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29 MAI, ZIUA SPORTULUI LA ASEM
A devenit deja o frumoasă tradiţie pentru Academia de Studii Eco-

nomice a Moldovei (ASEM) de a sărbători în fi ecare an Ziua sportului. 
În data de 29 mai la superbul Complex Sportiv al ASEM cei mai buni 
sportivi ai Academiei s-au întrunit la festivitatea de premiere, fi ind fe-
licitaţi de membri ai administraţiei ASEM și de conducători ai federaţi-
ilor de profi l. La festivitate au fost prezenţi oaspeţi de onoare, precum: 
Nicolae Ambrosi, reprezentantul Comitetului Naţional Olimpic din 
Republica Moldova, Victor Peicov, președintele Federaţiei de lupte li-
bere, Sergiu Busuioc, președintele Federaţiei de luptă naţională trân-
ta, Veaceslav Bulai, vicepreședintele Federaţiei de rugby, Svetalana 

Șevcenco maestru în sport al URSS la gimnastică sportivă, de 18 ori 
campioană a Moldovei.

(continuare în PAG. 45)

Rectorul ASEM, Grigore Beloste-
cinic și vice-rectorul Universităţii din 
Krems, Austria Dr. Karl Ennsfellner, 
au semnat vineri un memorandum 
de înţelegere pe o perioadă de doi 
ani. Scopul acestuia este de a crea o 
cooperare formală și de lungă durată 
între cele două universităţi, în ceea 
ce privește învăţământul trans-na-
ţional. În perspectivă se prevede in-
stituirea unor programe de masterat 
comune între cele două universităţi.

Memorandumul presupune in-
tenţia ambelor universităţi spre o 
colaborare fructuoasă în domeniul 
cercetării știinţifi ce, mobilităţii aca-
demice și publicarea articolelor ști-
inţifi ce în revistele de specialitate 
din ambele ţări. Cooperarea mai are 
la bază furnizarea serviciilor în do-
menii precum know-how academic, 
asigurarea calităţii manageriale și 
servicii de instruire.

În perspectivă, se preconizează 
iniţierea unor programe de masterat 
comune la managementul orientat 

spre export și managementul în tu-
rism și servicii de agrement. Absol-
venţii acestora vor primi diplome 
duble moldo-austriece. 

Universitatea din Krems s-a dez-
voltat rapid într-o instituţie cu renu-
me internaţional, având anual un 

efectiv de peste 1800 de studenţi 
din întreaga lume. Aici studenţii pot 
urma programe de licenţă și master 
în cadrul a trei școli: Școala de Bu-
siness, Școala de Știinţe Sociale și 
Școala de medicină. 

Corina MOROZAN

ASEM și Universitatea de Știinţe Aplicate 
din or. Krems, Austria 
au semnat un memorandum

În perioada 23-24 mai 2012 o 
delegaţie de profesori de la Acade-
mia de Studii Economice a Moldo-
vei (ASEM) au participat în or. Kiev 
(Ucraina) la Simpozionul internaţio-
nal cu genericul „Dezvoltarea social-
economică a Ucrainei şi Republicii 
Moldova în condiţiile globalizării”, 
organizat de Universitatea Naţiona-
lă de Comerţ şi Economie din Kiev 
(KNTEU) în parteneriat cu ASEM.

În deschiderea simpozionului au 
luat cuvântul rectorul ASEM, Grigo-
re Belostecinic, dr. hab., prof. univ., 
m.c. AŞM şi rectorul KNTEU Ana-
tolie Mazaraki, dr., prof. univ. acade-
mician, dar şi ambasadorul extraor-
dinar şi plenipotenţiar al Republicii 
Moldova în Ucraina, excelenţa sa, 
Ion Stăvilă.

În cadrul simpozionului au fost 
relevate şi dezbătute problemele co-

operării integraţioniste ale Republicii 
Moldova şi Ucrainei în domeniul eco-
nomic, s-a pus accentul pe prioritatea 
integrării în structurile europene ale 
ambelor ţări. A fost analizată proble-
matica atragerii investiţiilor străine 
şi aspectele proceselor investiţionale 
internaţionale, care se dezvoltă pe 
fundalul crizei economice mondiale, 
care ameninţă suveranitatea econo-
mică a ambelor ţări.

Orientarea Republicii Moldova şi 
a Ucrainei către modelul cooperării 
inovaţionale şi investiţionale nece-
sită o adaptare continuă a sistemelor 
economiilor naţionale la cerinţele in-
ternaţionale, precum şi schimbări ra-
dicale şi restructurarea potenţialului 
economic al ambelor ţări, o activizare 
a cooperării la nivel înalt concurenţial 
pe piaţa mondială globalizată.

Materialele Simpozionului inter-
naţional au fost publicate într-o ediţie 
specială graţie eforturilor comune a 
cadrelor universitare de la KNTEU şi 
ASEM.

Cor. „CE”

AZI STUDENT, MÂINE ANTREPRENOR, MAI UȘOR DACĂ 
TRECI PRIN JOCUL “INTREPRINZĂTORUL DE FIER”

 Concursul ,,Azi student, mâine antreprenor” a devinit 
o tradiţie pentru Academia de Studii Economice a 
Moldovei. Acum o saptamână s-a desfașurat a III-a ediție, 
care și de această dată a fost organizată de către decanul 
Facultății Business și Administrarea Afacerilor, Dna 
Angela Solcan. La bază concursului economic stă mini-
jocul antreprenorial  „ÎNTREPRINZĂTORUL DE FIER”. 

Ana Pavalache vine cu detalii în PAG. 3

ION SÂRBU, STUDENTUL PENTRU CARE PRACTICA… 
DEMULT A BĂTUT TEORIA

 Student la 49 de ani. Este vorba despre Ion Sârbu, 
student în anul I la Business și Administrarea Afacerii, tată 
a trei copii și „prin cumul”, om de afaceri. Le reușește pe 
toate sau… aproape pe toate, pentru că deși are o restanţă, 
nu se pierde cu fi rea. Despre colegi zice că “zubresc”, iar 
profesorii sunt ca degetele de la mână, toţi diferiţi. De 
curând a participat cu câţiva colegi de grupă la concursul 

“Azi student, mâine antreprenor”, organizat de BAA, unde a câștigat…”trei cărţi, două 
afi șe de anunţ și un pix”, dar până la urmă intenţia contează. La ASEM a venit să facă 
TOT. Corina Morozan a văzut dacă îi reuşeşte. 

Detalii în PAG. 7

ALEXEI CIOBANU: «INCUBATORUL DE AFACERI ESTE O ARIPĂ 
PROTECTOARE PENTRU CEI CARE VOR, DAR ÎNCĂ NU POT ZBURA»

 Incubatorul de Afaceri al Academiei de Studii Economice 
din Moldova organizează déjà  șase ani la rînd concursul “Idei 
de Afaceri” .Acest concurs oferă oportunitate studenţilor și 
masteranzilor ASEM să transforme ideile lor inovative  în 
afaceri reale. Cum puteţi participa și dezvolta o afacere în 
cadrul incubatorului afl aţi din experinţa relatată în interviul  cu 

unul dintre cei mai de succes antreprenori pe care i-a crescut ASEM-ul,  Alexei Ciobanu. 

Detalii în PAG. 8

DEZVOLTAREA SOCIAL-ECONOMICĂ 
A UCRAINEI ȘI REPUBLICII MOLDOVA  
ABORDATĂ ÎN CADRUL UNUI SIMPOZION

!
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La 4 mai, în Sala de lectură „Euge-
niu Hrișcev”, a avut loc ședinţa Sena-
tului ASEM consacrată conferirii titlu-
lui de Doctor Honoris Causa al ASEM, 
dlui Serghei Evstratiev, doctor, eco-
nomist emerit al Republicii Moldova.

Decizia de a conferi titlul de Doc-
tor Honoris Causa al ASEM lui Serghei 
Evstratiev a fost luată prin hotărârea 
Senatului ASEM din 14 martie 2012, 
la propunerea Consiliului Facultăţii 
de Economie Generală și Drept. 

În discursul său, rectorul ASEM, 
Grigore Belostecinic, a ţinut să sub-
linieze faptul că doctorul Serghei 
Evstratiev este un teoretician și prac-

tician al economiei bine cunoscut în 
Republica Moldova, fondator al pri-
mei Companii de trast din republică 
și al întâiului fond de investiţii, mem-
bru al Consiliului de coordonare al 
Uniunii Internaţionale a economiști-
lor, președinte al Fondului Internaţio-
nal de susţinere a antreprenoriatului 
(fi liala Moldovei).

Apologia tradiţională (laudatio) 
a ţinut-o Dorin Vaculovschi, decanul 
Facultăţii de Economie Generală și 
Drept. 

Serghei Evstratiev s-a născut la 
data de 10 mai 1937, în orașul Kagan 
(Uzbekistan). În 1960 a absolvit Fa-
cultatea de Economie a Universităţii 
de Stat din Chișinău. După doi ani 

de activitate în calitate de inginer la 
Institutul de proiectări al Institutului 
Consiliului Economiei Naţionale, dl 
Evstratiev devine „aspirant” al Insti-
tutului de Economie al Academiei de 
Știinţe a URSS.

Cariera sa profesională de eco-
nomist, Serghei Evstratiev o începe 
în 1965, după fi nalizarea studiilor 
în aspirantură: inginer superior la 
Combinatul de vinuri din Chișinău, 
inginer-șef al Laboratorului Central 
de Organizare Știinţifi că a Muncii a 
Ministerului Industriei Alimentare 
din RSSM, economist-șef al Fabricii 
de vinuri din Trușeni, constructor-șef 

pe economie al Biroului special de 
construcţie a sistemelor automatiza-
te de dirijare al Ministerului Industri-
ei Alimentare al URSS – acestea sunt 
posturile ocupate de dl Evstratiev pe 
parcursul perioadei 1965-1980.

În 1980 Serghei Evstratiev se lan-
sează în activitatea de cercetare știin-
ţifi că, devenind director al Centrului 
de Organizare Știinţifi că a Muncii și 
a direcţiei Ministerului Viticulturii și 
al Industriei Vinicole al RSSM. Din 
1987 până în 1990 ocupă postul de 
director al Centrului de Proiectare și 
Aplicare al Comitetului Agro-Indus-
trial de Stat al RSSM, ca mai apoi să 
devină director al fi rmei știinţifi ce și 
de producţie „Munca”.

Sâmbătă, 12 mai, Academia 

de Studii Economice din Moldova 

și-a deschis ușile pentru a doua 

oară în acest an. De data aceasta 

evenimentul a fost organizat pen-

tru toţi deţinătorii diplomei de li-

cenţă și doritori de a urma studiile 

la Ciclul ІІ Masterat.

Prezentarea programelor de 
masterat a fost efectuată de recto-
rul Academiei, Grigore Belostecinic. 
Acest eveniment a fost preconizat ca 
principala modalitate de promovare 
a Școlii Masterale, dar care deja al 
doilea an a eșuat, a declarat rectorul 
făcând referinţă la numărul de per-
soane adunate.

În cadrul prezentării au fost ex-
puse și cele zece programe noi de 
masterat care vor fi  introduse în 
oferta de învăţământ de la 1 sep-
tembrie anul curent. O altă noutate 
plăcută pentru viitorii masteranzi 
a fost concursul pentru studiile cu 

Uși deschise pentru masteranzi

fi nanţare bugetară. Probele de con-
curs reprezintă un test în formă scri-
să și conţine trei etape: disciplina 
de profi l, competenţa lingvistică și 

competenţa de utilizare a calculato-
rului.

Cristina COSTEŢCHI

Serghei Evstratiev, Doctor Honoris Causa al ASEM
Și la debutul tranziţiei la econo-

mia de piaţă din Republica Moldova 
îl găsim pe dl Evstratiev în fruntea 
schimbărilor economice. Astfel, el a 
participat nemijlocit în calitate de 
cofondator și președinte al primelor 
celor mai importante structuri orga-
nizatorice care au distrus vechea pro-
prietate de stat și au transformat în 
proprietari mii de cetăţeni, ai Repu-
blicii Moldova, de fondator și mem-
bru al Bursei de Valori din Moldova.

În 1993 el devine președinte 
al primei Companii Fiduciare din 
Republica Moldova „Comintent”, 
iar în 1994 este ales în calitate de 
președinte al primului fond de 
investiţii din Republica Mojdova 
„Agroinvest-prim”.

În calitatea sa de promotor ac-
tiv al reformelor economice Seghei 
Evstratiev participă la elaborarea Le-
gii „Cu privire la atreprenoriat și între-
prinderi” (1992), a decretului Preșe-
dintelui Republicii Moldova „Cu pri-
vire la proprietatea fi duciară” (nr.48, 
1994), și a decretului președintelui 
Republicii Moldova „Cu privire la for-
marea infrastructurii privatizării” (nr. 
50 1994), la pregătirea și publicarea 
culegerii „Piaţa hârtiilor de valoare a 
Republicii Moldova”.

Pe parcursul ultimilor 20 de ani 
dl Evstratiev se regăsește în calitate 
de Președinte al Fondului Interna-
ţional de Sprijin al Antreprenorilor, 
de redactor-șef al revistei „Capital”, 
Președinte al Asociaţiei obștești „Per-
sonalitate”, membru al consiliului 
„Uniunii Internaţionale a Economiș-
tilor”, Membru al consiliului Camerei 
de Comerţ și Industrie a Republicii 
Moldova, Membru plenipotenţiar al 
Academiei Internaţionale de Mana-
gement,

În calitatea de academician al 
academiei Internaţionale de Mana-
gement și de academician al Acade-
miei Internaţionale a Știinţelor Orga-
nizatorice, de membru al Consiliului 
Internaţional al Consiliului „Uniunea 
Internaţională a economiștilor” cu 

statut de Consultant General al Con-
siliului Economic și Social al ONU 
(New-York), contribuie în permanen-
ţă de ameliorarea imaginii internaţio-
nale a Republicii Moldova.

Serghei Evstratiev este autor 
a circa 52 de lucrări știinţifice și 
metodico-știinţifice. Cercetările 
efectuate au la bază elaborarea și 
fundamentarea teoretică a con-
ceptului de organizare știinţifică a 
muncii, management în condiţiile 
de tranziţie la o economie de piaţă. 
El a contribuit în mod activ la pre-
gătirea cadrelor calificate moderne. 
A pregătit cursul „12 lecţii de capi-
talism”. Este primul savant moldo-
vean care s-a învrednicit de onoa-
rea de a prezenta în cadrul Univer-
sităţii Harvard (SUA) lecţia cu tema 
„Mica Moldovă în lumea globală”.

Dl Evstratiev este și un bun prie-
ten al Academiei de Studii Economi-
ce din Moldova. Din 1994 înmânează 
anual, din mijloace personale, premii 
celor mai buni absolvenţii ai ASEM.

Până în prezent 28 personalităţi 
din domeniul știinţei, culturii, politi-
cii (11 din România, 6 din Republica 
Moldova, câte 3 din Statele Unite ale 
Americii și Germania, 2 din Polonia, 
câte 1 din Franţa, Italia și Bulgaria) 
s-au învrednicit de onorifi cul titlu 
Doctor Honoris Causa al ASEM. După 
cum urmează:

1995 – Nicolae N. CONSTANTI-
NESCU și Constantin BĂRBULESCU 
(ambii România)

1996 – Sergiu RĂDĂUŢAN și Boris 
MELNIC (ambii R. Moldova)

1997 – Delbert WEBER (SUA)
1998 – Petru SOLTAN (R. Moldova)
2000 – Nancy BELEK, Walley 

BACON (ambii SUA), Mircea CIUMA-
RA și Nicolae BELLI (ambii România)

2001 – Alban RICHARD (Franţa) 
2002 – Andrei ANDRIEȘ (R. Mol-

dova) și Joachim HENTZE (Germania) 
2004 – Radu MIHALCEA (Germa-

nia) și Dan POPESCU (România)
2005 – Piotr MARCINIAK (Polonia) 

și Valeriu IOAN-FRANC (România)
2006 – Gheorghe DUCA (R. Mol-

dova) și Ion Gheorghe ROȘCA (Româ-
nia)

2007 – Ion PETRESCU (România) 
și Domenico NETTI (Italia) 

2008 – Constantin OPREAN (Ro-
mânia)

2009 – Harry GEBHARDT (Germa-
nia)

2010 – Ionel BOSTAN (România), 
Veliciko ADAMOV (Bulgaria), Mugur 
ISĂRESCU (România) și Leszek BAL-
CEROWICZ (Polonia)

2012 – Serghei EVSTRATIEV (R. 
Moldova).

Andrei PRODAN
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Doriţi să afl aţi mai multe despre întreaga lume?

Sau poate să câștigaţi o excursie în Lituania?

Puteţi să o faceţi.

Pur și simplu faceţi clic pe http://md.mfa.lt și participaţi 

la testul despre Lituania.

Concursul este organizat de către Ambasada Republicii Lituania                                     

în Republica Moldova şi este dedicat celei de-a 20-a aniversări                                      
de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre cele două state.

Premiul cel Mare – călătoria în Lituania – este sponsorizat                                              
de către „Centrul TOC“
                                             

Săptămâna Francofoniei a fost mar-
cată la ASEM şi de către Catedra Limbi 
Moderne Aplicate. S-a întâmplat când 
Uniunea Francofonă  a sărbătorit  cea 
de-a  42-a aniversare a francofoniei şi a 
limbii franceze. Cu acest prilej, în incinta 
Academiei de Studii Economice, catedra 
„Limbi Moderne Aplicate”, secţia „Lim-
ba franceză”, a organizat şi  desfăşurat la 
27 martie dezbateri cu genericul” Cultu-
re qui cultive/ Cultura care cultivă.”

La acest eveniment au participat re-
prezentanţi ai diferitelor facultăţi cu in-
formaţii referioare la cultura generală şi 
individuală, cultura colectivă, cultura şi 
limba, cultura şi natura, cultura şi arta, 
cultura şi patrimoniul, diversitatea cultu-
rală în comunitatea umană, factorul cul-
tural în mondializare ş.a.

Participanţii şi-au expus  opiniile 
vis-a-vis de subiectele puse în dezbate-
re, însoţite de prezentări „Power Point”. 
Unii din studenţi  au prezentat şi fi lme de 
scurt metraj, montate cu forţele proprii. 
Un deosebit interes a provocat sondajul 
prezentat de studenta Gonciar Daniela 
(con 115), în care mai mulţi tineri de ori-
gine franceză s-au pronunţat referitor la  
semnifi caţia  cuvîntului „cultură”.

Cunoscînd  faptul că la secţia „Lim-
bă Franceză” există o tradiţie  frumoasă 
de a face teatru , o echipă  de studenţi 
din grupa con 112  s-au remarcat prin ta-
lentul lor actoricesc, jucînd cu implicare 
anumite scene-situaţii din viaţa cotidia-
nă, pronunţîndu-se astfel,  vis-a vis de 
educaţia tineretului şi generaţiei actuale.

Unii studenţi au dorit să se exprime 
referitor la unele subiecte abordate, prin 
recitarea poeziilor, reuşindu-le de mi-
nune să improvizeze şi să redeie multe 
emoţii.

Tot în cadrul zilelor francofone, stu-
denta anului II, a grupei FB-106, Arapu 
Laurenţia, sub conducerea profesoarei 
M. Maleavschi, a participat la concursul 
naţional  al cîntecului francez „Chantons 
,amis „ ediţia a IX-a, care s-a desfăşu-
rat pe data de 24 martie curent şi unde a 
fost premiată cu medalie, o diplomă de 

menţiune şi premiul „UNESCO”. Am 
avut placerea s-o auzim şi noi în cadrul 
evenimentului organizat, reuşindu-i să 
ne încînte auzul cu piesa Patriciei Kaas  
„Mon mec ὰ moi.”

Un viu interes a provocat expoziţia  
de postere cu genericul  „La francopho-
nie ὰ 42 ans.”  Peste 30 de lucrări efec-
tuate de studenţi,au conţinut informaţii 
referitoare la apariţia, evoluţia şi per-
spectivele Francophoniei ca fenomen 
socio-cultural de talie mondială. „A fi  
francofon” înseamnă a folosi o limbă co-
mună şi  a împărtăşi anumite valori pre-
cum: democraţia, libertatea, egalitatea.

A incheiat reuniunea şefa secţiei, 
Corduneanu Irina,  aducîndu-le mulţu-
miri studenţilor pentru participare acti-
vă, pentru initiaţivă, ingeniozitate, talent  
de care au dat dovadă , fapt pentru care 
trebuie să fi e susţinuti, încurajaţi şi pro-
movaţi.

La plecare, participanţii evenimentu-
lui au fost invitaţi să-şi aştearnă opiniile, 
sugestiile, propunerile în „Caietul de im-
presi”, practică ce a devenit tradiţie pen-
tru manifestările desfăşurate în cadrul 
secţiei „L.franceză”. 

Pe toată durata acestei activităţi ex-
tracurriculare atmosfera a fost plină de 
spiritul unei adevărate sărbători şi de bu-
nă-dispoziţie, atît a discipolilor, cît şi a 
stimaţilor profesori.

Pentru şansa de a trai asemenea clipe 
şi sentimente plăcute şi profunde, pentru 
efortul depus în organizarea acestor dez-
bateri, pentru receptivitatea de care au 
dat dovadă la ideile studenţilor,  le mul-
ţumim profesorilor de la catedra „Limbi 
Moderne Aplicate”  şi nutrim sinceră 
speranţă să mai participăm şi la alte eve-
nimente de acest gen, care au ca scop 
perpetuarea minunatelor tradiţii legate 
de  una din cele mai melodioase limbi în 
lume -limba franceză.

Andriana CIOBANU,
Irina ROTARU, 

studentele facultăţii „Contabili-
tate”,  gr.Con112

Dezbateri cu genericul 
„Cultura care cultivă”

Concursul ,,Azi student, mâine an-
treprenor” a devenit o tradiţie pentru 
Academia de Studii Economice a Moldo-
vei. Acum o săptămână să desfașurat a 
III-a ediție, care și de această dată a fost 
organizată de către decanul Facultății 
Business și Administrarea Afacerilor, 
Dna Angela Solcan. La baza concursului 
economic stă mini-jocul antreprenorial 
„ÎNTREPRINZĂTORUL DE FIER”. Datorită 
atmosferei sale dinamice și realiste, jocul 
se bucură de popularitate continuă în 
rândul tinerilor antreprenori.

Studenții, în mare parte din primul 
an de studii, au dat dovadă de multă 
ingeniozitate și  operativitate. Echipele, 
formate din 3-5 persoane, au dispus de 
o oră, timp în care au generat numeroa-
se idei de afaceri, cu potențial comer-
cial. Tema propusă pentru dezbateri a 
fost:,,Idei de afaceri în baza tehnologiilor 

si activităților inovative”. Participanții, 
timp de o oră au dezvoltat un model de 
afaceri, au determinat segmentul țintă, 
metodele de promovare a noului pro-
dus/serviciu au determinat factorii de 
succes, toate acestea fi ind prezentate pe 
un Power Point. Au urmat câte două în-
trebări din partea juriului. Este îmbucu-
rător faptul că echipele au generat idei 
ditre cele mai diverse, dar și realizabile.

1. Big Deal – Perceperea parfumuri-
lor cu ajutorul organelor de simț;

2. VERIGA – Software pentru analiza 
comportamentului consumatorului;

3. Winners – Aplicație pentru tele-
fonul mobil, de gestionare a aparatelor 
electrocasnice;

4. Money Fest – eGenerationFloor
5. INSIDER – Eyes scanninig
6. Creative – Acumulatoare de ener-

gie;

7. Profi ’s – Proiectarea hologramelor;
8. SHARP – Site: E-barter;
9. HIMERA – Site: fi nd.md;
10. Business Ladies – Generare de 

electricitate prin arderea deșeurilor;
11. Viitorul – Energie electric rege-

nerabilă, ieftină și ecologică;
12. Kron – Biotehnologie-produce-

rea de adaosuri alimentare;
Cei care au decis soarta echipelor 

enumerate mai sus au fost membrii ju-
riului, printre care se numară: Eugen 
Hristev, Gheorghe Țurcan, Ala Cotelnic, 
Lilia Covaș, Ludmila Stihi. În urma pre-
zentărilor au fost desemnate echipe-
le ciștigătoare: Locul I - echipa Profi `s, 
locul II - echipa Money Fest si locul III - 
Winners. Simpatia publicului - echipele 
Business Ladies si Creative.

Ana PAVALACHE

Azi student, mâine antreprenor, mai ușor 

dacă treci prin jocul “Întreprinzătorul de fi er”

În cele 3 minute rezervate prezen-
tării, universităţile s-au întrecut în a-și 
etala farmecul în faţa viitorilor studenţi, 
adunaţi în sala festivă a Liceului Teoretic 
„Petre Ștefănucă” din Ialoveni.

Unii reprezentanţi s-au isprăvit 
chiar mai repede.

„Vino la noi! Și la noi e bine!”
 „Universitatea de Stat din Moldova 

are istorie și experienţă de 65, ba chiar 
66 de ani. 14 000 de studenţi este nu-
mărul familiei USM la moment, iar 4000 
dintre ei absolvesc anul acesta...”- spu-
ne reprezentanta universităţii de stat.

„ASEM, în schimb, a reușit să devină 
cea mai prestigioasă instituţie de învăţă-
mânt economic în doar 20 de ani. Avem 
cea mai bogată bază tehnico-materială 

și 1001 posibilităţi de afi rmare extracur-
riculară. La noi puteţi absolvi 2 universi-
tăţi concomitent, una dintre care - fran-
ceză și puteţi iniţia propria afacere, la 
Incubatorul nostru de Afaceri” - remarcă 
la rândul ei Angela Solcan, Decanul celei 
mai solicitate facultăţi la ASEM, Busine-
ss și Administrare. Un pic deranjat de 
„prestigiul asumat de ASEM”, reprezen-
tantul UTM și-a luat imediat revanșa: „Nu 
știu de ce UTM e a treia în toate listele 
dacă, iată, absolvenţii noștri au cele mai 
mari șanse de angajare. La noi a fost nu 
demult Prim-ministrul în vizită și s-a mi-
nunat de inovaţiile studenţilor UTM-iști. 
Am realizat și un satelit, puteţi să-l vedeţi 
la expoziţia care continuă într-un cort 
mare din faţa universităţii....” 

Liceenii din Ialoveni faţă în faţă 

cu farmecul vieţii studenţești
Liceenii din anii terminali ai 7 licee din raionul Ialoveni s-au întâlnit pe 23 mai 

cu reprezentanţi ai mai multor universităţi din capitală pentru a se informa referi-

tor la ofertele de studii pentru anul curent. La întâlnirea liceenilor cu reprezentan-

ţii USM, ASEM, UTM, IRIM, UPS „Ion Creangă” ș.a. au participat și membrii unor 

organizaţii studenţești, care au încercat să-i convingă pe absolvenţii de licee, fără 

o vară studenţi, de importanţa voluntariatului și a activităţilor extracurriculare.

Vasile Cucereanu de la IRIM a venit 
să calmeze un pic spiritele: „În condiţiile 
în care învăţământul superior s-a trans-
format în unul de masă, până și univer-
sităţi precum Cambridge sau Oxford 
nu-ţi mai garantează angajarea sută 
la sută. Important e să alegi ceea ce te 
reprezintă și să fi i fl exibil într-o epocă a 
globalizării. Aceasta înseamnă câteva 
limbi străine și capacitatea de a învăţa 
să înveţi permanent.” 

Spre fi nalul prezentărilor univer-
sităţilor, Ion Sanduleac, profesorul de 
psihologie de la UPS „Ion Creangă” i-a 
motivat pe liceeni să vină la ei, „unde 
pe lângă specialitate înveţi și să fi i pe-
dagog, adică 2 în 1, cum ar fi ”, iar repre-
zentantul Universităţii de Criminologie 
a intrigat publicul cu meserii rupte din 
fi lmele cu Agata Cristi: „La noi înveţi să 
fi i „detectiv particular”, pază de corp și 
„de stat”.

Pe cât de serioasă a fost atitudinea 
universitarilor pe atât de importantă 
și cea a ong-iștilor în faţa liceenilor. Se 
pare că și AS-șii în materie de ong s-au 
grupat tot pe lângă universităţi. BEST 
excelează la UTM, AIESEC se descurcă 
bine-mersi cu economiștii de la ASEM. 
Se laudă că îi trimite cu regularitate la 
stagii peste hotare, îi învaţă să fi e lideri 
și să bată din palme ritmic, într-un mod 
aparte, un fel de marș al organizaţiei. 
MediaPoint, la rândul ei, cică e forte 
peste tot, dar s-a localizat la Casa Pre-
sei. Domnișoara care a prezentat Me-
diaPoint, Olga B.,  recunoaște: „Într-un 
an de voluntariat am învăţat mai multe 
decât în 4 ani de facultate”.

Tinerii activiști le-au mai spus licee-
nilor că Legea Voluntariatului adoptată 
de curând în RM permite ca experienţa 
de voluntariat să se înscrie în cartea de 
muncă - stagiu: „Ceea ce e foarte impor-
tant!” 

Victoria SAMOHIN
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Grigore Belostecinic, rectorul 

ASEM, doc. hab., prof. univ., mem-

bru corespondent al AȘM, în cu-
vântul său de salut a menţionat că 
succesele studenţilor ASEM pe arena 
naţională și internaţională au fost ob-
ţinute datorită lucrului perseverent al 
sportivilor și antrenorilor instituţiei. 
El le-a mulţumit pentru munca depu-
să și a asigurat asistenţa că pe viitor 
sportivii și profesorii lor se vor bucura 
de aceeași susţinere din partea con-
ducerii ASEM. 

Un rol benefi c pentru obţinerea 
rezultatelor pe arena naţională și in-
ternaţională a sportivilor Academiei 
au avut competiţiile desfășurate în 
cadrul Spartachiadei ASEM, la care 
au participat studenţii tuturor fa-
cultăţilor, care au concurat la patru 
probe de sport. Conform totalurilor, 
campionii ediţiei 2012 au devenit 
studenţii de la facultatea Finanţe (de-
can – Ludmila Cobzari; responsabil de 
lucrul sportiv – Daria Leviţchi), care au 
acumulat 60 de puncte. Pe locul doi 
s-au situat sportivii de la facultatea 
Economie Generală și Drept (decan 
– Dorin Vaculovschi; responsabil de lu-
crul sportiv – Valentina Feraru) cu 55 
de puncte, iar pe treapta a treia s-au 
clasat cei de la Business și Adminis-

trarea Afacerilor (decan – Angela 
Solcan; responsabil de lucrul sportiv – 
Nicolae Gorea), cu 53 de puncte la ac-
tiv. Pe următoarele locuri s-au clasat 
facultăţile de Contabilitate (44 punc-
te), Relaţii Economice Internaţionale 
(40 puncte) și Cibernetică, Statistică 
și Informatică Economică (38 puncte).

Anul acesta în premieră s-a desfă-
șurat și Spartachiada ASEM rezer-

vată angajaţilor instituţiei noastre 
la cinci probe: volei, tenis de masă, 
șah, joc de dame și badminton. Pe 
primul loc s-au situat profesorii și 
angajaţii de la Facultatea de Finanţe 
care au acumulat 35 puncte. Pe locul 
secund a terminat competiţia echipa 
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Cei mai buni sportivi 
ai ASEM

Prima ediţie a Zilei sportului 
la ASEM a avut loc în anul 2005. 
Atunci de titlul “Miss Sport ASEM” 
s-a învrednicit voleibalista Oxana 

Dobric, iar “Mister Sport ASEM” a 
devenit Veacesla Mazurov, că-
pitanul echipei de baschet. Cea 
mai bună sportivă a ASEM a fost 
desemnată Natalia Burlacova 
(dublă campioană universitară 
din 2005 cu echipele de baschet 
și atletism), iar cel mai bun spor-
tiv a fost ales Serghei Nazarco 
(membru al echipei de handbal și 
al celei de atletism). 

Pe parcursul anilor cei mai 
buni sportivi ai Academiei au de-
venit: 

2006 – Alexandra Zelenina 
(atletism) și Anisim Tălămbăţ 
(lupte libere); 

2007 – Iulia Romanscaia (joc 
de dame) și Vitalie Oprea (bas-
chet); 

2008 – Zalina Marghieva 
(atletism) și Nicolae Ceban (lup-
te libere); 

2010 – Zalina Marghieva 
(atletism) și Eugeniu Nartov 
(baschet); 

2011 – Xenia Copâlova (volei, 
atletism, nataţie) și Denis Dudco 
(joc de dame).

 Grigore Belostecinic, rectorul ASEM, alături de profesorii de la catedra de Edu-

caţie Fizică și Sport

 Echipa ASEM, antrenată de Stanislav Armanov, a devenit campioană naţională universitară la lupta naţională trânta

SAG (31 puncte), iar pe treapta a treia 
a podiumului de premiere au urcat 
concurenţii de la Facultatea de Busi-
ness și Administrarea Afacerilor cu 26 
de puncte la activ. 

Grigore Belostecinic și Vasile 

Scutelnic, șeful catedrei Educaţie 
Fizică și Sport, au decorat echipe-
le instituţiei premiante în cadrul 

campionatelor naţionale Univer-

stare-2012. Astfel, selecţionatele de 
baschet feminin (în componenţa: 
Nadejda Gribanova, Liuba Nedranco, 
Adriana Paladi, Diana Ropot, Cătătli-
na Jurat, Cristina Gantari, Anastasia 
Ghiţu și Tatiana Dem; antrenor: Vasile 
Scutelnic) și lupta naţională trânta 
(Vladimir Carauș, Anatolie Buruian, 
Dumitru Cujuclu, Maxim Perpeliţă, 
Igor Moroi, fraţii Sergiu și Vasile Mo-
raru, Ianic Salcuţa, Ion Pâslaru; antre-
nor: Stanislav Armanov) au urcat pe 
cea mai înaltă treaptă a podiumului 
de premiere. Pe locul doi s-au situat 
echipa feminină de volei (antrenor: 
Taisia Catrenco) și formaţia de rug-

by-7 (antrenor: Sergiu Moţoc). De 
medaliile de bronz s-au învrednicit 
echipele feminină și masculină de 

joc de dame (antrenor: Silvia Pârău), 
echipa masculină de baschet (an-
trenor: Vasile Scutelnic) și echipa fe-

minină de tenis de masă (antrenor: 
Valentina Feraru).

Merită nominalizate și succesele 
obţinute de luptătorii noștri de stil 

liber pe arena internaţională în se-

 Un frumos succes a obţinut echipa feminină de volei în frunte cu antrenoarea 

Taisia Catrenco, care a câștigat campionatul Republicii Moldova

ASEM, campioană universitară 
la lupta trânta

Echipa Academiei de Studii Economice din Moldova, antrenată de 
Stanislav Armanov (conf. univ., maestru al sportului), a devenit campioa-
nă naţională universitară la lupta naţională trânta. În clasamentul gene-
ral pe echipe ASEM a acumulat 98 de puncte, fi ind urmată de USEFS (78 
puncte) și ULIM (69 puncte). Studenţii Academiei au câștigat șase medalii 
(trei de aur, două de argint și una de bronz). Pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului de premiere au urcat: Anatolie Buruian (categoria de greu-
tate 60 kg – în fi nală l-a învins pe Ivan Vâzii de la UTM), Sergiu Moraru 
(categoria de greutate 90 kg – în fi nală l-a învins pe Mihail Lâsenco de la 
AMAI) și Vasile Moraru (categoria de greutate +90 kg – în fi nală l-a învins 
pe Mircea Tarai de la AMAI). De medaliile de argint s-au învrednicit Maxim 
Perpeliţă (categoria de greutate 70 kg – în fi nală a fost întrecut de Nicolae 
Cojocaru de la ULIM) și Igor Moroi (categoria de greutate 75 kg – în fi nală 
a fost întrecut de Maxim Cocev de la USEFS). „Bronzul” a fost câștigat de 
Dumitru Cujuclu (categoria de greutate 65 kg). Din lotul ASEM au mai 
făcut parte: Vladimir Carauș (categoria de greutate 55 kg), Ianic Salcuţan 
(categoria de greutate 80 kg) și Ion Pâslaru (categoria de greutate 85 kg). 
La competiţie au participat 85 de sportivi de la 10 instituţii de învăţământ 
superior din Republica Moldova.

zonul competiţional 2011-2012. Ast-
fel, Anatolie Buruian a câștigat meda-
lia de bronz la Campionatul Mondial 
de tineret-2011, Maxim Perpeliţă a 
cucerit două medalii de bronz la 
Campionatul Mondial și Campionatul 
European-2011, Ion Luchiţă a obţinut 
„argintul” la Campionatul Mondial 
din 2011, iar Igor Soroca „bronzul” la 
Cupa Mondială de anul trecut. 

Un frumos succes a obţinut și 
echipa feminină de volei în frunte 
cu antrenoarea Taisia Catrenco, care a 
câștigat titlul naţional. Din lot au făcut 
parte: Magda Stratulat, Natalia Olari, 
Viorica Bâtcă, Elena Gosteva, Olga 

 Conform totalurilor, campionii ediţiei 2012 ai Spartachiadei ASEM au devenit 

studenţii de la facultatea Finanţe



Curierul Economic 5nr. 8 (216), 6 iunie 2012 SPORT

29 MAI, ZIUA SPORTULUI LA ASEM

Pagini realizate de Andrei PRODAN

Romancenco, Maria Cebotarean, Ele-
na Caravanscaia, Alina Tcaciuc, Xenia 
Copâlova, Tatiana Diaconiţă, Maria 
Ciavdari și Cristina Ţurcan. 

Medalia de bronz a campionatu-
lui Republicii Moldova a fost câștigată 
de echipa ASEM de rugby-15 (antre-
nor: Sergiu Moţoc). 

Au fost menţionaţi și studenţii-
sportivi care nu au reușit să urce pe 
cea mai înaltă treaptă a podiumului 
de premiere, dar aportul cărora în ob-
ţinerea titlurilor în cadrul echipelor 
ASEM la Universiada republicană a 

fost considerabil: Corina Romanova, 
Zinaida Negai (ambele atletism), An-
ton Pirojoc, Maxim Zagorneanu, Tu-
dor Calin, Anastasia Bahu, Ala Zaiţeva 
(toţi – nataţie), Ana Iavorscaia, Lilia 
Trifan, Ina Sofroni-Corj, Vera Luciţchi 
(toţi – tenis de masă), Natalia Ciaglei 
(șah și joc de dame), Denis Dudco (joc 
de dame), Nicolae Trofi m, Veaceslav 
Topciu (ambii – triatlon forţă). 

De premii individuale s-au în-
vrednicit studenţii-sportivi care în 

acest an absolvesc instituţia noas-

tră și care destoinic au apărat culorile 

 Rugbyștii de la ASEM au câștigat medaliile de argint la Universiadă și medaliile de bronz în campionatul naţional

ASEM a cucerit 
6 medalii 
la triatlon forţă

Studenţii de la Academia de 
Studii Economice din Moldova 
au câștigat șase medalii (câte 
una de aur și argint și patru de 
bronz) în cadrul campionatului 
naţional universitar de triatlon 
forţă. În clasamentul general pe 
echipe ASEM (antrenor: Vladimir 
Gostev) a împărţit locurile 3-4 cu 
USM (ambele formaţii au acumu-
lat 31 de puncte). Pe primul loc 
s-au clasat sportivii de la USEFS. 
La competiţie au participat 68 de 
sportivi de la 8 instituţii de învă-
ţământ superior din Republica 
Moldova. Dintre sportivii noștri 
s-a evidenţiat Andrei Frai, care a 
cucerit medalia de aur în cântarul 
de greutate 52 kg cu rezultatul 
355 kg. Medalia de argint i-a reve-
nit lui Veaceslav Topciu (categoria 
de greutate 56 kg) cu rezultatul 
332,5 kg. Pe treapta a treia a po-
diumului de premiere au urcat: 
Dumitru Godorogea (categoria 
de greutate 67,5 kg) cu rezultatul 
402,5 kg, Adrian Blindu (categoria 
de greutate 90 kg) cu rezultatul 
485 kg, Dumitru Știrbu (categoria 
de greutate 110 kg) cu rezultatul 
587,5 kg și Vadim Filipov (catego-
ria de greutate 125 kg) cu rezul-
tatul 447,5 kg. Din componenţa 
lotului ASEM au mai făcut parte: 
Alexandru Mutruc (categoria de 
greutate 75 kg), Nicolae Trofi m 
(categoria de greutate 82,5 kg) și 
Emil Tonu (categoria de greutate 
110 kg). Competiţia universitară 
de triatlon forţă a avut loc la Com-
plexul sportiv al ASEM. 

Pe parcursul festivităţii participanţii și oaspeţii au avut plăcerea să urmărească evoluţia dansatorilor de la CNC; acrobaţilor 

Elena Litvinova, Tamara Cioban, Alina Cuciaș; a dansatorilor Daniil Rostvinschi și Anastasia Stan; a dansatorilor formaţiei 

“Tete-a-Tete”

ASEM a câştigat 
medalii la nataţie 
şi atletism

O evoluţie meritorie au 
avut studenţii de la ASEM în 
cadrul Universiadei Republicii 
Moldova la probele de nataţie 
și atletism (antrenori: Daria Le-
viţchi și Anatolie Gorbunov). 

Înotătorii de la Academia 
de Studii Economice din Mol-
dova au cucerit opt medalii 
(una de aur, patru de argint și 
trei de bronz). Pe cea mai înal-
tă treaptă a podiumului de 
premiere a urcat maestru al 
sportului Tudor Galin la pro-
ba 100 m bras cu rezultatul 
1.05.17. Tot el s-a învrednicit 
de medalia de argint la proba 
50 m bras. Medalii de argint 
au mai obţinut Xenia Co-
pâlova, Maxim Zagorneanu 
(ambii la proba 100 m liber) 
și echipa ASEM, în compo-
nenţa Diana Ropot, Anastasia 
Bahu, Xenia Copâlova și Adri-
ana Paladi, la ștafeta 4 x 50 m 
mixt. „Bronzul” a fost cucerit 
de Olga Romanenco (100 m 
liber), Anastasia Bahu (100 m 
bras) și echipa ASEM, avându-
i în componenţă pe Adriana 
Paladi, Ala Zaiţeva, Anastasia 
Bahu și Xenia Copâlova, la 
ștafeta 4 x 50 m liber. Culorile 
ASEM-ului la aceste compe-
tiţii au mai fost apărate de: 
Anastasia Ghiţul, Ana Pârlog, 
Radu Donea, Ilie Răducanu, 
Alexandru Grebennicov, Ale-
xei Sericov, Alexei Mamâchin, 
Anton Pirojoc. În clasamentul 
general echipa de nataţie a 
ASEM s-a clast pe locul patru 
cu 1.780 puncte la activ. Lo-
cul întâi a fost ocupat de for-
maţia USEFS.

Întrecerile de atletism din 
cadrul Universiadei naţionale 
au avut loc pe stadionul „Dina-
mo” din capitală. Cel mai bun 
rezultat dintre sportivii Acade-
miei de Studii Economice din 
Moldova l-a avut Corina Ro-
manova, care s-a învrednicit 
de medalia de bronz la proba 
de săritură în înălţime, cu re-
zultatul 1,25 m. În clasamentul 
general pe echipe formaţia fe-
minină a ASEM a ocupat locul 
4 cu 8.833 puncte, iar băieţii 
s-au clasat pe locul 6 cu 7.228 
puncte. În ambele clasamente 
pe primul loc au încheiat com-
petiţia studenţii de la USEFS. 

Denis Dudco, campion 
naţional la jocul de dame

Studentul ASEM, Denis Dudco, ma-
estrul FIJD, a cucerit al treilea titlu con-
secutiv de campion naţional la jocul de 
dame. Câștigătorul a reacţionat modest 
la felicitările adresate de unui jucători. 
“Sunt, pur și simplu, bucuros”, a spus el. 
Denis Dudco a obţinut șapte victorii și 
a remizat în micromeciurile disputate 
cu marii maeștri internaţionali, Ion Dos-
ca și Elena Scovitina. Soarta titlului a 
fost decisă în ultima rundă când Denis 
Dudco a învins-o pe Ala Ţârdea, iar Ion 
Dosca a cedat în prima partidă a micro-
meciului cu Alexandru Caraulnâi. Ion 
Dosca s-a clasat pe locul doi. Locul trei 
i-a revenit lui Victor Lungu.

ASEM-ului: Nadejda Gribanova, Adri-
ana Paladi, Diana Ropot, Anastasia 
Ghiţu (baschet feminin); Anton Ru-
levschi, Andrei Buga, Maxim Petren-
co, Veaceslav Doroșenco (baschet 
masculin); Natalia Olari, Elena Gos-
teva (volei feminin); Serghei Ojovan, 
Sergiu Tintiuc (volei masculin); Denis 
Dudco (joc de dame). 

Punctul culminant al sărbătorii l-a 
constituit decorarea de către dl Gri-
gore Belostecinic a celor mai buni 

sportivi ai ASEM-2012: maestru al 
sportului de categorie internaţiona-
lă Anatolie Buruian (lupte libere) 
și Liuba Nedranco (atletism și bas-
chet).

Anatolie Buruian este medaliat 
cu bronz la Campionatul Mondial de 
tineret din 2011, campion universi-
tar la lupta naţională trânta (2012) 
și campion al Republicii Moldova la 
lupta liberă (2012). Liuba Nedranco a 
participat la competiţiile universitare 
de atletism (2010-2012), cu echipa de 
baschet a ASEM a câștigat campiona-
tul, Cupa și Universiada republicană 
în anul 2011, Universiada-2012, este 
membra selecţionatei de baschet a 
Republicii Moldova. 

Pe parcursul festivităţii participan-
ţii și oaspeţii au avut plăcerea să urmă-
rească evoluţia dansatorilor de la Co-
legiul Naţional de Comerţ (conducător 

artistic: Victoria Croitor); acrobaţilor 
Elena Litvinova, Tamara Cioban, Alina 
Cuciaș; a dansatorilor Daniil Rostvin-
schi și Anastasia Stan (medaliaţi cu 
bronz la Campionatul European din 
2012 din Spania); a dansatorilor for-
maţiei “Tete-a-Tete” (conducător artis-
tic: Tatiana Medvedeva). Prezentatori 
ai manifestării au fost: Ecaterina Bujni-
ţa și Vlad Matciac. 

În cuvântul de încheiere Vasile 

Scutelnic, șeful catedrei Educaţie 

Fizică și Sport, a spus: “Din nume-
le tuturor antrenorilor-profesori și a 
studenţilor-sportivi, care luptă pen-
tru onoarea și prestigiul ASEM, vin 
cu cuvinte calde de mulţumire dlui 
Grigore Belostecinic, rectorul ASEM, 
tuturor decanilor facultăţilor din ca-
drul Academiei, fără susţinerea că-
rora performanţele obţinute n-ar fi  
fost posibile. Vreau să le mulţumesc 
și colegilor mei de la catedra Educa-
ţie Fizică și Sport, toţi acei care stau 
la temelia performanţelor noastre 
comune”.

Succesele sportivilor și antreno-
rilor sunt și succesele ASEM-ului, in-
stituţie care, potrivit reprezentanţilor 
diverselor federaţii care au participat 
la festivitate, acordă o atenţie deose-
bită sportului și știe să-și aprecieze 
campionii. 
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Consultanţă în pregătirea echipe-

lor au oferit:

Consultanţă știinţifi că: dna Elina 

Benea-Popușoi, doctor, conferenţiar 
universitar, prodecanul facultăţii Relaţii 
Economice Internaţionale.

Consultanţă artistică și suport teh-
nic: dra Cristina Jandîc, studentă grupa 
EMREI-113, participantă în proiecte co-
munitare, redactor prezentator la Radio 
Moldova.

Juriul concursului l-au constituit: 
dl Stanislav Rusu (președintele juriu-
lui), șeful Direcţiei Relaţii Internaţionale 
și Integrare Europeană la Inspectora-
tul Fiscal Principal de Stat; dna Marina 

Popa, lector superior la catedra REI, co-
ordonator Euroclub ASEM; dra Valeria 

Cojocari, studentă anul III, președintele 
Consiliului studenţesc al Facultăţii REI.

Prezentatorii concursului au fost: 
Tatiana Scântian și Cristian Bounegru, 
studenţi ai grupei EMREI-111.

Au avut loc următoarele probe de con-
curs: 

 Prezentarea fi ecărei echipe cu ge-
nericul: „Republica Moldova în Uniunea 
Europeană – visul devine realitate” (pro-
bă artistică);

 Prima rundă de întrebări-răspun-
suri;

 Concursul căpitanilor: rostirea 
unui discurs în faţa audienţei, cu tema 
„Locul Republicii Moldova în cadrul UE”;

 A doua rundă de întrebări-răspun-
suri;

 Încheiere. Prezentare artistico-mu-
zicală. 

În cadrul concursului s-a desfășurat 
o luptă strânsă între echipe. Astfel, la fi -

nal au ajuns două echipe – „Visul Euro-
pean” și „European Dreamers” – cu ace-
lași punctaj maximal de 37 de puncte. În 
vederea identifi cării câștigătorului, juriul 
a decis sa organizeze o mini-probă ad-
hoc, solicitând câte un reprezentant din 
fi ecare echipă. Propunerea juriului i-a 
luat prin surprindere pe participanţi. To-
tuși, cei mai curajoși și responsabili s-au 
dovedit a fi  Valentina Verejan, căpitanul 
echipei „European Dreamers” și Cristi-
an Catan, membrul echipei „Visul Euro-
pean”. Aceștia au decis rezultatul fi nal al 
concursului în favoarea formaţiei „Visul 

European”, care a câștigat Diploma de 
Gradul I. Echipa „European Dreamers” 
s-a învrednicit de Diplomă de Gradul II. 
Diploma de Gradul III a fost oferită echi-
pei „TransEuropeExpress”, în timp ce 
„CosmoMoldovans” a primit Diploma 
de menţiune. Diplomă pentru participa-
re activă în organizarea concursului i-a 
fost oferită Cristinei Jandîc. 

Toţi participanţii concursului au 
primit diplome și cărţi cu tematica Uni-
unii Europene. Dl Dumitru Moldovanu, 
decanul facultăţii de Relaţii Economice 
Internaţionale, autorul cărţilor „Doctri-
ne Economice” și „Haiducul Tobultoc” a 

înmânat exemplare de aceste cărţi câș-
tigătorilor Diplomelor de Gradul I. Parti-
cipanţii urmează să benefi cieze, de ase-
menea, de o excursie la sediul Delegaţiei 
Uniunii Europene la Chișinău.

Studenţii participanţi au avut ocazia 
să-și testeze cunoștinţele referitoare la 
procesul de integrare europeană a Re-
publicii Moldova, și în același timp, să-și 
demonstreze calităţile artistice în cadrul 
numerelor prezentate.

Spectatorii au avut posibilitatea să 
aprecieze încă o dată talentele deosebite 
ale studenţilor facultăţii de Relaţii Eco-
nomice Internaţionale. Astfel, în pauzele 
dintre probele concursului, în scenă au 
evoluat cu melodii studenţi ai facultăţii 
R.E.I., tineri talentaţi cu o carieră promi-
ţătoare atât în economie, cât și muzică: 
Cristina Catan, studentă grupa EMREI 
101, interpretă de muzică populară și 
muzică ușoară, participantă la multiple 
concursuri și festivaluri muzicale din 
România și Republica Moldova; Andrei 

Oncea, student grupa EMREI 294, Elena 

Carafi zi, interpreţi de muzică ușoară, in-
vitaţi ai emisiunilor muzicale de la Jurnal 
TV, Publika TV; Vasile Volohov (gr. EMREI 
112), Valentina Șulgan (gr. EMREI 105).

LANSARE DE CARTE

Pe 25 mai, cea mai încăpătoare sală din blocul 
„F” al ASEM a găzduit lansarea manualului „Bazele 
Funcţionării Pieţei de Capital” elaborat de colectivul 
de autori: Hîncu R., Iordachi V., Munteanu N., Roș-
ca M., Baxan T., Conencov O. sub egida doamnei R. 
Hîncu, prof. univ., dr. habilitat, în calitate de coor-
donator.

Lansările de carte au devenit deja o tradiţie în 
cadrul catedrei „Investiţii și Pieţe de Capital”. Actu-
ala lansare se înscrie în lista manifestărilor tradiţio-
nale organizate de catedră. În acest an universitar, 
în luna octombrie, colectivul ca-
tedrei a mai organizat „tripla lan-
sare de carte” cu prilejul apariţiilor 
noi: „Основы функционирования 
рынка капитала”, „Bazele Func-
ţionării Pieţei de Capital: Sinteze și 
aplicaţii”, „Îndrumar metodic privind 
realizarea practicii de masterat” ie-
șite de sub peniţa a trei colective 
de autori, membri ai catedrei IPC.

La prezenta lansare au parti-
cipat studenţi, profesori din ca-
drul catedrei IPC, din cadrul altor 
catedre ale facultăţii „Finanţe”, 
invitaţi: Elena Pui, recenzent, di-
rector, direcţia generală executi-
vă, CNPF; L. Cobzari - decan, președinte al consi-
liului facultăţii „Finanţe”; S. Ghinculov – director 
al bibliotecii știinţifice ASEM și alţii. Invitaţii au 
remarcat consistenţa materialului expus în ma-
nual și au felicitat atât colectivul de autori cât și 
membrii catedrei.

Această manifestare a fost dedicată, în special, 

studenţilor anilor II și III ai facul-
tăţii „Finanţe”, ASEM. 

Apariţia noii cărţi semnifi că 
încă o contribuţie importantă 
în susţinerea procesului di-
dactic, respectiv este un eve-
niment important atât pentru 
studenţi, cât și pentru catedra 
IPC, pentru conducerea facul-
tăţii și a academiei în întregime.

Doamna profesor R. Hîncu 
apreciind importanţa manualului, a subliniat cali-
tatea analizei realizate în volumul de faţă, anume 
aceea de a nu rămâne în sfera abstractă a defi niţi-
ilor pur știinţifi ce și a ipotezelor de cercetare, prin 
regăsirea multor secvenţe reale. 

Domnia sa descriind calea parcursă de la idee 
- la manual, către oportunităţi și succes în afaceri, 

a subliniat: „Ne-am dorit acest manual, care inte-
grează aspectele teoretice și cele practice cu stu-
dii de caz, teste, incursiuni istorice, refl ecţii asupra 
unor importante tendinţe pe piaţa de capital au-
tohtonă, dar și cea mondială, de mulţi ani, practic 
de la formarea catedrei, din 2005, dar mai intens 
s-a lucrat la el ultimii patru ani. Au fost teme, spre 
exemplu, tema 10, la care s-a lucrat, în vederea 
cristalizării unei anumite tendinţe, practic, un an 
întreg. 

Prin ieșirea de sub tipar a acestui manual s-a 
reușit extinderea suportului didactic pentru disci-
plinele obligatorii, formatoare a unor baze de cu-
noștinţe, necesare viitorilor specialiști de la specia-
lizarea „Finanţe și Bănci””. 

Apreciind rolul tuturor celor care și-au adus 
aportul la apariţia manualului, doamna Hîncu 
a menţionat: ”Stimaţi studenţi, drumul, până la 

apariţia de sub tipar a unui manual, este lung, 
dar prin munca asiduă, prin efortul conjugat 
și abnegaţia colectivului de autori, realizarea 
acestui deziderat a devenit posibilă.

Pentru ca o lucrare să vadă lumina tiparului este 
necesară recenzia acesteia. Am avut o susţinere 
importantă, opinii preţioase, consultanţă utilă din 
partea unui întreg grup de recenzenţi, pe care vi-i 
prezint, cu mult respect: D-na Elena Pui, director, 
direcţia generală executivă, CNPF; D-na Muntean 
Stela, conf. univ., dr. la catedra „Investiţii și Pieţe de 
Capital”; D-na Suhovici Ana, conf. univ., dr. la cate-
dra „Investiţii și Pieţe de Capital”.

După ce autorii și recenzenţii și-au fi nalizat 
munca, lucrarea este recomandată în consiliul me-
todic al facultăţii, apoi în Consiliul Metodic al ASEM, 
care expertizează conţinutul acesteia în vederea 
corespunderii unor cerinţe de rigoare. Astfel, după 
expertize și dezbateri am avut, în calitate de autori, 
susţinerea membrilor acestor consilii importante. 
Următoarele verigi în calea apariţiei cărţii sunt: re-
dacţia, tipografi a, apoi biblioteca, colaboratorilor 
cărora le mulţumim. 

Vă felicităm, dragi studenţi, cu apariţia unui nou 
manual, sperând ca acesta să devină pentru voi ma-
nualul util și preferat!!!” 

Lansarea a culminat cu realizarea frumoasei tra-
diţii „de la fi ecare autor - la cititor”, prin înmânarea 
a câte un manual celor mai activi studenţi: căpitani 
ai echipelor participante la concursul „Brain ring”; 
membri ai biroului Simpozionului știinţifi c al tineri-
lor cercetători, secţiunea IPC; participanţi la diverse 
dezbateri organizate de catedra IPC. 

„BAZELE FUNCŢIONĂRII PIEŢEI DE CAPITAL”

Brain-ring: „Alegerea mea – Republica Moldova 
în Uniunea Europeană”

La 17 mai, în Sala de lectură „Eugeniu Hrișcev”, Facultatea de Relaţii Eco-
nomice Internaţionale a organizat concursul studenţesc de brain-ring cu 
tema „Alegerea mea – Republica Moldova în Uniunea Europeană”, dedi-
cat Zilei Europei la ASEM. 

La concurs au participat patru echipe:

 Echipa „European Dreamers”:  Echipa „TransEuropeExpress”:
Valentina Verejan, căpitan (gr. 
EMREI 106)

Diana Plăcintă, căpitan (gr. EMREI 
115)

Olga Chiperi (gr. EMREI 113) Iulia Condrea (gr. EMREI 115)
Maria Galeru (gr. EMREI 113) Laura Bodorin (gr. EMREI 114)
Denis Coţonoagă (gr. EMREI 115) Constantin Plămădeală (gr. EMREI 

106)
Dan Călin (gr. EMREI 115) Veniamin Cojocaru (gr. EMREI 106)

 Echipa „CosmoMoldovans”  Echipa „Visul European”:
Petru Ciobanu, căpitan (gr. EMREI 
112)

Ecaterina Bujniţa, căpitan (gr. EMREI 
111)

Emilia Guţu (gr. EMREI 112) Cristian Catan (gr. EMREI 111)
Vasile Volohov (gr. EMREI 112) Natalia Ciobanu (gr. EMREI 111)
Valentina Șulgan (gr. EMREI 105) Tudor Mudrea (gr. EMREI 111)
Tatiana Lungu (gr. EMREI 105) Maricica Migalatiev (gr. EMREI 101)
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Student la 49 de ani. Este vorba 
despre Ion Sârbu, student în anul I 
la Business și Administrarea Aface-
rii, tată a trei copii și prin “cumul”, 
om de afaceri. Le reușește pe toa-
te sau…aproape pe toate, pentru 
că deși are o restanţă, nu se pierde 
cu fi rea. Despre colegi zice că “zu-
bresc”, iar profesorii sunt ca dege-
tele de la mână, toţi diferiţi. De cu-
rând a participat cu câţiva colegi 
de grupă la concursul “Azi student, 
mâine antreprenor”, organizat de 
BAA, unde a câștigat…”trei cărţi, 
două fi șe de anunţ și un pix”, dar 
până la urmă intenţia contează. La 
ASEM a venit să facă TOT…să ve-
dem dacă-i reușește.

A învăţat meserie din mers. Pe 
unde știa, pe unde intuia, dar pofta 
a venit mâncând. Fie că cerea sfaturi 
de la prieteni, fi e se documenta de 
unul singur, domnul Ion și-a început 
afacerea cu 15 ani în urmă, pe timpul 
când așa-zișii “cinovnici” profi tau de 
momentele de glorie ale “perestroicii”, 
iar business-ul mic și mijlociu prindea 
aripi pe meleagurile mioritice. Nu știa 
cu ce se mănâncă o afacere și atunci 
s-a înscris la cursurile de manage-
ment, dar lipsa unor studii superioare 
în domeniu, l-a făcut ca peste ani să 
aplice, totuși, la universitate. 

Spune că a decis să urmeze o 
facultate pentru că vrea să cunoas-
că ceva nou, să înveţe a gândi rapid 
și să-și gestioneze afacerea cât mai 
corect. Este ferm convins că puţini 

businessmen de la noi știu cum e să 
“mânuiești” o afacere, chiar și cei 204 
milionari recent anunţaţi.

“Eu sunt sigur că 90% din ei nu 
știu să-și administreze corect aface-
rile, pentru că ei au făcut afaceri pe 
timpul destrămării URSS, profi tând 
de ocazie. Fie duc contabilitate du-
blă, fi e nu știu cum un million poate 
aduce alte milioane, ei lucrează pe 
achipuite. Și dacă există un alt mod, 
unul mai bun de administrare a afa-
cerii, de ce să nu-l încercăm?”

DESPRE “OCHELARII 

CU PRICINA” ȘI SFATURI 

PENTRU PROFI’

BAC-ul l-a susţinut anul trecut. 
Pe atunci venea împreună cu fiica 
sa la ore, studentă și ea la ASEM. 
De atunci studiile sunt o parte im-

portantă din rutina domnului Ion. 
Student la zi, acesta are o atitudi-
ne exemplară: nu lipsește, nu se 
contrazice cu profesorii, deși re-
cunoaște, că uneori, face abuz de 
“poziţia” sa și-și permite să le mai 
dea câte un sfat, desigur fără ni-
ciun scop ascuns. 

Materiile i se par ușoare, dar 
cu toate astea, o restanţă i-a scă-
pat, la bazele antreprenoriatului, 
de parcă domnul Ion….nu știe ce 
înseamnă să iniţiezi o afacere. Are 
și o explicaţie pentru mica “inco-
moditate”. Ochelarii. “Într-adevăr, 
am o restanţă, știţi de ce? De vină 
sunt ochelarii…la testare au în-
curcat cifra 29 cu 19…”, zâmbește 
domnul Ion.

Nu lipsește de la ore, nici măcar 
de la educaţia fi zică. „Sunt mereu 
prezent la lecţii, ce face toată grupa, 

fac și eu, chiar și la educaţia fi zica…
dau normative. Eu nu mă simt mai 
deosebit ca alţii. Din start le-am spus 
că suntem toţi egali”.

Deși la tema creditarea busine-
ssului mic, domnu Ion vine cu pro-
priile exemple: „Tocmai mi s-a apro-
bat o cerere de credit. 5 mln.. Trebu-
ie așa și așa..”

STUDENŢII CU NOTE MARI, 

CA SĂ TRIMITĂ MAMA CU 

100 DE EURO MAI MULT 

DIN ITALIA

Despre colegii de facultate spu-
ne că nu înţelege de ce pentru mulţi 
notele contează uneori mai mult de-
cât cunoștinţele: „Mă rog, nu pentru 
toţi, dar majoritatea”. În opinia sa, 
persoanele care vor într-adevăr să 
cunoască câte ceva sunt acei trecuţi 
de 25 de ani. “Studenţii vor să aibă 
note bune. Atât. Să nu-l certe părin-
ţii acasă sau mămica din Italia în loc 
de 100 de euro să-i trimită 200, doar 
pentru că are o notă mare”.

La întrebarea dacă intenţionează 
să angajeze în cadrul companiei sale 
pe cineva din tinerii colegi…puţin 
ezită, după care zice că…“Viaţa ne va 
arăta, la moment am multe solicitări. 
Sunt studenţi care merită să deschi-
dă o afacere. Sunt studenţi care gân-
desc, dar nu pot explica, sau care ex-
plică, dar n-au idee ce spun. În orice 
caz, pe cei din grupa mea îi voi ajuta”.

Își încurajează prietenii să active-
ze la noi în ţară. Să deschidă afaceri 

pe loc. Ţine morţiș că doar investind 
la noi acasă, mica noastră ţărișoară 
va prospera. Dar pentru acest lucru 
e nevoie de o continuă dezvoltare. 
“Pentru a dezvolta o afacere nu e 
nevoie să faci azi ce-ai făcut ieri, tre-
buie să faci ceva nou. Ce-ai facut ieri 
să rămână în calculator, în memorie 
și pe hârtie”.

ÎNTRE SERVICIU, ORE ȘI…

”MILIONUL CORUPTIBIL”…

Ore, muncă, familie, examene…
și tot așa, Ion Sârbu își organizează 
timpul în așa fel, încât le reușește pe 
toate. Astfel, dă dovadă că cine vrea, 
poate…și nu contează cine ești si ce 
vârstă ai. Mereu conectat la internet, 
comunică cu angajaţii prin mail, iar 
pauzele între ore sunt prilej de a so-
luţiona micile probleme ce apar în 
companie. 

Despre mită și corupţia în institu-
ţiile de învăţământ zice că mai puţin 
de un million de lei, nu dă. 

“De ce să nu-i dau, dacă omul 
cere…dacă s-ar pune în genunchi”, o 
spune zâmbind domnul Ion. Și dacă 
serios…”eu n-am venit aici pentru 
note, chiar dacă mi-ar pune patru 
sau cinci…va fi  în folosul meu, voi 
învăţa mai mult”, adaugă Ion Sârbu.

O dată ce a venit la ASEM să facă 
tot, se gândește și la un program de 
master, desigur, dacă va absolvi cu 
brio și…dacă îi va permite sănătatea. 

Corina MOROZAN

Ion Sârbu, studentul pentru care PRACTICA… 
demult a bătut TEORIA

Astăzi, în Republica Moldova, la o populaţie to-
tală de aproximativ 4,1 mil. locuitori, funcţionează 
34 de instituţii academice de învăţământ superior.

Dintre acestea, 19 sunt instituţii de stat, iar 15 
– universităţi private. Numărul total de studenţi 
înmatriculaţi este de 104 mii de persoane, dintre 
care cca. 20% au optat pentru o universitate „par-
ticulară“. Faţă de situaţia de acum cinci ani, din 
motive asemănătoare celor regăsite și în sistemul 
românesc, numărul studenţilor a scăzut cu aproa-
pe o treime. Cu toate difi cultăţile economice, în 
vederea asigurării dimensiunii sociale și sporirii 
accesului la studii al tinerilor din familii defavori-
zate, sunt promovate măsuri precum: număr de 
locuri alocat special la admitere, acordarea de in-
demnizaţii și burse speciale, ajustarea infrastruc-
turii universitare etc.

Când vorbim despre studiile de doctorat, 
acestea se desfășoară în 31 de institute de cer-
cetări știinţifi ce și 15 universităţi. Potrivit Biroului 
Naţional de Statistică al R. Moldova (BNSRM), nu-
mărul total de doctoranzi (exclusiv străinii) este 
de 1556 de persoane. Doctoranzii străini se cifrea-
ză la 279 persoane. Dintre acestea, 246 (aproape 

90%) sunt din România. Din buletinul BNSRM, 
rezultă că preferinţele pentru anumite domenii 
știinţifi ce stau astfel: economia - 17,9%, medicina 
- 14,7%, dreptul - 13,0%, pedagogia - 11,8 %. Eco-
nomia și dreptul au încetat de mult timp să mai 
constituie apanajul exclusiv al universităţilor de 
stat, aproximativ unul din cinci doctori fi ind dat 
de sectorul academic privat. Avantajul celor de „la 
stat“ este că aproape jumătate dintre ei benefi cia-
ză de burse și facilităţi.

Doctoratul în Basarabia 
Aproape 250 de români urmează studii doctorale la Chișinău, reprezentând 90% din totalul 

doctoranzilor străini. Cele mai căutate domenii sunt economia, medicina și dreptul. Anul trecut, din 

57 persoane cu stagiul de cercetare terminat, doar cinci și-au susţinut teza de doctor. Acest tip de 

studii se desfășoară în 31 de institute de cercetări știinţifi ce, și 15 universităţi moldovenești – de stat 

și private. Sporirea exigenţelor din ultima perioadă, în materie de doctorat, pe ambele maluri ale 

Prutului, a fost de natură să aducă mai multe difi cultăţi aspiranţilor la titlul știinţifi c în discuţie, atât 

în privinţa fi nalizării studiilor, cât și a obţinerii recunoașterii ofi ciale. 

Numărul doctoranzilor străini care au absolvit 
doctoratul în R. Moldova, în anul 2011, a fost de 
57 de persoane. Ceea ce nu pare a fi  în regulă este 
că, dintre aceștia, doar cinci și-au susţinut teza de 
doctorat. Sporirea exigenţelor din ultima perioa-
dă, în materie de doctorat, pe ambele maluri ale 
Prutului, a fost de natură să aducă mai multe difi -
cultăţi aspiranţilor la titlul știinţifi c în discuţie.

Referindu-ne doar la doctoranzii români în-
matriculaţi în R. Moldova, dacă aceștia au ocupat 
dinainte de 2011 în universităţile noastre poziţii 
de asistent ori lector, în baza adeverinţei de doc-
torand ori a diplomei neînsoţită de înscrisul ofi cial 
de recunoaștere, complicaţiile pot merge până 
acolo încât să fi e excluși din sistem. Conform LEN 
(Legea educaţiei naţionale No.1/2011), dacă până 
în februarie 2015 nu prezintă diplome de doctor 
validate de MECTS, contractele lor de muncă în-
cetează de drept (art. 362). De altfel, nici anterior 
intrării în vigoare a LEN lucrurile nu erau tocmai fa-
cile în această direcţie, unii absolvenţi de doctorat 
încercând să obţină recunoașterea ofi cială a titlului 
știinţifi c pe calea acţiunilor în instanţă împotriva 
Ministerului Educaţiei din România. Reglementarea 
care prevede că recunoașterea diplomei de doctor 
– emisă de o universitate din afară - se obţine prin 
ordin al ministrului Educaţiei, la propunerea Consi-
liului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 
Certifi catelor Universitare (CNATDCU), care verifi că 
atât procedura de obţinere a titlului, cât și conţinu-
tul tezei, este valabilă și astăzi. Este adevărat, unii 
doctori-reclamanţi au avut succes, la fi nalul proce-
selor obţinând prin sentinţe judecătorești anularea 
actelor Centrului Naţional de

Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, prin 
care se decisese neavizarea titlului știinţifi c de 

doctor. Însă această cale rămâne departe de a se 
constitui într-o soluţie larg aplicabilă. Aruncând 
o privire asupra sistemului academic basarabean, 
să spunem că încă nu a fost defi nitivată structura 
de studii superioare în trei cicluri, la nivel naţional, 
ducerea la bun sfârșit fi ind condiţionată de adop-
tarea Codului educaţiei. De asemenea, nu este in-
stituită nicio agenţie cu rol de asigurare a calităţii, 
în genul ARACIS-ului de la noi, care să realizeze 
evaluarea și acreditarea instituţională și a progra-
melor de studii. În schimb, observăm că aceste lu-
cruri fi gurează printre obiectivele guvernamenta-
le ale anului 2012, alături de dezideratul realizării 
unei „reale autonomii universitare“. Totuși, chiar în 
aceste condiţii, Ranking Web of World University, 
top-ul web al celor mai bune 20.000 de universi-
tăţi din lume, a inclus în 2012 și 19 universităţi ba-
sarabene (cf. http://www.webometrics.info/).

Astfel, Academia de Studii Economice din Chi-
șinău (ASEM) conduce în lista universităţilor din 
Moldova, intrate în clasament, situându-se pe lo-
cul 2473.

Pentru comparaţie, să spunem că România se 
regăsește, în același top, cu 112 universităţi. Pe pri-
mele poziţii se situează Universitatea „Al. I. Cuza“ 
Iași – locul 538, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ 
- 618, Universitatea din Brașov - 687, Universitatea 
Politehnică din București - 738, Universitatea „Ba-
beș-Bolyai“ - 744 etc. Toate acestea ne indică faptul 
că ambele sisteme academice – românesc și mol-
dav – sunt înscrise pe traseul modernizării cadrului 
normativ al învăţământului, tinzând către valorile și 
experienţa universitară a ţărilor avansate.

Ionel BOSTAN, 

Doctor  Honoris Causa al ASEM
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Cea de-a II reuniune a misiunii 
EUBAM cu studenții ASEM

La 28 mai, la punctul de trecere al frontierei de stat Tudora - Sta-

rokozacie a fost desfăsurată ziua Ușilor deschise EUBAM pentru stu-

denţii ASEM. Acest eveniment a fost desfășurat în Conformitate cu 

acordul de colaborare încheiat între ASEM și Misiunea EUBAM, la data 

de 25-01-2011. 

La manifestare, organizată în comun cu Misiunea EUBAM a participat 
un grup de studenţi selectaţi de la ASEM și de la ULIM, care pe parcursul 
întregului an sau prezentat cu brio la trainingurile desfășurate de către msi-
unea EUBAM în cadrul ASEM. Aceste traininguri au avut diferite tematici 
interesante și utile pentru toţi participanţii atît studenţi cît și profesori.

În fi nal misiunea EUBAM a oferit studenţilor posibilitatea de a benefi -
cia de o vizită-studiu, ce ţine de activitatea structurilor de frontieră mol-
do-ucraineană. 

Programul a inclus o excursie prin postul vamal situat la frontiera 
moldo-ucraineană. Un interes deosebit tinerilor le-a trezit interes per-
formanţa utilajului de scanare „RAPISCAN” prin care trec camioanele 
cu marfă, modul de scanare, fotografia din care inspectorul își creează 
o viziune clară asupra mărfii transportate și nu în ultimul rind, desco-
peră ceea ce este interzis (mărfuri prohibite de a fi transportate peste 
frontiera vamală a RM).

A doua etapă a acestei vizite de studiu a fost plecarea la sediul Central 
al Misiunii EUBAM care se afl ă la Odessa unde a avut loc înmînarea festivă 
a certifi catelor de participare la lecţiile organizate de EUBAM. 

Acest program a inclus și o excursie prin Odessa lăsându-i pe studenţi 
cu impresii plăcute. .

-Cum aţi început activitatea la In-

cubatorul de Afaceri?

-Am avut noroc de unul din prietenii 
mei  și viitorul  partener de afaceri, Ser-
giu Tuhari, care a afl at de concursul “Idei 
de Afaceri”, organizat în cadrul incubato-
rului. Ne străduiam să fi m cît mai activi și 
să ne intergrăm în societatea academiei. 
Astfel am alcătuit împreună un busine-
ss-plan, pe patru pagini 
și l-am înaintat comisiei, 
iar în luna decembrie 
ne-am trezit cîștigători ai 
concursului, antreprenori 
începători, studenţi în 
anul І.

-Care a fost ideea 

afacerii și de unde v-aţi 
inspirat?

- Ideea afacerii a con-
stat în comercializarea 
cărţilor prin internet. 
Acum astfel de companii 
sunt mai multe în Mol-
dova, iar șase ani în urmă 
așa ceva încă nu exista. 
Am fost inspiraţi de la un site American 
foarte renumit “AMAZON”. În plus fi ind 
studenţi duceam o lipsă de suplimente 
pentru cursuri, de aceea eram nevoiţi 
să citim în limba rusă sau egleză. Din 
păcate acest plan a eșuat, ajungînd la 
concluzia că banii învestiţi în procurarea 
cărţilor de peste hotare nu vor suplini 
venitul, deoarece cititori în Moldova 
sunt tot mai puţini, iar pe acea vreme 
nu erau nici utilizatori de internet atît 
de mulţi. Însă nu am renunţat la antre-
prenoriat. Avînd un ofi ciu propriu, care 
ne-a fost oferit în calitate de premiu din 
partea incubatorului, am hotărît să dez-
voltăm o idee mai reală. Este vorba de o 
agenţie de publicitate, și anume publici-
tatea pe husele de protecţie a scaunelor 
din maxi-taxi.

-Cum a evoluat afacerea și cine se 

ocupa de promovare?

-De promovare ne-am ocupat noi, 
împreună cu partenerul meu de afacere 
și o făceam într-un mod care la prima 
vedere pare foarte simplu. Mergeam la 
șoferii sau proprietarii de maxi-taxi și le 
propuneam să colaboreze cu agenţia 
noastă. Măsuram dimensiunile scaune-
lor din transport pentru a face comandă 
de huse speciale,în spatele cărora poţi 
anexa o foaie cu publicitate. Acum acest 
tip de publicitate este foarte răspîndit, 

iar noi fi ind primii pe atunci,  am 
întîmpinat greutăţi în colabo-
rare cu partenerii. Dar datorită 
ambiţiei pe care o aveam, indi-
ferent de insufi cieţa de timp și 
pragramul universitar încărcat, 
compania noastră s-a menţinut 

timp de doi ani și jumătate, am reușit să 
obţinem un venit sufi cient pentru viaţa 
unui student.

-De ce a fost nevoie de un Incuba-

tor pentru afacerea dvs?

-În primul rînd incubatorul a oferit 
companiei noastre un acoperiș, ceea ce 
a fost o motivaţie pentru a ne dezvolta, 

realizînd responsabilitatea pe care ne-
am asumat-o atunci cînd am deschis 
ușa ofi ciului. Un alt avantaj a constituit 
treningurile organizate special pentru 
tinerii antreprenori din incubator. La fel 
am benefi ciat și de consultaţii juridice 
și economice din partea persoanelor cu 
experienţă în domeniu. Am chiar și un 
caz în care am fost ameninţaţi de a fi  daţi 
în judecată, reacţie la care eu împreună 
cu prietenul meu, am rămas șocaţi și fără 
ieșire din situaţie. Însă graţie sfaturilor 
oferite din partea consultanţilor incuba-
torului am putut demonstra nevinovăţia 
noastră și am ocolit procesul de judeca-
tă. Pentru noi incubatorul a fost un fel de 
aripă protectoare a antreprenorilor care 
încă nu pot zbura.

-Cine au fost clienţii și partenerii 

de afacere cu care aţi colaborat?

-Cei care ne-am ajutat să gestinăm 
lucrul pe care trebuia să-l facem au fost 
angajaţii companiei noastre, studenţi de 
la academie, care erau înregistraţi legal 
și aveau salariu. Printre clienţii noștri 
fi deli putem enumera așa companii ca 
Sun Communications, centrul  de limbi 
străine Que Vadis și alţii.

-Cât de avantajos este să ai un par-

tener într-o afacere??

-Este greu să gestionezi o afacere 
cînd partenerul tău este prietenul tău 

Alexei Ciobanu:   «Incubatorul de afaceri 
este o aripă protectoare pentru cei 
care vor, dar încă nu pot zbura»

Incubatorul de Afaceri a Academiei de Studii Economice din 

Moldova organizează déjà  șase ani la rînd concursul “Idei de 

Afaceri” .Acest concurs oferă oportunitate studenţilor și mas-

teranzilor ASEM să transforme ideile lor inovative  în afaceri 

reale.Cum puteţi participa și dezvolta o afacere în cadrul incu-

batorului afl aţi din experinţa relatată în interviul  cu unul din-

tre cei mai de success antreprenori pe care i-a crescut ASEM-ul, 

Alexei Ciobanu.

și cred că nu trebuie să explic de ce. Dar 
nu ași recomanda nimănui să se lansezi 
în domeniul antreprenoriatului de unul 
singur, mai ales fi ind student. Este foarte 
greu din punct de vedere fi zic și moral. 
Însă dacă ești atît de încrezut în sine, 
poftim. Eu totuși,după propria experien-
ţă aș spune că “un cap este bine dar al 
doilea este și mai bine”, mai ales că noi 
eram de la diferite facultăţi și respectiv 
cunoștinţele noastre se completau.

-Care au fost greșelile pe care le-

aţi comis în timpul gestionării afacerii 

la incubator și ce regretaţi?

-Am făcut multe greșeli, pe care eu 
nu le tratez ca gafe a unor începători, ci 
ca o experienţă fără de care nu te poţi 
lipsi. Dar am avut și o greșeală mare 
din cauză căreia compania a avut de 
suferit. Atunci cînd au început să apară 
concurenţii, noi am hotărît să micșorăm 
preţurile pentru publicitate pentru a 
atrage mai mulţi clienţi. Același lucru au 
început să-l facă și concurenţii noștri ca 
reacţie de răspuns, pînă cînd la un anu-
mit moment, concurenţii noștri lucrau în 
minus, iar noi lucram în 0. Acest lucru a 
determinat și preţurile care sunt acum 
pe piaţa publicităţii de acest tip.

-Ce sfaturi aţi adresa studenţilor 

care vor să-și înceapă o afacere în in-

cubator?

-Am să mai repet odată sfaturile pe 
care le adresam studenţilor cînd eram  
invitat la lecţiile de antreprenoriat pentru 
a împărtăși experienţa proprie. Niciodată 
să nu te pornești pe un drum necunos-
cut de unul singur, să nu iei decizii nea-
nalizate și să nu consideri că ești cel mai 
deștept, indiferent de notele pe care le 
obţii la facultate. Consultaţia este strict  
necesară dacă pledezi pentru o afacere 
de success. Un alt sfat ar fi  să îţi cercetezi 
bine planul de afacere înainte de a începe 
să-l realizezi. Faptul că primul nostru plan 
de afacere, cu librăria online a eșuat nu 
ne-a costat nimic, deoarece am realizat 
la timp că nu are rost să învestim bani în 
ceva  ce  nu are viitor. Trebuie să utilizezi 
toate sursele care îţi oferă o informaţie și 
să te înveţi pe seama celor care déjà au 
experienţă, mai ales că acum există po-
sibilitatea de a face traininguri gratuite 
de contabilitate și business.Trebuie să fi i 
curajos și să ai o motivaţie ca să încerci, 
pentru că acestă motivaţie se transformă 
într-o ambiţie care te face să lupţi pînă la 
capăt, așa cum au făcut-o și băieţii care 
au cîștigat anul acesta la concursul ideilor 
de afaceri. 

Vă mulţumim și mult succes vă 

urăm!

Consemnare: 

Cristina COSTEŢCHI

Aceasta - în rezultatul partici-
pării celor 20 de companii școlare 
din cadrul programelor de educație 
economică și echipe invitate de la 
școlile internat din țară, la Tîrgul 
Național al Companiilor Școlare, din 
1 iunie curent, din cadrul expoziției 
dedicate copiilor și adolescenților 
organizată de Moldexpo.

Evenimentul a fost organizat 
de Junior Achievement Moldova, 
în parteneriat cu Ministerul Tine-
retului și Sportului din R. Moldova, 

B.C. Moldova Agroindbank, Minis-
terul Economiei, compania Linella 
și Fundația Familia Sturza.

Tîrgul este o oportunitate pen-
tru elevii cu vîrsta cuprinsă între 
12-19 ani ce au experiență antre-
prenorială, de a activa într-un me-
diu de afaceri real, de a promova 
și a comercializa produsele Com-
paniei Școlare, imaginea proprie și 
a instituției de învățămînt din care 
fac parte. De asemenea evenimen-
tul este o oportunitate pentru elevi 
de familiarizare cu experiența și 
ideile altor tineri în domeniul antre-
prenoriatului.

În cadrul Tîrgului, a avut loc 
Competiţia Națională “Compania 
Anului” - un concurs captivant al 
Companiilor Școlare cu scopul de a 

identifi ca și încuraja cele mai bune 
echipe din instituțiile preuniversita-
re, care au experiență în domeniul 
antreprenoriatului.

La tîrg au fost expuse produ-
se create manual de tineri activi, 
ingenioși, viitori antreprenori de 
succes. Elevii participanți la eve-
niment au fost instruiți în cadrul 
programului de educație econo-
mică Compania Școlară. Acesta re-
prezintă un ”laborator” economic 
și de afaceri care îi ajută pe elevi să 

înțeleagă, prin practică, principiile 
teoretice ale afacerilor și mecanis-
mele economiei de piață.

Cătălin Ambros, președintele 

companiei câștigătoare ”NEXT”, a 

declarat: ”A fost o competiție la un 
nivel înalt, deoarece fi ecare compa-
nie și-a expus cele mai bune produ-
se și servicii, cele mai bune prezen-
tări și planuri de afaceri”.

”A  fost o revelație să descoperim 
atâta entuziasm și implicare din par-
tea acestor tineri.  S-a văzut clar că 
s-a muncit, că echipele, îndrumați 
de profesori, au fost bine pregătite 
și că programele JA Moldova le-au 
fost de mare ajutor”, a afi rmat Tati-

ana Ungureanu, director executiv 

Junior Achievement Moldova.

Alina CODREANU

Cei mai veseli magneți de la NEXT
NEXT este compania școlară care va reprezenta Republica Moldova 

la Competiția Internațională a Companiilor Școlare, organizată de Juni-

or Achievement Europa în România, unde vor participa echipe din peste 

17 țări ale lumii.


