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După „revoluţia” Ministerului Educaţiei în procedura de  
BAC și rezultatele acesteia, admiterea din această vară urma să 
fi e o provocare chiar și pentru universităţile cu potenţial.  Chiar 
și așa, ASEM nu a dus lipsă de pretendenţi la studii. „Ne-a pi-
cat bine” și opţiunea candidaţilor  de a depune concomitent 
dosarele la mai multe universităţi, urmând ca viitorii studenţi 
să se determine timp de trei zile după anunţarea rezultatelor 
preliminare.

Președinta Comisiei de Admitere din acest an la ASEM, 
Angela Solcan, a prezentat rezultatele pentru 2013. Ast-
fel, din totalul de 4.012 de cereri depuse pentru  Ciclul I, 
Licență, anul acesta  au fost înmatriculați la învățământul 

cu frecvență la zi – 1.705 de studenți și 399 de studenți la 
învățământul cu frecvență redusă. La Ciclul II, Masterat, au 
fost înmatriculate 995 de persoane la cele 50 de programe 
de master, iar Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM a înma-
triculat 485 de elevi.

Astfel, în acest an în cadrul Academiei de Studii Economi-
ce își vor face studiile la Ciclul I, Licență, puțin peste 10 mii de 
studenți, iar la Ciclul II, Masterat – 1.984 de persoane. Vor absol-
vi ASEM-ul în 2014 un număr de 2.720 de studenți.

Ca și în anii precedenți, cea mai râvnită facultate a fost 
cea de Business și Administrarea Afacerilor. Urmează în topul 
preferințelor candidaților la studii – facultatea Finanțe, apoi 

Contabilitate și Economie Generală și Drept. Facultatea  Ciber-
netică, Statistică și Informatică Economică, dar și cea de Relații 
Economice Internaționale au cunoscut și timpuri mai bune la 
capitolul „cerere”.

Competiţia, între timp, continuă. Or, începând cu acest an 
de studiu, va avea loc redistribuirea locurilor cu fi nanţare bu-
getară. Ești la contract, dar înveţi bine? S-ar putea să fi i scutit de 
taxă și chiar să primești bursă în locul colegului tău care nu și-a 
valorifi cat pe deplin capacităţile, oportunităţile și șansa. Până 
la vară nu sunt decât două sesiuni. Baftă!

Nicu CARAGIA 

Republica Moldova a pierdut două poziții în cla-
samentul World Economic Forum al competitivității 
și s-a situat pe locul 89, potrivit informațiilor raportu-
lui întocmit pentru ţara noastră și în acest an de către 
ASEM, partenerul ofi cial al WEF. 

Cel mai slab punctaj, Republica Moldova l-a înre-
gistrat la capitolul inovațiilor – 138, aici  situându-se 
pe ultimul loc în Europa Centrală și de Est. De aseme-
nea, poziţia  țării noastre a fost infl uienţată negativ de 
învățământul superior – 90, efi ciența pieței bunurilor 
– 107, iar gradul de sofi sticare a pieței fi nanciare – 105.

Comparativ cu poziția generală 89, din clasament, 
Republica Moldova a înregistrat punctaje mai bune la 
pregătirea tehnologică – 64 și infrastructură – 88.

După valoarea înregistrată la cei 12 piloni, poziția 
Republicii Moldova a fost infl uențată pozitiv de me-
diul macroeconomic – 77 față 75 în 2012.

La nivel mondial, clasamentul competitivității 
a rămas practic neschimbat față de anul precedent. 
Astfel, Elveția ocupă primul loc, Singapore - locul doi, 
Finlanda – trei, iar Germania – patru.

Indicele competitivității este considerat drept 
unul din indicatorii importanți pentru investitori și 
servește drept  ghid, care le infl uiențează deciziile.

Dacă în Moldova 

există două universități 

(particulare) la care nu 

a fost depusă barem 

o cerere de admitere, 

atunci  în Africa sunt 

două universități la care 

niciun candidat nu a luat 

examenul de admitere la 

facultate anul acesta.

Toti cei 25.000 de 
candidați care s-au înscris 
anul acesta la examenul de 
admitere la facultate în statul african Liberia 
au picat testul. Această situație este una fără 
precedent. Or,  cele două universități existen-
te în Liberia nu vor avea niciun “boboc” înma-
triculat.

Potrivit declarațiilor cadrelor universitare, 
niciun candidat la studii din statul african nu a 
fost apt să susțină examenul de admitere la fa-
cultate din cauza slabei pregătiri.

ADMITEREA 2013: 

PROVOCARE SOLDATĂ CU SUCCES ȘI CEVA NOU!

Un număr de aproape 2 500 de studenţi au absolvit în 2013 ASEM-ul. Alţi peste 2 000 de tineri le-a ocupat locul în sălile de studii

Raport al WEF: 

Competitivitatea Republicii Moldova - 

mai jos cu două trepte

Detalii în pag. 11

25 000 DE PRETENDENŢI, 

NICIUNUL ADMIS LA STUDII

“Le-au lipsit entuziasmul și cunostințele de 
bază de limbă engleză, limba ofi cială a țării”, au 
explicat reprezentanții celor două instituții uni-
versitare.

Deși candidații au încercat să îi induioșeze 
pe profesori, purtătorul de cuvânt al uneia dintre 
cele două universități a declarat că această deci-
zie se va menține și că nu se vor lăsa infl uențați 
emoțional de lamentările candidaților.
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Conferința Internațională privind instruirea în domeniul antreprenorial

Scopul declarat al conferinței a fost 
de a  atrage practicienii și reprezentanții 
guvernamentali implicați în Partene-
riatului Estic într-o discuție despre an-
treprenoriat, ca o competență-cheie 
în educația formală și neformală. Miza 
este consolidarea capacităților la nivel 
național și regional, pentru a promo-

va politicile și practicile din domeniul 
educației antreprenoriale pe tot parcur-
sul vieții. 

Conferința a adunat participanți 
capabili de a disemina abordări stra-
tegice, de a face schimb de experiență 
practică, luând în considerație meto-
dologia și instrumentele de dezvolta-

Ședința lărgită a senatului ASEM din 
30 august a început cu mesajul de feli-
citare din partea rectorului ASEM, Gri-
gore Belostecinic adresat profesorilor: 
„Stimați colegi, suntem într-o ședință 
ordinară, prima din acest an de studiu. 
Felicitări profesorilor cu ocazia începu-
tului anului de studii 2013-2014. Admi-
terea decurge până în prezent. Noi am 
început campania admiterii 2013 fi ind 
pregătiți pentru orice situație. ASEM 
a rezistat cu succes Admiterii 2013. 
Instituția este pregătită pentru noul an 
de studiu, la fel și situația fi nanciară este 
una satisfăcătoare”.

A urmat un moment de reculegere 
în memoria regretatului profesor uni-
versitar Mihail Rotaru, doctor habilitat în 
știinţe istorice. 

Președinta Comisiei de admitere 
din acest an, Angela Solcan, a prezen-
tat rezultatele admiterii 2013. Astfel, 
din totalul de 4.012 de cereri depuse 
la Ciclul I, Licență, anul acesta la cele 
22 de specialități au fost înmatriculați 
la învățământul cu frecvență la zi – 
1.705 de studenți și 399 de studenți la 
învățământul cu frecvență redusă. La 
Ciclul II, Masterat, au fost înmatriculate 
995 de persoane la cele 50 de programe 

de master, iar CNC al ASEM a înmatricu-
lat 485 de elevi.

Astfel, în acest an în cadrul Acade-
miei de Studii Economice își vor face 
studiile la Ciclul I, Licență, puțin peste 10 
mii de studenți, iar la Ciclul II, Masterat – 
1.984 de persoane. Vor absolvi ASEM-ul 
în 2014 un număr de 2.720 de studenți.

Ca și în anii precedenți, cea mai râv-
nită facultate a fost cea de Business și 
Administrarea Afacerilor, prezentând 
40% din totalul celor înmatriculați. Ur-
mează în topul preferințelor candidaților 
la studii – facultatea Finanțe cu 18%, 
Contabilitate – 16%, Economie Genera-
lă și Drept – 12%, Cibernetică, Statistică 
și Informatică Economică – 6% și Relații 
Economice Internaționale – 4%.

NOUTĂȚILE CAMPANIEI 

DE ADMITERE 2013-2014
Amintim că în acest an, după inovațiile 

în materie de BAC, Ministerul Educației a 
operat modifi cări și în procedura de admi-
tere, apoi de studii la facultate.

Astfel, candidaţii au avut dreptul 
să participe concomitent la concursul 
de admitere la mai multe specialităţi și 
domenii de formare profesională, din 

cadrul ASEM și altor universităţi, dar au 
fost fost admiși la o singură specialitate 
sau universitate.

Totodată, înmatricularea la locurile 
cu fi nanțare bugetară se realizează pe 
un an, astfel la fi nele sesiunii de vară 
studenții vor participa la un nou concurs 
pentru locurile cu fi nanțare bugetară.

De asemenea, ca și în ultimii doi 
ani, cota de participare la concursul de 
admitere 2013 a rămas de 90% pentru 
deținătorii diplomelor de bacalaureat 
și 10% pentru cei ce dețin diplome de 
studii medii de specialitate. Excepție în 
acest sens s-a făcut în cazul candidaţilor 
din raioanele de est ale republicii, celor 
cu acte de absolvire a școlilor medii – 40 
de  locuri bugetare. 

Cei care au dorit să-și continue studi-
ile la Ciclul II, Masterat, și au optat pentru 
un loc cu fi nanţare bugetară, au avut de 
susținut un examen compus din trei pro-
be – proba de specialitate, informatica și 
limba străină. Candidații au trebuit să-și 
aleagă unul din cele 50 de programe de 
master. Cel mai solicitat domeniu a fost 
Dreptul cu 197 de locuri, Administrarea 
Afacerilor cu 166 de locuri, Marketing și 
Logistică – 131 de locuri, Contabilitate – 
126, Economie mondială și relaţii econo-
mice internaţionale – 50, Finanțe și con-
tabilitatea fi rmei – 33, Turism – 26, Eco-
nomie Generală – 25, Informatică – 21, 
Merceologie și comerț – 15, Administrația 
publică și Contabilitatea, gestiunea afa-
cerilor câte 14 locuri, Statistică și previzi-
une economică – 9 și Cibernetică și infor-
matică economică – 5  locuri.

PROPUNERI PENTRU 

ADMITERILE ULTERIOARE
Comisia de admitere a venit cu une-

le  propuneri întru facilitarea organizării 
și desfășurării admiterii. Printre acestea, 
de redus termenele de organizare și des-
fășurare a concursului de admitere, de 

exemplu, depunerea dosarelor - până la 8 
zile; de propus MinEdu desfășurarea con-
cursului de admitere fără divizare pe cote 
de înmatriculare: Chișinău, Bălți și rural, 
precum și după limba de instruire (rom/
rus); candidaţii să aibă dreptul să se înscrie 
la concursul de admitere în ASEM la una, 
maximum 2 specialităţi, (indiferent buget/
contract) sau de majorat taxa de înscriere 
la concursul de admitere (taxa actuală este 
de 30 de lei), dar și de acordat o atenţie 
deosebită completării Recipisei, deoarece 
la stabilirea rezultatelor fi nale se vor lua 
în considerare opţiunile explicite indica-
te de candidaţi în recipisă. De asemenea, 
s-a propus de operat modifi cări pe site-ul 
ASEM, astfel încât acesta să fi e mai interac-
tiv și mai interesant pentru candidaţii la 
studii, dar și pentru studenţi. 

Întrucât contează nu doar numărul 
de studenţi, dar și calitatea lor, Comisia 
de admitere a propus ca să fi e apreciate 
performanţele absolvenţilor de licee, ale 
deţinătorilor premiilor de gradul I–III la 
Olimpiadele internaţionale și republica-
ne: „Ar fi  bine să-i înmatriculăm în afa-
ra concursului  nudoar pe învingătorii  
olimpiadelor de economie și informati-
că, dar și pe cei de la alte discipline de 
studii, de exemplu: biologie sau chimie, 

geografi e, limbă străină etc” – ar remar-
cat dna Angela Solcan.

PROFESORII INFORMAŢI 

REFERITOR LA NOILE 

REGULI ȘI AȘTEPTĂRI
Profesorii prezenți la ședință au fost 

informați despre noile reguli ce urmează 
a fi  transmise celor ce vor susține teza de 
licență, dar și regulile privind susţinerea 
restanţelor și restabilirea la studii a stu-
denţilor exmatriculaţi.

De asemenea, rectorul Grigore Belos-
tecinic a vorbit publicului despre lucrările 
care s-au efectuat în incinta ASEM în vara 
aceasta. Pentru cine nu a observat – s-au 
făcut lucrări de reparație în blocurile de 
studii. În blocul ”A” s-au schimbat geamu-
rile, s-a restaurat fațada, au fost renovate 
scările. Unele lucrări mai continuă și astăzi.

Dl rector a adăugat ca în cadrul ur-
mătoarelor ședințe ale senatului se vor 
discuta soluții pentru problemele acu-
mulate, în special posibilitatea ca: cei 10 
absolvenți de onoare la Ciclul I, Licență, 
să fi e admiși la studii de Masterat în afa-
ra concursului; de implementat în timpul 
vacanţei - școli  de vară pentru copii și 
adolescenţi în incinta Casei Cunoștințelor, 
ca ulterior să atragem cât mai mulți viitori 
pretendenți la studii la ASEM etc. Prin-
tre noutăţile cu impact a fost „eventuala 
schimbare a denumirii instituţiei”, dar și 
posibila mărire a salariilor, din octombrie. 
Adevărul e că și studenţii se pot aștepta la 
o majorare de taxe.

Rectorul a mulțumit tuturor celor 
prezenți la ședință și le-a urat baftă în 
continuare:

„Academia de Studii Economice din 
Moldova oferă nu doar posibilitatea de 
formare profesională conform celor mai 
înalte standarde, dar și dezvoltarea mul-
tilaterală, cum ar fi  oportunitatea stu-
denţilor de a se implica în diverse activi-
tăţi extraacademice, competiţia pentru 
un șir de burse, participarea la programe 
de mobilitate academică ș.a. activităţi în 
care Academia de Studii Economice a 
progresat esențial în ultimii 10 ani.

Zinaida LUPASCU

Academia de Studii Economice a găzduit Conferința Internațională 

privind instruirea în domeniul antreprenorial. Evenimentul a fost 

organizat de către Comisia Europeană în parteneriat cu Republica 

Moldova și Fundația Europeană de Formare (ETF) în cadrul celei de-a 

patra platforme a Parteneriatului Estic. 

re a competențelor antreprenoriale. 
Aceștia au discutat despre modalitățile 
de consolidare a credibilității de 
schimb de experiență între instituțiile 
de formare.

Printre obiectivele identifi cate de 
către organizatorii evenimentului a fost 
creșterea gradului de conștientizare și 
înțelegere a capacităţii de învățare în-
tre diferite grupuri comunitare implica-
te în formarea politicilor; crearea unei 
platforme de generalizare a diferitor 
experiențe și practici ale UE și Partene-
riatul Estic și implementarea politicilor 

și programelor în domeniul educației 
antreprenoriale. 

La conferinţă a participat Maia San-
du, Ministra Educaţiei; Slagter Wicher, 
șeful Departamentului politic și econo-
mic, Delegația Uniunii Europene în Re-
publica Moldova; Grigore Belostecinic, 
rector al Academiei de Studii Economi-
ce; Arjen Vos, șef al Departamentului ETF 
pentru Europa de Est și Asia Centrală, 
dar și experţi din Georgia, Croația, Ucrai-
na, Belarus, Polonia, Armenia, Austria, 
Azerbaidjan

„Onorată asistență, mă simt onorat 

Admiterea 2013: noi provocări și speranţe
Rezultatele admiterii 2012-2013, așteptările, precum și pregătirea 

ASEM pentru noul an de studii au fost principalele teme de discuție în 

cadrul Ședinței Senatului ASEM din 30 august.

să fi u prezent la acest eveniment. Cu 
această ocazie vreau să spun că Aca-
demia de Studii Economice are strân-
să legătură cu mediul de afaceri și se 
bazează pe o transparență maximă. În 
acest scop, în anul 2005 în cadrul institu-
ţiei a fost lansat Incubatorul de afaceri, 
unde studenții ASEM pot iniţia afaceri. 
Anual organizăm concursuri locale și  
naționale de business-planuri. Iar cele 
mai bune și inovative idei pot fi  aplicate 
în practică. Vreau să menționez că dia-
logul între universități și mediul de afa-
ceri trebuie să se bazeze pe încredere și 
transparență, iar cei din urmă trebuie să 
participe activ la adaptarea studenților 
– viitorii lor angajați. În calitate de uni-
versitate gazdă vă mulțumesc și vă urez 
succese.”, s-a expus dl Grigore Belosteci-
nic, rectorul ASEM.

Lucrările conferinței s-au desfășurat 
pe parcursul a două zile, iar printre te-
mele abordate au fost: „Rolul educației 
antreprenoriale și inovației în creșterea 
competitivității ”,  „Abordări pentru 
dezvoltarea competențelor de bază ale 
companiei: experiența țărilor partenere” 
și „ Dezvoltarea educației antreprenoria-
le pe tot parcursul vieții”.

Zinaida LUPAȘCU
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MOTO:
“CU SIGURANŢĂ, COLEGIUL NAŢIONAL DE COMERŢ AL ASEM 
ESTE ARIPA LIPSĂ PENTRU ZBORUL ÎN LUMEA REALIZĂRILOR!”

Colegiului Naţional de Comerţ – 
LA 15 ANI ÎN MAREA FAMILIE A ACADEMIEI 
DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

Acum, 15 ani, la 1 septembrie 
1998, o situaţie neplăcută și stresan-
tă a perturbat şi schimbat activitatea 
educaţională a Colegiului Naţional de 
Comerţ, dar care s-a dovedit ulterior 
o schimbare benefi că atât pentru insti-
tuţie, cât şi pentru Academia de Studii 
Economice din Moldova, care, cu multă 
înţelegere şi deschidere, a acceptat-o 
în calitate de unitate funcţională. 

Atunci când Colegiului Naţional de 
Comerţ i s-a luat casa în care a semă-
nat timp de peste 5 decenii cunoștinţe, 
ASEM-ul, ca o gazdă primitoare şi 
ocrotitoare, a luat o hotărâre înţeleap-
tă: să-i adopte la propriu pe cei rămași 

”cu cărţile și soarta în mijlocul drumului”.
Instituţia, care s-a afl at cândva în topul solicitanţilor de studii medii 

de specialitate, risca atunci să-și piardă viitorul. Și echipa managerială a 
ASEM-ului şi-a asumat responsabilitatea de a salva o instituţie de învăţă-
mânt şi de a-i oferi din puţinul de care dispunea la moment pentru a rezista 
presiunilor distructive. 

I-am luat sub aripa noastră protectoare, i-am ajutat să-și construiască o 
casă nouă, în baza căminului de pe str. Petru Rareș, 18, devenit modest bloc 
de studii, i-am găzdui în sălile noastre de studii și cele de conferinţe, în să-
lile de lectură, i-am ajutat să-și recapete bunul nume și încrederea în viitor.

Suntem împreună la bine și la greu, ca o familie integră, deja de 15 ani. 
Azi putem afi rma cu satisfacţie că am adoptat o decizie corectă. Adevărul e 
că ne potrivim în toate: specialităţi de profi l similare, cadre didactice preocu-
pate de a implementa strategii moderne de predare, manageri preocupaţi ca 
oferta educaţională pentru elevi şi studenţi să fi e una de calitate. 

Și tinerii din ţară apreciază Colegiul şi ASEM-ul ca un tandem educaţional 
reuşit, de aceea ne acordă anual prioritatea de a se înscrie la studii anume la 
noi. Anual creşte numărul elevilor care vin la studii aici.

 Pentru comparaţie, dacă în 1998 efectivul de elevi constituia 854, elevi 
atunci acum numărul acestora este de 2 ori mai mare. În acest an în Colegiul 
Naţional de Comerţ  învaţă 1.840 de elevi. Au apărut noi specialităţi, noi ca-
tedre, iar unii din foștii elevi revin în calitate de profesori. Ne bucură faptul 
că profesorii, care azi constituie un colectiv unit de 100 de oameni, dintre 
care 77 titulari , depun constant efort metodic şi ştiinţifi c pentru a forma 
specialişti competenţi şi competitivi pentru economia naţională. Apreciem 
responsabilitatea, înalta prestaţie profesională a fi ecăruia dintre ei şi des-
chiderea pentru tot ce e nou şi viabil în sistemul educaţional din ţară. Astfel, 
profesorii şi elevii participă în diferite proiecte, cum ar fi : ”Firma de Exerci-
ţiu” (Kultur Kontact, Austria), Junior achivment, Festivalul Naţional anual al 
cântecului francez ”Chantons, amis!” (organizatori), etc.

În numele conducerii ASEM-ului am satisfacţia să exprim respectul şi 
să apreciez înalt activitatea ex-directorilor CNC: dl Mihai ROIBU, dna Larisa 
ȘTIRBU și a actualului manager, dna Lidia PLEȘCA, care, graţie competenţe-
lor profesionale, manageriale şi a calităţilor omeneşti necesare unui parte-
neriat pedagogic efi cient, au contribuit şi contribuie la promovarea învăţă-
mântului modern şi la formarea specialiştilor cu studii economice.

Îi îndemnăm pe tinerii de la CNC să trăiască plenar vârsta studenţiei, im-
plicându-se, în colaborare cu semenii lor de la ASEM, în multitudinea de acti-
vităţi extracurriculare, care se vor solda cu studii de calitate şi cu plus-valoare 
meritorie în CV-urile lor, momente deloc de neglijat în societatea în care trăim. 

Împreună am dat valoare sprijinului reciproc, ajutorului dezinteresat în 
numele viitorului ţării, am clădit speranţe şi ne-am angajat să pășim alături 
într-un viitor mai bun. Astfel să ajungem şi la 150 de ani de CNC al ASEM.

Grigore Belostecinic,

profesor universitar,

doctor habilitat în ştiinţe economice,

academician

Afl at într-un perimetru urbanistic edi-
litar și select, din microraionul economiș-
tilor de talie, din inima Chișinăului, unde 
economia stă în capul mesei: Ministerul 
Finanţelor, Banca Naţională a Moldovei, 
Academia de Studii Economice, fi liala 
Băncii Sociale, Agroindbank, Colegiul 
Naţional de Comerţ al ASEM - instituţie 
de învăţământ mediu de specialitate de 
renume în întreaga republică, prin ani, a 
devenii un centru de învăţământ modern, 
care își racordează, conștiincios și perse-
verent, activitatea exigenţelor educaţio-
nale moderne și realităţii contemporane, 
colectivul căruia împărtășește, dezintere-
sat, cu dăruire, cunoștinţe viitorilor speci-
aliști în domeniul economiei.

Desprins din matricea solară a unui început de gerar al tu-
multuosului an 1945, botezat la începuturi Sovețkii Tehnikum 
Torgovli, rebotezat în Tehnicumul de Comerţ Sovietic, renumit 
Colegiul Naţional de Comerţ, din 1 septembrie 1998 Colegiul 
Naţional de Comerţ devine unitate funcţională a Academiei de 
Studii Economice din Moldova. 

1 septembrie 1998 a fost un an de cotitură în parcursul 
educaţional al instituţiei, care, de fapt, punea la îndoială exis-
tenţa ei. Un destin incert și iniţial vitreg, s-a dovedi, prin ani, 
unul benefi c, datorită acceptării și susţinerii necondiţionate de 
către Academia de Studii Economic din Moldova, nume notoriu 
în învăţământul superior din ţară. Sprijinul material, metodic 
și știinţifi c, oferit cu generozitate de ASEM, susţinut de căldu-
ra omenească și de virtuţile profesionale ale Rectorului ASEM, 
Grigore Belostecinic, ale întregii echipe manageriale, ne-au ofe-
rit șansa existenţei și a prosperării. Mai mult decât atât, graţie 
privilegiului pe care îl avem în raport cu alte colegii: suntem ai 
ASEM-ului, an de an, la specialităţile: “Contabilitate”, “Merceo-
logie”, “Comerţ”, “Tehnologia produselor alimentaţiei publice”, 
“Turism” și “Servicii hoteliere” sunt tot mai solicitate, iar tainele 
lor vin să le deprindă aici tot mai mulţi copii și nepoţi ai foștilor 

elevi, numărul cărora, apropo, depășește cifra 
de 25 de mii.

Dimensiunea valorică a unei instituţii rezi-
dă în relaţia deontologică dintre profesor, de 
colaborarea zilnică dintre dascăli și discipoli și 
în dirijarea competentă de către echipa mana-
gerială, în fruntea căreia e managerul princi-
pal – Rectorul Academiei de Studii Economice, 
domnul Grigore Belostecinic, care, doar în ulti-
mii ani, le-a oferit elevilor din colegiu condiţii 
deosebite de studii: 2 săli sportive reparate ca-
pital, săli de studii în 2 blocuri: “D”și “C”, dotare 
cu calculatoare , burse de merit ale Senatului 
ASEM pentru elevii din colegiu, nemaivorbind 
de accesul la toate spaţiile de studii, sport, 
multimedia, săli de lectură ale ASEM-ului. E ad-

mirabil că un nume notoriu al învăţământului superior din ţare 
cunoaște și promovează activitatea unei instituţii de învăţământ 
mediu de specialitate.

Colectivul de profesori și elevi, cu un efectiv de circa 2.000 de 
oameni, apreciază înalt sprijinul oferit de ASEM și își exprimă res-
pectul pentru susţinerea și încrederea acordată tinerilor dornici 
de carte din instituţie.

Azi, la 68 de ani de activitate, dintre care 15 în marea familie 
ASEM, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, edifi ciu al educaţie 
, dăruit în exclusivitate unei activităţi nobile își racordează viaţa 
la exigenţele timpului pe care îl trăiește plenar, la prezentul activ, 
raliindu-se la standardele educaţionale înalte ale Academiei de 
Studii Economice din Moldova. 

Mult stimaţi profesori, dragi elevi, stimaţi părinţi, am onoarea 
de a vă felicita cu norocul că am reușit să existăm și să prosperăm, 
graţie ASEM-ului. În acest context exprim profundul respect al co-
lectivului CNC faţă de conducerea Academiei de Studii Economice, 
pe care o încredinţez că investiţia pe care a făcut-o în viitorul nostru 
este nepreţuită, fapt pentru care vă suntem profund recunoscători. 

Cu respect, Lidia PLEȘCA, 

director al Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM 

– 15 ANI 
ÎN MAREA 
FAMILIE 
A ASEM-ului

CNC
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM -
LA 68 DE ANI DE ACTIVITATE ŞI 15 ANI ÎN FAMILIA 
ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA 
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FILE DIN ISTORIA CNC al ASEM: 
IERI ȘI AZI

Кострома Д.В. – 
директор техникума 
советской торговли 

(1945 – 1954г.г.)

Соколов Л.А. – 
директор техникума 

(1954 – 1957г.г.)

Жильцов Е. А. – 
директор техникума 

(1957 – 1960г.г.)

Гипич П. П. – 
директор техникума 

(1961 – 1984г.г.)

Roibu M. S.  – 
director (1984 – 1998)

Ştirbu Larisa -  
director CNC (1998)

În 1998, în colegiu lucrau 42 profesori, astăzi în instituție 
activează 124 profesori, dintre care  89 de bază și 35 prin cumul.

În 2013, în colegiu își fac studiile 
1840 elevi la specialităţile:
Contabilitate: 

20 grupe, 610 elevi

Turism: 
12 grupe, 380 elevi

Comerţ: 
10 grupe, 260 elevi

Merceologie: 
8 grupe, 197 elevi

Tehnologia Produselor 
Alimentaţiei Publice: 

7 grupe, 198 elevi

Servicii Hoteliere: 
5 grupe, 182 elevi

În 1998, în colegiu se pregăteau 
specialiști în domeniile: 
Contabilitate: 

15 grupe, 332 elevi 

CTS (Comerţ, Turism, 
Servicii Hoteliere): 

9 grupe, 269 elevi

Relaţii Economice 
Internaţionale: 

6 grupe, 167 elevi

Tehnologia Produselor 
Alimentaţiei Publice: 

5 grupe, 127 elevi

Management: 
2 grupe, 59 elevi
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Interesantă și varia-
tă este viaţa elevilor din 
colegiu în afara orelor 
de curs: conferinţe ști-
inţifi ce, mese rotunde, 
excursii de studiere a 
ţinutului natal, concur-
suri, victorine.

Au devenit tradiţio-
nale activitaţile prileju-
ite de sarbătorile „Ziua 
cunoștinţelor”, „Profeso-
rul-fl acara veșnic arzân-
dă”, „Balul bobocilor”, „Tu ești un geniu, 
mamă”.

Elevii talentaţi pot să-și dezvolte și 
să-și manifeste aptitudinile muzicale în 
cadrul formaţiei vocale „Contur”, con-
ducător artistic Dicusar Anatol. Amato-
rii de dans (sportiv,orientul,modern...)
se pot înscrie în formaţia „Divertis”, 
conducător artistic Croitor-Gogu Victo-
ria, fosta noastră absolventă, laureata a 
diverselor concursuri naţionale si inter-
naţionale...

Elevii colegiului trăiesc viaţa activ, 
intens, fi ind implicaţi in diferite acţiuni. 
Mai bine de zece ani sunt participanţi 
activi la acţiunea de caritate „Să-i sus-
ţinem pe cei mai triști ca noi” la Azilul 
Republican de bătrâni și invalizi „unde 
impactul este enorm - elevii devin mai 
sensibili la durerea altora, sunt mai 
generoși, mai toleranţi, altruiști, mai 
atenţi cu oamenii în etate.

A devenit tradiţie concursul de va-
lorifi care a universului francez, concur-
sul erudiţilor „Robingo” care a ajuns la 
ediţia a XVII- a, ultimele ediţii au fost 
realizate în parteneriat cu Colegiul de 
Informatică și Liceul „Gheorghe Asachi”.

Copii talentaţi participa de 10 
ani la concursul naţional (literar , 
muzical,recital „Ars Adolescentina”, tro-
feul fi ind cîștigat timp de 5 ani de către 
elevii noștri: Costin Dumitru, Moscalu 

Natalia, Mura Victoria, 
Radu Zgardan, Artur 
Musaelean.

La a XIX ediţie a 
ajuns Festivalul Cânte-
cului în diferite limbi 
ale lumii „Unitate prin 
diversitate” unde au 
fost interpretate piese 
în franceză, engleză, 
chineză, portugheză, 
sârbă, ebraică, turcă, 
ucraineană, belorusă, 

spaniolă, italiană, greacă... celebrând 
astfel diversitatea lingvistică a Europei, 
a Terrei. În cadrul acestui festival au fost 
descoperiţi mai bine de 300 de tineri 
talentaţi, veniţi la studii din toate col-
ţurile republicii.

Ghidarea în profesie, formarea pro-
fesională se realizează în cadrul expozi-
ţiilor de creaţie, întâlnirilor cu specialiș-
tii în domeniu, traininguri-lor, simulării 
activităţii practice a elevilor într-un mi-
ni-magazin, cafenea (a devenit tradiţi-
onal), excursiilor la întreprinderi, fi rme-
lor de exerciţii.

Concursul TVC între cele 6 speciali-
tăţi este un eveniment de mare popu-
laritate. Genericul din anul 2013 a fost 
„Cu umor si voie bună, viaţa pare a fi  
mai bună”. La iniţiativa colegiului s-a 
organizat Festivalul „Elevii din colegii 
au talent”, unde 16 colegii din republică 
și-au delegat tinerii talentaţi.

Acest festival a fost o adevarată 
„Minuta de glorie”, unde elevii au de-
monstrat ce capacitaţi inedite posedă: 
cîntec, dans, teatrul unui singur actor, 
demonstrare de moda, acordeon, ghi-
tară, nai, big-box. O seara de romanţe 
si cîntece de lume se desfășoara de 13 
ani, participanţii sunt elevii și profe-
sorii. Ultimele două ediţii s-au realizat 
în parteneriat cu Colegiul Pedagogic 
„A.Mateevici”. Deoarece economia și 

comerCompetițiileţul au un limbaj 
universal, ele sunt cîntate în limba fran-
ceză. O alta tradiţie a colegiului, cu o 
rezonanţă republicană, este Festivalul 
Naţional al cîntecului francofon „Chan-
tons amis!”, organizat la iniţiativa cole-
giului și APFM. Este cu adevărat un eve-
niment important de talie naţională ce 
descoperă, promovează și încurajează 
tinerele talente. Mai bine zis, 400 de ti-
neri talentaţi au fost descoperiţi la cele 
10 ediţii naţionale. În luna mai, tradiţi-
onal, desfășurăm Ziua Sportului, unde 
cei mai buni sportivi înscriu recorduri 
la cele 8 probe sportive. Elevii colegiu-
lui sunt înscriși în secţii sportive, avem 
locuri premiante la Cupa asociaţiei di-
rectorilor de colegii. De 5 ani realizăm 
o activitate foarte importantă pentru 
instituţia noastră, „Gala Laureaţilor”, 
unde se face bilanţul unui an de studii, 
nominalizând, onorând și apreciind pe 
cei mai buni elevi la 9 secţiuni.

Avem ziarul colegiului „Carpe 
Diem”, care se editează ca anexă la zi-
arul ASEM „Curierul Economic” redac-
tor-șef este Dorina Moraru. În acest 
ziar este refl ectată viaţa și activitatea 
elevilor. În Colegiu activează Senatul 
Elevilor, președinte - Olga Cazacu, care 
monitorizează viaţa, activitatea elevi-
lor, fi ind iniţiatori și participanţi activi 
la diverse manifestări. Cu succes a fost 
desfășurată ,,Ziua de autoguvernare” în 
colegiu. 

Toate aceste realizări și succese le-
am obţinut graţie Academiei de Studii 
Economice, grijii părintești a Rectoru-
lui ASEM dl Grigore Belostecinic, care 
ne susţine, ne acordă ajutorul necesar 
material, moral, suport didactic, ne cre-
ează condiţii optime pentru a desfășu-
ra procesul educaţional la cel mai înalt 
nivel.

Svetlana MANUIL

Speranţele noas-
tre ţin de educaţie și 
de cultură. Dacă nu-l 
facem pe om mai re-
ceptiv la frumos, mai 
sensibil, în viitor nu 
vom rezolva nimic. 
Mulţi își imaginea-
ză cum va arăta un 
robot oarecare, un 
obiect electronic, dar 
cum va arăta sufl etul 

omului în viitor nu interesează pe nimeni.
Școala are misiunea de a oferi o pregătire fun-

damentală teoretică și practică pentru viaţa tinerei 
generaţii, mai ales cea de-a învăţa sistematic. De 
aceea profesorul trebuie să cunoască și să aplice în 
practică diverse metode, tehnici de predare - învă-
ţare - evaluare.

 Cei 84 profesori ai Colegiului Naţional de Co-
merţ al ASEM dintre care 68 de cadre au obţinut 
deja grade didactice (Dna Pleșca Lidia, directorul 
CNC - ordinul „Meritul Civic” și gradul didactic supe-
rior, încă 13 profesori - gradul didactic superior, 18 
profesori - gradul didactic întâi și 37 profesori - gra-
dul didactic doi), sunt capabili și demult pregătiţi să 
înceapă ajustarea învăţământului la standardele eu-
ropene. Adaptându-se rapid cerinţelor și reformelor 
promovate de către Ministerul Educaţiei al Repu-
blicii Moldova, au dat dovadă, pe parcursul anilor, 
de o adevărată măiestrie pedagogică , asiduitate 
continuă și dăruire de sine profesională. Și acestea 
nu sunt doar vorbe goale: în activitatea cotidiană, în 
calitate de director adjunct, mă strădui să promovez 
ideea unui proces educaţional modern. Fiecare pro-
fesor știe că orice muncă de succes își are începutul 
într-o planifi care minuţioasă, de aceea obiectivele 

și competenţele sunt elaborate individual, reieșind 
din specifi cul disciplinelor de studiu și în deplină 
concordanţă cu imperativele timpului.

Un aport substanţial în organizarea procesului 
educaţional îl au cele 5 catedre, care-și desfășoară 
activitatea în conformitate cu planul aprobat de 
către Consiliul Profesoral. La ședinţele catedrelor 
se iau în dezbatere metodele și tehnologiile avan-
sate, organizarea activităţilor extracurriculare. 
Catedrele convoacă permanent ședinţe teoretico 
- practice, conferinţe atât interne, cât și de rang 

republican. Se practică prezentarea orelor publice 
de o înaltă ţinută metodică, știinţifi că, cognitivă. Se 
petrec multiple serate tematice, concursuri interne 
și republicare, dezbateri și discuţii productive, care 
decurg într-o atmosferă călduroasă de colaborare, 
colegialitate și respect reciproc. O conlucrare efi -
cientă au reușit cei de la catedra „Comerţ, Merce-
ologie, Tehnologii”, care pe parcursul anului au re-

amenajat cabinetele de Merceologie, Tehnologie, 
Comerţ, Expertiză. Vreau să menţionez, fără falsa 
modestie , că suntem un colectiv pedagogic prie-
tenos și unit, unde ajutorul reciproc, dezinteresat 
este considerat ceva obișnuit. Suntem siguri că 
aceasta-și pune amprenta și pe rezultatele fi nale 
ale muncii noastre de fi ecare zi, pe parcursul căreia 
utilizăm pe larg metode moderne de predare - în-
văţare - evaluare, ţinând cont de respectarea prin-
cipiilor didactice, asigurarea caracterului euristic, 
conștient și accesibil al materiei predate.

Succesele profesorilor noștri ( Manuil Svetlana, 
Mîrza Galina, Spinei Ludmila, Garas Ala, Golban 
Elena, Barbăneagră Olga etc.) sunt materializate 
prin succesele discipolilor noștri. Avem elevi care 
au obţinut rezultate îmbucurătoare la concursu-
rile republicane ( Ţîbîrnă Livia - mentiune, locul II 
la limba franceză; Rusu Dumitru - locul II la istorie; 
Marcu Andrei - menţiune la Olimpiada Republica-

CNC al ASEM îmbracă 
haine de sărbătoare. La 1 
septembrie 2013 se împli-
nesc 15 ani de activitate 
prodigioasă în cadrul famili-
ei mari a ASEM!

CNC al ASEM - instituţie 
de învăţământ mediu de 
specialitate cu renume din 
RM, are o istorie bogata și 
zbuciumată cu tradiţii de 
peste 68 de ani.

Prieten, parcă cu timpul , CNC a tre-
cut foarte ușor peste tot ce a adus vre-
mea în istoria sa, rămânând la fel de pu-
ternic în faţa greutăţilor vieţii.

CNC a fost fondat în 1945 ca Tehni-
cul de Comerţ Sovietic, reorganizat prin 
hotărîrea Guvernului RM din iunie 1991 
în CNC, iar în 1998 devine unitate funcţi-
onală a ASEM . ASEM poate fi  considerată 
, cu certitudine, instituţia mamă pentru 
СNC, instituţia care cu mult sufl et și-a 
oferit potenţialul material și cel didactic 

pentru a păstra acele tradi-
ţii venite din timp pentru 
CNC, iar în momente grele 
și-a deschis larg ușile pentru 
tinerii dornici de carte ai co-
legiului. 

În cei 15 ani de activitate 
împreuna cu familia ASEM , 
colegiul a parcurs un amplu 
proces de modernizare, de-
venind un centru de învăţă-
mânt modern, racordat la 

activitatea exigenţilor educaţionale mo-
derne și realităţii contemporane. 

Instituţia benefi ciază de bibliotecă 
, săli de studii în blocurile ASEM, Aulă , 
laboratoare, Complexul Sportiv ASEM, 
Asistenţă metodică de la catedrele de 
profi l ale ASEM.

Disciplinele de bază sunt predate de 
lectori, conferenţiari si profesori ai ASEM. 
Consolidarea profesionala, construirea 
unei gândiri democratice sunt principii 
pe care se bazează activitatea colectivu-
lui ASEM, principii care promovează va-
lorile lumii democratice. 

Aceste principii sunt promovate și în 
CNC al ASEM. An de an absolvenţii cole-
giului, devenind specialiști competenţi 
în domeniul economiei, se regăsesc în 
toate localităţile ţării și peste hotare. As-
tăzi, la 15 ani de activitatea a CNC în ca-
drul familiei ASEM, ţinem să mulţumim 
administraţiei ASEM, rectorului Grigore 
Belostecnic în special, pentru susţinerea 
materială didactică și morală a CNC. 

Suntem mândri că ne afl ăm în cadrul 
unei instituţii care pledează pentru înţe-
lepciune, profesionalism și omenie.

Elena GOLBAN, 

profesoară CNC

Numai educaţia poate duce la bunăstarea oamenilor

nă la Economie; Spînu Ina- locul II , apoi al III-ea 
la limba franceză; Danolachi Cristina- 2 ani la rînd 
a obţinut locul II la limba franceză; Moraru Dani-
ela- 2 ani la rând - locul II,I la limba franceză; Ma-
nole Ana-Maria - la limba engleză - locul I, limba 
română și limba engleză - locul I; Boev Nicolae 
- locul II la matematică).

La simpozioanele internaţionale ale studen-
ţilor din instituţiile superioare, discipolii profe-
sorilor ( Iovu-Carauș M., Bulgac M., Tabunșcic O., 
Lazarev N, Boșcăneanu N. ) au primit dreptul de 
a-și publica lucrarea.

Aceste succese ne întăresc și mai mult încre-
derea în necesitatea colaborării continue. Pentru 
succes trebuie să lupţi vârtos, eșecul vine singur 
și nechemat. 

Ca îndrumător nu cred că am înregistrat un 
eșec dacă nu am ajuns la olimpiada internaţiona-
lă : mi-am realizat obiectivele personale, atinge-
rea cărora mi le permite zestrea mea intelectua-
lă. Mă simt o persoană împlinită și fericită. Omul 
este fericit dacă face în viaţă ceea ce-i place, ceea 
ce vrea și ceea ce poate. 

„Fericirea este armonia dintre ceea ce gân-
dești, ceea ce spui și ceea ce faci”. Mahatma Gandi

Aș vrea să cred că noi, membrii colectivului 
de profesori din CNC al ASEM putem subscrie 
că facem parte cu toţii din această categorie de 
oameni.

Victoria GUTIUM

VIAŢA TRĂITĂ INTENS NU ESTE TRĂITĂ ÎN ZĂDARColegiul Naţional de Comerţ - 
15 ani în familia ASEM 



Curierul Economic6 nr. 10-11 (234-235), 9 septembrie 2013ANIVERSARE

Secţia „Comerţ, Merceologie, Tehnologii”
Secţia “Comerţ, Merceologie, Tehnologii” 

(șef-secție: Natalia Lazarev) și-a început acti-
vitatea în august 2004 conform deciziei Con-
siliului Profesoral și aprobată ” în baza ordinu-

lui Ministerului Educaţiei , Învăţămîntului și 

Sportului din Republica Moldova nr. 118 din 

23 martie 2004 cu denumirea „Comerţ, Tu-
rism, Merceologie”.

În anul 2009 a fost modifi cată denumirea secţiei în „Comerţ și 
Merceologie” la 06.03.2009 a fost separată secţia „Turism”, conform 
ordinului Nr. 11 CNC.

La 05.10.2009 a fost adăugată specialitatea „Tehnologia pro-
duselor alimentaţiei publice”, conform ordinului Nr. 131 A, din 
05.10.2009, respectiv a fost modifi cată denumirea secţiei care ac-
tivează și în prezent „Comerţ, Merceologie, Tehnologii”, conform 
ordinului Nr. 131 A, din 05.10.2009. Secţia „Comerţ, Merceologie, 
Tehnologii” este constituită din 25 grupe.

În anul de învăţămînt 2012-2013 au făcut studiile 655 de elevi la 
specialităţile:

1. specialitatea: 1812 „Comerţ” - 10 grupe (260 elevi);
2. specialitatea: 1809 „Merceologie”- 8 grupe (197 elevi);
3. specialitatea: 2205 „Tehnologia produselor alimentatiei publi-

ce”-7 grupe (198elevi).
Rezultatele susţinerii probelor de fi nalizare a studiilor în anul de 

învăţămînt 2012-2013 a constituit 8,05 nota medie.
Bursa Senatului-2012, sem I, Nagurnea Ana-Maria, grupa MER-292
Bursa Senatului-2013, sem I, Draguţan Ana, eleva grupei TAP-102

Șef-secție: Natalia LAZAREV

Secţia „Contabilitate”
Secţia “Contabilitate” (șef secţie - Ina Ţur-

canu) a fost fondată la 01 septembrie 2004 cu 
denumirea „Contabilitate și Drept” incluzând la 
acel moment două specialităţi: „Contabilitate” 
și „Drept” cu un număr de 355 elevi .

În iunie 2010 au absolvit ultimele grupe la 
specialitatea „Drept”, rămânând o singură speci-
alitate, secţia este redenumită în „Contabilitate”.

Numărul de grupe și elevi în anul de învăţământ 2013-2014: 
La moment secţia include o specialitate: “Contabilitate”, care are 

în componenţa sa 20 grupe, în care își fac studiile 610 de elevi. 
Numărul elevilor absolvenţi la fi nele anului de învăţământ 2012-

2013 – 160 elevi.
Sârguinţa și dorinţa de studiere, a elevilor, la specialitatea Conta-

bilitate o demonstrează rezultate lor și a profesorilor:
· media la admitere, fi ind mai mare de 8,50
· media reușitei pe parcursul anilor de studii, a elevilor de la sec-

ţie, fi ind mai mare de 8,12;
· media elevilor de la examenele de absolvire, fi ind 8,42.
În anul de studii 2012-2013, doi elevi au obţinut bursă de merit:
· Durleștean Olga, grupa CON - 294, “Bursa Președintelui”;
· Cernit Cristina, grupa CON - 291, “Bursa Gaudeamus”.
În cadrul Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM, la Gala Laurea-

ţilor eleva Durleșteanu Olga, CON-294, a fost laureată la secţiunea 
“ Eleva anului”.

În anul de studii 2013-2014 eleva anului IV, Moraru Dorina, gru-
pa CON-101, a obţinut “Bursa Gaudeamus”.

Șef secţie - Ina ŢURCANU

Secţia „Turism și Servicii hoteliere”
Secţia “Turism și Servicii hoteliere” (șef sec-

ţie: Tamara Șalaru) a fost creată la începutul 
lunii martie 2009, conform ordinului nr.11 CNC 
din 06.03.2009 , avînd în componenţa sa o sin-
gură specialitate - „ Turism” la care își făceau stu-
diile la acel moment circa 330 de elevi.

Începând cu anul de învăţământ 2009-2010, 
în cadrul secţiei apare cea de a doua speciali-

tate - „ Servicii hoteliere”.
În anul de învăţământ 2013-2014 la secţie activează 17 grupe, 

astfel la specialitatea „Turism” avem 12 grupe în care își fac studii-
le 380 elevi; iar la specialitatea „Servicii hoteliere” - 5 grupe și 182 
elevi.

În anul 2013 au absolvit Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM la 
specialitatea “Turism” 100 elevi; media notelor pentru examene-
le de absolvire a fost 8,35, la specialitatea “ Servicii hoteliere” 53 
elevi; media notelor pentru examenele de absolvire a fost 8,62. 

Șef secţie: Tamara ȘALARU

Catedra 
“Comerţ, Merceologie, 
Tehnologii”

În anul 2003 
a fost fondată ca-
tedra “Economie 
și Comerţ” ca o 
subdiviziune de 
bază a Colegiu-
lui Naţional de 
Comerţ al Aca-
demiei de Studii 
Economice din 

Moldova, iar din 2009 în baza noilor 
specialităţi propuse, catedra își modi-
fi că denumirea în “Comerţ, Merceo-
logie, Tehnologii”, care organizează 
și realizează activitatea didactică, me-
todică și știinţifi că la disciplinele de 
specialitate.

Catedra “Comerţ, Merceologie, 
Tehnologii” asigură instruiri mo-
derne, utilizând metode și tehno-
logii avansate de predare-învăţare 
a  disciplinelor de specialitate,  pre-
văzute în planurile de studii și pro-
grame. Membrii catedrei mizează 
pe îmbinarea aspectelor teoretice 
și practice ţinându-se cont de spe-
cificul specialităţilor, la fel pe co-
laborarea permanentă cu agenţii 
economici. 

Procesul de instruire accelerea-
ză dezvoltarea capacităţilor viitorilor 
specialiști la formarea unui sistem li-
ber de gândire și valori, fi ind pe deplin 
informaţi pentru conlucrarea fructu-
oasă în activitatea profesională și viaţa 
cotidiană.

Membrii catedrei s-au remarcat 
prin elaborarea de curriculum-uri, su-
porturi de curs, manuale, instrucţiuni 
metodice pentru lecţiile de laborator; 
publicarea articolelor de specialita-
te ca de exemplu: “Promovează-ţi 
cu succes produsul”, “Etapele proce-
sului de vânzare - cheia succesului 
în comerţ”, participarea elevilor și a 
profesorilor la conferinţe știinţifi ce, 
seminare, training-uri; desfășurarea 
activităţilor extracurriculare prin si-
mularea activităţii mini magazinului, 
cafenelei, restaurantului, fi rmei de 
exerciţiu; diverse întâlniri de lucru cu 
specialiștii.

Schimbările și exigenţele econo-
miei de piaţă impune cadrelor didac-
tice ale catedrei să activeze în stil nou 
și să fi e receptivi la cerinţele societăţii.

Șef catedră: Maria BULGAC

Catedra 
“Finanţe și Contabilitate”

Catedra “Fi-
nanţe și Conta-
bilitate” a fost 
constituită în 
septembrie 2004 
ca consecinţă a 
ramifi cării cate-
drei „Economie 
și Comerţ”. Cate-
dra pregătește 

specialiști în domeniul contabilităţii. 
Obiectul activităţii profesionale îl 
constituie ţinerea contabilităţii fi nan-
ciare și manageriale în întreprinderi 
private de comerţ, producere, asigu-
rarea evidenţei contabile în organiza-
ţii non-guvernamentale, întreprinderi 
de stat.

Catedra numără 22 de cadre di-
dactice dintre care 14 profesori de 
bază și 8 cumularzi. Deși tânără, cate-
dra se bucură de cadre didactice bine 
instruite, având 3 conferenţiari uni-
versitari, 1profesor cu grad didactic 
superior, 4 profesori cu grad didactic I 
și 5 profesori cu grad didactic II.

Pe lângă componenta de bază, 
cea de instruire la orele de curs, mem-
brii catedrei organizează diverse ac-
tivităţi extra-didactice, care au drept 
scop dezvoltarea competenţelor în 
domeniu. De șapte ani, catedra or-
ganizează anual conferinţa știinţifi -
că a elevilor, cu tematici racordate 
la schimbările economiei de piaţă. 
Membrii catedrei se perfecţionează 
continuu, participând la diverse semi-
nare, training-uri atât în domeniul de 
specialitate cât și în pedagogie. 

Devenind o componentă a ASEM, 
benefi ciem de suportul conducerii 
ASEM, a corpului didactic, prin di-
verse elaborări metodice, participări 
la conferinţe, precum și schimbul de 
experienţă. De exemplu, pentru ele-
vii specialităţii “Contabilitate”, în anul 
2012, la editura ASEM a fost publicat 
suportul de curs la disciplina “Fisca-
litate”. Anual elevii noștri participă 
la “Simpozionul Știinţifi c al Tinerilor 
Cercetători” atât în plenară (ediţia a 
X-a) cât și pe secţiuni. Profesorii cate-
drei “Finanţe și Contabilitate”, în anul 
2012, au fost instruiţi de corpul didac-
tic de la ASEM în cadrul cursurilor de 
dezvoltare profesională continuă în 
domeniul Standardelor Internaţiona-
le de Raportare Financiară.   

Șef catedră: Marina IOVU-CARAUȘ 

Catedra 
“Economie, Turism, Servicii”

Catedra “Eco-
nomie, Turism, Ser-
vicii” este cea mai 
tânără catedră din 
cadrul CNC fonda-
tă la 01.10.2009 ca 
rezultat al admiterii 
elevilor la specialită-
ţile “Turism” și “Servi-
cii Hoteliere”.

Catedra asigură predarea discipline-
lor general economice la toate cele șase 
specialităţi din CNC și are drept scop pre-
gătirea viitorilor specialiști în domeniul 
turismului și serviciilor hoteliere. 

Obiectivul de bază a catedrei este 
axat pe componenta instruirii practice 
pe diverse tipuri pregătirea ce se reali-
zează prin intermediul cooperării inten-
se cu agenţii economici din domeniul 
turismului și serviciilor hoteliere. Relaţi-
ile catedrei cu agenţiile de turism sunt 
menţinute prin invitarea și implicarea 
acestora în diverse activităţi precum: 
mese rotunde, workshop-uri, dezbateri 
și concursuri.

Catedra “Economie, Turism, Servi-
cii” cooperează cu catedra de profi l din 
ASEM “Turism și Servicii Hoteliere” în 
scopul elaborării și aprobării planurilor 
de învăţământ și a curriculum-urilor la 
disciplinele de specialitate.

Actualmente la catedra activează 10 
profesori titulari, dintre care 1 profesor 
cu grad didactic I și 6 profesori cu grad 
didactic II.

Cercetările profesorilor și rezultatele 
diverselor activităţi sunt periodic publi-
cate în diverse ziare de profi l, precum: 
Curierul Economic, Făclia, Universul Pe-
dagogic etc. 

În cadrul catedrei se desfășoară di-
ferite manifestări cu caracter știinţifi c și 
extradidactice ca: conferinţe, lecţii pu-
blice, mese rotunde, întâlniri cu absol-
venţii, unde pot participa elevii tuturor 
specialităţilor în vederea obţinerii com-
petenţelor în domeniu de profi l.

În cadrul catedrei activează cercul 
“Clubul economiștilor” care are meni-
rea de a aprofunda și lărgi orizontul de 
cunoaștere a elevilor anului I și II în do-
meniul economiei. Majoritate elevilor 
ce frecventează clubul participă anual 
la Olimpiada de Economie organizată în 
incinta ASEM și ne bucură cu rezultate 
frumoase.

Șef catedră: 
Cristina BUDURIN-FURCULIȚĂ

Catedra 
„Știinţe exacte”

C a t e d r a 
„Știinţe Exac-
te” a fost fon-
dată odată 
cu apariţia 
CNC al ASEM, 
fiind formată 
din catedrele 
„Fizică, Mate-
matică și In-

formatică” și catedra „Geologie 
și Chimie”, șef de catedră au fost 
d-na Eugenia Vîlcu (matema-
tică) și Nona Slabu (biologie). 
La catedră, de un mare respect 
s-au bucurat Reli Calistru, șef 
catedră; Dumitru Taragan, doc-
tor conferenţiar, profesor de 
matematică; Ilie Golovaci; Ghe-
orghe Mîţu, profesor de fizică; 
Maria Bujac; Ala Garas, profesor 
de biologie.

Acum la catedră activează 
24 de profesori care deţin di-
ferite grade didactice și tineri 
care-și continue studiile la mas-
terat: un doctor conferenţiar, 4 
profesori ce deţin gradul didac-
tic superior, 6 profesori - grad 
didactic I, treisprezece - grad 
didactic II.

În cadrul catedrei se pune 
accent pe elaborarea proiectelor 
didactice și a instrumentelor de 
evaluare a cunoștinţelor elevilor, 
pregătim elevi pentru diferite 
concursuri naţionale și republi-
cane. În această ordine de idei 
sunt binevenite seminarele te-
matice, orele publice, schimbul 
de experienţă, mesele rotunde, 
asistările reciproce și analizele 
respective. 

La catedră, o mare importan-
ţa au lucrările metodice asupra 
cărora se lucreaza pe parcursul 
anului, lucrări ce promovează o 
mică biblioteca utilă pentru pro-
fesori. 

Ne bucurăm mult de rezul-
tatele elevilor obţinute în ca-
drul olimpiadelor zonale si re-
publicane la: chimie - profesor 
Victoria Gutium, grad didactic 
superior; biologie - profesor Ala 
Garas, grad didactic superior; 
matematică - profesor Ludmilia 
Spinei.

Șef catedră: Ludmilia SPINEI

Catedra 
„Științe Umanistice”

În Colegiul 
Național de 
Comerț al ASEM, 
un rol aparte 
în pregătirea 
generației inte-
gre, fl exibile a 
omului îi revine 
catedrei „Științe 
U m a n i s t i c e ”. 

Personalul academic, format din 36 
membri, respectiv: 7 profesori cu grad 
didactic superior, 9 profesori cu grad 
didactic unu, 15 profesori cu grad di-
dactic doi și 5 profesori tineri, conferă 
un specifi c aparte catedrei, creându-i 
un avantaj mare. În cadrul catedrei 
avem posibilitatea conlucrării cu co-
legii de la discipline diferite: Limba și 
Literatura Română, Limba Engleză, 
Limba Franceză, Istorie, Geografi e, 
Psihologie, Educație Civică, Educație 
Fizică. 

Lucrul catedrei îl constituie, în 
esență, diversitatea problemelor ce 
țin de activitatea didactică centrată 
pe competențele specifi ce fi ecărei 
discipline: „Dezvoltarea creativițății 
elevilor la lecțiile de Limba și Litera-
tura română”, „Evaluarea la orele de 
istorie”, „Dezvoltarea gîndirii critice la 
fi lozofi e”, „Importanța lecturii la lecțiile 
de Limba Franceză și Engleză”, „Apli-
carea testelor în procesul de evalua-
re la geografi e”, „Autoperfecționarea 
și autocontrolul dezvoltării fi zice și 
funcționare a omului”, etc. 

Productiv este clubul de dezbateri 
educaționale Didakticos, unde pro-
fesorii se autoperfecționează, partici-
pând la discuții pe diferite teme.

În cadrul decadei , catedra 
desfășoară un șir de activități 
extrașcolare. Efective au fost orga-
nizate conferinţele știinţifi ce: „Di-
mensiunea universală a creaţiei emi-
nesciene”, „Filosofi a - cunoașterea 
de sine”, „Rolul tinerilor în procesul 
de integrare europeană a Republicii 
Moldova”; revistele: „Eminescu să ne 
judece”, „Paparazzi company”; con-
cursul literar: „Identitate prin creaţie”; 
victorina: „Wath? Where? When?”. Pro-
ductivă a fost participarea elevilor în 
cadrul Festivalului-Concurs Republi-
can ,,Floarea Omeniei”, consacrat lui 
Grigore Vieru, unde participanţi au 
obţinut locurile II și III. 

Șef catedră: Lidia CĂPĂȚÎNĂ
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ELEVII, BENEFICIARI AI OFERTEI 
EDUCAȚIONALE DE CALITATE 
DIN CNC AL ASEM
FIRMELE DE EXERCIŢIU ALE CNC 
AL ASEM: TRECUT ŞI PREZENT

 
Întreprinzătorul este pilonul esențial al economiei de piață, deoarece el asigură 

punere în funcțiune și combinarea optimă a resurselor materiale, umane, fi nanciare și 
informaționale necesare desfășurării  proceselor economice. Modelul Firmei de Exercițiu 
vine să propună anumite schimbări în ceea ce vizează pregătirea practică a elevilor și 
soluționarea problemelor legate de instruire practică a elevilor din cadrul Colegiilor.

Firma de Exercițiu  este rezultatul proiectului  ECO NET  care a fost implementat ca 
proiect-pilot  în Republica Moldova în cadrul a trei colegii : Colegiul Național de Comerț 
al ASEM, Colegiul Financiar-Bancar și Colegiul de Informatică în anul 2006 de către Kul-
turKontakt (Austria) prin fi nanțarea ADA. În anul 2010 la proiect au aderat încă 4 instituții 
de învățământ.

Firma de Exercițiu este o modalitate inovativă-interactivă de predare, prin crearea în 
cadrul echipei de  elevi a unei fi rme virtuale, respectând principiile de lucru ale unei fi rme 
reale. Prin crearea rețelei Firmelor de Exercițiu elevii stabilesc contacte cu alți parteneri de 
afaceri din cadrul Firmelor de Exercițiu din țară și de  peste hotare.

Didactica modernă se orientează spre formarea unei personalități active, pregăti-
tă pentru viața practică, astfel, în cadrul Firmei de Exercițiu elevii pot obține mai multe 
competențe de afaceri printre care putem menționa: 

1) Elaborarea unui business-plan
2) Elaborarea cercetărilor de marketing
3) Elaborarea misiunii, obiectivelor, structurii organizației
4) Elaborarea CV-urilor, scrisorilor de intenție, ordine de angajare, rapoartelor de ac-

tivitate etc.
5) Perfectarea actelor contabile
6) Lucrul la calculator și alte mijloace IT etc.
 Prin intermediul Firmei de E xercițiu elevii ajung în contact cu realitatea economică 

a partenerilor din țară și din străinătate. Activitatea în cadrul Firmei de Exercițiu își asu-
mă o parte din responsabilitatea pentru dobândirea anumitor abilități și formarea unor 
competențe integratoare privind dezvoltarea elevilor pe plan personal, social și profesi-
onal.

O Firmă de Exercițiu este o fi rmă simulată, care oglindește operațiunile lumii afacerilor 
reale, în ramura  aleasă. În timpul activității în Firma de Exercițiu se defi nitivează și se dez-
voltă competențele  fundamentale necesare pentru a lucra într-o companie subordonată 
legislației în vigoare în țară și străinătate, stabilește în ce măsură, cum, unde și când se 
aplică cunoștințele dobândite pe parcursul procesului de învățare.

În Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM simularea situaţiilor de succes reprezintă pen-
tru experienţa elevilor o componentă esenţială  a procesului de pregătire profesională.  
Instruirea  în Frma de Exerciţiu promovează capacitatea de a lucra în echipă și capacitatea 
de a lucra independent, dorinţa de realizare și de a lua decizii, flexibilitatea și sensibilita-
tea interculturală și interdisciplinară, acestea fiind calificări cheie pentru un specialist din 
lumea modernă.

La începutul anului de învăţământ 2006-2007, în CNC au fost lansate 8 firme de exer-
ciţiu: Elite Party,  ECO-OIL, BigLife, Fast&Fresh, GlobalMark, BusinessAid, Prom&Style și 
WorldAsig. 

În perioada  2007-2013, anual și-au desfășurat activitatea mai multe FE, astfel:
* F.E  “BusnessAid” SRL, Tabunșcic Olga, CON 244;
* F.E. “ECO-OIL” SRL, Budurin Furculiţă Cristina, CON 243/ Boșcaneanu Nadejda CON 

261;
* F.E. “Elite Party” SRL, Ţurcan Ina, CON 244, 252, 262; Boșcaneanu Nadejda CON 271/ 

Bordan Elena CON 105, COM 112
* F.E. “Prom Style” SRL, Iovu-Cărăuș Marina, CON 243, 251,263/ Petru Arcan, COM 293; 

Boșcaneanu Nadejda S 102, S 112
* F.E. “Big Life” SRL, Lazarev Natalia, CON 242, 252,263, 273, MER 281, 292; COM 101, 

COM  111
* F.E  “MobiLux” SRL, Ţurcan Ina, CON 262;
* F.E. “Consulting Group” SRL, Boșcaneanu Nadejda, CON 261, 272; S 102
* F.E. “Service Hard & Soft” SRL, Arcan Petru, CON 264 
* F.E. “Pro Media” SRL, Manea Natalia, TUR 293; S 102, S 112
* F.E. “Global Identity” SRL, Bîrca Tatiana, COM 293; COM 101, COM 111
* F.E. “ExProfGroup” SRL, Arcan Petru, COM 272, 282, COM 293, CON 105, COM 112 
Colaborarea pe plan internaţional cu alte fi rme virtuale au permis educarea la elevi 

a spiritului de antreprenor, astfel elevii  CNC s-au implicat activ  la târguri naţionale și au 
fost premianţi și la târguri internaţionale ce au avut loc în Austria, Bulgaria, Muntenegru, 
Bosnia, România.

Analizând statutul pe care îl are astăzi un 
program internațional de orientare profesio-
nală în cadrul sistemului educațional, trebuie 
făcută precizarea că, această activitate este 
plasată în afara procesului de instruire, iar 
explicaţia este simplă, pentru că ea vizează 
nu numai performanţele obţinute de elevi în 
activitatea de învăţare la ore, exclusivă, ba-
zată pe rezultatele instruirii, ci  în mare parte 
pe ocazia ce li se oferă elevilor de a practica 
o învăţare axată pe experiență, de a realiza 
achiziţii durabile, susceptibile de a fi  utilizate 
și transferate în diverse contexte instrucţio-
nale și nu numai.

Benefi ciind de o îndrumare competentă, 
elevii având suportul nostru, cel a profesori-
lor care îi respectă, sunt interesaţi continuu 
de ameliorarea nivelului lor de achiziţii și 
competenţe. În plus, șansele lor de reușită 
sporesc considerabil, în situația cînd aceștia 
obțin posibilitatea să realizeze obiectivele în-
văţării și să fi nalizeze cu succes această acti-
vitate prin prisma unor proiecte și programe 
de orientare profesională. 

Referindu-mă la capitolul parteneriate 
naționale și internațioanale, e necesar de 
a reliefa  Acordul de colaborare semnat la 
data de 01.09.2010, între Colegiul Național 
de Comerț al ASEM și Junior Achievement 
Moldova (cea mai mare și cea mai dinamică 
organizație orientată spre educația econo-
mică și antreprenorială, fi ind prezentă în 
123 de țări), în persoana profesorului de dis-
cipline economice, Barbăneagră Olga. Prin 
intermediul acestei organizații, am obținut 
materialele educaționale de bază  pentru 
disciplina “Economie aplicată”, incluzînd 
manualul, ghidul de studiu privind orga-
nizarea cursului și laboratorul de aplicații 
economice.

Astfel, relațiile de parteneriat stabilite, 
proiectele naționale și internaționale, au ca 
obiective cadru orientarea profesională în 
cadrul sistemului educațional formativ din 
Republica Moldova.

Proiectele internaționale Junior Achie-
vement Moldova oferă tinerilor instrumen-
tele utile formării de competențe necesare 
pentru viață și succes în economia de piață 
și la locul de muncă, acestea fi ind de tip “le-
arning by doing” (învață prin acțiune), astfel 
elevii învață prin experiențe individuale sau 
de grup, concepute pentru a-i motiva.

În aceeași ordine de idei aș dori să 
menționez și schimbul de experință realizat 
cu reprezentanții Organizației Junior Achie-
vement Estonia, ce s-a desfășurat în incinta 
Liceului Academiei de Științe a RM, în data 
de 05.04.2011. Acest fapt  a permis ulterior 

participarea cu succes în cadrul Programului 
Internațional „TITAN”. 

De asemenea, un alt Proiect internațional 
pentru elevi,”Innovation Camp”. a fost 
desfășurat pe data de 16 octombrie 2012, în 
parteneriat  cu Junior Achievement (JA) Mol-
dova și JA Estonia. La activitate, au participat 
elevi din orașul Chișinău, din cadrul progra-
melor JA Moldova. Innovation Camp a re-
prezentat un atelier de lucru în care elevii s-au 
adunat cu scopul de a analiza o problemă spe-
cifi că domeniului de afaceri și de a veni cu idei 
inovative și fezabile care ar putea fi  utilizate în 
soluţionarea problemei stabilite. Participan-
ţii au găsit o soluţie la problema propusă de 
compania sponsor în numai 10 ore, adică pe 
durata atelierului Innovation Camp. 

Participarea și implicarea la Evenimen-
tul de promovare a spiritului antrepreno-
rial “Profesioniști și Debutanţi”, Junior 
Achievement Moldova -.22-23.10.2011, un 
parteneriat internaţional între comunitatea 
de afaceri și mediul educaţional, destinat fa-
cilitării accesului elevilor la un loc de muncă. 
Proiectul în sine a oferit elevilor CNC al ASEM  
posibilitatea de a fi  discipoli pentru o zi în ca-
drul unei companii/instituții sau organizații. 
Devenind pentru o zi ”umbra” unuia dintre 
angajați, elevii noștrii au văzut pe viu în ce 
constă munca într-un domeniu sau altul și 
pot lua mai ușor o decizie în privinţa viitoarei 
lor profesii.

La cea de a II-a ediție au participat 5 elevi 
din cadrul Colegiului Naţional de Comerţ 
al ASEM, și anume: Rusu Dumitru CON 111; 
Cantemir Liliana CON 112, , Brecico Alexan-

dru CON 113, Vieru Ion CON 114, Săculţanu 
Constantin TUR 114.

Performanțele obținute în cadrul Progra-
mului internațional de orientare profesiona-
lă a determinat participarea consecutivă și la 
cea de a III-a ediție, ce a fost organizat în data 
de 30 noiembrie 2012, de Asociaţia Obșteas-
că ”Junior Achievement Moldova” în colabo-
rare cu Ministerul Tineretului și Sportului din 
Republica Moldova, Ministerul Educației al 
Republicii Moldova, Leogrand Hotel & Con-
vention Center și Fundația “Familia Sturza”. În 
cadrul programului din acest an au participat 
150 de elevi din clasele X-XII, reprezentînd 2 
instituții mediu de specialitate și 30 de licee 
din 12 raioane din ţară,  fi ind găzduiţi în cali-
tate de discipoli la circa 28 de companii pri-
vate și instituții de stat.

Astfel, elevii CNC al ASEM ce au parti-
cipat în cadrul evenimentului și întreprin-
derile în care aceștia au fost repartizați sunt 
prezentați în cele de mai jos:

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

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

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

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

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

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

7. Silvia Moraru eleva Gr. TUR 112 – Hote-
lul “Vila Verde”.

CNC și Junior Achievement Moldova, 
un proiect de viitor 

Proiectul de promovare a spiritului antreprenorial “Profesioniști și Debutanţi”, Juni-
or Achievement Moldova -.Ediția a II-a , data de 22-23.10.2011, un parteneriat interna-
ţional între comunitatea de afaceri și mediul educaţional, destinat facilitării accesului 
elevilor la un loc de muncă. 

Elevii participanți ai Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM împreună cu Doamna Ministru al Educației RM – Maia Sandu :
1.Matei G.(Con111) 2. Grădinaru Ana (CON 114), 3. Barbăneagră G. (CON121)  4. Marcu Andrei (CON122),
5. Brînză A. (CON123) 6. Mihailov N. (CON124), 7. Moraru S. (TUR112).
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CNC AL ASEM ÎN VIZIUNEA ELEVILOR 
ȘI ABSOLVENȚILOR

Consider că Colegiul Național de Comerț  
al ASEM mi-a oferit posibilitatea  de a mă 

dezvolta multilateral.
Aici am avut ocazia de a scrie primul articol, 

de care și acum îmi amintesc cu drag, prima po-
ezie dedicată acestui loc fermecat. Deja de doi 
ani conduc colegiul de redacție a ziarului ,, Carpe 
Diem”, și mulțumesc ASEM pentru oportunitățile 
deschise ca redactor șef. Alături de colegi am 

participat la concursuri și dezbateri organizate de Academie și am 

avut ocazia de a pune în practică tot ce am învățat la lecțiile de spe-

cialitate.  Fiind o iubitoare a lecturii am avut posibilitatea de a utili-

za biblioteca ASEM nu numai pentru a mă relaxa ci și pentru a mă 

pregăti de ore, concursuri și de a îmi îmbogăți vocabularul de spe-

cialitate. Anul acesta sunt deținătoarea bursei Gaudeamus, și înte-

leg că toate acestea nu ar fi  fost posibile fără susținerea profesorilor 

din Cadrul Colegiului Național de Comerț al ASEM și oportunităților 

oferite de Academia de Studii Economice din Moldova. Sper ca în 

viitor să se mențină aceste relații de colegialitate și ca elevii CNC  să 

se bucure în continuare de susținerea și ajutorul ASEM.
Dorina MORARU, 

eleva CNC al ASEM, grupa CON-101

DESPRE COLEGIUL NAȚIONAL DE COMERȚ 

AL ASEM, CARE ȘI PESTE ANI RĂMÂNE A FI 

„AL MEU”...

Colegiul a fost primul meu 
pas spre formarea profesi-

onală, rămâne și peste ani un 
fundament al cunoștințelor 
mele, clădit cu grijă de profeso-
rii de acolo și de ambianța cre-
ată de colegi. Într-adevăr dato-
rez mulțumiri acestei instituții, 
atașamentul grupului profeso-

ral rămîne doar de lăudat, datorită lor cînd îmi 
amintesc despre acei patru ani vin în gînd numai 
emoții pozitive, deoarece privind în urmă, chiar 
și unele momente mai delicate par a fi  create 
pentru a te învăța ceva, dacă te știi a le înțelege 
corect. Ajungînd la facultate am simțit amprenta 
colegiului care îmi crează drum în continuare, am 
simțit prin cunoștințele pe care le aveam în do-
meniu, am simțit prin încrederea mea în propriile 
forțe, prin lipsa fricii unui bobocel tipic, am simțit 
prin planurile care s-au născut în capul meu, am 
simțit prin sclipirea din ochii colegilor care spu-
neau „sigur, tu ai făcut Colegiul de Comerț...”

Colegiul mi-a dat șanse să mă dezvolt, desigur 
că aceste șanse sunt datorate și faptului că el face 
parte din marele grup ASEM, un element care 
vorbește de la sine despre calitatea sa. În acest 
context țin să aduc mulțumiri și felicitări minu-
natului colectiv al Colegiul Național de Comerț al 
ASEM, să le doresc prosperitate, idei noi, proiecte 
cîștigate, studenți adevărăți, absolvenți mîndri 
de instituția lor, putere petru a realiza toate pla-
nurile, libertate în gîndire și continuitate.

Cristina RUSS U, 

absolventă a CNC al ASEM

Studiind la Colegiul Natinal de 
Comert al Academiei de Studii 

Economice a Moldovei mi s-au deschis 
o serie de oportunitati de care incerc 
sa profi t in fi ecare zi. Aceste usi( usile 
ASEM), deschise mereu spre cunostin-
te mi-au schimbat cursul vietii si mi-
au oferit sansa sa tind mereu spre mai 
mult. Aici sunt stimulati si promovati 

tinerii oferindu-le toate comoditatile posibile pentru 
a studia: sala de calculatoare performante conectate 
la internet, sala sportiva cu echipamente noi, sali de 
studii spatioase si luminoase, cadre didactice cu grade 
inalte de pregatire, etc.

 Dorinta de a afl a mereu ceva nou si neputinta de a 
sta locului m-au ajutat sa cistig concursul pentru bur-
sa Senatului Colegiului National de Comert, dar nu as 
fi  reusit fara ajutorul ASEM-ului in fruntre cu rectorul 
acestei institutii, d-nul Grigore Belostecinic , in fata ca-
rui ma inchin si ii multumesc pentru munca depusa in 
fi ecare zi ca noi studenti ASEM si elevi CNC sa avem 
mari succese.

 Ana DRAGUȚAN, 
eleva CNC al ASEM, g rupa TAP-102

Se zice că pentru tot ce începi nou tre-
buie să alegi ce-i mai bun ca să fi i în 

continuare cel mai bun. După acest princi-
piu m-am condus în alegerea instituției în 
care urma să-mi continui studiile, așa am 
ales Colegiul Național de Comerț al ASEM.    

Intenționam să urmez o instituție cu 
profi l economic, o institutie care ține la ele-
vii săi în adevăratul sens al cuvîntului, care 
îi crește și-i transformă în persoane care 
pot analiza, pot să proiecteze și să realize-

ze  numeroase idei.   Așteptările nu mi-au fost înșelate, cadrul 
colegial și didactic fi ind la cel mai înalt nivel al profesionalis-
mului, condiție ce a generat mobilizarea tuturor capacităților 
ce le aveam, întru dezvoltarea și afi rmarea acestora. 

Colegiul National de Comerț este o instituție înalt cotată, 
fi ind recunoscută pentru pregătirea calitativă și profesională 
a elevilor. Fiind elev al CNC-ului ai posibilitatea de a te for-
ma ca personalitate multilateral dezvoltată, de a-ți deprinde 
capacitațile necesare viețuirii în condițiile contemporaneității 
și a societății în continuu progres. 

Alegerea făcută, o pot califi ca ca fi ind una rațională și 
destul de obiectivă, iar îndemnul pe care l-aș oferi viitorilor 
discipoli ce urmează să pășească treptele colegiului poate 
fi  asociat cu motto-ul “Munca îl înnobilează pe om”, studiile 
aprofundate necesitând dăruire sufl etească și mult zel.

Sunt mîndră că am făcut parte din această frumoasă și pri-
mitoare familie a Academiei de Studii Economice și le multu-
mesc nespus tuturor celor care zi de zi depun sufl et și pasiune 
în ceea ce fac: Domnlui Grigore Belostecinic - Rector ASEM, 
Doamnei Lidia Pleșca - director CNC al ASEM și întreg colecti-
vului didactic al colegiului. Fie ca harul Dvs - stimați dascăli, sa 
vă aducă numai ferici și împliniri.

 Cu drag, Olga DURLEȘTEAN,
Premiantă a Galei Laureaților 2012, ediția a IV-a, la 

secțiunea 
“Elevul anului”; Deținătoare a Bursei Președintelui Re-

publicii Moldova, anul de studii 2012-2013; absolventă a 
CNC al ASEM, 

promoția 2009-2013.

abCNC alal AASESEM, 
prpromomoțoțiaia 20000009-9-9-9 202022 1313..

Astazi, când CNC al ASEM a împlinit 15 
ani, aș dori să aduc sincere mulțumiri 

cadrelor didactice CNC și administrației 
ASEM, întrucât ne-au oferit rara oportuni-
tate de a ne valorifi ca la maxim potențialul 
nostru. Sunt cert convins că doar sub în-
drumarea profesorilor noștri competenți, 
în frunte cu Directoarea Lidia Pleșca si Rec-
torul ASEM Grigore Belostecinic, a fost și 

este posibilă crearea unei viitoare generații înalt califi cată, 

cu o gândire cu adevărat progresistă, capabilă să schimbe 

lucrurile spre bine. CNC al ASEM este ceva mai mult decât o 

instituție, este un unic fenomen în Republica Moldova, care 

va asigura un viitor mai bun atât fi ecărui individ în parte, 

cât și întregii comunități în ansamblu. Sunt mândru să fi u 

parte a acestui proces de creare a unui viitor mai bun!
Dumitru RUSU, 

elev CNC al ASEM, grupa CON-111

Noi oportunități, noi perspective, noi rea-

lizări – așa caracterizăm Colegiul Național 

de Comerț al ASEM de 15 ani încoace. Ca uni-

tate funcțională a Academiei de Studii Econo-

mice din Moldova, benefi ciem de o atmosferă 

ce ne cuprinde în lumea profesionaliștilor și a 

specialiștilor, simțindu-ne, fără dubii, ca între 

prieteni. Mergând pe acest drum, devenim mai 

puternici, mai organizați, mai buni.  Corelația 

noastră cu diverse alte orizonturi, mai mult sau 

mai puțin cunoscute, devine sesizabilă. A învăța în CNC al ASEM în-

seamnă, pentru mine să văd cum emancipează visul, să remarc că 

dacă voința e mai presus de orice limită, pot străbate toate drumu-

rile succesului. Aici suntem îndrumați să colecționăm cunoștințe și 

să le îndreptăm spre un viitor frumos, prosper, promițător. Iar acest 

viitor este unul sigur, este palpabil, este aproape, când ai alături un 

asemenea sprijin.
Livia ȚÎBÎRNĂ, 

eleva CNC al ASEM, grupa  CON-113
elelevevaa CNNCC alal AASESESEM,MM, ggrurupapa  CON-113

Colegiul National de Comert este institutia in care avem onoare si placerea sa ne facem stu-

diile. De-a lungul anilor CNC a devenit treapta spre succes pentru numerosii sai absolventi. 

Datorita echipei de pedagogi,a caror metode inovatoare de predare  contribuie la formarea con-

tinua a levilor si conducerii colegiului in frunte cu doamna Lidia Plesca CNC-ul a devenit de-a 

lungul timpului o durabila imagine a excelentei profesionale.

Numeroasele proiecte si activitati care au loc in cadrul institutii cit si asigurare studentilor 

cu burse noastre sunt in mare parte posibile datorita Academii de studii economice din Moldo-

va  care este pentru colegiul nostru o adevarata aripa protectoare. Deja de 15 ani ne bucuram 

de colaborare fructoasa intre institutiile noastre. ASEM-ul devenind pentru studentii CNC  un 

adevarat sprijin si o a doua casa. Ne mindrim cu faptul ca suntem  o parte a academiei care 

este una dintre cele mai bune, pentru noi chiar cea mai buna instituie de invatamint superior 

din Moldova. In calitate de student aa ambelor institutii as vrea sa le multumesc profesorilor si 

administratiei atit colegiului cit si academiei pentru munca lor zilnica in constructia viitorului 

nostru. Va multumesc frumos!
Tudorița BOTNARI, 

eleva CNC, grupa TUR-103, deținătoarea bursei Președintelui Moldovei 
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 29 de erudiți, 29 de talente, 29 de 
păreri ,ghidate cu iscusință de diriginta 
Ala Garas,ce pe parcursul a 3 ani de zile 
demonstrează devotement și afecțiunea 
Colegiului Național de Comerț al ASEM.
Suntem diferiți și totuși formăm o 
echipă,aceasta este esența de fi  un co-
lectiv ,din multitudinea de ginduri se 
naște o idee genială,iar pentru ca aceasta 
idee sa devină realitate,Noi cei din grupa 
CON-111 ne încadrăm activ în activităție 
extrașcolare,fi ind premiați cu locurile de 
frunte, printre care se numără:
 Conferința științifi că la macroeco-

nomie: ,,Calitate -un instrument indes-
pensabil al competitivității pe piață,, la 
care au fost premiați Oglindă G./Oroșan 
I. cu locul II și Matei G./Pascari I. cu 
mențiune.

Conferință la fi lozofi e cu genericul ,, 
Cunoașterea de sine ,, premiați cu locul II 
Oroșan I./Oglindă G. și Rusu D./Matei G./
Pascari I. cu mențiune.
 Printre succesele grupei ,se numă-

ra și participări la concursuri și TVC-uri 
cum ar fi : Balul bobocilor locul II; Toam-
na de aur locul II; TVC specialitatea sta-
tistică locul I; TVC la economia aplicată 
locul II;
 Grupa CON-111 găzduiește tineri 

poeți și interpreți ,care iubesc să-și ma-
nifeste talentele la recitaluri și festiva-
luri: Recital de poezii ,,Mihai Eminescu,, 
participanți Oglindă G.,Matei G,.Oroșan 
I.,Pascari I.,Spînu O.,Slobozeanu F.; Festi-
valul cîntecului în diferite limbi și O seara 
de romanță participant Valuța A., O scri-
soare pentru Moș Crăciun în limba fran-

ceză participantă Lozovan E.;Concursul 
poeziilor în limba franceză participantă 
Buruian M.,Festivalul Național ,,Floarea 
Omenirii,, participantă Oglindă G.;

 Pe lîngă activitățile extrașcolare 
ne încadrăm active și în demonstrarea 
abilităților inelectuale :
 Olimpiada municipala la : geo-

grafi e locul III –Valuța A.;la fi zică locu 
III-Spînu O.; la limba engleză locul II-
Stoicescu D., la matematică mențiune-
Matei G.;
 Olimpiada Republicană la istorie 

locul II-Rusu D.;
Concursul erudiților ,,ROBINGO,, 

participanți: Lozovan E.,Valuța A.;
Concursul telivizat ERUDIT CAFÉ 

participanți: Matei G.,Ogliindă G.,Oroșan 
I.,Pascari I.,Slobozeanu F..

Pentru elevii grupei TUR – 111, 
în frunte cu doamna Mîrza Galina, 
educaţia este o necesitate indispen-
sabilă,  ei fi ind responsabili de pro-
gresul acestei naţiuni, ce depinde de 
nivelul intelectual și  cultural al cetă-
ţenilor săi.

Muncind într-un colectiv ei au 
înlocuit rivalitatea, concurenţa cu 
pace, iubire, cultură și dreptate, de 
aceea au făcut faţă tuturor situaţiilor 
doar cu răbdare și prin respectarea 
normelor moral – spirituale. Au fost 
responsabili de realizarea visului de a 
fi  cei mai buni. În anii de studii 2011 
– 2012 și 2012 – 2013, la Gala Laure-
aţilor – 2012 și, respectiv Gala Laure-
aţilor – 2013, grupa TUR – 111 a fost 
desemnată drept cea mai bună grupă 
de la Specialitatea TURISM.

În afară de această desemnare, 
grupa mai are și o serie de alte decer-
nări și participări:

Conferinţa Ecologico – Știinţi-
fi că ce s-a desfășurat în incinta Cole-
giului de Ecologie.

Premii -   Raţă Daniela – premiul II
- Jalbă Nicoleta – premiul III
Concursurile locale:
Locul I – Limba engleză – Moi-

seenco Irina
Locul II – Limba română – Jar-

dan Tatiana
Locul II – Limba franceză – Jar-

dan Tatiana
Locul I – Limba franceză – Raţă 

Daniela
Locul III – Istorie – Raţă Daniela
Locul III – Limba franceză – Stra-

tulat Alexandrina
Concursurile zonale:
Locul I – Limba engleză – Mo-

iseenco Irina
Locul III – Limba franceză – Jal-

bă Nicoleta
Conferinţa știinţifi că: “Dimen-

siunea existenţială a creaţiei emines-
ciene”

Profesor: Ghileţchi Zorina
Jardan Tatiana
Stratulat Alexandrina
Moiseenco Irina
Jalbă Nicoleta
Concursul erudiţilor “Robingo” 

din cadrul Zilelor francofoniei în Mol-
dova, ce s-a desfășurat în sala Biblio-
tecii „Eugen Hrișcev”, în parteneriat cu 
Liceul “Gheorghe Asachi”.

Membrii echipei “Francofi lul”:
Stratulat Alexandrina
Jardan Tatiana
Jalbă Nicoleta
 Jalbă Nicoleta a fost modera-

toarea Festivalului Poeziei Francofo-
ne, iar eleva Stratulat Alexandrina a 
fost premiată cu locul I.

 Elevii din grupă au participat 
activ la ringul intelectual cu generi-
cul: “Toleranţă – stimă sau umilinţă?” 
în incinta Bibliotecii Naţionale pentru 
copii.

 “Să nu uităm nicicînd de cei mai 
triști ca noi” este deviza grupei TUR – 
111:
Au acordat ajutor bătrânilor de 

la Azilul de Bătrâni din Chișinău (Jalbă 
Nicoleta și Jardan Tatiana
Au acordat asistenţă socială 

doamnei Stela, vizitînd-o la domiciliu 
și acordându-i ajutor material – de 
ziua bibliotecarului și de Paște.

Organizarea unei ore de reve-
laţie prin cultură, la 27 aprilie de Ziua 
Tricolorului, organizînd o întîlnire de 
neuitat cu Gheorghe Vrabie și Dorina 
Cojocaru.

Climatul favorabil din grupă, ro-
lul important al liderilor ce s-au im-
pus ca valori la nivelul clasei, entuzi-
asmul, creativitatea în muncă, buna 
organizare a activităţii de învăţare și 
în plan comportamental, arta comu-
nicării, coordonarea în echipă i-au 
ajutat să devină cei mai buni dintre 
cei buni.

Procesul de pregătire a specialiștilor 
se desfășoară și în cadrul ativităților 
extradidactice comune ale profesori-
lor și elevilor prin participarea elevi-
lor la concursurile de specialitate, la 
olimpiade pe discipline liceale și de 
specialitate și în activitatea de cerce-
tare științifică. Tradițional, în colegiu 
se desfășoară pe an 3-4 conferințe 
științifice. Cei mai buni din colegiu, 
adică elevii câștigători, se înscriu la 
Simpozionul Internațional al Tinerilor 
Cercetători care se desfășoară la ASEM 
și care este un avantaj pentru elevii 
noștri. Pe parcursul anilor, elevii noștri, 
concurând cu studenții din diferite 
intituții superioare s-au prezentat bine 
informați, competenți în problema 
abordată, fiind ghidați de specialiști 
excelenți. Printre aceștia îi menționăm 
pe  profesorii Olga Tabunșcic, Natalia 
Lazarev, Nadejda Boșcăneanu, Marina 
Iovu-Carauș, Viorica Chiriac, etc.

Astfel:
2005: Calininici Vadim, grupa Com 

diplomă de gradul I;
2005: Ghereg Victor, Com 232 diplo-

mă gradul I; 
2006: Negru Diana lucrarea știinţifi -

că, Mer 262 “Aditivi alimentari”, diplomă 
de gradul II;

2007: Negru Diana lucrarea știin-
ţifi că, Mer 262 “Organisme modifi cate 

OLIMPICII COLEGIULUI
Peste 300 de elevi participă anual la olimpiada locală, la dis-

ciplinele liceale. Deținătorii locului I participă apoi la Olimpiada 
Zonală. În fi ecare an elevii noștri se întorc cu diplome, ocupând 
locurile I-III, Mențiune. Astfel în ultimii 2 ani elevii revin de la olim-
piada zonală cu locuri performante.

În 2012, 30 de elevi s-au plasat pe locurile:
Locul I: 6 elevi (Matei Gabriela, Țîbîrnă Livia, Ciurea Corina, 

Țugui Alina, Oprea Carolina, Toma Dragoș)
Locul II: 8 elevi 
Locul III: 11 elevi
Trei elevi au participat la Olimpiada Republicană la Ecologie: 

Jalbă Nicoleta – mențiune; Rața Daniela – locul III; Moraru Silvia – 
locul II; Țîbîrnă Livia – mențiune la limba franceză.

În anul 2013, elevii au adus în instituție:
Locul I: 6 elevi (Slobozeanu Felicia, Tîbîrnă Livia, Rusu Dumi-

tru, Osievschi Cristina, Bejenari Natalia, Moiseenco Irina);
Locul II: 10 elevi (Cebotari Natalia, Iaţîc Ana,  Malic Elena, Gra-

ur Irina, Ioviţă Vera, Stoicescu Diana, Moraru Dorina, Ţugui Alina, 
Strijca Viorica,  Negruţa Daniela);

Locul III: 8 elevi (Damaschin Veronica, Spînu Olga, Ţurcan Va-
leria, Jalbă Nicoleta,  Bocancea Olga, Prisacari Augustina, Valuţă 
Andrei, Brad Ecaterina); 

Mențiune: 6 elevi (Platon Cătălina, Matei Gabriela, Iovu Dani-
ela, Melega Cătălina,  Samatios  Mădălina, Mocari Gabriela).

În 2013, Țîbîrnă Livia și Rusu Dumitru au participat la Olimpiada 
Republicană, plasându-se ambii pe locurile II, Marcu Andrei a fost 
apreciat cu mențiune la Olimpiada Republicană de economie.

GLASUL SINDICATELOR
O echipă frumoasă, componentă a CNC al ASEM, o 

formează membrii sindicatelor acestei Instituţii. Univoca-
citatea acesteia este redată prin organizare, contribuire 
și dăruire.

Membrii sindicatelor au simţit întotdeauna aportul 
Președintelui de sindicate ASEM, dl M. Paic, prin oferirea 
foilor de tratament, ajutor material, premii pentru obţine-
re de performanţe, premii jubiliare, foi de odihnă pentru 
copiii acestora în perioada vacanţelor, ș.a. Întru susţine-
rea angajaţilor din Instituţia noastră și-au adus contribu-
ţia foștii președinţi ai Biroului Sindical CNC al ASEM: d-na 
Manuil S., Gutium V., Bolocan D., Ceban R.

La întrunirea Biroului Sindical al CNC al ASEM se apro-
bă ordinea de zi în dependenţă de planul de activitate 
prevăzut în regulament și în conformitate cu propunerile 
și cererile membrilor sindicatelor.

Cu o tendinţă bine întocmită, Biroul Sindical va conti-
nua să respecte drepturile fi ecărui membru și să aprobe 
benefi cii corespunzătoare interesului și necesităţii.

Mulţumim tuturor membrilor din Sindicatele CNC al 
ASEM, dorindu-le realizări frumoase în continuare, obţi-
nerea performanţelor în rezultatul activităţii profesionale 
și o viaţă liniștită.

   
L. LUPU,

 preşedintele Biroului Sindical CNC

‘’UN IDEAL COLECTIV ÎNSEAMNĂ COMUNIUNEA MAI MULTOR INDIVIZI 
ÎNTR-O UNICĂ DORINȚĂDE PERFECȚIUNMEA”

“ Educaţia nu este o pregătire 
pentru viaţă, ea este însăși viaţa”

PERFORMANȚELE TINERILOR 

CERCETĂTORI DIN CNC AL ASEM
genetic- benefi cii și riscuri”, diplomă de 
gradul I;

2009: Zaharia Sanda, Com 282, lu-
crarea știinţifi că “Etichetarea nutriţiona-
lă-componentă a etichetării moderne 
la mărfurile alimentare”, diplomă de 
gradul I;

2010: locul II, Vasile Lupan, 
Conferința științifi că ”Apa - izvorul vieții”; 

2010: locul II, Nicolae Cerescu¸ Sim-

pozionul tinerilor cercetători; 
2011: locul II, Cristina Russu, Simpo-

zionul tinerilor cercetători;
2011: Jignea Ana, Gheorghiţă Nina, 

Com 293, lucrarea știinţifi că “Rolul apei în 
produsele alimentare”, Conferinţa știinţi-
fi că interdisciplinară cu genericul “Apa – 
leagănul vieţii”, diplomă gradul II;

2012: Gheorghiţă Nina, Malii Sabina, 
Com 293 “Coloranţii alimentari”; diplo-
mă de gradul I;

2012: Jignea Ana, diplomă de gra-
dul III, lucrarea “Securitatea alimentară 
în Republica Moldova din prizma inte-
grarii în Uniunea Europeană ”;

2013: Mențiune, Adrian Băluțel, Sim-
pozionul tinerilor cercetători; 

2013: locul II: Cristina Cernit, Simpo-
zionul tinerilor cercetători; 

2013: Ana-Maria Chilanu a prezentat 
lucrarea științifi că în plenar la Simpozio-

nul internațional al tinerilor cercetători;
2013: Paierele Ada , Mer 121, diplo-

mă de gradul I, lucrarea „Stabilizarea 
uleiurilor vegetale cu adaos de pireu de 
ardei grași”;

2013: Mogâldea Mariana, Com 112 
„Verifi carea calităţii crupelor de hrișcă 
comercializate pe piaţa Republicii Mol-
dova”, diplomă gradul III.

Câștigătorii de la Simpozion au be-
nefi ciat de publicarea lucrărilor.
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Biblioteca Colegiului Na-
ţional de Comerţ (CNC) al 
ASEM are misiunea de a spri-
jini procesul de studii, infor-
mare și documentare, colec-
ţia bibliotecii constituind un 
instrument efi cient de muncă 
intelectuală pentru utilizatori, 
asigurîndu-i cu informaţia ne-
cesară, prin modernizarea și 
dezvoltarea serviciilor.

Prin metode de promo-
vare, accesibile instituţiei, bi-
bliotecii urmăresc asigurarea 
comunicării, colaborării și coo-
perării optime între Biblioteca 
și publicul ei.

Biblioteca CNC al ASEM, in-
tegrată în procesul instructiv-
educativ, caută prin modalităţi 
concrete să-și exercite funcţii-
le pentru a corespunde cerin-

ţelor învăţămîntului modern, 
realizîndu-și obiectivele la un 
nivel cît mai calitativ.

Biblioteca CNC deţine o 
colecţie de 76650 de publi-
caţii și pune la dispoziţie un 
bogat fond de cărţi, enciclo-
pedii periodice și alte surse 
de informaţie, în următoarele 

domenii:
· Economie;
· Finanţe;
· Marketing;
· Management;
· Merceologie;
· Turism;
· Alte domenii.
Biblioteca CNC oferă con-

diţii bune de lucru, asigură 
accesul liber la informaţie, la 
cunoaștere și învăţare.

Serviciile oferite de Biblio-
teca CNC:

· Consultarea publicaţiilor 
în sala de lectură;

· Împrumutul publicaţiilor 
la domiciliu;

· Servicii de referinţe;
· Activităţi culturale;
· Activităţi expoziţionale;
· Instruirea utilizatorilor în 

cultura informaţiilor.
Actualmente, în Bibliote-

ca CNC, activează bibliotecari 
cu o bogată experienţă pro-
fesională; Valentina Melihov, 
șef-serviciu; Larisa Jeinova, 
specialist principal; Ecaterina 
Capcelea, șef-ofi ciu, Ala Na-
mașco, bibliotecar.

Viaţa sportivă la CNC 
În perioada 1998-2013 Colegiul Naţional de Co-

merţ  al ASEM a participat la diverse competiţii sporti-
ve unde dorim  să menţionăm:
1999 Locul I   Campionatul Preuniversitar la Volei 

(fete) 

2002 Locul II Campionatul Preuniversitar  Republi-

can  la baschet (feminin) 

2003 Locul III Campionatul Preuniversitar la tenis 

de masă 

2003 Locul III Campionatul Preuniversitar la bas-

chet 

2003 Locul II Campionatul Preuniversitar la fotbal  

2004 Locul I Campionatul Preuniversitar la fotbal  

2005 Locul II Campionatul Preuniversitar  Republi-

can  la baschet (băieţi) 

2005 Locul II Campionatul Preuniversitar la 

baschet(f) 

2005 Locul II Campionatul Preuniversitar la fotbal 

2005 Locul I Campionatul Naţional Preuniversitar 

la tenis de masă 

2006 Locul I Campionatul Preuniversitar la tenis de 

masă 

2007 Locul II Campionatul Preuniversitar la fotbal 

2007, 2008, 2009 Locul I Campionatul Preuniversi-

tar la baschet 

2009 Locul III Campionatul Preuniversitar  la volei 

2010 Locul III Campionatul Preuniversitar la bas-

chet  

2012 Locul II Cupa  Asociaţiei Directorilor din Cole-

gii la volei  

2012 Locul II Cupa  Asociaţiei Directorilor din Cole-

gii la volei  

2012 Locul I Cupa  Asociaţiei Directorilor din Cole-

gii la baschet 

2013 Locul I Cupa  Asociaţiei Directorilor din Cole-

gii la baschet  

2013 Locul I Cupa  Asociaţiei Directorilor din Cole-

gii la tenis de masă 2013 

2013 Locul II Cupa  Asociaţiei Directorilor din Cole-

gii la volei 2013 

O activitate de promovarea tinerilor este Ziua 
sportului. Această activitate permite fi ecărui elev să 
demonstreze capacităţile sale și să înscrie recorduri 
noi în Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM. Din an 
ce trece tot mai mulţi participanţii se înscriu la com-
petiţia dată. La 25 aprilie 2013 de Ziua sportului, lista 
participanților a atins numărul 245 de elevi (sportivi). 
Pe parcursul anilor 1998-2013 sa înregistrat peste 9775 
de elevi care au participat la competiţii sportive orga-
nizate în Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM.          

”MUZICA ESTE GRAIUL 
SUFLETULUI ”

Ludwig van Beethoven
   Muzica este interpretarea specifi că  existenței umane, în ea 

se afi rmă o atitudine față de viață. Înțelegerea, recepționarea, 
interpretarea muzicii este într-o strînsă dependență de starea 
interioară de rezonanță a omului. 

Anatol Dicusar, este  conducătorul muzical de la Colegiul 
Național de Comerț al ASEM din anul 1990 și până în prezent. 
Prima formație a fost  numită ”D Ortex”, a doua promoție 
”MLD”: muzic-live-dans, apoi ”Etoile”, în prezent activează 
formația ”Contur”. A.Dicusar a  promovat mai multe talente, 
care au participat la toate concursurile posibile: Fabrica  de 
Staruri; Concursul Național ”Ars Adolescentina”;  Concursul 
Internațional ”Slaveancaia Zveda” în o.Oriol; Concursul Repu-
blica al cîntecului francofon ”Chantons amis!” ș.a. 

Fiecare dintre noi este DJ-ul propiei lui existență. E. Cioran 
spunea : ”Dacă n-am fi  avut sufl et, ni l-ar fi  creat muzica”. Fi-
ecare ne  putem înălța pînă la urmă pînă la ceruri. Artele se 

diferentiaza de stiinte , deoarece ele inseamnaoriginalitate si 
libertate de exprimare…Muzica este peste tot in jurul nostru 
, daca ne plimbam pe strada sau pe camp putem auzi vantul , 
pasarile chiar si iarba ,toate sunand ca o fi larmonica a naturii.
Cum poti sa te exprimi mai bine decat prin muzica in combi-
natiecu …dansul sau pictura? Am auzit bataile rittice ale inimii 
mamei mele , si voi ati facut la fel…

Colectivul de dans DIVERTIS al Colegiului Național de Comerț a 
fost fondat în anul 2009, 24 septembrie, conducător artistic: Gogu-
Croitor Victoria.

La început,o idee de a organiza o surpriză pentru ziua internațională 
a profesorului din partea unei absolvente a Colegiului, prima prezen-
tare a colectivului în scenă cu un dans țigănesc, și’apoi a urmat repetiții 
dupa un orar stabil, planifi cări și pregătiri cu  dansuri noi pentru urmă-
toarele activități cu caracter cultural.

Gogu-Croitor Victoria (06.07.1990) – Absolventă a Colegiului 
Național de Comerț, specialitatea: Turism. Cu o mare pasiune față de 
arta coregrafi că, a activat în calitate de dansator în mai multe colec-
tive din Chișinău: Tete-a-tete, Artdance, Busuioc etc. Absolventă a 
Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creanga”, specialitatea: pedago-
gia dansului sportiv și modern. Dorește să se afi rme în cariera dansului, 
fi ind un bun organizator, veselă , mereu binedispusă, comunicabilă 
și prietenoasă: “doresc pe viitor să îmbin turismul și arta coregrafi că, 
pentru ca să putem călători, să participăm la festivale internaționale 
și să ne cunoască multe țări.”

Membrii colectivului DIVER-
TIS sunt elevii Colegiului Național 
de Comerț, chiar dacă fac studii 
economice au o mare pasiune și 
plăcere de a participa activ în ma-
nifestările cultural - artistice pentru 
mîndria și onoarea Colegiului.

  Astfel, pîna în prezent dansato-
rii colectivului DIVERTIS, au însușit 
dansuri de diferite stiluri începînd 
de la moderne și de estradă pîna la 
dansuri de stil popular și sportiv, și 
anume:

Dansuri scenice: sirba, hora, 

magie de Craciun, tiganesc, orientale, duete romantice, dansul apei, 
dans ucrainesc, deschidere solemnă a manifestărilor cu caracter cultu-
ral-artistic cu prezentarea drapelelor diferitor țări, inclusiv și al Republicii 
Moldova etc.

  Dansuri moderne: Hip-Hop, Disco, Techno, House.
  Dansuri sportive: Vals lent, Vals vienez, Quickstep, Samba, Cha 

cha, Jive, Rumba.
Locul petrecerii orelor de dans : complexul sportiv ASEM 

(sala sportiva profesori).
  Pînă în prezent dansatorii colectivului de dans Divertis au par-

ticipat la peste 200 de manifestări cu caracter cultural, alături de 
interpreții de muzică ușoară din Republica Moldova au prezentat 
coregrafi e la televiziunea ”Favorit”-Ora veseliei, ”N4”-Cazino muzical 
etc. atît cu prezentări scenice cît și participarea activă la concursuri 
de dans. Astfel, ocupînd locuri de frunte.

Statistica demonstrează că colectivul Divertis progresează, față 
de 2009-2010 și pînă în prezent evoluările au crescut foarte mult, 

aceasta se datorează muncii și dorinței de 
a prezenta frumosul mișcărilor de dans 
pe scenele atît al ASEM-ului cît și în afara 
acestuia!

Divertis susține coregrafi c:
 interpreții de muzică din Colegiului 

Național de Comerț: Capbatut  Luminita, 
Midoni Anastasia, Zgardan Radu, Nagur-
nea Ana-Maria, Cazacu Olga, etc. 
 interpreții de muzică ușoară  din 

Republica Moldova : Victor Cojocaru, Ina 
Sturza, Lollyta etc.
 copii cu dizabilități (interpreți): 

Nicușor Untilă, la diverse concursuri: ”Mă-
rul de aur”, ”Moldova are Talent”, etc.

Biblooteca Colegiului Naţional 
de Comerţ al ASEM

CU DIVERTIS VIAȚA ESTE MAI FRUMOASĂ
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Concursul Naţional de Reţelistică NetRiders 2013 

Concursul s-a desfășurat on-line 
și a constat dintr-un test teoretic din 
100 de întrebări care trebuiau solu-
ţionate în decurs de 60 de minute și 
o activitate practică (Packet Tracer 
Activity Exam) compusă din 20 de 
întrebări limitată la 90 minute. 

Concursul a fost supervizat de 
un Instructor-Observer experimen-
tat selectat de către Cisco Systems 
și de Nicolai Sandu, Manager Regi-
onal Europa de Sud-Est, Cisco Ne-
tworking Academy. 

Ulterior a fost anunțat de către 
Cisco clasamentul pentru etapa 
națională a Concursului NetRiders 
2013. 

Conform clasamentului NetRi-
ders Moldova 2013, primul candi-
dat clasat în TOP va fi  premiat de 
către compania Cisco Systems cu un 
Apple iPod touch 4th generation, de 

asemenea, primii 3 clasați în TOP și 
Top Female Score vor reprezenta Re-
publica Moldova la Etapa Internaţio-
nală a concursului NetRiders, care va 
avea loc pe 24 septembrie 2013 și se 
va desfășura în incinta Facultăţii de 
Inginerie și Management în Electro-
nică și Telecomunicaţii a Universității 
Tehnice a Moldovei, competitorii fi -
ind supervizaţi de Nicolai Sandu.

Astfel premianții concursului Ne-
tRiders Moldova 2013 sunt:

Locul I – Oleg Proscurchin, Uni-
versitatea Tehnică a Moldovei. In-
structor: Dinu Țurcanu. 

Locul II – Tatiana Romanciuc, 
Universitatea Tehnică a Moldovei. 
Instructor: Dinu Țurcanu.

Locul III – Serghei Proscurchin, 

Competitivitatea economică 
este evaluată de WEF în funcţie de 
instituţiile (cadrul legal și adminis-
trativ în care se desfășoară activita-
tea economică), politicile publice, 
infrastructura și ceilalţi factori care 
infl uenţează productivitatea și po-
tenţialul de creștere, inclusiv edu-
caţia, sănătatea, munca, gradul de 
dezvoltare al pieţei fi nanciare, pro-
gresul tehnologic, stabilitatea ma-
croeconomică sau efi cienţa pieţelor.

În clasamentul general al Ra-
portului Global al Competitivităţii 
2013–2014, Elveţia ca în anul 2012 
ocupa primul loc, devansând Singa-
pore, Finlanda și Germania. Republi-
ca Moldova ocupă locul 89, iar după 
valoare înregistrată la cei 12 „piloni” 
ai competitivităţii, poziţia acesteia 
a fost infl uenţată pozitiv de variabi-
lele care determină mediul macroe-
conomic – poziţia 77 faţă de poziţia 
75 în anul 2012. Astfel, după mediul 
macroeconomic, ţara noastră înre-
gistrează în clasamentul mondial o 
apreciere mai bună faţă de cel din 
Italia (poziţia 101), Bosnia și Herţe-
govina (poziţia 104), Ucraina (poziţia 
107), Spania (poziţia 116) sau Islan-
da (poziţia 118). 

Poziţia ţării noastre a fost infl uen-
ţată negativ de următorii „piloni” ai 
competitivităţii: învăţământul supe-
rior și trainingul, instituţiile, efi cienţa 
pieţei bunurilor, gradul de sofi stica-
re a pieţei fi nanciare și  dezvoltarea 
afacerilor. Din motive obiective un 
loc inferior în clasament (poziţia 124 
faţă de poziţia 121 din anul 2012) 
este obţinut și la indicatorul “mări-
mea pieţei”. 

ANTREPRENORII 

MOLDOVENI 

EVITĂ INOVAŢIILE
„Instabilitatea politică, actracti-

vitatea investiţională scăzută și ne-
reformarea sistemului judecătoresc 
infl uenţează mult indicii de com-
petitivitate globală a ţării noastre. 
Investitorii, dar și antreprenorii din 
ţară nu au încredere că proprieta-
tea lor poate fi  protejată în condi-
ţiile în care cadrul legal autohton 
este imperfect și birocratic”, explică 
Grigore Belostecinic, rectorul Aca-
demiei de Studii Economice din 
Moldova (ASEM), care a participat 

Vara aceasta, cu suportul Academy Support Center RENAM și In-

structor Training Center DNT, în incinta Facultăţii Cibernetică, Statistică 

și Informatică Economică a Academiei de Studii Economice din Moldo-

va, sala multimedia a avut loc Concursul Naţional de Reţelistică NetRi-

ders 2013, la care au participat cei mai buni studenţi ai Academiilor 

Cisco din Republica Moldova. La concurs s-au înregistrat 39 de compe-

titori din cadrul a 4 Academii Cisco: Universitatea Tehnică a Moldovei, 

RENAM, Asociaţia DNT și Academia de Studii Economice a Moldovei.

Universitatea Tehnică a Moldovei. 
Instructor: Dinu Țurcanu.

Locul IV – Ion Chirca, Universita-
tea Tehnică a Moldovei. Instructor: 
Dinu Țurcanu.

De asemenea, cu suportul fi nan-
ciar al sponsorilor și ITC DNT au fost 
premiaţi cu obiecte de valoare com-
petitorii TOP 5 ai NetRiders 2013.

În același context, menţionăm 
că toţi participanţii etapei naţio-

nale a concursului au primit diplo-
me de participare din partea Cisco 
Systems.

Primii cinci clasaţi la Etapa Inter-
naţională vor fi  premiaţi de Cisco cu 
o vizită de documentare în SUA, la 
sediul Cisco Systems. Aici se vor în-
tâlni cu directori, ingineri de sistem 
și experţi Cisco, dar și cu reprezen-
tanţi ai altor mari jucători din indus-
tria IT.

În cel de-al doilea deceniu de 

funcţionare a Networking Aca-
demy, accentul s-a pus pe pregă-
tirea studenţilor în vederea intrării 
pe piaţa locurilor de muncă. Ana-
liza decalajelor privind abilităţile 
profesionale și feedback-ul primit 
de la clienţi indică o lipsă acută a 
tehnicienilor specializaţi în reţele 
în întreaga Europă. Aceste deca-
laje se vor mări dacă nu instruim 
și nu recrutăm persoanele potrivi-
te încă de pe acum. În acest scop, 
Cisco organizează anual Concursul 
Internaţional de Reţelistică NetRi-
ders, care se adresează studenţilor 
și absolvenţilor Programului Cisco 
Neworking Academy din ţările zo-
nei EMEA, printre care și Republica 
Moldova. Competiţii de tipul NetRi-
ders reprezintă șansa de a scoate în 
evidenţă talentul studenţilor Cisco 
Networking Academy și de a realiza 
contactul dintre aceștia și eventua-
lii angajatori.

Felicităm cordial participanţii 
etapei naţionale, dorindu-le o cari-
eră de succes, iar fi naliștilor Concur-
sului Naţional le urăm baftă la Etapa 
Internaţională!

Dinu ȚURCANU

Printre rândurile raportului WEF 2013:

ECONOMIA MOLDOVENEASCĂ POATE FI SALVATĂ 

DE INVESTIŢII ȘI INOVAŢII
Republica Moldova a coborât cu două poziţii, până la locul 89 din 148 

de ţări, în topul competitivităţii economice publicat în raportul Forumului 

Economic Mondial (WEF). Și în acest an, problemele cu care se confruntă 

mediul de afaceri din ţara noastră bat pasul pe loc – regimul fi scal împo-

vărător, corupţia, accesul difi cil al întreprinderilor la fi nanţare și inefi ci-

enţa autorităţilor din cauza birocraţiei.

la acumularea informaţiei pentru 
raportul WEF.

Grigore Belostecinic susţine că 
pregătirea tehnologică și stabilita-
tea macrofi nanciară sunt punctele 
forte ale economiei noastre. Deși da-
toriile externe totale ale RM consti-
tuie 5,2 mld dolari, datoriile publice 
nu depășesc suma de 1,2 mld dolari, 
ceea ce reprezintă 23% din PIB. Asta 
în condiţiile în care, potrivit rapoar-
telor fi nanciare, există ţări europene 
în care datoriile publice acumulate 
au o pondere de 70-80% sau chiar 
depășesc produsul intern brut al ţă-
rii pe un an.

În mod paradoxal, avem poziţie 
bună la flexibilitatea sistemului de 
salarizare, salarii și productivitate 
în muncă, suntem printre prime-
le locuri în ceea ce privește acce-
sul la internet. Însă la polul opus, 
ocupăm ultimul loc după calita-

tea drumurilor și din acest consi-
derent, cei care fac business în R. 
Moldova sunt de părere că infra-
structura proastă a drumurilor are 
o influenţă dezastruoasă asupra 
dezvoltării afacerilor.

La fel de prost stăm la capitolul 
inovaţii, R. Moldova fiind pe locul 
138. Rugat să comenteze,  Stas 
Madan, expert Business Intelligent 
Services, spune că problema ab-
sorbirii inovațiilor de către com-
paniile locale poate fi abordată 
prin prisma a 2 aspecte esențiale. 
Pe de o parte, pentru a putea de-
rula inovații este nevoie ca facto-
rii de producție să fie exploatați 
în regim de eficiență. Or, după 
cum arată rezultatele Raportului 
Global al Competitivității, Repu-
blica Moldova se plasează încă în 
tranziție de la o economie axată pe 
factori la o economie în regim de 

eficiență. “Prin urmare, contextul 
general în care activează antre-
prenorii locali face ca de cele mai 
multe ori aceștea să se gîndească 
la modul cum să supravețuiască pe 
piață, decît cum să se dezvolte. La 
momentul actual inovațiile sunt o 
determinantă indispensabilă dez-
voltării afacerilor. Printre principa-
lele cauze ce creează acest context 
defavorabil este cadrul macrofiscal 
incert și imprevizibil, dar și capaci-
tatea instituțională deficitară”, afir-
mă expertul.

Pe de altă parte, chiar agenţii 
economici au interes redus de a 
implementa și aplica inovaţii și teh-
nologii înalte. Cea mai mare parte 
a acestora au o viziune mult prea 
îngustă asupra modului de a face 
business și dau importanță redusă 
unor aspecte precum: planifi carea 
afacerii sau investițiile în resursele 
umane. “Cel mai bun exemplu este 
colaborarea slabă în cadrul  parte-
neriatelor dintre furnizorii de servi-
cii educaţionale și mediul de afaceri, 
în condițiile în care în majoritatea 
statelor centrele universitare sunt 
principalii promotori ai inovațiilor. 
Totuși, este de menționat că la 
moment nici instituțiile superioa-
re de învățămînt de la noi nu sunt 
sufi cient de adaptate unui cadru 
inovațional adecvat”, a mai spus 
Stas Madan.

Corina MOROZAN 
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Noaptea dintre 27-28 au-
gust 2013 a luat ultima sufl are 
a celui care a fost Mihail ROTA-
RU, doctor habilitat în știinţe 
istorice, profesor universitar, 
Lucrător Emerit al școlii supe-
rioare din Republica Moldova 
(Om Emerit).

Profund îndurerați au rămas 
familia, colegii de catedră, cole-
gii de breaslă, discipolii, priete-
nii și toți cei care l-au cunoscut 
în țară, dar și peste hotarele ei.

Născut la 1 octombrie 1934, 
în comuna Frasin, judeţul So-
roca, România (astăzi raionul 
Dondușeni), profesorul univer-
sitar Mihail Rotaru anul acesta 
ar fi  întregit 79 de toamne, însă 
boala nu l-a cruțat...

Din biografi e:
1952- 1953 - urmează cursu-

rile Facultăţii de Drept a Institu-
tului Unional de Studii Juridice 
din Harkov, Ucraina( cu frecven-
ţă redusă), fi liala Chișinău. 

1958 - a absolvit cu menţiu-
ne Institutul Pedagogic de Stat 
„Ion Creangă”, profi lul Știinţe is-
torice și fi lologice, specialitatea 
Istorie. 

1966 - susţine teza de candi-
dat (doctor) în știinţe istorice la 
Institutul de Istorie a partidului 
de pe lângă CC al PC din Esto-
nia, Tallinn.

1975 - susţine teza de doc-
tor (doctor habilitat) în Consi-
liul Știinţifi c Specializat de la 
Institutul de perfecţionare a 
cadrelor de știinţe sociale de la 

Universitatea de Stat „M. V. Lo-
monosov” din or. Moscova. 

Din decembrie 1968 - co-
laborator știinţifi c superior, 
din octombrie 1971 – docent 
(conferenţiar universitar), iar 
din decembrie 1977 – profesor 
universitar.

Sub aspect profesional, în-
cepând cu anul 1958 a activat 
în Comitetul Central al Komso-
molului din Moldova, apoi, din 
1962, la Institutul de Istorie a 
Partidului de pe lângă Comi-
tetul Central al PC din Moldo-
va – fi liala Institutului de mar-
xism-leninism de pe lângă CC al 
PCUS. A efectuat studii de doc-
torat și postdoctoral, ulterior, 
începând cu anul 1962, fi ind în-
cadrat în activitatea didactică la 
diferite instituţii de învăţământ 
superior, a parcurs funcţiile de: 
lector universitar, lector superi-

or universitar, conferenţiar uni-
versitar, profesor universitar. 

Pe plan administrativ-didac-
tic a deţinut funcţia de șef de 
catedră, decan, șeful serviciului 
studii, secretat știinţifi c al Sena-
tului, prorector. 

A deţinut funcţia de pro-
fesor universitar al Catedrei 
„Drept public” ASEM, din 2003. 
A participat la pregătirea cadre-
lor din cadrul Academiei de Ad-
ministrare Publică de pe lângă 
Președintele Republicii Moldo-
va și din cadrul Universităţii de 
Studii Europene din Moldova.

Profesorul universitar Mihail 
Rotaru a avut colaborări fructu-
oase cu colegii din Rusia și Ro-
mânia, a participat cu comunicări 
știinţifi ce la sesiunile de la Uni-
versitatea Româno-Americană 
din București, Universitatea „Al. I. 
Cuza” din Iași, la Centrul Ameri-
can de Studii Române din Iași etc. 

Mai mult de 35 de ani, pro-
fesorul universitar M. Rotaru 
a fost membru al consiliilor 
știinţifi ce specializate pentru 
susţinerea tezelor de doctor și 
doctor habilitat la Universitatea 
de Stat din Chișinău și la Aca-
demia de Știinţe a Moldova. El 
a contribut la pregătirea tezelor 
de doctor și doctor habilitat în 
știinţe, ca conducător știinţifi c 
prin avizarea și aprecierea lor. 

Autor a peste 450 de publi-
caţii știinţifi ce și știinţifi co-me-
todice, articole și monografi i 
colective și individuale, consa-
crate Istoriei și Teoriei știinţelor 

politice, Istoriei culturii, Istoriei 
Universale și Naţionale a Statu-
lui și Dreptului, Teoriei generale 
a Statului și Dreptului, Bazele 
statului și dreptului, Manage-
mentului universitar etc. La 
vârsta de 50 de ani i s-a conferit 
titlul onorifi c de Om Emerit – 
Lu crător emerit al școlii superi-
oare din Republica Moldova. 

Numele profesorului Rotaru 
este inclus în volumul 7 al En-
ciclopediei Sovietice Moldove-
nești. Despre prof. M. Rotaru s-a 
scris în diferite publicaţii perio-
dice din Republica Moldova și 
peste hotarele țării. 

Pe bună dreptate, Anton Mo-
raru și Gheorghe Cernea au afi r-
mat, în Săptămânalul „Literatura 
și arta” din 23 septembrie 2004: 
„Suntem convinși că opera știin-
ţifi că a profesorului M. Rotaru, cu 
toate difi cultățile timpului, pre-
cum și toată activitatea lui pro-
fesională, îi vor eterniza numele 
pe plaiul nostru strămoșesc”.

Pedagog, savant, un ade-
vărat profesionist, luptător în-
fl ăcărat al adevărului istoric, 
apărător al istoriei și dezvoltării 
limbii naționale, un om cu lite-
ră mare – așa ne va rămâne în 
amintire profesorul universitar 
MIHAIL ROTARU. Domnul să-l 
aibă în paza lui!

Sincere condoleanțe fa-
miliei, din partea colectivului 
profesoral al facultății ”Eco-
nomie Generală și Drept”, 
ASEM

Academia 
de Studii Economice 

din Moldova
ANUNŢĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA

POSTURILOR VACANTE

Facultatea 

„Business și Administrarea Afacerilor”

CATEDRA “MANAGEMENT”
Conferenţiar universitar  ..............................................-1

CATEDRA “MERCEOLOGIE, 
COMERŢ ȘI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ “
Conferenţiar universitar  ..............................................-1

Facultatea „Economie Generală și Drept”

CATEDRA “MANAGEMENT SOCIAL”
Conferenţiar universitar  .............................................- 1

CATEDRA “COMUNICARE ECONOMICĂ 
ȘI DIDACTICĂ”
Lector superior universitar  ........................................- 1 

CATEDRA “DREPT PRIVAT”
Conferenţiar universitar  ............................................– 3
Lector superior universitar  ........................................- 1 
Lector universitar ..........................................................- 1 

Facultatea „Contabilitate”

CATEDRA “CONTABILITATE ȘI AUDIT”
Șef catedră 
Lector superior universitar  ........................................- 2

CATEDRA “CONTABILITATE”
Conferenţiar universitar  .............................................- 2
Lector superior universitar  ........................................- 3

Facultatea „Finanţe”

CATEDRA “FINANŢE ȘI ASIGURĂRI”
Profesor universitar  .......................................................-1
Conferenţiar universitar  ..............................................-1

CATEDRA “LIMBI MODERNE APLICATE”
Conferenţiar universitar  .............................................- 1
Lector superior universitar  .........................................-1

Facultatea „Relaţii Economice Internaţionale”

CATEDRA “RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE”
Conferenţiar universitar  .............................................- 1
Lector universitar ..........................................................- 1

CATEDRA “LIMBI MODERNE DE AFACERI”
Lector superior universitar  ........................................- 1

CATEDRA “GÎNDIRE ECONOMICĂ, 
DEMOGRAFIE ȘI GEOECONOMIE”
Conferenţiar universitar  .............................................- 1

Facultatea „Cibernetică, Statistică 

și Informatică Economică”

CATEDRA “STATISTICĂ ȘI PREVIZIUNE 
ECONOMICĂ”
Profesor universitar  ......................................................- 1          

CATEDRA “CIBERNETICĂ 
ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ”
Șef catedră 
Lector superior universitar  ........................................- 1

Termenul de înscriere la concurs – 
09.09.2013 – 08.10.2013

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

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

Relaţii la tel: 402-846

În memoria profesorului universitar Mihail ROTARU

 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR 
ULTIMULUI AN DE STUDII!

Conducerea ASEM vă informează, că 
studiile superioare la ciclul I, licență, se fi -
nalizează cuelaborarea și susținerea te-
zei de licență.

În acest context, Vă informăm supli-
mentar despre necesitatea respectării ur-
mătoarelor cerințe, care țin de conținutul 
acestui proces:

1. Termenul limită de selectare și 
aprobare a temei tezei de licență la catedra 
de profi l - 30 septembrie 2013.

2. Înregistrarea în sistem de către fi -
ecare student a intenției de elaborare, 
susținere a tezei de licență și respectare 
a termenilor stabiliți, conform instrucțiunii, 
care poate fi  consultată la catedra de pro-
fi l. Termen limită – 30 noiembrie 2013.

3. Teza de licență se elaborează în con-
formitate cu planul calendaristic, întocmit 
de comun acord cu conducătorul tezei și 
aprobat de șeful catedrei de profi l.

4. Fiecare student-absolvent este obli-
gat să depună teza, în format electronic, în 
repozitoriul ASEM, în baza unei instrucțiuni 
și parole pe care le poate primi la catedra 
de profi l, în scopul testării antiplagiat și a 
unui exemplar al tezei în original la catedră 
cu acordul conducătorului științifi c. Terme-
nul limită – 12 mai 2014.

5. Susținerea publică a tezelor de 
licență, admise spre susținere, însoțite de 
avizul conducătorului științifi c și al șefului 
de catedră va avea loc în perioada 2 iunie 
– 21 iunie 2014.

Stimați studenți, în vederea fi nalizării 
cu succes a studiilor în ASEM vă îndem-
năm să respectați cerințele de mai sus și 
vă dorim numai succese!

Consiliul de administrație

În atenţia studenţilor care îşi fac studiile la alte instituţii 
de învăţământ superior din Republica Moldova!

Transferul studenţilor, pentru anul universitar 2013-2014, de la o altă 
instituţie de învăţământ în Academia de Studii Economice din Moldova se 
efectuează:

 la orice formă de studii, cu permisiunea rectorilor instituţiilor respective;
 la orice an de studii, cu excepţia primului şi ultimului an;
dintr-o instituţie de învăţământ superior din alt stat, cu aprobarea Mi-

nisterului Educaţiei al Republicii Moldova şi cu avizul favorabil al rectorilor 
instituţiilor respective.

La cererea de transfer se vor anexa:
actul de studii în baza căruia s-a efectuat admiterea (diploma de baca-

laureat cu anexa respectivă, atestat etc.);
situaţia academică (certifi catul academic) pe anii de studii;
copia buletinului de identitate;
4 fotografi i (3x4);
extras din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul 

muncii).
Actele vor fi  prezentate în biroul 304 (Bloc A), Zilnic, orele 1300 - 1500

Transferul studentilor se admite numai în baza de contract cu achi-
tarea taxei pentru studii.

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ASEM!
(ciclul I, licență, ciclul II, masterat)

Stimați studenți, prin prezenta vă informăm, că în conformitate cu ”Re-
gulamentul privind promovarea anului de studii”, aprobat prin decizia 
Senatului ASEM nr. 10 din 29.06.2012:

1. Studenții, care au restanțe din anul precedent de studii și care nu 
vor acumula un număr de 40 puncte credite (din cele 60 necesare pentru 
promovarea anului) până la 30 septembrie 2013,vor fi  exmatriculați, cu 
dreptul de repetare a anului de studii.

2. Studenții, care au restanțe din anul precedent de studii, dar vor acu-
mula până la 30 septembrie 2013 cel puțin 40 puncte credite (din cele 60 
necesare pentru promovarea anului):

a. vor putea fi  promovați la anul următor de studii, cu condiția re-
cuperării creditelor-restanțe pe parcursul anului universitar 2013-2014, în 
baza unui contract-adițional la cel de bază, încheiat cu ASEM, și cu achita-
rea unei taxe-suplimentare pentru recuperarea creditelor-restante;

b. vor fi  exmatriculați, cu dreptul de repetare a anului de studii, în cazul 
în care nu-și vor exprima dorința să recupereze creditele-restanță, și nu vor 
încheia un contract-adițional.

Vă dorim doar succese!
Consiliul de administrație


