru de Onoare al Academiei Române, al Academiei de 
Cosmonautică „K.Ţiolkovski” (Rusia), al Academiei Româno-
Americane de Arte și Știinţe din SUA; Membru Titular al Aca-
demiei Europene de Arte, Știinţe și Știinţe Socio-Umane din 
Franţa, al Academiei Inginerești a Federaţiei Ruse, al Acade-
miei Europene Centrale de Știinţă și Artă, al Academiei Ști-
inţifi ce Internaţionale „Viaţa Univers Natura” (Franţa); Doctor 
Honoris Causa al ASEM (în anul 2002), al Universităţii Adam 
Smith din SUA, al Academiei Internaţionale pentru Cultură 
și Știinţe Politice, al Universităţii din Banat (România), al Uni-
versităţii Ecologice din București ș.a.

Sincere condoleanţe familiei îndurerate, rudelor, colegi-
lor, tuturor celor care l-au cunoscut și l-au apreciat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Academia de Studii Economice din Moldova
ANUNŢĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA LOCURILOR VACANTE

Centrul de Cercetări Economice
Laboratorul „Analize, prognoze şi politici economice”

1. Şef-laborator 
Cerinţe obligatorii: 
Grad ştiinţifi c în economie (doctor habilitat sau doctor); 
Experienţă în activitate ştiinţifi că; 
Capacităţi analitice şi posedarea metodologiei şi instrumentarului 

analitic relevant, demonstrate prin lucrări ştiinţifi ce, etc.; 
Posedarea  obligatorie a limbii române; 
Posedarea la nivel avansat a unei limbi străine prezintă o prioritate; 
Abilităţi de lucru la calculator (Word, Excel, etc.).

2. Cercetător ştiinţifi c coordonator  
Cerinţe obligatorii: 
Grad ştiinţifi c în economie (doctor habilitat sau doctor); 
Experienţă în activitate ştiinţifi că; 
Capacităţi analitice şi posedarea metodologiei şi instrumentarului 

analitic relevant, demonstrate prin lucrări ştiinţifi ce, etc.; 

Posedarea  obligatorie a limbii române; 
Posedarea la nivel avansat a unei limbi străine prezintă o prioritate; 
Abilităţi de lucru la calculator (Word, Excel, etc.).

3. Cercetător ştiinţifi c
Cerinţe obligatorii: 
Diplomă de Master în domenii relevante; 
Capacităţi analitice bune; 
Posedarea  obligatorie a limbii române; 
Posedarea la nivel avansat a unei limbi străine prezintă o prioritate; 
Abilităţi de lucru la calculator (Word, Excel, etc.).

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

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să depună CV-ul 
şi copiile documentelor doveditoare la următoarea adresă:

Serviciul „Resurse Umane”, ofi ciul 503, ASEM,
Str. Bănulescu-Bodoni, 61, MD 2005, mun. Chişinău,

Relaţii la tel:  402 993, 402 705

Colectivul catedrei „Contabilita-
te”, ASEM, este alături de D-na Lilia 
Grigoroi, la durerea pricinuită de de-
cesul tatălui său,

VÎLCU GHEORGHE.

Dumnezeu să-i odihnească su-
fl etul bun și să-l așeze în lumea celor 
drepţi.

Sincere condoleanţe familiei 
sale.

Colectivul facultăţii de Con-
tabilitate, ASEM, exprimă sincere 
condoleanţe Dnei Lilia Grigoroi, șef 
catedră ,,Contabilitate” și familiei în-
durerate în legătură cu trecerea în 
nefi inţă a tatălui Dumneaei 

VÎLCU GHEORGHE.

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

ÎN MEMORIAM

Boris MELNIC Andrei ANDRIEȘ

S-au stins din viaţă doi Doctori Honoris Causa ai ASEM
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