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CEA MAI BUNĂ LA FB 
DE LA ASEM

Cristina Cernit 
a câştigat tit-
lul de cel mai 
bun student 
la Finanţe 
şi Bănci şi 
o bursă în 
valoare de 
15 000 de 
lei în urma 
unui concurs 
organizat de o 
bancă.

Citiţi în ediţie:Citiţi în ediţie:

Ei sunt cei mai buni printre cei buni
Cu ocazia Zilei Înternaționale a Profesorului, tradițional, sunt 

premiați cei mai buni dintre toți cei buni profesori ai Academiei 

de Studii Economice. Rectorul ASEM, academicianul Grigore Be-

lostecinic a înmânat diplome, fl ori și câte un premiu bănesc celor  

nominalizați anul acesta. 

Valentina Paladi,  Constantin Matei, Ana Cârlan,  Alic Bârcă,  Ion 
Pârțachi,  Roman Livandovschi și Victoria Cazacu sunt cei șapte profe-
sori, care și-au ridicat premiile în acest an. 

„În prima duminică a lunii octombrie sărbătorim Ziua Profesorilor. 
Apreciem înalt pe toți profesorii instituției noastre, dar încercăm să-i 
evidențiem pe cei mai buni printre cei buni. Anul acesta sunteţi dvs, 
cei prezenți. Felicitări cu această ocazie. Respect pentru ceea ce faceți, 
succese și realizări frumoase pe viitor.”, a spus rectorul Gr. Belostecinic. 

Ziua internațională a profesorului se sărbătorește în fi ecare an, pe 5 
octombrie și  a fost instituită de UNESCO în anul 1994.

(Detalii în pag. 7)

În ziua de 25 septembrie Academia de Studii 
Economice a marcat 22  ani de la fondare. Nu este 
o vârstă tocmai mare pentru o istituţie superioară 
de învăţământ. Mari sunt realizările acestei presti-
gioase instituţii, pe care le-am desprins din mesa-
jele  de felicitare ale domnului Grigore Beloste-
cinic, rectorul ASEM, ale profesorilor, studenţilor, 
oaspeţilor prezenţi la festivitate.

Membrii Senatului Studenţesc, au împărţit 

6000 de mere, studenţilor, profesorilor și tuturor 
celor care au trecut în acea zi pe la ASEM. Aceștia 
au rămas plăcut surprinși de „roadele toamnei”. 
Apoi, studenţii au fost invitaţi să vizioneze un 
spectacol la „Ginta Latină”, iar vineri, pe 27 sep-
tembrie, toți cei cu inima bătând în ritm econo-
mic, persoane scumpe și dragi pentru ASEM au 
participat la un concert de zile mari. 

(Detalii în pag. 3)

ASEM - 22 ani de performanţă
„Situată  în 

inima capitalei, 

Academia de 

Studii Economice 

este un veritabil 

lăcaș al 

învăţământului, 

știinţei și culturii, 

o adevărată 

forjerie de cadre 

economice de 

cea mai înaltă 

calitate”, așa va 

spune, probabil 

oricine dintre 

cei care învață, 

au învățat sau a 

cărui activitate 

este legată de 

ASEM. 

De  Ziua Juriștilor,
Catedra Drept Public felicită căl-
duros toți membrii catedrelor de 
Drept cu ocazia Zilei Profesionale 
a Lucrătorului Justiției, dorindu-
le ca semințele perseverenței și 
străduinței dumnealor să cadă într-
un sol fertil, iar de roade să se bucu-
re întreaga societate. 

De asemenea, venim cu un me-
saj de felicitare în adresa studen-
ţilor la Drept,  viitorilor juriști și le 
urăm ca toate așteptările și scopu-
rile legate de profesia aleasă,  să se 
realizeze.

 Felicitări!

LA CE BUN S.S.? 
Vezi ce aripi le cresc studenţilor din 
Senatul Studenţesc.

A PATRA ÎNCERCARE 
DE A FACE BUSINESS 

Interviu cu Andrei 
Rudoi, studentul 
care a venit în 
anul I la BAA 
cu afacere de 
jumătate de an. 

BURSA PARLAMENTARĂ 
INTERNAŢIONALĂ 
A BUNDESTAGului 

GERMAN
O delegaţie germană a prezentat în 
Moldova oferta pentru studenţii ASEM

SPORTUL VACANŢĂ 
NU ARE

Ce-au făcut sportivii moldoveni (inclusiv 
ASEM-işti),  în această vară şi de Hram-
ul Chişinăului?
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 „60 de ani de învățământ economic superior în Republica Moldova: 
PRIN INOVARE ȘI COMPETITIVITATE SPRE PROGRES ECONOMIC”

La eveniment au fost prezenți 
oaspeți de onoare din România pre-
cum: Valeriu Ioan - Franc, Director 
general adjunct, INCE al Academiei 
Române, D.H.C. prof. univ., dr.; Dan 
Popescu, dr., prof. univ. Universitatea 
“Lucian Blaga”din Sibiu, Florina Bran, 
dr., prof. univ., ASE București, soţia pri-
mului rector ASEM Paul Bran.

În mesajul de salut adresat publi-
cului prezent la conferință, rectorul 
ASEM, prof. univ., dr. hab., academici-
anul Grigore Belostecinic a menționat: 
„Cu ocazia Zilei ASEM și Zilei Econo-
mistului vreau să aduc sincere felicitări 
profesorilor, studenților ASEM și tutu-
ror economiștilor la cei 60 de ani de 
învățământ economic superior în Re-
publica Moldova. Deoarece economia 
bazată pe competitivitate și inovare 
este prioritară la noi în țară, și în acest 
an am păstrat aceste două cuvinte în 
genericul conferinței. Doar prin studii 
economice profunde și un învățământ 
performant și de calitate Moldova 
se poate alătura Uniunii Europene. 
Mulțumesc colegilor din ASEM care au 
contribuit la organizarea conferinței, 
dar și celor ce ne-au onorat astăzi cu 
prezența. Succese și realizări în ceea ce 
ne propunem să facem!”

Cu un mesaj de felicitare în fața 
publicului a venit și Valeriu Ioan - 
Franc, director general-adjunct al INCE 
al Academiei Române: „60 de ani sunt 
pentru istorie, o clipă pentru un om; 
60 de ani de cercetare pentru Republi-
ca Moldova. E o mare onoare sa fi u aici 
la această manifestare.”

„Bine v-am găsit cu gând și su-

fl et alături de voi în memoria lui Paul 
Bran. Mulțumesc ASEM, mulțumesc 
d-le rector, Grigore Belostecinic, că  ați 
susținut familia Bran. La mai mult și la 
mai mare.” a adăugat Florina Bran, dr., 
prof. univ., soţia primului rector ASEM 
Paul Bran. 

De asemenea cu un mesaj de felici-
tare s-a adresat Dan Popescu, dr., prof. 
univ. Universitatea “Lucian Blaga”din 
Sibiu: „Stimate d-le rector, prezidiu, 
auditoriu vă felicit și vă transmit un 
mare salut din partea universității 
din Sibiu. 60 de ani este un lucru de-
osebit, formidabil. ASEM este o mare 
instituție europeană. Vă urez 100, 200, 
500 de ani economici de succes.”

Grigore Belostecinic, prof. univ., 
dr. hab.,academician, rectorul ASEM, 
a prezentat la deschiderea ofi cială un 
raport pe tema: „Stabilitatea fi nan-
ciară și competitivitatea – factori de 
creștere economică durabilă”.

 „Competitivitatea este rezulta-
tul creșterii efi cienței producției și a 
îmbunătățirii calității bunurilor și ser-
viciilor. Pentru prima dată Republica 
Moldova a fost avansată din categoria 
de state bazate pe factori în categoria 
de state afl ate în tranziție a economiei, 
bazate pe investiții. Moldova este pe 
poziția 138, mai jos decât anul trecut 
la capitolul inovare. Dezvoltarea pieței 
fi nanciare – poziția 105. Problemele 
cu care se confruntă economia Repu-
blicii Moldova nu sunt de ordin econo-
mic și țin preponderent de: rezolvarea 
confl ictului transnistrean și gravele 
abateri înregistrate în sistemului judi-
ciar.”, a menționat  dl rector.

Cu prilejul Zilei ASEM și Zilei Economistului din Republica Moldova, 

la 27 septembrie a avut loc deschiderea ofi cială a conferinței științifi ce 

internaționale, cu genericul: „60 de ani de învățământ economic superior în 

Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic”. 

Sergiu Ion Chircă, prof. univ.,dr. 
hab., ASEM, membru de onoare al 
Academiei Române s-a referit la: „Uni-
unea Euroasiatică – pericol strategic 
pentru Republica Moldova”: „După 

cum se știe,  economia și politica sunt 
inseparabile. N-am reușit să ieșim din-
tr-o criză că intrăm în alta, economică, 
politică chiar și democratică. Dar cea 
mai mare criză totuși este cea morală. 
”Problema asiatică” o consider numă-
rul unu în Republica Moldova. Este 
pericolul strategic din partea Uniunii 
Euroasiatice. Am făcut parte din pri-

mul Parlament. Am fost arestat în cen-
trul Tighinei în timpul războiului de pe 
Nistru. Am reușit să scap și să evadez 
de pe teritoriul de Est al Moldovei. 
În 1991, când s-a votat Declarația de 

Independență, am fost și printre acei. 
Aici aș vrea să declar că la 27 august 
s-a votat pentru un separatism al Ba-
sarabiei. Astăzi după 22 de ani de 
independență formală, basarabenii 
de pe ambele maluri ale Nistrului au 
posibilitatea să se convingă că fără 
România în afara țării nu pot să se dez-
volte. Basarabeanul nostru trebuie să 

conștientizeze că fără frații de peste 
Prut nu pot să-și apere teritoriul, lim-
ba, societatea. Dacă nu întreprindem 
nimic, vom dispărea. Un pas spre pro-
gres și libertate este aderarea la Uniu-
nea Europeană fără a fi  soluționat con-
fl ictul transnistrean, care deocamdată 
e imposibil”

În decursul a două zile, cât a du-
rat conferința, 27- 28 septembrie, 
participanții au prezentat 250 de 
rapoarte în cadrul a opt secțiuni 
tematice: 60 de ani de învățământ 
economic superior în Republica Mol-
dova; Inovarea și competitivitatea ca 
factori de creștere economică; Sus-
tenabilitatea dezvoltării economice 
în contextul economiei bazate pe 
cunoaștere; Globalizarea și integra-
rea economică: realități și perspecti-
ve pentru Republica Moldova; Supor-
tul informatic și metode cantitative 
în economie; Sistemul fi nanciar prin 
prisma competitivității și inovării; 
Poziționări privind contabilitatea, au-
ditul și analiza sistemului corporativ 
în Republica Moldova în cadrul acqui-
sului comunitar; Suportul lingvistic al 
reformelor economice În Republica 
Moldova.   

Zinaida LUPAȘCU

Ei sunt laureaţi ai Premiului Nobel 

pentru Economie în anul 2013

Trei americani sunt laureaţii premiului Nobel 

pentru Economie. Eugene Fama, Lars Peter Hansen 

și Robert Shiller împart distincţia acordată de Banca 

Centrală a Suediei pentru analiza preţurilor activelor.

Potrivit Comitetului de la Academia Regală Suede-
ză, cei trei laureaţi au pus bazele modului în care sunt 
înţelese în prezent preţurile activelor.

«Premiul pentru Știinţe Economice acordat anul 
acesta este despre predicţii. Academia Regală Suede-
ză a hotărât să acorde premiul Sveriges Riksbank pen-
tru Știinţe Economice, în memoria lui Alfred Nobel, lui 
Eugene Fama, Lars Peter Hansen MUSCĂ și Robert J. 
Shiller», a declarat reprezentantul Academiei Regale 
Suedeze Staff an Normark.

Testamentul lăsat de Alfred Nobel a instituit cinci 
premii, pentru medicină, chimie, fi zică, literatură și 
pace. Cel pentru economie a fost stabilit abia în 1968 
și este acordat anual de Banca Centrală a Suediei în 
memoria lui Nobel.

Cei trei economiști vor împărţi aproximativ 930 de 
mii de euro. Premiile vor fi  decernate pe 10 decem-
brie, ziua morţii lui Alfred Nobel

Cor.: VP

„ „Cel care va controla volumul 
banilor în orice ţară va 
fi  stăpânul legilor și al 
comerţului”. Cu această expresie 
și-a început discursul rectorul 
ASEM,  citându-l pe James 
Araham Garfi eld, cel de-al 20-lea 
președinte al SUA
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Vineri, pe 27 septembrie în 

incinta Teatrului de Operă și Ba-

let „Maria Bieșu” a avut loc fes-

tivitatea prilejuită împlinirii a 

22 de ani de la fondarea ASEM,  

dar și celei de-a 60-a aniversări 

a învăţământului Economic Su-

perior din Republica Moldova. 

La eveniment  au asistat cola-

boratorii și studenții ASEM, ofi -

ciali, prieteni buni ai instituției 

noastre, dar și oaspeţi de onoa-

re, invitați din România, Ucrai-

na și alte țări  cu care ASEM are 

stabilită o frumoasă relație de 

colaborare științifi că și acade-

mică.

15 000 de lei pentru 
cel mai bun student 
la Finanţe și Bănci 

BC “UNIBANK” S.A. a 
înmânat premiul pentru 
cel mai bun student de 
la specialitatea Finan-
ţe și Bănci. Cel mai bun 
s-a dovedit a fi  EA, adică 
cea mai bună, pe nume 
Cristina Cernit, studentă 
în  anul II, grupa FB-123, 
ASEM. 

Câștigătoarea a primit 
din partea băncii o bursă 
în valoare de 15.000 lei. 
Pentru titlul de “Cel mai 
bun student al specialităţii 

Finanţe și Bănci” au concurat studenţii anilor 1-3 care 
învaţă Finanţe și Bănci cu frecvenţă la zi. 

“Am depus dosarul pentru concurs, iar rezultatul 
l-am afl at abia în ziua în care mi-a fost înmânat pre-
miul. Practic toţi cei din jur știau, în afară de mine. A 
fost o surpriză foarte plăcută. Le mulţumesc pe aceas-
tă cale profesorilor, care au contribuit la formarea 
mea, reprezentanţilor Unibank, pentru susţinerea pe 
care o acordă studenţilor și părinţilor, cărora le dato-
răm tot ceea ce suntem și tot ceea ce realizăm”, a men-
ţionat Cristina pentru Curierul Economic.

Tânăra a precizat că îi  place să calătorească, să cu-
noască oameni și culturi noi, dar că banii îi va investi în 
studierea limbii străine și a auditului extern.

Învingătoarea competiţiei  a fost premiată în ca-
drul evenimentului festiv dedicat aniversării a 60-a 
de la instituirea învăţământului economic superior în 
Republica Moldova, dar și împlinirea a 22 de ani de 
la fondarea ASEM. Evenimentul a avut loc pe data de 
27 septembrie și s-a desfășurat în incinta Teatrului de 
Operă și Balet „Maria Bieșu”.

Tatiana Fișer (realizatoare a emisiuni 

”Alma Mater” la TRM), Ion Chișlea (redactor-

șef la ziarul ECOnomist), Lilia Platon (repor-

ter Kapital Market) și Oxana Gorun (repor-

ter ProTV)  sunt cei patru jurnaliști care au 

primit în acest an premii pentru promova-

rea învățământului economic, a imaginii 

ASEM și a studenției de calitate. 

Este pentru al doilea an când  ASEM și 
Asociația Economiștilor din Moldova, ambele 
conduse de rectorul ASEM, academicianul Gri-
gore Belostecinic, decid să aprecieze meritul 
jurnaliștilor în abordarea serioasă a temelor eco-
nomice, a învățământului în acest domeniu, dar 
și să motiveze mass-media să folosească mai 
îndrăzneț sursele inepuizabile de știri, evenimen-
te și analize economice existente la ASEM.

În context, Lilia Pla-

ton remarcă faptul că 
în munca pe care o face, 
este „o găselniță” lista de 
experți pe care i-a des-
coperit în persoana pro-
fesorilor de la ASEM, dar 
și a absolvenților acestei 
instituții: ”De curând l-am 

descoperit pe Stas Madan, mai devreme pe 
Alexandru Lupușor și Valeriu Prohnițchi de la 
Expert Grup. E suficient să intri pe site-ul ASEM 
ca să faci rost de contactele profesorilor, care să 
comenteze anumite subiecte economice. Toți 
sunt foarte drăguți și deschiși spre colaborare. 

Așa că premiul meu e și al surselor mele de la 
ASEM.”

Și Ion Chișlea remarcă 
faptul că ASEM are niște 
experți de milioane și îi 
invidiază pe studenții care 
merg la lecțiile profesorilor 
competenți. Ion Câșlea a 
colaborat un timp cu ziarul 
„Curierul Economic”.

Oxana Gorun, la rându-
i, își aminti de reportajul cu 
impunerea Codului de Etică 
pentru studenţii de la ASEM: 
„Îmi amintesc faptul că la o 
zi după difuzarea reportaju-
lui la tema dress-codului, am 
nimerit în spital. O colegă de 

salon avea computer și zice: „Vă imaginaţi, fetele 
de la ASEM nu vor mai avea dreptul să poarte 
mini-fuste”, zic „De unde știi?”, „Au spus la TV”. Pe 
bune, acel reportaj a fost în topul vizualizărilor 
în acea săptămână. Voi, cei de la ASEM acceptaţi 
adevărul spus de PRO în maniera proprie și pri-
miţi critica în mod constructiv și cu voi e ușor de 
făcut reportaje cu priză la public”.

Premiile pentru jurnaliști (constând în câte 
1500 lei și diplome gratitudine) sunt acordate 
anual, de Ziua ASEM și Ziua Economistului. Se-
lectarea a patru jurnaliști care abordează teme 
economice și de educaţie economică, are loc la 
sugestia Serviciului Relaţii Publice al ASEM, în 
urma evaluării publicaţiilor difuzate sau tipărite 
pe parcursul unui an. 

Corina MOROZAN 

SĂRBĂTOARE

ASEM - 22 ani de înalte studii economice

Prezentă la eveniment, Loretta 
Handrabura, vice-ministră a  Edu-
caţiei, a înmânat diplome profe-

sorilor CNC al ASEM: Marina Cara-
uș-Iovu, Olga Barbăneagră și Olga 
Tabunschic,  în semn de apreciere 

a  meritelor deosebite înregistrate 
în promovarea învățământului eco-
nomic. 

Festivitatea a culminat cu un 
concert de excepţie.  Spre deliciu 
public, au evoluat Corul ASEM „Can-
tabile”, Valentin și Luminiţa Drago-
mir, Natalia Gordienko, Show bale-
tul Tete-a-Tete, formaţia Transbalca-
nica și… Pasha Parfeni, care a avut 
emoții mai mari decât la Eurovision. 
Cel puțin așa s-ar explica faptul că 
a încurcat „de neiertat” denumirea 
instituției care l-a invitat să cânte J. 

La capătul acestor notiţe fugare, 
vom rosti pentru întreg corpul pro-
fesoral-didactic ASEM,  latinescul Vi-
vat! Crescat! Floreat!  

Irina SUHAIŢCHI

DE ZIUA ASEM ȘI A ECONOMIȘTILOR

Premii pentru jurnaliștii specializaţi 
în domeniu
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În acest început de an, Senatul Studențesc al 
ASEM a continuat să fi e alături de studenți și cât 
mai aproape de boboceii ASEM - ului. Cu forțe noi, 
primele activități ale Senatul Studențesc al ASEM 
au încadrat o bună parte din studenții Academiei, 
aceștia fi ind invitați, chiar din primele zile ale lui 
septembrie, să participe la un nou proiect: “Ziua Se-
natorului”.

 Circa 70 de studenți au făcut poze, imaginându-se 
viitori senatori ai Senatului Studențesc al ASEM. Pozele 
au fost supuse votului pe pagina noastră de facebook, 
astfel încât primii cei mai înfl ăcărați suporteri ai Se-
natului Studențesc al ASEM au fost premiați de către 
sponsori.  Pentru  locul I  a revenit un voucher în valoa-
re de 1600 lei pentru studierea limbii engleze, locul II – 
voucher în valoare de 1000 lei pentru studierea limbii 
engleze și locul III – voucher de participare în cadrul 
proiectului “I Love Moldova”.

În paralel cu “Ziua Senatorului”, studenții Aca-
demiei au fost invitați la fi lm. “Cinemania”,  a fost 
destinată în primul rând boboceilor ASEM și nu 
numai, desfășurându-se pe parcursul a două zile,  
a avut drept scop promovarea activității Senatului 
Studențesc al ASEM în cadrul academiei,  dar și po-
sibilitatea ca prin vizionarea fi lmelor propuse, aceș-
tia să  pătrundă în mediul academiei și să “guste” din  
viața studențească extracurriculară. 

Nu mai puțin interes a prezentat proiectul 
“ASEM Quest”, care s-a desfășurat sub formă de con-
curs între studenții primului an, care au format 6 
echipe, de la fi ecare facultate, a câte 4 membri, care 
au fost alergați la propriu să cunoască ASEM -  ul, în-
tâmpinând diferite obstacole ca în fi nal să ajungă 
să cunoască Complexul Sportiv, Sala Multimedia, 
Muzeul, Casa Cunoștințelor, Bibliotecile și toate blo-
curile ASEM. Cei ajunși primii în fi nală, depășind cu 
brio toate obstacolele, au fost studenții echipei de 
la facultatea Relații Economice Internaționale, care 
vor merge la Brașov în proiectul “WooW la Munte - 
Școală de Business și Leadership” unde vor petrece 

o săptămână plină de activități distractive și instruc-
tive, participând la training-uri de dezvoltare perso-
nală și profesională în domeniul marketingului și 
vânzărilor.

Cea de-a treia săptămâna a început cu emoții de 
nerăbdare pentru Senatul Studențesc al ASEM. Cu 
sloganul “Fii parte din echipa noastră”, a început cam-
pania de recrutare, care în perioada 17-23 septem-
brie, a oferit posibilitatea tuturor doritorilor de a face 
parte din marea familie a Senatului Studențesc al 
ASEM. Voluntarii au avut posibilitatea de a aplica prin 
completarea formularelor tipizate în cabinetul Sena-
tului Studențesc al ASEM, precum și prin intermediul 
internetului completând formularul afl at pe pagina 
noastră de facebook, senatulstudentescasem.webs.
com. și ase.md.

De această  data “boboceii” Senatului Studențesc 
al ASEM au fost recrutați prin mai multe etape. După 
completarea formularului, voluntarii au fost invitați 
la interviu, unde au primit un set de întrebări, care 
urmau să evalueze punctele forte și punctele slabe 
ale candidaților. Următoarea etapă a fost de Ziua 
ASEM, când potențialii membri au fost supuși testu-
lui de responsabilitate, punctualitate și cooperare, 
împărțind tuturor studenților mere și cuvinte de fe-
licitare cu ocazia sărbătorii, iar o ultimă etapă a fost 
Adunarea Generală a Senatului Studențesc al ASEM, 
care s-a desfășurat într-o zi de weekend, verifi când 
astfel acordarea priorității activităților desfășurate 
de către Senatul Studențesc al ASEM.

Strecurată prin toate etapele, lista celor 156 de 
aplicări s-a redus la 51 de membri noi, încântați, 
entuziasmați, curajoși, plin de idei, cu inițiativă, oa-
meni frumoși la sufl et și la cuget, nerăbdători și bine 
pregătiți pentru o nouă treaptă spre succes împreu-
nă cu Senatul Studențesc al ASEM.

Lilia ZUGRAV, 

anul II, Business 

şi Administrarea Afacerilor

La ce bun S.S.? Răspund senatorii
Victor BARBĂSCUMPĂ, anul I, 
Business şi Administrarea Afacerilor

“Dacă aș defi ni Senatul Studențesc într-un cuvânt acela ar fi  “vo-
cea”. Și într-adevăr senatul studențesc este vocea studenților, aceea 
prin care ajung la nivelul conducerii facultății și a universității ceea 
ce vor studenții și invers ce se hotărăște în cadrul consiliului pro-
fesoral și al senatului la studenți. El este puntea de legătură dintre 
aceste două componente de bază a sistemului de învățământ supe-
rior. Cred totuși că studenții realizează faptul că ei sunt o forţă! Dacă 
bariera comunicării  este depășită restul o să vină de la sine.”

Daniela EFROS, anul II, Finanţe 
“Pentru început sunt încântată, asta mi-am dorit și mă bucur c-am 

obținut. Contingentul este unul bun, activitățile par a fi  interesante 
și sper să contribui la implementarea unor concepte noi de proiec-
te. În asemenea colectiv îmi vine ușor să păstrez buna funcționare a 
academiei noastre, dar și a imaginii de ansamblu. Sper că vom pu-
tea demonstra împreună că ASEM - ul e o instituție prestigioasă de 

învățământ, care oferă cele mai calitative studii în sfera economică din Republica Moldo-
va. Abia aștept să-mi iau rolul în serios în cadrul Senatului.”

Iana VIERU, anuI I, 
Business şi Administrarea Afacerilor

“Mi-a plăcut mult de toți din Senat.... Mi-a plăcut atitudinea mem-
brilor față de noi, acei noi membri ai senatului. Am fost primiți  cu 
brațele deschise și cu o bună dispoziție. Am simțit dorința lor de a ne 
cunoaște mai aproape și eu cred că o să fi m susținuți  când o să avem 
noi nevoie de asta.”

Vitalie GOTONOAGA, anul I, 
Business şi Administrarea Afacerilor

“Am rămas plăcut impresionat de receptivitatea colectivului din se-
nat, studenți veseli, înțelegători... căldura care o emană ei mă fac să mă 
simt ca într-o mare familie unde ne vom susține unul pe celălat. Și cred 
că împreună cu această familie anii de studiu vor fi  cei mai frumoși și 
activi ani ai vieții. Sper să fac față cerințelor senatului.”

Elvira BUJALA, anul III, 
Business şi Administrarea Afacerilor

“S.S.- locul plin de oameni care doresc să facă viața lor studențească 
una plină de performanțe și împliniri! Aici mi-ar place să mă văd, aici 
mi-ar place să cresc!”

Mihaela BRAȘOVEANU, anul III, 
Business şi Administrarea Afacerilor

“Senatul nu este o organizație, ci o familie. Aici creștem, ne dez-
voltăm, ne maturizăm, cooperăm împreună pentru a face lucruri fru-
moase. Îndemn toți studenții activi, cărora le pasă de instituția în care 
își fac studiile să susțină senatul și să «adere» la acest grup de oameni 
bravi și prietenoși.”

Studenții vin și pleacă, Senatul 

Studențesc (S.S.) rămâne și se dezvoltă 

cu și prin membrii săi, îndrumaţi de un 

lider, pe care îl aleg printr-un exercițiu 

democratic.

În urma unui astfel de exercițiu, 

după expirarea mandatului fostului 

președinte al S.S., Ion Vasiliev, care și-a 

luat licența în această vară, Adrian Stan-

ciuc este cel ales să îndeplinească  aceas-

tă misiune. Mihaela Brașoveanu l-a luat 

la întrebări pe proaspătul senator al 

organizației (fi e și neguvernamentale) 

din care face parte. Adrian este student 

la EGD, are 21 de ani și multe idei bune. 

-Adrian, care a fost motivul aderării 

tale la  familia senatului?

- Senatul te învață a lucra. Este un izvor 
nesecat de experienţă, abilități, skill-uri ș.a. 
Voluntariatul este plusul de valoare în faţa 
angajatorului. E răsplata pentru rezultate. 
E mai mult decât 10 pe linie.  

-Pentru ce calități crezi că ai fost ales 

președintele senatului?

- În primul rând pentru că am avut 
dorința de a conduce o echipă, am avut-
pretenţia de a crește, căci nu mi-a fost des-
tul să rămân directorul departamentului 
”Resurse Umane” din cadrul S.S., unde co-
ordonam 10 persoane. 

-Tinerii care vor să facă parte din Se-

nat, ce trebuie să știe?

- Nu luăm în considerare experienţa ci 
perseverenţa, dorința de a activa. Apreci-
em ideile de dezvoltare, creativitatea. Se-
natul vrea să fi e un incubator care le cre-
ează condiții de a crește, a se dezvolta, a se 
implica, a organiza și a câștiga experienţă. 

- Cum sunt motivați membrii din ca-

drul organizației pe care o conduci?

- Motivarea este, în general, nemateri-
ală, dar încercăm să-i stimulăm și material 
uneori. Satisfacţia vine din proiectele de 
succes.

- Personal, ce te motivează?

- În primul rând  faptul că am fost ales 
cu o mare majoritate a voturilor, 90%. 
Atunci când oamenii îți acordă încrede-
re că poți face față greutăților, te face să 

vrei să arăți numai rezultate bune și să 
dai dovadă de seriozitate și responsabi-
litate. 

- Ce activități aveți programate pen-

tru anul academic curent? 

- În corespundere cu evenimentele 
calendaristice, studenţești și academice. 
Toamna aceasta se organizează foto- se-
siuni cu tematica Halloween. Vom orga-
niza și o petrecere mascată pe măsură. 
Avem apoi planifi cate manifestări gen 
„Întrebare pentru o persoană de succes”, 
dar și  concursurile Conquiztador și Arena 
Tournment cu ocazia Zilei Studentului. De 
Crăciun  vom organiza tradiționala Cara-
vană de binefacere în folosul unei case de 
copii. Primăvara, tradiţional, ne asumăm 
organizarea  concursului „Miss ASEM”, 
apoi Campionatul de Box. În aprilie vom 
merge la Festivalul Iumorina, Odessa. 
Avem schiţate și alte proiecte despre care 
vă vom anunţa pe parcurs.  Or, avem cu 
CINE, întrucât tinerii recrutați anul acesta 
sunt foarte ingenioși, plini de idei și cre-
ativitate. 

Senatul Studenţesc 
în acţiune
Noul an de studii a adus cu el noi provocări, noi proiecte și noi membri în Senatul 
Studenţesc al ASEM. Am găsit aici o echipă nouă, mare, entuziasmată și gata să facă 
faţă noilor proiecte.
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INTERVIU Adrian STANCIUC: Voluntariatul valorează 

mai mult decât 10 pe linie în faţa angajatorului



Curierul Economic 5nr. 12-13 (236-237), 21 octombrie 2013

„ „

INTERVIU

- Andrei, ai venit la ASEM să înveți a face și 
administra un business, avându-l deja. Nu te 

plictisești la ore?

- Afacerea pe care o conduc oferă abilități, 
ASEM oferă cunoștințe. Nu le consider de fi eca-
re dată utile, dar sunt cunoștințe pe care e bine 
sa le ai. Mă plictisesc uneori, văd lucrurile care 
ni se predau prin prisma afacerii pe care o con-
duc, mă gândesc de ce am nevoie și de ce nu, 
identifi c elemente pe care le-am întâlnit sau pe 
care nu le voi întâlni, dar sunt conștient că omul 
trebuie să se dezvolte mereu. Pe lângă teorie, 
universitatea trebuie să dezvolte o modalitate 
de gândire și am văzut la ASEM acest lucru. Deci, 
facultatea este și ea o investiție în lucruri impor-
tante, pe care nu le poți învăța singur.

- Te văd foarte ocupat, inclusiv în 

activități extracurriculare, training-uri și cur-

suri. Totuși, ce este  prioritar pentru tine?

- Aș vrea ca toate să fi e la un nivel, însa din re-
zultatele pe care le am, timpul pe care îl acord și 
energia pe care o investesc, prioritatea e de partea 
companiei mele. Ea îmi consumă cea mai mare 
parte din timp și de fi ecare dată când trebuie să 
prioretizez task-urile pentru o zi, primele sunt cele 
ce țin de companie, după care universitatea și deja 
dezvoltarea personală, proiecte, training-uri.

-  Ce dimensiuni poate căpăta afacerea ta, 

pe măsura orelor pe care le treci la universi-

tate?

- Când am deschis compania, în martie 
2013, eram clasa a XII-a, și ideea a fost să merg 
la ASEM cu o companie, astfel ca toată teoria pe 
care o învăț aici să o pun în practică. Am văzut ce 
se întâmpla la liceu, ce fl ux de informații trece pe 
lângă tine, iar a doua zi - se uită. Eu cred că dacă 
la ASEM, pe parcursul a trei ani, vor fi  instrumen-
te, pe care aș putea să le aplic, chiar și idei prelu-
ate, dar care îmi vor crește cifra de afaceri, va fi  
deja o investiție valoroasă. Sunt profesori buni, 
care chiar dacă nu au cunoștințe practice, le au 
pe cele teoretice foarte bune și nimic nu te îm-
piedică să le transformi în practică.

- Dar care sunt problemele și succesele 

unui tânăr antreprenor made in Moldova? 

Dar a unui student fără afaceri? 

- Problema cea mare este voința, curajul. 
Mulți vor să facă afaceri, au idei bune, dar se tem 
să încerce, să treacă bariera. Am și eu bariere. 
Acum jumătate de an mă temeam să deschid o 
ușă pentru a adresa o întrebare, dar o dată ce în-
cerci, lucrul este făcut, treci la alte bariere! 

Eu cred că antreprenorii din Moldova, mai 
ales cei tineri, nu trebuie să se fugărească după 
idei inovative, e bine să încerce să vândă ceva, 
resursele de care dispun să le investească într-
un mic proiect. Nu aștepți fi nanțare, nu aștepți 
momentul potrivit, dar încerci. Apoi, sunt foarte 
multe organizații pe care eu le susțin, gen AIES-
EC, care pot interveni. Dacă ASEM vine cu partea 
teoretică, ele oferă posibilitate tinerilor să imple-
menteze în practică cu riscuri minime idei noi. 

Problema tinerilor e că nu valorifi că 
cunoștințele. În cei 3 ani de facultate poți para-
lel investi timp și forțe într-o afacere și înveți cu 
mult mai mult.

- Dar ce însemnă pentru tine ”Because” și 

Andrei RUDOI, student în anul I:

”Because este a patra încercare 
de a mă lansa în afaceri”

Are  19 ani și e proaspăt 

înscris la facultate, la 

Business și Administrarea 

Afacerilor. Asta chiar dacă 

are deja propria afacere, 

compania Because, 

care produce și vinde în 

Moldova mobilă moale 

de tip bean bag-uri. 

Proactivitatea ar fi  cel mai 

apropiat sinonim pentru 

ceea ce reprezintă acest 

tânăr. Andrei Rudoi ne-a 

vorbit într-un interviu 

despre cum e să accepţi 

cu demnitate primul șut 

motivant și să (nu prea) ai 

timp de toate, businessman 

fi ind.. 

ce ar trebuie să fi e pentru oamenii din jurul 

tău?

- Because este a patra încercare de a mă lan-
sa în afaceri. La început era una ”de rând”, însă 
am observat că devine o pasiune, devine ceea 
cu ce aș vrea să mă ocup 3-4 ani. Referitor la cum 
trebuie să o vadă alții - vreau să o vadă colorată, 
în primul rând, fi indcă sacii sunt pentru oame-
nii care prețuiesc partea de odihnă activă. Este 
obiectul necesar, care ”prinde” în modul de viață 
a tinerilor de 18-30 ani. Sloganul companiei 
este: „it›s all about the colors you feel”. 

- Because este partener unui șir de eveni-

mente pentru tineri, cum a fost să realizezi 

aceste parteneriate?

- Because produce bean bag-uri. Când ne-am 
lansat pe piață, eram întrebați ce înseamnă bean 
bag, cum arată el? Dădeam asociații cu Mojito, 
Comedy Club, saci moi, „pufi curi”, era ceva inova-
tiv pe piața noastră. Din acest motiv noi ne-am 
propus ca în jumătate de an să facem cunoscut 
produsul, să permitem la un șir de oameni să stea 
gratis pe sacii noștri, să-i testeze, să vadă cum 
arată ei, cât sunt de confortabili, să cunoască de-
numirea de bean bag, să ne cunoască pe noi ca 
brand. Iată și nevoia de parteneriate, am căutat 

evenimentele unde erau grupurile țintă, contac-
tam organizatorii, puneam accent pe un partene-
riat câștig-câștig și organizam zonele de relaxare. 
Au fost niște parteneriate benefi ce care pe ter-
men lung ne-au asigurat niște relații. 

- Cum croiești timp pentru distracții și 

viața obișnuită pentru 19 ani?

- Eu doar mă distrez, nu știu când lucrez!  J 
Chiar dacă lucrez de la 6 dimineața până la 10 
seara, nu este exclus ca, după, să ies la o bere sau 
să merg la discotecă. Nu vreau să pierd tinerețea 

prin faptul că fac business. Un om de afaceri tre-
buie să  știe a se comuta de la om de afaceri la 
om de familie, de la om de familie la omul care e 
prieten, la student. Diversitatea contează, când 
ești doar businessman, riști să pierzi momente 
ce trebuie trăite. Eu sunt pe calea de a mă învăța 
să le combin pe toate.

- Și unde te vezi peste 5 ani? 

- Peste 5 ani? Ei, acum e 2013, mi-am spus 
că după licență merg să fac un master peste 
hotare. Peste 5 ani, mă întorc, și mă lansez cu 
o companie de construcții. Vreau în 3 ani să fac 
ca Because să crească independentă de mine, 
să-mi permit să realizez alte proiecte, vreau să 
dezvolt procesele din cadrul companiei. Idea cu 
construcții este un moft, dar lumea se schimbă 
și nu exclud că voi face saci și la 40 de ani.

- Impulsul tău de energie de unde vine?

- Până la 15 ani eram cu gașca de cartier. 
Sora mea a fost impulsul meu. Fără ca eu să știu 
m-a înscris la o tabără, ”Ce? Unde? Cînd?”. M-a 
sunat: ”Andrei, tu mâine te duci la Ce? Unde? 
Când”. Ajungând pe malul Nistrului, cu o vreo 
20 de oameni, în acel moment credeam că îmi 
voi pierde timpul în zadar. Ceea ce am înțeles 
însă, e că stereotipurile încurcă. M-am convins 
că trebuie să combin distracția cu lucrurile care 
aduc valoare personalității. De atunci am înce-
put să merg la traininguri, cursuri și am tot mers. 
Râdeau de mine: „Iar la training ai venit? Ce mai 
vrei de aici?”. Poate a fost prea multă implicare, 
dar cred că nu am pierdut timpul degeaba, a fost 
o investiție pe măsură. 

- Crezi că de oameni care să inspire au ne-

voie tinerii de la noi din țară?

- Da, este nevoie de un om, care să ofere acel 
șut, după care lucrurile o să meargă de la sine, 
o să gustați din realizările voastre. Trebuie să 

prinzi momentul și să muncești, iar succesul este 
problema timpului. Știu bine că daca ți-ai pus un 
scop și vrei să-l atingi, atunci tot ce trebuie să 
faci e să mergi înainte. Atunci și oamenii potriviți 
o să-ți apară în cale, și cărțile bune și banii. Vine 
un timp când nu-ți poți permite scuze gen ”nu 
am bani, cunoștințe, abilități”. Pentru mine ba-
nii nu au fost niciodată o problemă, am investit 
zero lei în Because și compania crește doar pe 
baza profi tului ei, nu am niciun credit. Am resti-
tuit toate împrumuturile. Deci, problema nu e 
în bani. E în idee și curajul de a-i fi  devotat. Se 
găsește totul, atâta timp cât este voință.

- Un mesaj pentru colegii tăi, pentru pro-

fesori, pentru ASEM, care, iată a împlinit 22 

de ani?

- Mesajul general pe care eu tot timpul îl 
transmit este că trebuie să acționeze acum, 
din momentul în care obții un rezultat, el te 
motivează și îți dă energie. Foarte mulți oa-
meni așteaptă conferințe, mentori și experți 
de peste hotare, care să adune 700 de oameni 
într-o sală, să-i motiveze spre acțiune sau să 
le spună ce sa facă… Oamenii uită sau nu știu 
că motivarea reală și constantă vine din rezul-
tate, indiferent care ar fi ele, chiar și negative. 
Cu o gândire corectă rezultatele negative la 
fel motivează. 

Am observat că o mare problemă a siste-
mului educațional este lipsa de comunicare a 
universităților cu companiile. Angajatorii ar tre-
bui să se implice mai activ în formarea curriculei 
academice, deoarece ei sunt, de fapt, benefi cia-
rii fi nali ai sistemului.

A dialogat: Cristina RUSSU 

Chiar dacă lucrez de la 6 dimineaţa până 
la 10 seara, nu este exclus ca, după, să 
ies la o bere sau să merg la discotecă. 
Or, când ești doar businessman, riști să 
pierzi momente ce trebuie trăite
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ASEM-iștii au fost informați 

referitor la  „Bursa Parlamentară 

Internaţională“ (IPS) a Bundes-

tag-ului german.   O delegaţie 

germană,  condusă de către parla-

mentarul Arfst Wagner a vizitat în 

acest scop instituția noastră. 

În cadrul „Bursei Parlamentare 
Internaţionale” (IPS) 120 de bursieri 
din 28 de ţări obţin posibilitatea de 
a cunoaște pe parcursul a cinci luni 
( de pe 3 martie 2014 până pe data 
de 31 iulie 2014) sistemul parlamen-
tar al Germaniei, benefi ciind de o 
bursă oferită de către Parlamentul 
german. Scopul programului este 
cunoașterea îndeaproape a  proce-

Bursa Parlamentară Internaţională 
a Bundestag-ului acum și pentru 
licențiații ASEM 

Corul Cantabile al ASEM nu în-

cetează să ne surprindă. Îndrumate 

de către dirijoarea Elena Marian să 

meargă la competiție, fetele au luat 

3 de ”Da” la audiențele pentru ”Ro-

mânii au Talent” 

În această vară corul Cantabile a 
primit o invitație din partea echipei 
organizatorice a show-ului Românii 
au Talent. Deși Dna Marian spune că 
privește cu scepticism  astfel de con-
cursuri, nu regretă implicarea: „Fe-
tele i-au uimit pe toți, am apărut la 
sfârșitul preselecție cu voci cristaline, 
care le-au adus liniște și încântare tu-
turor, am fost aleși pentru audiențe 32 
de participanți din 500, suntem mân-
dri de realizările noastre și ne dorim 
foarte mult să ajungem la București. 
Am întâlnit mulți profesioniști, care 
ne-au îndrumat, am rămas uimită de 
experiența pe care o au și imediat 
după ieșirea de pe scenă am înțeles că 
vreau să lucrez cu ei”. 

Corul a fost primit cu multă căl-
dură, a reușit să adune multe laude 
și îmbrățișări, a fost remarcat profesi-

onalismul acestuia, iar imediat după 
preselecție, au avut parte de o atenție 
deosebită din partea regizorului, care 
imediat după ieșirea de pe scenă a 
început să lucreze cu fetele, astfel au 
ajuns la următoarea etapă - audiența, 
unde au luat 3 de ”Da” de la Andra, Mi-
hai Petre și Andi Moisescu.

Compoziția muzicală interpretată 
rămâne o surpriză pentru toți până în 
februarie, când se va difuza varianta 
televizată a audiențelor, vom putea 
viziona întreg spectacolul și indiscu-
tabil vom ține pumnii strânși pentru 
corul ASEM. 

Cristina RUSSU

O profesoară de limba română 
a reușit APROAPE IMPOSIBILUL pe Facebook. 

LECŢIA EI DE GRAMATICĂ 
a devenit virală

selor politice, a proceselor decizio-
nale democratice și acumularea ex-
perienţei practice privind activitatea 
parlamentară. Bursierii vor activa în 
biroul unui parlamentar, fi ind toto-
dată înscriși la una din universităţile 
din Berlin, având astfel, suplimentar, 
posibilitatea să participe la prelege-
rile și seminariile desfășurate la uni-
versitate.

Programul se desfășoară sub 
auspiciile Președintelui Bundestag-
ului German în colaborare cu univer-
sităţile berlineze. Toate cheltuielile 
de călătorie, cazare, asigurare, dar și 
o bursă lunară sunt achitate de Bun-
destag-ul German.

În fi ecare an, începând cu luna 
decembrie, la Ambasada Germani-
ei la Chișinău pot fi  depuse dosare-
le de participare la programul IPS. 
Informaţii mai detaliate puteţi găsi 
accesând pagina de internet:http://
www.bundestag.de/ips

Corul Cantabile la ”Românii au talent”

Și pentru că Facebook-ul este un 
mediu de socializare unde informaţia 
circulă cu repeziciune,  Ramona Elena 
Chifan a postat un mesaj cu cele mai 
frecvente greșeli de gramatică. Lecţia 
ei de limba română s-a bucurat de un 
succes foarte mare, fi ind preluat de un 
număr impresionat de persoane și pa-
gini în doar câteva zile de la publicare.

„Dragi elevi,

Deși vă bat cam 9 ore pe săptă-
mână la cap (vă mulțumesc pentru 
prezența de 100% la cele 5 ore de 
pregătire suplimentară săptămânală, 
recunosc e o minune) știu că nimic nu 
are un mai mare impact asupra voas-
tră ca facebook-ul și ale lui postări. 
Prin urmare, dați „like” dacă ați înțeles 
și „comm” dacă aveți nelămuriri

Corect este „frumoaso!” nu „fru-
moas-o!” și deja știți din melodia lui 
Krem cine are cratimă.

„Doar” se folosește cu forma poziti-
vă a verbului, iar „decât” cu cea negativă. 
(Ea are 25 de ani. Nu are decât 2 lei în bu-
zunar.) Adverbul „decât” se mai folosește 
și atunci când construim propoziții com-
parative de inegalitate. (Antonia este 
mai deșteaptă decât Inna.)

Atunci când vreți să fi ți amabili cu 
doamnele și/sau domnișoarele, nu vă 
adresați cu „dragele mele”. Tocmai le-
ați făcut mașini care scot apa de pe 
fundul unui râu. Corect este „dragile”.

Atunci când planifi cați o ieșire la 
o cafenea sau la o cofetărie este im-
propriu să spuneți „căutăm locaţie”. 
Pentru că nu închiriați clădirea ca să 
vă petreceți restul zilelor acolo, ci beți 
doar un suc (nu altceva, sper). „Locaţie” 
înseamnă spaţiu pentru închiriat.

Corect este „Ce faci, păpușă?” nu 
„Ce faci, păpușe?” „Ă”-ul din fi nal nu 
este ţărănesc, așa cum v-ați fi  aștep-
tat. Sfatul meu este să găsiți un ape-
lativ ceva mai original (mai speșăl) 
dacă nu vreți să vi se răspundă cu 
„Bine, păpușel.” plus un ghiozdan sau 
o geantă în cap.

„Serviciu” și nu „serviciu” - fi e că e 
vorba despre locul unde vă veți câști-
ga pâinea (dacă promovați examenul 
de evaluare națională) sau serviciul de 
cafea pe care mama îl va arunca în ca-
pul vostru, pe lângă alte obiecte avute 
la îndemână (dacă nu îl promovați).

Structura „Vizavi de problema dis-
cutată anterior...” poate fi  tradusă doar 
așa: „peste stradă de problema discu-
tată anterior...”. Pentru că „vizavi” nu 
înseamnă decât „peste stradă”, contrar 
părerii că un cuvânt de origine france-
ză poate fi  abuzat cum avem noi chef. 
Dacă nu aveți probleme peste stradă, 
nu-l folosiți.

„Să aibă” și nu „să aibă”. Ca să nu 
mai vorbim de și mai urâciosul „să 
aive”. De asemenea, „Vroiam să vă rog 
să mă învoiți...” este greșit. „Voiai” să 
spui ceva, iar eu voiam să te exprimi 
corect și să fi i prezent la oră.

Știți momentele alea în care cu-
vântul pe care îl scrieți are ca ultimă 
literă un „i” și voi nu știți dacă trebuie 
să stea singur sau să își mai aducă vreo 
2-3 prieteni? Ei bine, totul este știinţă.

Pentru a nu fi  incult, trebuie să ci-
tești.

Nu fi  nerăbdător, fi i precaut.
Nu e important a ști câte postări 

sunt pe facebook într-o zi, ci este im-
portant să știi lecțiile la limba română.

Verbul „a fi ”, de obicei, dă cea 

mai mare bătaie de cap 
„A fi  sau a nu fi  corigent, aceasta-i 

întrebarea”.
Se scrie „fi i”, cu doi i, numai la:
- imperativ afi rmativ: Fii cuminte!
- conjunctiv prezent, forma afi r-

mativă și forma negativă: Vreau să fi i 
cuminte. Vreau să nu fi i obraznic.

- viitorul format de la conjunctiv: o 
să fi i, nu o să fi i.

În rest e „fi ”, cu un singur i:
- infi nitiv: a fi ;
- imperativ negativ: Nu fi  obraz-

nic!;
- condiţional prezent: aș fi , ai fi ;
- condiţional perfect: aș fi  fost, ai fi  

fost, ai fi  spus, ai fi  făcut;
- conjunctiv perfect: să fi  știut, să fi  

fost, să fi  avut;
- viitor: voi fi , vei fi ;
- verb + FI: pot fi , poţi fi , să poată fi , 

să poţi fi , vei putea fi .
De asemenea, substantivele mas-

culine cu rădăcina terminată în -i au la 
plural nearticulat -ii (i din rădăcină + i 
desinenţa de plural) și la plural articu-
lat -iii: copil - copii - copiii.

Copiii învață cu drag la limba ro-
mână (primul i face parte din rădăcină, 
al doilea i este desinență de plural, iar 
al treilea i este articol hotărât).

Structura „Aveţi detalii în atașa-
ment” se regăsește în aproape toate 
mail-urile. Există o problemă totuși: 
atașament înseamnă „afecţiune (puter-
nică și durabilă) faţă de cineva sau ceva. 
- Din fr. attachement.” Așa că dacă nu 
vreți să includeți sentimentele în afa-
ceri poate schimbați structura în „Aveți 
detalii în fi șierul atașat” atunci când vă 
veți depune CV-urile”, a scris profesoara 
în mesajul ei pe reţeaua de socializare.

Sursa: www.studentie.md

Exprimarea în limba română a devenit tot mai difi cilă în ultimii ani pen-

tru diverse categorii ale populaţiei. Fără să se lase descurajată de imensi-

tatea fenomenului, o profesoară care predă această materie a încercat să 

ia atitudine.
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Cu ocazia Zilei 

internaționale a profeso-

rului, tradițional la ASEM, 

sunt premiați cei mai buni 

din toți cei buni profe-

sori ai Academiei de Stu-

dii Economice. Rectorul 

ASEM, academicianul Gri-

gore Belostecinic a înmâ-

nat diplome, fl ori și câte 

un premiu bănesc celor  

nominalizați anul acesta. 

Cei șapte profesorii 
care și-au ridicat premiile 
sunt: Constantin Matei, dr. 
hab., șef catedra „Gândire 
Economică, Demografi e și 
Geoeconomie; Alic Bârcă, 
dr., conf. univ., șef cate-
dra „Management Social”; 
Ion Pârțachi, dr. hab., prof. 
univ., șef catedra „Statistică 
și Previziune Economică”; 
Ana Cârlan, dr., conf. univ., 

catedra „Bănci și Activitate 
Bancară”; Roman Livando-
vschi, dr., conf. univ., prode-
can facultatea „ Business și 
Administrarea Afacerilor”; 
Valentina Paladi, dr., conf. 

univ., decanul facultății 
„Contabilitate” și Victoria 
Cazacu, grad didactic I, Co-
legiul Național de Comerț.

Un mesaj de felicitare 
către profesorii nominalizați 
dar și către toate cadrele 
didactice ale Academiei de 
Studii Economice a adresat 
rectorul Grigore Belosteci-
nic: „Am trecut cu succes de  
Ziua ASEM, a Economistului, 
iar în prima duminică a lunii 
octombrie sărbătorim Ziua 
Profesorilor, o  tradiție care 
an de an prinde rădăcini în 
ASEM. Apreciez pe toți pro-
fesorii instituției noastre, dar 
încercăm să-i evidențiem pe 
cei mai buni printre buni. 

Anul acesta sunteţi dvs, cei 
prezenți, mai apreciați. Feli-
citări cu această ocazie. Res-
pect pentru ceea ce faceți, 
succese și realizări frumoa-
se pe viitor.” La rândul lor, 
profesorii au mulțumit 
rectorului pentru premii și 
pentru atenția acordată. La 
fi nal, profesorii împreună 
cu rectorul au făcut o poză 
comună  pentru arhiva Aca-
demiei.

Amintim că, Ziua  Inter-
națională a Profesorului se 
sărbătorește în fi ecare an, 
pe 5 octombrie și  a fost in-
stituită de UNESCO în anul 
1994.

Zinaida LUPAȘCU

Măriei sale, 

Profesorul!
Valeriu BURDUJA 

Profesorul e o carte, 
Fiecăru -i face parte. 
Profesorul e cuvântul,
 Numai el îmi știe gândul.

Dragii noștri profesori,
 Va treziți din zori în zori, 
Și păreţi ca un erou,
 Împărțind ceva mai nou.

Ne învăţaţi cum e mai bine
 Cum s-ajungi la  zi de mâine,
 Cum să te descurci în lume -
 să devii un om cu renume.

Calea voi  ni-o luminaţi
 Ca să fi m mai învăţaţi, 
Părinţii mândri  să ne fi e 
Căci asta-i marea avuţie.

Carpe Diem 

O gutuie pentru 

fi ecare dascăl

Au făcut lecții în locul profe-

sorilor și le-au dăruit  gutui. S-a 

întâmplat de Ziua Profesorilor la 

Colegiul Național de Comerț al 

ASEM.

Deja al doilea an la Colegiul 
Naţional de Comerţ al ASEM se 
implementează o tradiţie fru-
moasă,  de Ziua Profesională a 
Lucrătorului în Învăţământ. La 
propunerea Senatului Elevilor 
în această zi fi ecare profesor își 
alege  un elev pentru a preda 
perechea în locul său. Astfel, 
elevii au ocazia să  vadă și să 
simtă cum e să stai în fața cla-
sei și să ții situația sub control. 
Respectiv, în această zi,  Cole-
giul e pa mâinile și la mintea 
elevilor. 

 În după amiaza zilei de vi-
neri, 4 octombrie, lucrurile au 
revenit la locul lor. Pentru că nu 
e atât de ușor cum se pare, - să 
fi i profesor - grupele Ser 121 și 
Con 124 și-au răsplătit cum au 
putut mai bine dascălii. Le-au or-
ganizat o sărbătoare. La intrarea 
în Aula ASEM profesorii CNC au 
fost întâmpinați cu aplauze … și 
gutui , simbolul toamnei, a căl-
durii și respectului nemărginit.

 Olga CAZACU

Premii de Ziua Profesorului 

Cei mai buni studenți ai ASEM reușesc să se manifes-
te peste tot. Ei muncesc din primul an pentru a-și asigura 
note maxime în matricolă, dar și în afara orelor se implică 
în activități. Or, ceea ce obțin din activități extracurricula-
re, științifi ce sau sociale, contează în egală măsură atunci 
când studenții aplică la diverse burse oferite prin concurs 
de către Centre Universitare precum CIU, Agenții sau Com-
panii, în cadrul programelor de responsabilitate socială. 
Faptul că studenților ASEM le reușește să îmbine studiile 
cu cercetarea științifi că și viața extracurriculară tumultoa-
să este incontestabil. Un argument în plus este ponderea  
acestora în listele câștigătorilor de burse prestigioase. 

Așa cum ei sunt cea mai evidentă dovadă că la ASEM se 
fac studii de calitate, dar și pentru că ei sunt, an de an, cre-
atori ai imaginii Academiei, e bine să-i cunoaștem , chiar 
dacă tot ei sunt cei cu timpul cronometrat până la limite 
de secunde în agendă.

Deci, în pagina 13 a ziarului găsiți calendarul bur-
selor pentru care Vă puteți înscrie în concurs, iar lista 
câștigătorilor din acest an începe cu cei care s-au învredni-
cit deja de BURSELE NOMINALE:

Bursa „Republicii”– 1200,00 lei

Cecan Cristina, Facultatea Economie Generală și Drept”, 
anul III, gr. D-114, media 10,00

Bursa „Președintelui”– 1090,00 lei

Golban Lilian, Facultatea „Cibernetică, Statistică și In-
formatică Economică”, anul III, gr. INFa-111, media 9,93

Bursa „Guvernului”– 1000,00 lei

 Jandîc Cristina, Facultatea „Relaţii Economice Interna-
ţionale”, anul III, gr. EMREI-113, media 10,00

Botnari Elena, Facultatea „Finanțe”, anul III, gr.FB-118, 
media 10,0

Bursa Senatului „Paul Bran”

Întru aprecierea meritelor studenților  studenţilor, 
masteranzilor și elevilor CNC, ASEM oferă, în bază de con-
curs,  Bursa Senatului „Paul Bran” 

În  semestru I (septembrie 2013 – ianuarie 2014), anul 
de studii 2013-2014, de aceasta vor benefi cia: 

Bursa Senatului „Paul Bran” – 875,00 lei (ciclul 

I-licență)

Oaieneagră Eugenia, Facultatea „Finanţe”, anul III, 
gr.FB-117, media 10,0

Bletea Nina, Facultatea „Economie Generală și 
Drept”, anul IV, gr. D-106, media 
10,0 

Jizdan Andrei, Facultatea „Contabilitate”, anul III, 
gr.CON-118, media 10,0

Gonța Elena, Facultatea „Cibernetică, Statistică 
și Informatică Economică”, anul III, 
gr. SPE-111, media 10,0

Godorogea Dumitru, Facultatea “Business și Adminis-
trarea   Afacerilor”, anul III, gr. BA-
119, media 10,0

Bujnița Ecaterina, Facultatea „Relaţii Economi-
ce Internaţionale”, anul III, 
gr.EMREI-111, media 10,0

Bursa Senatului „Paul Bran” – 900,00 lei (ciclul II-

masterat)

Iliinscaia Evghenia, Masterat, anul II, gr.DFF-121m, 
media 10,0

Bursa Senatului „Paul Bran” – 650,00 lei (CNC)

Drăguțan Ana, CNC, anul IV, gr.TAP-102, media 
9,57

Hâncu 

Gheorghe
Diagnoza: 

Paralizie cerebrală, epi-

lepsie (Sindrom West), 

microcefalie secundara, 

atrofi a parțiala 

a nervilor optici.

Calvarul a început la vârsta de 6 luni, când în timpul unei bana-
le infecții respiratorii au apărut convulsiile, niște mișcări necontro-
late ale membrelor și a globilor oculari însoțite de plâns. În urma 
investigațiilor efectuate, lui Gheorghiță i-a fost stabilită diagnoza: 
paralizie cerebrală, epilepsie (Sindrom West).   El nu poate fi xa bine 
privirea, nu merge, nu vorbește. În timp de 24 de ore poate avea 6-7 
crize de epilepsie, după care copilul plânge mult și tare.    

Datorită tratamentului medicamentos,  numărul crizelor a scăzut 
ușor, dar e necesar de a stabili cauzele exacte și tratamentul cores-
punzător corect. Cu părere de rău, medicina din țara noastră nu ne 
poate oferi efectuarea  acestor investigații.  

Clinica AKH (Viena) specializată în tratarea de astfel maladii ne 
poate primi în luna decembrie să efectuăm o investigaţie completă, 
pentru a alege tratamentul corect, care l-ar scuti pe Gheorghiță de 
crizele epileptice pentru viitor. Din păcate, aceste investigații impli-
că costuri foarte mari de cca 10 000 EUR, care sunt peste puterile 
noastre. Suntem în căutarea  oamenilor de bună credință, care ne 
pot ajuta în realizarea acestei investigări.

Cu stimă și respect părinții Lina și Lilian HÂNCU. 

BC MOLDOVA AGROINDBANK SA

Cod fi scal 1002600003778

COD BANCAR        AGRNMD2X

Contul:                      22521894131  MDL

                                  22522178840  EUR

                                  22522178841  USD

 Cod fi scal benefi ci ar 0992505481579

Benefi ciar                  Hâncu Lilian

ASEM  trebuie să-și cunoască  
STUDENȚII DE NOTA 10!

APEL LA BINEFACERE
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Conferința a avut ca scop  abor-
darea și aplicarea celor mai bune 
practici în modernizarea progra-
melor universitare prin interme-
diul cooperării și parteneriatului cu 
țările – membre ale Uniunii Euro-
pene. În cadrul conferinței au fost 
evidențiate rolul și implicațiile celor 
mai recente modifi cări ale Standar-
delor Internaționale de Educație în 
contabilitate și aspectele practice 
privind implementarea acestora 
în cadrul universităților. În special 
s-au punctat: exemple de abordări 
bazate pe rezultate și cerere, impu-
se de Standardele Internaționale 
de Educație revizuite și implicațiile 
acestora; infl uența platformelor 
și soluțiilor de e – learning asupra 
ofertei în domeniul educației con-
tabile în contextul strategiei EU 
2020 privind economia cunoașterii; 
exemple de soluții inovatoare, la ni-
vel global, privind colaborarea între 

universități și asociațiile profesiona-
le, precum și în contextul mai larg al 
Uniunii Europene, la capitolul curri-
culum și conținutul programelor de 
contabilitate.

„Conferința s-a axat pe o abor-
dare bazată pe soluții pentru 
îmbunătățirea educației universi-
tare și dezvoltării profesionale con-
tinue în domeniul contabilității și 
auditului în baza standardelor și ri-
gorilor moderne. Cooperarea între 
universitățile din Republica Moldo-
va și România la acest capitol poate 
servi drept un model util în aborda-
rea provocărilor de dezvoltare a cur-
riculumului în domeniul raportării 
fi nanciare în sectorul corporativ” a 
subliniat Andrei Busuioc, specialist 
superior în managementul fi nanciar, 
Banca Mondială.

Prezenți la eveniment, 
reprezentanții Facultății de Conta-
bilitate și Informatică de Gestiune 

La începutul lunii curente, în in-

cinta Academiei de Studii Economice 

a Moldovei a avut loc o întrevedere a 

studenţilor din ultimul an de studii 

ai facultăţii „Finanţe”, cu  Veronica 

Vragaleva, șef de Direcţie în cadrul 

Inspectoratului Fiscal Principal de 

Stat. La eveniment au participat stu-

denţii care și-au ales domeniul fi scal 

ca  temă de cercetare pentru teza de 

licenţă, dar și cei care intenţionează 

să realizeze practica de licenţă în ca-

drul Serviciului Fiscal de Stat.

Întrevederea a avut loc graţie par-
teneriatului semnat  între Inspectoratul 
Fiscal Principal de Stat și Academia de 
Studii Economice a Moldovei și a avut 
ca scop evidenţierea  unor  momente 
ce ţin, pe de o parte, de felul în care In-

spectoratul oferă studenţilor locuri de 
practică și de posibilităţile de angajare 
ulterioară în cadrul Serviciului Fiscal de 
Stat, iar pe de altă parte, de așteptările 
pe care le-ar avea Inspectoratul de la 
persoanele care aleg să urmeze stagiul 
de  practică sau intenţionează să ac-

ceadă în calitate de funcţionar fi scal. În 
cadrul dialogului, un accent deosebit a 
fost pus pe valorile intelectuale, etice 
și morale de care trebuie să dea dova-
dă pretendenţii și, urmare a sinergiei 
acestor trei componente, pe trasarea 
unei viziuni clare vizavi de contribuţia 

pe care ar putea să o aibă un preten-
dent la perfecţionarea sistemului fi scal 
și la buna funcţionare a acestuia.

NOTĂ: Moderatoarea evenimentu-
lui, Veronica Vragaleva, absolventă a 
ASEM, a rămas în istoria acesteia ca fi ind 
unul dintre cei mai buni studenţi. A cola-
borat  la editarea ziarului Curierul Eco-
nomic și s-a implicat activ în toate eve-
nimentele extracurriculare organizate la 
facultate, dar și de către Departamentul 
Relaţii cu Publicul.  Veronica  și-a realizat 
practica de licenţă în cadrul Serviciului 
Fiscal de Stat și a avut ca temă de cerce-
tare domeniul fi scal. Ulterior a  devenit 
funcţionar fi scal, dar revine de câte ori 
are posibilitate  la Alma Mather.  

Cor.: “CE”

CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ

„Dezvoltarea durabilă a profesiei 

în domeniul contabilității și auditului”
Dezvoltarea durabilă a profesiei în domeniul contabilității și auditului au fost discutate la 26 septem-

brie curent în cadrul conferinței internaționale, organizate de către Centrul Băncii Mondiale pentru Re-

forma Raportării Financiare  în parteneriat cu Facultatea de Contabilitate a Academiei de Studii Econo-

mice din  Moldova.

(acreditată ACCA) de la a Academia 
de Studii Economice din București, 
au prezentat experiența proprie de 
modernizare a curriculumului în 
domeniul contabilității fi nanciare și 
auditului în vederea asigurării unei 
pregătiri academice adecvate și dez-
voltarea unor competențe profesio-
nale de calitate a studenților.

Valentina Paladi, Decanul 

Facultății de Contabilitate, ASEM, a 
ținut să menționeze: „Evenimentul a 
fost unul așteptat și totodată necesar 
pentru comunitatea academică și în 
special pentru Facultatea de Conta-
bilitate a ASEM, care este mereu pre-
ocupată de îmbunătățirea calității 
educației în domeniul contabilității 
și auditului. În anul 2012, Facultatea 
de Contabilitate , cu suportul teh-
nic și fi nanciar al Băncii Mondiale, a 
demarat procedura de acreditare a 
Facultății de către Asociația Conta-
bililor Experți Certifi cați din Marea 
Britanie (ACCA), care odată obținută 
va oferi absolvenților facultății po-
sibilitatea de a echivala o parte din 
examenele susținute pe parcursul 
studiilor universitare cu examină-
rile corespunzătoare în cadrul pro-
gramelor ACCA. Prin formatul său 

conferința este o noutate pentru 
Moldova, reușind să întrunească 
reprezentanții mediului academic, 
Ministerul Finanțelor, entitățile eco-
nomice, companiile de audit, orga-
nismele profesionale naționale și 
internaționale.”

Conferința a fost fi nanțată inte-
gral în cadrul proiectului de schimb 
de experiență între practicieni, Fa-

cilitatea Sud – Sud (SEETF) pentru 
Moldova, proiect susţinut de Ban-
ca Mondială, intitulat: „Moderni-
zarea curriculumului în domeniul 
contabilității și auditului prin inter-
mediului schimbului de experiență 
cu statele membre al Uniunii Euro-
pene”.

Amintim că, din momentul ade-
rării Moldovei la Banca Mondială 
în 1992, peste un miliard de dolari 
SUA au fost alocați pentru 49 de 
operațiuni la nivel de țară. În prezent, 
portofoliul Băncii Mondiale include 
11 proiecte active, angajamentele 
totale includ 205,7 milioane dolari 
SUA. Domeniile de asistență includ 
reforma regulatorie și dezvoltarea 
afacerilor, educația, asistența socia-
lă, guvernarea electronică, sănăta-
tea aprovizionarea cu apă și canali-

zare, agricultura și altele. Corporația 
Financiară Internațională a oferit 
investiții totale în sumă de 191 mi-
lioane dolari SUA, iar Agenția Multi-
laterală de Garantare a Investițiilor 
a oferit garanții totale în sumă de 
95 milioane d olari SUA. Ambele 
instituții sunt membre ale Grupului 
Băncii Mondiale.

Cor.: „CE”

STAGIERE

Funcţionarii fi scali din cadrul IFPS în dialog cu studenţii de la ASEM
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Încă din cele mai vechi timpuri, profesia de jurist a fost 

una prestigioasă, solicitată și apreciată în societate. Situa-

ţia nu s-a schimbat, astfel că numărul tinerilor care studia-

ză la facultăţile de drept e în continuă creștere. 

De ziua juristului, (19 octombrie) am mers la facultăţile 

de Drept a două universităţi ca să vedem cine sunt tinerii 

care au ales dreptul în cale, ce i-a motivat și ce speranţe 

au?! 

Elena NASTAS, studentă, anul II, 
Facultatea  de Drept,  ASEM

„MAMA A ŢINUT MORŢIȘ 

SĂMI ALEG ,,CEVA REAL”
“Ca și mulți adolescenți, atunci când 

trebuia să iau o hotărâre privind alege-
rea profesiei, eram confuză. Oscilam între 
medicină, actorie, pedagogie, dar cel mai 
mult vroiam să devin jurnalistă. Mama a 
ținut morțiș să-mi aleg altă profesie, ,,ceva 
mai real”. După ce am refl ectat profund 
asupra lucrurilor, am hotărât să merg la 
drept, din considerentul că are tangențe 

cu disciplinele umaniste care mi se dădeau ușor.  Acum, fi ind 
deja anul II la Facultatea de Drept, constat că îndrăgesc din ce 
în ce mai mult această profesie care mi se pare foarte intere-
santă și nu regret alegerea pe care am făcut-o.

Întotdeauna am considerat că juriștii sunt oameni inteligenți, 
descurcăreți și respectați în societate, iar oportunitățile pe care 
le oferă această profesie sunt din cele mai diverse. Prin urmare, 
poți să devii un avocat de succes, un notar bun, un procuror 
excelent etc. Cert este că, o carieră de succes în jurisprudență și 
o viață reușită necesită multe eforturi,  peseverență  și răbdare.” 

Cristina CHIHAI, studentă, anul II, 
gr. 203, Facultatea de Drept, USM 

JURIDICA VIZEAZĂ TOATE DOMENIILE 

VIEŢII SOCIALE  
„Dintotdeauna am admirat ceea ce este nobil – oamenii cu 

sufl et blând și faptele înălțătoare, iar profesia de jurist, în opi-

nia mea, corespunde perfect acestui califi -
cativ, deoarece scopul ei constă în a proteja 
drepturile și libertățile fundamentale ale 
cetățeanului. Un motiv determinant în ceea 
ce privește alegerea profesiei este faptul că 
activitatea de jurist vizează toate domeniile 
vieții sociale. Aceasta implică consolidarea 
și perfectarea continuă a cunoștințelor și 
generează șanse reale de a obține succese, 

bineînţeles în cazul în care îți dorești să devii un jurist profesio-
nist cu o carieră destoinică”

Alina CIORICI, studentă, 
Facultatea Economie Generală și Drept, ASEM

“TRĂSĂTURILE DE CARACTER 

MIAU INFLUIENŢAT ALEGEREA”
“Profesia de jurist cere un șir de deprin-

deri de lucru, pe care le practic cu plăcere și 
mă provoacă să progresez și să-mi dezvolt 
alte abilități utile și pentru viața de zi cu zi: 
deprideri de a comunica, de a lucra în echi-
pă, de a soluționa probleme, de a organiza 
timpul, abilități de creativitate, de conduce-
re etc. La fel, sunt de părere că trăsăturile de 
caracter au un rol deosebit în alegerea pe 

care am facut-o personal, deoarece aici, va trebui să fi u per-
manent în contact cu oamenii, iar aceasta presupune anumite 
responsabilități și riscuri chiar. Cu certitudine, pot spune că voi 
reuși în toate, prin muncă, elan și crez.

Olga BURLEA, studentă, anul II, gr. 201, 
Facultatea de Drept, USM 

DACĂ E SĂ PRIVIM MATERIALIST…
„Această profesie oferă un climat favorabil pentru a-ți 

cunoaște drepturile și a-ți apăra propriile interese, a avansa pe 
treptele ierarhice juridice, a deveni o persoană respectată și a 
avea mulți cunoscuți. Și dacă e să privim lucrurile și prin pris-
ma materialismului, în cazul profesiei de jurist posibilitatea de 
întreținere este mult mai bună. Or, toate acestea luate împreu-
nă nu se pot numi decât o reușită în carieră și în viață.”

Iulita POPA, studentă, anul II, 
Facultatea de Drept, ASEM

NUMĂRUL ABSOLVENŢILOR CREŞTE, 

DAR SUCCESUL E SORTIT 

CELOR PERSEVERENŢI
“Interesul meu vizavi de domeniul 

jurisprudenței se datorează studierii unor 
aspecte generale privind Dreptul, încă din 
perioada colegiului. Atunci mi-am zis că 
vreau să devin jurist, ca să mă orientez mai 
bine în viață. Cel puţin în momente mai 
puțin favorabile, în  situații-limită nu voi fi  

nevoită să apelez la serviciile unui jurist, pentru că voi fi  aptă 
să-mi apăr singură drepturile și libertăţile. 

Îmi place acest domeniu. Sunt o fi re care iubește dreptatea 
și nu voi tolera ilegalităţi. 

Și apoi, juridica oferă oportunități de împlinire profesională 
și în țara noastră, în virtutea faptului că numărul de absolvenți 
ai facultăților de drept crește de la an la an. Succesul  e sortit 
celor perseverenți, care au muncit enorm pentru a obține re-
zultate remarcabile.  Astfel, cine dorește, poate obține multe!”

Victor CUCEREANU, student, anul II, 
Facultatea de Drept, ASEM

REMEDIU PENTRU INCULTURA 

JURIDICĂ 
“Profesia de jurist mi-a plăcut dintotdea-

una, deoarece oferă un statut impunător, 
demn de tot respectul și consider că am 
aptitudinile necesare pentru a deveni un 
bun specialist. Iar studiile în domeniu ajută 
nu doar în activitatea juridică, ci și în viața 
cotidiană. O persoană care cunoaște legea 
o va aplica în modul corespunzător fără a 

o încălca, evitând astfel multe situații neplăcute, cu care, spre 
regret, ne confruntăm destul de frecvent din cauza că avem un 
nivel de cultură juridică scăzut.

 Sunt ferm convins că ceea ce învăţ la Facultatea de Drept 
îmi va fi  de mare ajutor în viitor.”

Ion BAMBULEAC

Ziarul Dreptul

SONDAJ Profesia de jurist – oportunitate 

cu șanse reale, cred studenţii la Drept

Începând cu anul viitor, facultăţile de 
drept ale universităţilor din Republica Mol-
dova vor fi  ierarhizate în funcţie de calitatea 
studiilor oferite, nivelul de pregătire a cadre-
lor didactice, dotarea instituţiilor și alte crite-
rii. Cel puţin asta își propune Ministerul Edu-
caţiei, în colaborare cu cel al Justiţiei, care au 
elaborat Metodologia de evaluare externă a 
programelor de studii la facultăţile de drept, 
ciclul I (licenţă) și ciclul II (masterat).

 „Evaluarea externă face parte din acţiu-
nile prevăzute în Strategia de reformare a 
Ministerului Justiţiei și a fost elaborată de un 
grup de experţi de la noi, în baza metodolo-
giilor aplicate deja în Lituania și România“, a 
spus pentru Adevărul  Loretta Handrabura, 
viceministra Educaţiei.

REZULTATELE VOR FI PUBLICE 

ÎN MAI 2014?

„În scurt timp, va fi  organizată o licitaţie 
pentru a selecta o structură internaţională 
ce va evalua programele de studii la Drept la 

toate cele 19 universităţi (zece de stat și nouă 
private) care le oferă“, a precizat Loretta Han-
drabura. Viceministra speră că cel târziu în 
luna mai 2014 vor fi  făcute publice rezultatele.

Calitatea studiilor la Drept în RM va fi  evaluată de experţi străini
Nemulţumiţi de nivelul de pregătire a juriștilor, șefi i de la Ministerul Educaţiei și cel 

al Justiţiei au decis să invite specialiști din afară să verifi ce cum se face carte la facul-

tăţile de drept din Moldova. 

19 UNIVERSITĂŢI 

AU FACULTĂŢI DE DREPT. 

STRĂINII VOR MĂSURA, 

AI NOȘTRI VOR TĂIA

Nicolae Eșanu, viceministrul Justiţiei, spu-
ne că s-a decis să fi e puricate facultăţile de 
drept din cauza situaţiei dezastruoase a în-

văţământului juridic. „O astfel de evaluare va 
arăta dacă universităţile au condiţii minime 
pentru a pregăti juriști și va stabili o ierarhie 
a facultăţilor. În procesul de evaluare vor fi  
atrași experţi străini, dar decizia fi nală va fi  
luată de autorităţile locale“, afi rmă Eșanu.

14% DINTRE STUDENŢI 

STUDIAZĂ LA DREPT

Sergiu Băieșu, membru al Consiliului In-
stitutului Naţional de Justiţie și unul dintre 
autorii metodologiei, susţine că un astfel de 
proiect trebuia să fi e implementat mai de-
vreme. „În prezent nu există un mecanism 
ce ar garanta pregătirea unor juriști buni. 
Ca urmare, societatea are o opinie negativă 
despre calitatea serviciilor oferite de avo-
caţi, deciziile luate de judecători și crede că 
toţi procurorii sunt corupţi. Statul trebuie să 
impună reguli stricte pe care să le respecte 
toate instituţiile de învăţământ superior“, 
susţine Băieșu.

14.342 de studenţi învăţau în anul didac-
tic 2012-2013 la Drept, dintre care 90% la stu-
dii cu taxă.

Nicu CARAGIA
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Cele indicate mai sus solicită 
schimbări și perfecționări radicale în 
sistemul de învățământ superior, in-
clusiv în cel economic, și va impune 
elaborarea unor strategii de dezvol-
tare orientate spre asigurarea și dez-
voltarea capacităților de a fi   compe-
titive în noile condiții ale mediului 
educațional.

În acest context, putem remar-
ca faptul că problemele cu care se 
confruntă învățământul superior din 
Republica Moldova sunt atât de or-
din fi nanciar,  cât și de alt gen, pre-
cum supradimensionare, lipsa unor 
mecanisme de asigurare și control a 
calității, interacțiunea slabă cu me-
diul de afaceri, motivarea slabă a 
studenților și cadrelor didactice spre 
perfecționare, lipsa, în unele cazuri, a 
unui management de performanță, 
dar și centralizarea exagerată a pro-
ceselor decizionale. Iată de ce, doar 
o autonomie universitară veritabi-
lă, în paralel cu o fi nanțare cores-
punzătoare, de rând cu creșterea 
responsabilității universităților, dar 
și a statului, vor contribui la sporirea 
capacității sistemului universitar de 
formare a cadrelor  înalt califi cate și 
competitive pe piața muncii. 

Ce înseamnă autonomie univer-
sitară? Autonomie înseamnă drep-
tul de a guverna prin legi proprii, 
auto-guvernare, înseamnă că uni-
versitatea poate să decidă asupra 
programelor de studii, direcțiilor de 
cercetare, că persoanele cu funcții 
de conducere să fi e aleși de corpul 
profesorilor și studenților din Senat, 
că procedurile de admitere și planu-
rile de înmatriculare la studii să fi e 
decise de Senat, libertate în gesti-
onarea fi nanțelor proprii etc. Astfel 
spus, în sfera autonomiei universita-
re trebuie să intre  toate domeniile 
de decizie, acestea fi ind  caracteriza-
te,  conform mai multor  documente 
internaționale,  prin prisma a patru 
piloni:

- Autonomia organizațională, 
care înseamnă libertatea 

Gr. BELOSTECINIC,

prof. univ., dr. hab.,

academician

Universităţi competitive 
pentru o societate 
competitivă
Republica Moldova este semnatară a Declaraţiei de la Bologna și și-a 
anunţat orientarea strategică spre o eventuală aderare la Uniunea 
Europeană. Aceasta înseamnă că universităţile din ţara noastră  se vor 
afl a  pe viitor într-un mediu concurenţial puternic, creat prin realizarea 
spaţiului european unic al învăţământului superior cu o creștere 
considerabilă a mobilităţii academice și oportunităţi  mai mari pentru 
cei tineri în vederea plecării la studii într-o universitate europeană. 

universităților de a-și stabili structu-
ra,  forma de conducere și relațiile de 
subordonare  și responsabilitate;

- Autonomia resurselor uma-

ne,  care presupune libertatea 
universității  de a selecta și recruta 
resursa umană califi cată,  responsa-
bilitatea încheierii contractelor de 
muncă,  stabilirea nivelului salariilor, 
sporului la salariu în funcție de va-
loarea potențialului uman;

- Autonomia academică, adi-
că libertatea și responsabilitatea 
universității de a dezvolta programe  
proprii de studii, defi nirea structurii 
și conținutului curriculumului uni-
versitar, responsabilitatea asigurării 
calității acestor programe,  a cerce-
tărilor universitare,  determinarea 
procedurilor de selecție a viitorilor 
studenți;

- Autonomia fi nanciară, care 
înseamnă libertatea universității de 
asigurare a veniturilor și alocare a 
resurselor fi nanciare, stabilirea taxe-
lor de studii, taxelor de cazare în că-
mine, taxelor la prestări servicii, de 
fi nanțare și cofi nanțare a cercetărilor 
științifi ce universitare, etc., utilizând 
proceduri proprii pentru gestiona-
rea efi cientă a acestora.  

De menționat că sistemul ac-
tual de învățământ superior din 
Republica Moldova provine din 
cel sovietic, lipsit de orice libertate 
academică. Dar se creează impresia 
că și pe parcursul celor 22 de ani 
de independență nu s-a dorit de a 
duce până la capăt problema au-
tonomiei universităților, chiar dacă 
conținutul acesteia este descris cu 
lux de amănunte în art. 49 al Legii 
Învățământului (anul 1995), care mai 
continuă să fi e în vigoare în situația 
în care pe parcursul ultimilor 8 ani 
s-au făcut mai multe încercări, dar 
așa și nu a fost aprobat noul Cod 
al Educației. De remarcat că în ceea 
ce privește autonomia academică, 
organizațională și autonomia resur-
selor umane s-au înregistrat anumi-
te progrese, iar în ultimul timp s-au 
acceptat și unele libertăți în ceea ce 
ține de autonomia fi nanciară.

Astfel, Regulamentul cu pri-

vire la modul de funcționare  a 

instituțiilor de învățământ superi-

or de stat în condiții de autonomie 

fi nanciară stipulează, că autonomia 
fi nanciară se realizează prin:

  a) gestionarea   mijloacelor fi -
nanciare, inclusiv a celor alocate din 
bugetul de stat, prin conturi banca-
re;

b) gestionarea mijloacelor fi nan-
ciare din diverse surse și a patrimo-
niului în conformitate cu Planul de 
Dezvoltare Instituţională și modul 
stabilit de prezentul Regulament;

c) plasarea la depozit bancar a 
soldului de mijloace disponibil în 
contul bancar, realizat supra deviz, 
cu excepţia granturilor externe;

d) stabilirea cuantumului taxe-
lor de studii, de cazare în cămine, 
conform metodologiei aprobate de 
Guvern, precum și pentru serviciile 
acordate și lucrările executate con-
tra plată coordonate cu fondatorul;

e) stabilirea programelor și capa-
cităţii ofertei instituţionale;

f ) susţinerea socială a studenţilor 
și angajaţilor;

g) acordarea burselor de studii și 
de cercetare;

h) stabilirea structurii interne a 
instituţiei și aprobarea bugetului;

i) gestionarea patrimoniului, 
dezvoltarea, fortifi carea și dotarea 
Instituţiei;

j) atragerea resurselor fi nanciare 
prin participarea la proiecte de cer-
cetare, investiţionale în baza coope-
rării cu diverși parteneri naţionali și 
internaţionali, inclusiv parteneriatul 
public privat;

k) crearea unităţilor și subdivizi-
unilor de cercetare-inovare, dezvol-
tare, proiectare, prestări de servicii și 
activităţi de producţie;

l) înfi inţarea uniunii de persoa-
ne juridice și asociaţii profesionale, 
conform legii. 

De remarcat că și după imple-
mentarea acestui Regulament ră-
mân în vigoare planurile de înmatri-
culare, reglementarea procedurii de 
admitere, reglementarea salariilor 
cadrelor didactice, aprobarea taxe-
lor pentru studii și alte servicii pre-
state de universități, un șir de alte 
coordonări obligatorii a deciziilor cu 
Ministerul Educației.

La fel, ultima variantă a pro-

iectului Codului Educației, ela-
borat în condiții de lipsă totală 
de transparență și cu ignorarea 
obiecțiilor și propunerilor care au 
fost expuse  de către reprezentanții 
universităților în cadrul unor în-
truniri ocazionale, presupune o 
restrângere drastică  a autonomiei 
universitare și o încercare de a  face 
universitățile mai dependente  ca 
oricând de Ministerul Educației și 
partidele (partidul?!) care guvernea-
ză. Astfel, Senatul universităților  ur-
mează să fi e implicat în luarea unor 
decizii importante, inclusiv ce țin de 
autonomia universitară, doar cu titlu 
consultativ. Se încearcă separarea 
componentelor  autonomiei univer-
sitare, și anume a celei academice   
și  de cercetare, de cea fi nanciară, 
organizațională și de personal, iar 
crearea Consiliului pentru Dezvol-
tare Strategică și Instituțională, de 
rând cu Consiliul de Etică  și Mana-
gement Universitar, cu drepturile și 
responsabilitățile descrise în Cod, 
aprobarea componenței  acestora 
de către  Ministerul Educației, vor 
limita la maximum fi rava autono-
mie universitară în întregime, care 
se dorește a fi  implementată în 
universitățile din Republica Moldo-
va, și va permite implicarea masi-
vă  a factorului politic în activitatea  
universităților  prin intermediul Mi-
nisterului Educației.  Sistemul dual 
de conducere în universități (Sena-
tul și Consiliul pentru Dezvoltare 
Strategică și Instituțională, variantă 
aproape identică celei a comisa-
rilor în Armata Roșie), va însemna 
contradicții permanente, cu învinu-
iri  reciproce între cele două structuri 
care se preconizează a fi  constituite, 
și lipsă de responsabilitate. 

Avem nevoie de o instituție res-
ponsabilă de asigurarea, dezvol-
tarea și evaluarea calității  și acre-

ditarea instituțiilor de învățământ. 
Și aceasta a fost stipulat în toate 
variantele Codului Educației din 
anul 2005 încoace. Cu referire la 
învățământul superior denumirea 
acesteia a fost propusă a fi  Agenția 

Națională de Asigurare a Calității 

în Învățământul Superior și Cer-

cetare. Astăzi universitățile sunt 
supuse la 2 proceduri de acreditare:  
acreditare academică  și acreditare 
științifi că. Totodată, în universități 
educația și cercetarea sunt (și tre-
buie să fi e) inseparabile (stipulările 
Procesului de la Bologna).  Trebuie 
să existe o singură acreditare, care 
să cuprindă ambele componen-
te, și o singură agenție – Agenția 
Națională de Asigurare a Calității 
în Învățământul Superior și Cerce-
tare, prin restructurarea Consiliului 
Național de Acreditare și Atestare, 
fără crearea unei structuri absolut 
noi (de regulă, se face referință la lip-
sa de resurse fi nanciare). Modifi ca-
rea Legii învățământului nu înseam-
nă și anularea Codului pentru Cerce-
tare și Dezvoltare Tehnologică, care 
stipulează acreditarea  științifi că a 
universităților separat de cea acade-
mică. Agenția nou creată în nici într-
un caz nu trebuie să rămână parte 
componentă, dar și nici în subordi-
nea Ministerului Educației. Este ne-
cesară o structură absolut indepen-
dentă de Ministerul Educației, iar 
conducerea acesteia trebuie să fi e 
desemnată prin decret prezidențial, 
similar confi rmării conducerii Consi-
liului Național de Acreditare și Ates-
tare. Este necesară și păstrarea celor 
două grade științifi ce, de doctor și 
doctor habilitat (cel de-al doilea se 
propune a fi  exclus) fapt ce va servi  
drept factor motivant pentru  impli-
carea mai activă a tinerilor cercetă-
tori în procesul  de cercetare.

Desigur că avem nevoie 
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de continuarea  reformelor în 
învățământul  superior din Repu-
blica Moldova pentru a-l face mai 
de calitate și competitiv în plan re-
gional și internațional. Este nece-
sară o creștere a responsabilității 
sociale a universităților pentru 
ceea ce fac și cum fac, dar trebuie 
să înțelegem și faptul că  nu poa-
te fi responsabilitate acolo unde 
nu este libertate de decizie. Sunt 
necesare mecanisme prin care 
universitățile să fie motivate și ori-
entate spre performanțe. Cu cer-
titudine, nu putem vorbi despre 
rețete universale care pot fi im-
plementate în vederea dezvoltării 
competitivității universităților. Fi-
ecare universitate trebuie sa aibă 
drept scop atingerea performanței 
în conformitate cu misiunea și 
prioritățile sale strategice.

De remarcat, că problema 
fi nanțării învățământului superior 
este una importantă nu doar pentru 
Republica Moldova, dar și pentru 
majoritatea țărilor lumii.

Firește, aceste probleme trebu-

ie tratate în contextul schimbărilor 
care au avut loc în societatea noas-
tră în ultimii 22 de ani. Este vorba 
de creșterea semnifi cativă a cererii 
pentru învățământul superior și, 
corespunzător, a ofertei; creșterea 
concurenței pe piața internă și 
mondială a serviciilor educaționale; 
creșterea cererii pentru studii su-
perioare de o calitate mai bună. Iar 
toate acestea solicită și investiții mai 
mari în sfera educației.

Este cunoscut că privitor la 
fi nanțarea învățământului superior, 
situația în lume este diferită. Astfel, 
în țările Europei de Vest și din Scan-
dinavia, universitățile sunt fi nanțate, 
în primul rând, de la bugetul de stat, 
adică aceasta este o responsabilitate 

a societății. În Suedia și Finlanda per-
ceperea taxelor pentru studii supe-
rioare este interzisă prin Constituție.

În țările anglo-saxone – Marea 
Britanie, SUA, Australia – în virtutea 
unor circumstanțe și tradiții isto-
rice, educația este percepută, mai 
degrabă, ca un bun privat, decât 
public. Respectiv, și răspunderea 
pentru educație, inclusiv și cea fi -
nanciară, este transferată pe seama 
cetățeanului.

În Republica Moldova, în condiții 
de subfi nanțare de la începutul 
anilor 90, deja ai secolului trecut,  
soluția a fost găsită în organiza-
rea admiterii în universități atât cu 
fi nanțare bugetară, cât și în bază de 
contract cu achitarea taxei pentru 
studii, inclusiv în universitățile publi-
ce. Aceasta a permis universităților 
să soluționeze o serie de probleme 
ce țineau de salarizarea profesorilor, 
menținerea acestora în universități, 
dezvoltarea  bazei tehnico-mate-
riale și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și trai pentru profesori și 
studenți.

Dacă s-ar pune întrebarea: exis-
tă astăzi în Republica Moldova un 
mecanism efi cient de fi nanțare 
a învățământului superior? Răs-
punsul ar fi : mai degrabă – nu. 
Chiar dacă se fac primele încercări 
în acest sens. Statul fi nanțează 
universitățile în funcție de ceea ce 
își poate permite, și nu în funcție de 
necesitățile acestora, inclusiv pen-
tru dezvoltare.

Nu în ultimul rând, avem nevoie 
de o liberalizare mai mare a pieței 
serviciilor educaționale. Aceasta 
va duce la o concurență reală între 
universitățile noastre pentru atra-
gerea celor mai buni pretendenți 
la studii și resurse fi nanciare de ca-
litate, făcându-le mai puternice și 

mai competitive pe plan regional și 
internațional. 

Este necesară schimbarea me-

canismului de fi nanțare a cercetă-

rii  la nivel național și implicarea 

mai activă a cadrelor didactice 

din universități in procesul de cer-

cetare științifi că. 

De menționat, că pentru în-
treaga perioadă de independență 
a Republicii Moldova este speci-
fi că diminuarea considerabilă a 
prezenței componentei cercetare 
în universități, implicarea scăzu-
tă a cadrelor didactice în procesul 
de cercetare științifi că, iar, drept 
consecință – lipsa unor progre-
se  apreciabile în creșterea calității 
studiilor. Folosirea rezultatelor 
cercetării în procesul de predare-
învățare trebuie să fi e considera-
tă cea mai scurtă cale de aplicare 
practică a acestora (transfer de 
cunoștințe către viitorii specialiști, 
care vor fi  implicați în activități 
practice).  În Republica Moldo-
va resursele fi nanciare bugetare  
destinate cercetării trebuie să fi e 

gestionate de o structură indepen-
dentă  - Agenția Națională pentru 
Cercetare - Inovare, fi ind divizate 
în două componente – destinate 
fi nanțării instituționale direct către 
universități , 50% din suma totală,  
și fi nanțării proiectelor de cercetare 
în baza unui concurs organizat de 
Agenție – 50% din suma totală.

Și personalul științifi co-didactic 
trebuie să aibă posibilitatea de a ac-
tiva în universități:

- Doar în activitatea de cerceta-
re;

- În activități didactice și de cer-
cetare;

- Doar în activități didactice.
Totodată, catedrele trebuie să 

rămână și în continuare unități de 

bază în cadrul cărora se desfășoară 
activități didactice și de cercetare, 
iar pentru elaborarea și promova-
rea unor proiecte interdisciplinare 
de cercetare (indiferent de originea 
sursei de fi nanțare),  pot fi  create 
Centre de Cercetare intercate-
drale, conduse  de persoane cu 
experiență avansată în domeniul 
cercetării și promovării proiectelor 
de cercetare. Această diversifi care 
structurală a organizării procesului 
de cercetare în universități (insti-
tute, catedre, centre de cercetare) 
va duce la  diversifi carea  tematicii 
cercetărilor, iar orientarea cercetă-
rii spre rezolvarea unor probleme 
concrete cu care se confruntă sec-
torul real al economiei, implica-
rea întreprinderilor în procesul de 
cercetare, transferul mai efi cient al 
cunoștințelor (rezultatul cercetării), 
inclusiv prin comercializare, către 
piață, vor duce inevitabil la conso-

lidarea triunghiului cunoașterii 

– educație, cercetare, întreprin-

deri, și, în ultima instanță, la stimu-
larea creșterii economice.

Într-o economie modernă, în 
condițiile unei economii de piață 
funcțională, și legătura dintre univer-
sitate și mediul de afaceri este una 
esențială atât pentru universități, 
cât și pentru agenții economici, în 
calitatea acestora de potențiali an-
gajatori. De calitatea ei depind atât 
performanțele universității cât și 
rezultatele activității agentului eco-
nomic. Și acest lucru este înțeles de 
mult timp în statele economic dez-
voltate unde deja există bune prac-
tici și tradiții în acest domeniu. Iată 
de ce dialogul și cooperarea dintre 
universități și mediul de afaceri tre-
buie să devină o prioritate și în Re-
publica Moldova. Misiunea noastră 
principală este să pregătim resursa 

umană de calitate și competitivă 
pe piața muncii. Aceasta solicită 
o adaptare continuă la exigențele 
unei piețe a muncii în continuă 
schimbare.

În acest context trebuie să 
recunoaștem că învățământul su-
perior din Republica Moldova în 
general și cel economic în particular 
mai continuă să fi e unul exagerat de 
teoretizat, iar agenții economic sunt 
puțin deschiși spre o colaborare cu 
mediul academic, inclusiv în proble-
me ce țin de conținutul și calitatea 
studiilor. Universitățile au nevoie, 
iar mediul de afaceri ar trebui să 
participe activ la adaptarea dome-
niilor de studii, a specializărilor la 
necesitățile economiei, oferirea de 
recomandări privind cunoștințele și 
competențele pe care ar trebui să 
le dețină studenții pentru creșterea 
șanselor de angajare ulterioară în 
câmpul muncii, conceperea mate-
rialului didactic, dezvoltarea curri-
culei universitare, încadrarea profe-
sorilor universitari în întreprinderi 
și invers, oferirea de stagii pentru 
studenți și profesori.

Este importantă motivarea și sti-
mularea studenților pentru a obține 
rezultate mai bune la studii, adap-
tarea acestora la realitățile lumii de 
afaceri, dar și încurajarea studenților 
prin scoaterea în evidență a unor 
exemple de succes.

Bineînțeles că dialogul și coo-
perarea dintre universități și mediul 
de afaceri trebuie să se bazeze pe 
reciprocitate, încredere, respect re-
ciproc și transparență.

Este necesară, promovarea în 

universități a învățării bazate pe 

soluționarea unor probleme, de 
rând cu folosirea studiilor bazate pe  
situații de caz, în vederea încurajă-
rii parteneriatului și a cooperării cu 
întreprinderile și facilitării angajării 
ulterioare a absolvenților în câmpul 
muncii, în măsura în care această 
metodă dezvoltă creativitatea, mun-
ca în echipă, spiritul de inițiativă, 
competiția. Aceste instrumente 
trebuie folosite și în vederea evalu-
ării nivelului în care cunoștințele, 
competențele și abilitățile dobân-
dite sunt sufi ciente pentru a permi-
te absolvenților  să se angajeze pe 
piața muncii sau să dezvolte o aface-
re proprie, facilitând astfel  procesul 
de corelare  a ofertei educaționale  
cu cerințele pieței muncii. Cu cer-
titudine, cunoștințele acumulate 
în universitate nu mai  sunt astăzi 
sufi ciente pentru dezvoltarea unei 
cariere profesionale. Un absolvent 
de universitate trebuie să învețe 
pe parcursul întregii vieți. Iar pe 
lângă dezvoltarea altor aptitudini, 
învățarea bazată pe soluționarea 
unor probleme te învață cum să 
înveți. Iar aceasta contează foarte 
mult pentru toți absolvenții, iar în 
mod deosebit, pentru un viitor eco-
nomist.

Putem menționa și faptul, că 
astăzi, problema principală în Re-
publica Moldova nu este accesul la 
studii superioare, ci accesul la studii 
superioare de calitate, iar, după cum 
se știe, o calitate mai bună costă mai 
scump. Pentru universități  contează 
mai puțin din ce surse pot fi  acope-
rite aceste costuri suplimentare: de 
către stat sau de către benefi ciarii 
noștri direcți.
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cător în destinul uman, însă anii de 
studenţie, după cum afi rmă mulţi, 
nu se uită niciodată. Sunt ani fru-
moși și emotivi în care orice clipă 
e importantă, însumând dorul de 
casă, de amintirile din liceu, de tot 
ce ne-a legat și ne-a adus pe tărâ-
mul universităţii, unul încă necu-
noscut pe deplin de către noi, cei 
din anul întâi.

Spusele marelui profesor și so-
ciolog C. Wright Mills confi rmă pe 
bună dreptate că ”Pentru studentul 
individual, scopul facultăţii este să 
elimine nevoia acestuia pentru facul-
tate; sarcina este să-l ajute sa devină 
un om care să se educe singur.”  În 
șirul acestor rânduri care pot expri-
ma un adevăr profund,  concluzio-
năm că rolul facultăţii pe care am 

decis să o urmăm este unul  dintre 
cele mai importante pentru fi ecare 
student, cultivându-ne  adevărul și 
înţelepciunea, respectul,  responsa-
bilitatea. Important e să învăţăm a  
fi  răbdători. 

Nu e ușor să studiezi la univer-
sitate, însă cu multă tărie de carac-
ter, perseverenţă, putem realiza 
ceea ce ne-am propus, fiindcă prin 
străduinţă  și  talent devii o per-
sonalitate. De asemenea, făcând 
“economie” în  rezervele tale de 
cuvinte, te poţi îndrepta spre un 
viitor prosper. 

Primele zile la ore poate că sunt 
mai obositoare pentru fi ecare din 
noi, însă ceea ce urmează ne poate 
face să înțelegem pentru ce luptăm 
și să remarcăm succesele și insuc-

cesele în anii ce vor urma. Luând în 
consideraţie vorbele  antrepreno-
rului american Jim John: “Valoarea 
este rezultatul fructuos al efortului, 
nu al speranţei”, deducem că munca 
ne poate înnobila viitorul. 

Educaţia este lumina sufl etului. 
Ce poate fi  mai frumos decât edu-
caţia? Se observă în ochii fi ecărui 
student, în cuvintele și comporta-
mentul său. Mulţi  văd studenţia ca 
pe o joacă, eu însă o văd divers, ca 
pe o pâine caldă scoasă din cupto-
rul valorilor omenești, într-o  lume 
dinamică. Sunt sigură că la ASEM 
am oportunitatea ca aceste convin-
geri să se adeverească. 

Iuliana PUȘNEAC,

 ASEM, anul I, CON-136

Efort şi speranţă în anii de studenţie

„Suntem convinși că opera știinţi-

fi că a profesorului M. Rotaru, cu toa-

te difi cultățile timpului, precum și 

toată activitatea lui profesională, îi 

vor eterniza numele pe plaiul nostru 

strămoșesc”(Anton Moraru și Gheor-

ghe Cernea, Săptămânalul „Literatura și 

arta” din 23 septembrie 2004).

Sub acest generic a fost organizată 
lansarea de carte ”Viața și activitatea pro-
fesorului și savantului Mihail Rotaru”, la 1 
octombrie curent, ziua când profesorul M. 
Rotaru ar fi  împlinit 79 de ani.

Activitatea a fost deschisă cu un minut 
de reculegere în memoria savantului, la 
care au participat profesori, foști colegi de 
catedră, rude, prieteni, mai mulți studenți 
ai ASEM.

Despre viața și activitatea profesorului 
a vorbit Alexandru Armeanic, șef-catedră 
Drept Public, ASEM. ”Colegul și profesorul 
Mihail Rotaru a fost cu adevărat nu doar un 
pedagog deosebit, dar și un om înțelept, 
oferind ori de câte ori era nevoie, sfaturi 
și îndrumări necesare în momente difi ci-
le. Activitatea dumnealui și colaborările 
internaționale au fost de o relevanță apar-
te”, a menționat Alexandru Armeanic.

Profesorul Anton Mo-
raru, invitatul și autorul 
cărții ”Viața și activitatea 
profesorului și savantului 
Mihail Rotaru”, în discur-
sul său, a elogiat numele 

profesorului Mihail Rotaru, remarcând: ”Am 
avut marele noroc să colaborez cu colegul 
M. Rotaru, o personalitate notorie în știința 
istoriei, știința juridică și știința metodologi-
ei general-umane”.

Autorul cărții a punctat momentele-
cheie ale vieții și activității profesorului Ro-
taru, apreciind entuziasmul și patriotismul 
acestuia pe care l-a avut dintotdeauna, cu-
rajul și dragostea față de neamul românesc, 
istorie, limbă. 

”Fiecare etapă de dezvoltare a istoriei și 
umanității a avut savanții și personalitățile 
ei notorii, iar perioada contemporană l-a 
avut pe profesorul Rotaru, care a simțit 
foarte bine necesitățile societății, a luptat 
pentru adevărul istoric, în pofi da tuturor 
provocărilor timpurilor de odinioară”, a adă-
ugat Anton Moraru.

Gheorghe Cernea, un alt coleg al pro-

fesorului, a spus: ”Profesorul M. Rotaru a 
fost pentru mine personal, mai mult decât 
un coleg, o rudă, a fost un exemplu a ceea 
ce înseamnă cu adevărat un pedagog, 
cercetător, om emerit. Sarcina noastră 
este de a-i studia opera științifică pe care 
ne-a lăsat-o moștenire, de a o cunoaște, 
de a o valorifica”.

”Istoria dreptului românesc” este una 
dintre cele peste 450 de lucrări științifi ce 
la care profesorul M. Rotaru a muncit cu 
năzuință pentru ca noi, generațiile de as-
tăzi, să o cunoaștem, să o înțelegem și să o 
eternizăm în inimile noastre”, au conchis cei 
prezenți la lansarea de carte.

În fi ecare carte scrisă de profesorul 
universitar Rotaru a rămas o părticică a 
sufl etului dânsului și cu siguranță numele 
marelui pedagog, istoric, luptător al ade-
vărului istoric, cercetător al metodologiei 
și științei juridice va dăinui în fi ecare dintre 
foștii colegi, studenți, discipoli ai profeso-
rului emerit Mihail ROTARU.

Alina CODREANU,

catedra Drept Public

 CELE MAI BUNE CĂRȚI DE AFACERI 

CARE MERITĂ CITITE

W. Chan Kim, Renee Mauborgne: 

„Strategia oceanului 
albastru” 
(Blue Ocean Strategy)

„ S t r a t e g i a 
oceanului albas-
tru” (2005) este 
o carte celebră 
de strategie de 
marketing scrisă 
de doi profesori 
de la INSEAD: W. 
Chan Kim si Re-
nee Mauborgne, 
lectură obligato-
rie la cursurile de 
MBA, vândută în 
milioane de exemplare și tradusă în 41 de limbi străine. Cartea abundă 
de exemple și studii de caz, dar și așa necriticată nu a rămas.

Ideea centrală  e următoarea: nu are rost să continui lupta în 
„oceanele roșii” cu feroce atacuri concurenţiale asupra cotei de piaţă și 
profi turilor, ci trebuie să cauţi sau să creezi „oceanele albastre”, neatinse 
de concurenţă, unde poţi crește rapid și profi tabil. În oceanele roșii îţi 
desfășori activitatea în piaţa existentă și te lupţi să fi i mai bun decât 
concurenţii exploatând cererea existentă și alegând între diferenţiere și 
cel mai mic cost. În oceanele albastre, creezi o piaţă nouă în care concu-
renţii sunt irelevanţi, dezvolţi cererea și reușești să obţii și diferenţiere 
și cel mai mic cost.

Autorii critică teoria potrivit căreia companiile pot crea valoare 
pentru client la un preţ mai mare (strategia de diferenţiere) sau obţine 
o valoare rezonabilă la un cost mai mic (strategia celui mai mic cost) și 
propun calea «valorii prin inovare» («value innovation») în care creezi 
valoare și reduci costul în același timp.

Vrei performanţe strălucite? Inovează, creează ceva nou sau 

măcar orientează-te către un domeniu nou, către un ocean al-

bastru.

E riscant? Desigur, dar poţi micșora riscurile urmărind cele  șase 

principii ale strategiei oceanului albastru.

Autorii cărții, Kim si Mauborgne, sunt de părere că viitorii lideri de 
piață vor reuși nu încercând să elimine concurența, ci creând „oceane 
albastre” alcătuite din zone ale pieței nedisputate și capabile de o dez-
voltare rapidă.

Strategia oceanului albastru oferă o metodă sistematică de trans-
formare a concurenței într-un element irelevant (Conform recenziei 
scrisă de Roxana Luchianov).

Renunțând la gândirea strategică tradițională, această carte-reper 
deschide o perspectivă nouă și îndrăzneață pentru companiile care do-
resc să aibă în viitor un cuvânt de spus în domeniul lor de activitate.

Prin urmare, nu concurați cu rivalii dumneavoastră – determinați-i 
sa devină irelevanți!

Cristina RUSSU

Orarul vieţii poate fi  unul dintre 
cele mai complicate “mecanisme” 
în organizarea activităţilor noastre. 
Unii încearcă să-l denote în mod 
personal prin valorizarea lucruri-

lor mărunte, semnifi cative sau mai 
puţin semnifi cative, alţii pretind 
să-l accepte așa cum este în sine, 
fără prea multe modifi cări, fără a-l 
schimba considerabil. Totul e tre-

Viața și activitatea profesorului 
și savantului Mihail ROTARU
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Ne-am gândit sa vă ajutăm să vă des-
curcaţi mai ușor în totalitatea burselor.

BURSE FINANŢATE DIN BUGETUL DE 

STAT 

Fiecare instituţie de învăţământ are 
elaborat un Regulament-cadru, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului RM nr. 1009 din 
1 septembrie 2006, care stabilește modul 
și condiţiile de acordare a burselor fi nanţa-
te din bugetul de stat:

BURSELE DE STUDII se acordă stu-
denţilor în funcţie de rezultatele obţinute 
la învăţătură și se stabilesc după fi ecare 
sesiune, adică de două ori pe an, la fel ca și 
bursele sociale.

BURSELE OFERITE DE STAT mai sunt și:
Bursele Nominale se acordă studenţi-

lor, care au performanţe relevante în acti-
vitatea academică, știinţifi că și extracurri-

culară. Se fi xează o dată pe an, în funcţie 
de rezultatele academice în sesiunea de 
vară, începând cu data de 1 septembrie al 
noului an de învăţământ. 

Bursa Republicii (1200 lei)
Bursa Președintelui RM (1090 lei)
Bursa Guvernului (1000 lei)
Candidaţii la 

burse de merit sunt 
propuși senatului 
de către consiliul 
facultăţii, consiliul 
profesoral și consi-
liul de administra-
ţie a instituţiei de 
învăţământ. Candi-
daţii completează 
și prezintă un dosar, 
pentru a partici-
pa la concursul de 
selecţie. Senatul 
propune lista ce-

lor selectaţi, rectorul aprobă prin ordin și 
trimite dosarele pentru evaluare Ministe-
rului Educaţiei și Tineretului. Lista fi nală a 
câștigătorilor de burse de merit (de regulă 
câte o persoană, două din cadrul fi ecărei 
universităţi din ţară). Bursa de merit este 
aprobată prin hotărâre de Guvern, re-
spectiv, prin decretul Președintelui (Bursa 
Președintelui).

BURSELE SOCIALE se acordă stu-
denţilor și elevilor, la cerere, în funcţie de 
situaţia materială a solicitantului. Majori-
tatea instituţiilor de învăţământ fac uz de 
posibilitatea de a acorda burse sociale și 
nominale (bursa senatului, bursa unor 
personalităţi, bursa unor organizaţii), 
care se constituie din mijloace provenite 
din prestarea serviciilor cu plată și alte 
activităţi auxiliare, din sponsorizări și do-
naţii ale persoanelor fizice. Important e 

să se știe: Un student nu poate beneficia 
concomitent de două burse de stat, în 
schimb poate benefi cia de o bursă de stat 
și alte burse oferite de alte organizaţii și 
sponsori, dacă le merită.

Am încercat să elaborăm un clasament al celor 

mai râvnite burse „extrabugetare”:

BURSE DE MERIT 

PENTRU CEI MAI BUNI STUDENŢI AI ŢĂRII

Concurs organizat anual de Centrul de Informaţii Universitare (CIU), 
sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul fi nan-
ciar principal al Fundaţiei Soros Moldova, dar și al altor sponsori: Compa-
nia Orange Moldova, Moldova Agroindbank etc. Valoarea burselor este de 
12.000 lei. Evaluările se fac în baza dosarelor prezentate de participanţi, 
dar și a unei probe – interviul. Potrivit dnei Angela Mușet, director de pro-
iect la CIU, timp de 16 ani, Concursul „Burse de Merit” a devenit unul dintre 
cele mai prestigioase în Moldova. Cei care au luat aceste burse sunt astăzi 
profesioniști apreciaţi în domeniu, de regulă cu masterate, cu doctorate la 
universităţi prestigioase în lume”. De obicei, concursul se lansează în luna 
martie, iar rezultatele se anunţă în mai. Detalii, inclusiv despre alte opor-
tunităţi de a aplica pentru burse universitare și postuniversitare în ţară și 
peste hotare al aţi pe www.eac.md.

BURSA MOLDCELL

Anul acesta a împlinit ediţia a VII-a. Valoarea bursei lunare de studiu, 
echivalentul a 180 dolari este oferită lunar, timp de 8 luni, celor mai buni 
studenţi ai anilor terminali. Atât valoarea burselor, cât și numărul de be-
nefi ciari crește anual. Selecţia candidaturilor se va face în baza dosarului, 
interviului și a rezultatelor demonstrate de studenţi în procesul de studii și 
activitatea extracurriculară. De regulă concursul e anunţat în septembrie 
-octombrie, iar rezultatele se fac publice în noiembrie. Detalii pe www.

moldcell.md.

BURSA FUNDAŢIEI „FAMILIA STURZA”

Proiectul „Înaintează spre succes”, lansat acum 3 ani anunţă un pro-
gram de burse lunare în mărime de 1000 de lei pentru studenţi universi-
tari din anii 2-4, ciclul licenţă. Bursele se acordă în bază de concurs. Criterii 
de participare: media generală de la 8 în sus, venit pe membru de familie 
- sub 1500 lei pe ultimele trei luni. Data limită de depunere a dosarele, de 
regulă e în octombrie. Dosarele se depun la Fundaţia Sturza.

Adresa: 64 Șciusev str. Chișinău. MD2012

Republica Moldova

BURSA Victoriabank 

Victoriabank premiază, de obicei, pe cei mai buni 100 de studenţi ai 
ţării, selectaţi în cadrul „Programului de burse Victoriabank”, organizat prin 
concursul dosarelor. Aplicările încep, de obicei, în noiembrie, iar premie-
rea are loc în februarie. Valoarea bursei e de 600 lei lunar, timp de 10 luni. 

Detalii pe victoriabank.md. 

Studenţi foarte buni și burse pe potrivă 
Un student sârguincios, inteligent și “băgăreţ” poate câștiga bani buni în timpul studiilor, integrân-

du-se atât în limitele condiţiilor oferirii burselor de stat, dar și a celor oferite prin concurs de către 

alte instituţii, companii și proiecte.

Din cadrul delegaţiei au făcut parte: 
membru corespondent al Academiei 
Române, directorul IPE, profesor cerce-
tător Lucian-Liviu Albu, cercetător supe-
rior, director adjuct IPE Mărioara Iordan, 
profesor cercetător Mihaela-Nona Chi-
lian, cercetător superior Mariana Bălan. 
Cuvânt de deschidere a avut rectorul 
ASEM, prof.univ., dr.hab., acad. Grigore 
Belostecinic, care a menţionat impor-

tanţa folosirii indicatorilor statistici la 
elaborarea studiilor de cercetare și dez-
voltarea relaţiilor știinţifi ce dintre IPE și 
ASEM. 

La rândul său Lucian-Liviu Albu, a 
prezentat rezultatele cercetării „Impac-
tul crizei asupra procesului de conver-
genţă în UE”, menţionând că în spaţiul 
european convergenţa reală constituie 
un fenomen de interes principal pentru 

Impactul crizei asupra procesului de convergenţă în UE
Vineri, 18 octombrie 2013, în sala Senatului ASEM în cadrul    schimbu-

rilor  interacademice, la invitaţia șefului catedrei “Statistică și previziune 

economică”, prof.univ.,dr.Ion Pârţachi,  a avut loc  o întâlnire cu delegaţia 

Institutului de Prognoză Economică (IPE) a Academiei Române. 

transformarea ţărilor membre ale Uniu-
nii Europene într-o regiune integrată. Un 
grad ridicat de similaritate a dezvoltării 
economice este de dorit  pentru o mai 
bună reacţie la fenomenele economice 
externe. Un grup de ţări cu o performan-
ţă economică similară poate gestiona 
într-o manieră comună reacţiile la fac-
torii externi. Actuala criză economică a 
demonstrat importanţa integrării eco-
nomice prin înţelegerea faptului că o 
diferenţiere semnifi cativă a economiilor 
unui grup care pune în comun politici-
le monetare, poate să ducă la derapaje 
importante ale ansamblului, cu reduce-
rea potenţialului de creștere economică 
pentru toţi membrii grupului și cu ac-
centuarea distanţelor dintre aceștia.

Lucian Albu a remarcat că nivelul de 
convergenţă ar trebui studiat atât din 
perspectiva variabilelor care măsoară 
activitatea și performanţa economică a 
ţărilor la un moment dat, cât și prin pris-
ma potenţialului pe care aceste ţări îl au 
în a atinge anumite performanţe eco-
nomice. Teoria convergenţei are vechi 
tradiţii în literatura economică, fi ind ex-
primată în o serie de modele.  

Pentru a studia procesul convergen-
ţei în UE, în perioada 2000-2011 autorul 
a  analizat dinamica PIB-ului pe locuitor, 
exprimat în euro PPS, din fi ecare ţară 
membră, raportat la media pe ansam-
blul Uniunii Europene.  Concluzia majo-

ră  la care a ajuns  arată   că pe măsură ce 
nivelul mediu de dezvoltare economică 
în UE sporește, procesul de convergenţă 
avansează. O primă formă de analiză a 
convergenţei este realizată prin măsura-
rea coefi cienţilor de corelaţie pentru fi e-
care dintre ritmurile variabilelor macroe-
conomice considerate relevante pentru 
studierea similarităţii performanţelor 
economice, respectiv PIB-ul, cheltuielilor 
de  consum, cererii interne, pe de o parte 
și exporturilor și importurilor pe de altă 
parte. Grupul de ţări ales pentru analiză 
sunt Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, 
Polonia, România, Slovenia și Slovacia.  
Variabilele macroeconomice luate în 
considerare pentru evaluarea procesu-
lui de convergenţă au fost grupate în 
două mari categorii: variabile care ex-

primă efi cienţa, precum productivitatea 
muncii, exportul pe locuitor, efi cienţa 
energetică și respectiv variabile care ex-
primă modifi cările structurale (structura 
populaţiei ocupate, ponderea serviciilor, 
a industriei și respectiv a agriculturii, 
șomajul, structura comerţului exterior, 
ponderea exportului în PIB, ponderea 
importului în PIB, gradul de deschidere 
spre exterior, Calculele propriu-zise și es-
timarea nivelului indicatorului agregat, 
împreună cu interpretarea rezultatelor,  
au reprezentat faza fi nală. 

La întâlnire și dezbateri au participat 
profesori, doctoranzi, studenţi  ASEM și 
USM, dar și reprezentanţi de la Banca 
Naţională a Moldovei și Comisia Naţio-
nală a Pieţii Financiare.

Cor.:„Curierul Economic”
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Lucrurile au derulat sub forma 
unui atelier intensiv de 24 de ore, 
timp în care elevii vin cu idei ino-
vatoare și își etalează abilitățile de 
antreprenor. Provocarea este de a 
veni cu soluții care ar rezolva o anu-
mită problemă într-un  timp limitat. 
Iar problema pusă în fața elevilor 
anul acesta  a fost de inventa un 

produs care adună oamenii în serile 
reci de iarnă.

În ajutor proaspeților antrepre-
nori au venit co-liderii din cadrul  JA 
Moldova, dar și liderii de echipă de la  
JA  Estonia, care, în cadrul  workshop-
ului au vărsat lumină asupra unor 
noțiuni economice. Ceea ce a devenit 
clar  din start, teoretic, apoi și practic, 

UN PRODUS CARE ADUNĂ OAMENII 
ÎN SERILE RECI DE IARNĂ LA “INNOVATION CAMP” 

Vineri, pe 17 octombrie la Casa Cunoștințelor s-a desfășurat proiectul internațional pentru elevi “Inno-

vation camp”.  La activități au participat elevi din Chișinău (inclusiv de la CNC) și din mai multe raioane din 

stânga Nistrului, dar s-a întâmplat grație unui  parteneriat între Junior Achivment (JA) Moldova și JA Estonia, 

organizatori ai proiectului.  

e că succesul se ascunde în spiritul de 
echipă. După sesiunea de schimb de 
amabilități gen ”Îmi pare bine să te cu-
nosc”, ”și ”eu sunt bucuros să formăm o 
echipă”, ideile în grupuri au curs izvor. 

Deși unii elevi au avut probleme 
de comunicare în engleză, asta nu a 
încurcat scopului fi nal. Ba dimpotri-
vă, a fost o lecție în plus de colabo-
rare și principiu “toți pentru unu, și 
unul pentru toți”

Au fost atât de multe de făcut, în-
cât s-a lucrat și în timpul nopții. Era 
unica posibilitate de a reuși în pregă-

tiri pentru cel mai importat moment 
din cadrul proiectului: prezentarea 
ideilor  în fața juriului. Or, seara până 
la 10, juriul ne-a atenționat asupra 
neajunsurilor proiectelor preliminare, 
astfel încât a doua zi dimineață aces-
tea să arate perfect la prezentare.

Într-un fi nal, ”după ce a învins 
garantat prietenia”, echipa care ar fi  
lansat linia de producere a  ”Guguzza 
hat” a câștigat  competiția la capitolul 
inovație. 

Camelia LUPAȘCO

Promovarea spiritului antrepre-
norial și a gândirii ieșită din tipare în 
rândul tinerilor reprezintă o investiţie 
pe termen lung cu benefi cii incon-
testabile. Persoanele care nu doar 
constată problemele din societate, ci 
și identifi că soluţii inovatoare pentru 
acestea sunt cei care fac diferenţa 
dintre azi și mâine, de aceea culti-
varea spiritului întreprinzător este o 
misiune pe cât de difi cilă, pe atât de 
importantă.

Junior Achievement Moldova 
este  o asociaţie obștească unică prin 
profi lul său în Republica Moldova, 
care excelează în organizarea unei 
multitudini de evenimente inedite 
pentru elevi și liceeni, promovarea 
programelor de educaţie economică 
în instituţiile de învăţământ preuni-
versitar, schimburi de experienţă cu 
partenerii internaţionali, având mi-
siunea de a motiva și instrui tânăra 
generaţie pentru a se manifesta cu 
brio în cadrul economiei de piaţă. 
În acest context, în perioada 9 - 15 
octombrie s-a desfășurat proiectul 
moldo-estonian în colaborare cu 
Junior Achievement Estonia pentru 
dezvoltarea educaţiei antreprenoria-
le de pe ambele maluri ale Nistrului, 
iniţiativă fi nanţată de Ambasada SUA 
din Moldova și Ministerul Afacerilor 
Externe al Estoniei. Această perioadă 
a fost marcată de activităţi complexe 
și foarte intense, cu un impact major 
datorită faptului că au fost implicaţi 
elevi și profesori din Transnistria, 
dornici să trăiască din plin această 
experienţă și s-o fructifi ce prin imple-
mentarea ulterioară a programelor 

JA Moldova în liceele de unde vin. 
Una din cele mai de amploare 

activităţi a fost Innovation Camp 
cu o durată de 24 de ore la care au 
participat 30 de elevi de pe ambele 
maluri ale Nistrului. Drept co-leaderi 
au fost implicaţi liceeni și studenţi cu 

experienţă în organizarea acestui tip 
de eveniment, iar echipa de lideri a 
fost reprezentată de tineri estonieni, 
Alumni JA Esti, membri ai organiza-
ţiei Sent. Cu o zi înainte de marele 
eveniment, am avut parte de un trai-
ning pentru a ne pregăti temeinic 
de un atelier de lucru de succes, în 
care au fost abordate teme esenţiale, 
precum: Time Management, lucrul 
în echipă, secretele unei prezentări 
captivante, modelul Osterwalder, 

creativitatea, analiza SWOT ș.a. Direc-
torul executiv, JA Moldova, Tatiana 
Ungureanu a fost cea care a dat start 
evenimentului propriu-zis, printr-o 
prezentare exhaustivă despre acti-
vitatea JA Moldova, oportunităţile și 
experienţa deosebită de care au par-

te participanţii în programe. Drept 
o continuare a tradiţiei Innovation 
Camp, participanţii au avut parte de 
un impresionant discurs inspiraţional 
din partea unui oaspete cu experien-
ţă remarcabilă în domeniul antrepre-
noriatului, Matt Rutter, Consultant în 
business la Corpul Păcii în Moldova. 
Au urmat activităţi de team-building, 
în cadrul cărora participanţii au inter-
acţionat și au făcut primele încercări 
de a lucra în echipă și a-și efi cienti-

za munca în condiţii de concurenţă.  
Este de menţionat că întreaga activi-
tate s-a desfășurat în limba engleză, 
o oportunitate în plus pentru parti-
cipanţi să-și testeze și să-și desăvâr-
șească abilităţile. Tema care le-a fost 
propusă tinerilor a fost ,,Crearea unui 

produs care i-ar ajuta pe oameni să 
petreacă un timp calitativ împreu-
nă”. De-a lungul zilei, participanţii au 
fost antrenaţi în activităţi extrem de 
interactive, concepute într-o manie-
ră educativă și atractivă pentru ca ei 
să înţeleagă cât mai bine elementele 
de bază care i-ar ajuta la dezvoltarea 
ideii lor de afaceri. După o zi marcată 
de confruntări intense și constructive 
de idei, persoane interesante cunos-
cute, calcule meticuloase, informaţii 

pertinente și impresii memorabile, 
elevii și-au prezentat ideile de afaceri 
în faţa unui juriu format din experţi 
locali și internaţionali, care i-au ajutat 
să identifi ce punctele forte și slabe 
ale ideii și soluţii de îmbunătăţire. 
Criteriile principale de evaluare au 
fost valoarea elementului inovativ al 
ideilor și fezabilitatea acestora. 

Președintele juriului, Matt Rutter, 
încântat de eveniment, a afi rmat ur-
mătoarele: ,,Innovation Camp a fost o 
ocazie minunată pentru mine să văd 
potenţialul antreprenorial al tinerilor 
din Republica Moldova și capacitatea 
lor de a defi ni soluţii creative pentru 
diverse probleme cu care se confrun-
tă în prezent naţiunea. Este impor-
tant de menţionat că pe lângă faptul 
că și-au dezvoltat gândirea economi-
că,  tinerii au simţit cum e să fi i un ce-
tăţean întreprinzător”. Totodată, ele-
vii au ţinut să-și exprime gratitudinea 
pentru această oportunitate unică, 
prin intermediul căreia au reușit să se 
cunoască mai bine, să-și descopere 
noi capacităţi și să interacţioneze cu 
semeni care le împart viziunile. Sunt 
admirabile eforturile susţinute ale 
staff -ului JA Moldova de a promova 
spiritul antreprenorial în comunita-
tea educaţională preuniversitară, iar 
iniţiativa de a-și extinde activitatea și 
pe malul stâng al Nistrului este una 
de-a dreptul ambiţioasă, care merită 
toată susţinerea. Sperăm ca această 
colaborare să devină din ce în ce mai 
strânsă, pentru că impactul ei este cu 
adevărat promiţător.

 Eugenia OAIENEAGRĂ

Dosar CE:
Innovation Camp este un 

instrument efi cient pentru mo-
tivarea tinerilor în a găsi soluţii 
inovatoare din punct de vedere 
științifi c  sau tehnologic pentru 
nevoile din comunitate, proble-
mele de business, motivare ce 
este de regulă difi cil de obținut 
în contextul clasic de învățare, 
constituind de asemenea mo-
dalitatea perfectă de a educa și 
motiva factor-cheie pentru a în-
curaja spiritul antreprenorial în 
comunitatea educațională.

Innovation Camp se extinde pe ambele maluri ale Nistrului
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Vara anului curent, 2013, amatorii sportului 
au memorat-o prin desfășurarea competiţiilor 
internaţionale importante și anume Universia-
da Mondială din Cazan (Rusia) și Campionatul 
Mondial la Atletism, Moscova (Rusia).

Un număr record de studenţi moldoveni au 
participat la Jocurile Studenţești – astfel mai 
este numită Universiada Mondială. În capita-
la Tatarstanului pentru medaliile universiadei 
au luptat 61 de sportivi moldoveni. Pentru ca 
să menţionăm importanţa acestor competiţii, 
aducem un citat al lui Oleg Sîrghi, căpitanul 
selecţionatei studenţești a Moldovei: „Este o 
sărbătoare mare. Această competiţie poate 
echivala cu Jocurile Olimpice pentru sportivii 
cu vârsta de până la 28 de ani”.

De la Universiadele Mondiale anterioare, mai 
precis 9 la număr, selecţionata Moldovei a adus 
10 medalii. Vrem să menţionăm, că selecţionata 
naţională de la jocurile studenţești întotdeauna 
revenea cu medalii. Și în Cazan această tradi-
ţie a fost respectată. Studenţii noștri nu ne-au 
dezamăgit. Sportivii, care au apărat cinstea ţării 
participând sub drapelul R. Moldova au fi nisat 
Universiada din Cazan cu un total de 13 medalii, 
dintre care 2 de argint și 11 de bronz.

În special, vrem să-l menţionăm pe spor-
tivul, care a adus în palmaresul selecţionatei 
Moldovei cea de-a 12-a medalie. Acesta este un 
tânăr de 20 de ani, sportiv în luptele greco-ro-
mane, în categoria de până la 55kg, studentul 
ASEM Victor Ciobanu. El a cucerit medalia de 
argint învingându-i pe croatul Ivan Loncarici, 
japonezul Șota Tanocura și americanul Maks 
Nouri. În lupta fi nală luptătorul moldovean a 
cedat numai în faţa rusului Ivan Tatarinov.

Nu putem trece cu vederea performanţele 
Zalinei Marghieva, absolventa ASEM - lui, de 
două ori menţionată ca cea mai bună spor-
tivă a Academiei în 2008 și 2010, în prezent 
studentă la USEFS. La Universiadă ea a cucerit 
medalia de bronz în aruncarea ciocanului. În 
cea mai reușită încercare a sa aruncarea a fost 
executată la o distanţă de 73m și 10cm. Cam-
pioană în această probă a devenit sportiva din 
SUA Djenev Makkol, cu un rezultat de 73m și 
75cm, iar locul doi a fost cucerit de atleta din 
Rusia Oxana Condratiev.

Trântașul Anatolie Moldovan, la fel absol-
ventul ASEM - lui, a urcat pe a treia treaptă în 
proba dată, cucerind medalia de bronz. 

Iar în aceeași competiţie, la proba de gim-
nastică sportivă, la arbitraj a participat Vladi-
mir Gostev - arbitru de categorie internaţiona-
lă, conferenţiar universitar la catedra „Educaţie 
Fizică și Sport” ASEM.

Încă o competiţie, care pentru nouă zile a 
captat atenţia tuturor amatorilor ai sportului, 
a fost Campionatul Mondial la Atletism, des-

fășurat la Moscova. La începutul lunii august 
cei mai buni atleţi s-au adunat în capitala 
Rusiei pentru a-și demonstra performanţele 
în forţă, viteză și rezistenţă. Moldova de data 
aceasta a fost reprezentată la Campionat 

de către 4 sportivi: Olesea Cojuhari (alerga-
re 400m), Roman Prodius și Sergiu Ciobanu 
(maraton 42km 195 m), Ion Luchianov (stee-
plechease).

Maratoniștii moldoveni Roman Prodius și 
Sergiu Ciobanu s-au situat în top 50 la Mondia-
lele la Atletism de la Moscova cu rezultatele de 
2:29:08 (poziţia 46) și 2:34:17 (poziţia 48) cores-
punzător. Ion Luchianov s-a clasat pe locul zece. 
Atletul moldovean a fi nalizat proba de 3000 m 
cu obstacole cu rezultatul 8.19.99 sec.

Cu părere de rău, sportiva Zalina Marghie-
va s-a accidentat chiar în ajunul Campionatu-
lui Mondial la atletism, ceea ce nu ia permis să 
participe în competiţia dată.

În colegiul de arbitri al Campionatului, în 
baza invitaţiei Centrului Regional de Dezvol-
tare a IAAF, R.Moldova a fost reprezentată de 
către arbitrul onorifi c de categorie internaţio-
nală (ATO), lector superior la catedra „Educaţie 
Fizică și Sport” a ASEM d. Anatolii Gorbunov.

Făcând un bilanţ vrem iarăși să menţio-
năm că sportul studenţesc din Moldova, dar și 
sportul în întregime, care trec prin multe greu-
tăţi,  continuă să-și bucure amatorii. 

Vasile SCUTELNIC

Şef – catedră, conferenţiar universitar

Antrenor Emerit al Republicii Moldova

COMPETIȚIA NU ARE VACANȚĂ

Succesele sportului studenţesc moldovenesc

În  data de 12 octombrie 2013, în munici-
piul Chișinău s-a desfășurat Cupa Republicii 
Moldova  la triatlon forţă (powerlifting).

Cea  de-a  14-a  ediţie  a  Cupei Moldo-
vei la triatlon forță a reunit peste 50 de  par-
ticipanţi din republică la categoriile seniori. 
Printre toți, s-au remarcat 3 tineri spor-
tivi, reprezentanți ai ASEM-ului. Condusă 
tradițional de către profesorul Marian Stan, 
selecționata instituției noastre s-a prezentat 
pe măsură: Buia Mihaela clasată pe locul I, 
Stas Reboi - locul II și Filipov Vlad - locul IV. E 
pentru că au arătat prestanţă și determinare 
în timpul întrecerii sportive.

Campioană multiplă a republicii, Buia 
Mihaela a dovedit că și domnișoarele pot 
reuși într-un sport specifi c bărbătesc, ea 
urmează să apere țara la campionatele 
mondiale și europene, primul va avea loc în 
Scoția, noiembrie 2013.

 PERFORMANȚĂ

Și ASEM-istele depun forțe, 
la triatlon

„„De la Universiadele 
Mondiale 
selecţionata 
Moldovei a adus 10 
medalii
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În atenţia studenţilor din anul I

VARSĂŢI AMARUL ... 
SAU MIEREA 
ADUNATĂ ÎN PRIMA LUNĂ 
LA FACULTATE....

Studentie.md lansea-
ză campania ”KEEP CALM 
și... zi cum la facultate?”. 
Studenții în anul I ne vor 
povesti cum e să fi i student 
la drept, economie, actorie, 
medicină......și tot așa.

Dacă ești student în-
cepător și ai ce povesti, de 
bine sau de rău, trimiti-ne 
textul tău și o poză la adre-
sa de mail: info@studentie.
md.

Dacă nu ești student în-
cepător, dar știi pe cineva 
care este, te rugăm să dai 
sfoară în țară.

VIN BURSELE, PREGĂTIŢI DOSARELE!

„BURSE SUPLIMENTARE 
PENTRU TINERII 
DIN FAMILII 
DEZAVANTAJATE”

Programul „Burse Suplimentare pentru Tinerii din 

Familii Dezavantajate”, organizat de către Centrul de 

Informații Universitare, în anul curent, este la cea de-a 

patra ediție.

În ediția din anul acesta a concursului, vor fi  oferite bur-
se cu valoarea maximă de până la 18.000 lei, tinerilor bursi-
eri ai ediției 2012-2013 a proiectului, și anume, studenților 
promovați în anul III de studii, din cadrul instituțiilor 
de învățământ superior din Moldova. În acest an, vor fi  
susținuți, în cadrul procesului de studii, tineri ce provin din 
familii social vulnerabile, și anume bursierii ediției anterioa-
re a proiectului, care în continuare necesită sprijin pentru a 
absolvi cu succes instituțiile de învățământ. Grantul oferit 
pentru realizarea celei de-a patra ediții a proiectului consti-
tuie 410.000 lei.

Scopul acestui program este reducerea inegalității în ce 
privește accesul la studii universitare pentru tinerii din ca-
tegoriile social-vulnerabile, asigurând totodată susținerea 
materială a studenților prin acoperirea taxei de studii, 
cheltuielilor legate de cazare, masă și alte necesitați ce țin 
de efectuarea studiilor. Grupul țintă al inițiativei în cauză 
sunt tinerii dezavantajați în sensul accesului la serviciile 
educaționale de calitate, care provin din familii cu venituri 
modeste, din familii cu mulți copii, care sunt orfani sau se 
afl ă sub tutelă, și/sau cu dizabilităţi, tineri atât din zonele 
urbane, cât și din cele rurale.

Anul trecut, 123 de studenți, de la 21 instituții de 
învățământ din țară au devenit bursieri în cadrul Programu-
lui „Burse Suplimentare pentru Tinerii din Familii Dezavan-
tajate”, ediția a III-a, benefi ciind de burse în valoare totală 
de 92.500 dolari. În cadrul celor trei ediții anuale organiza-
te, 1.021 de studenți au aplicat concursului și au fost oferite 
713 burse.

Programul „Burse Suplimentare pentru Tinerii din Fami-
lii Dezavantajate” a fost lansat în aprilie 2010 de către Cen-
trul de Informaţii Universitare și a fost realizat pe parcur-
sul a trei ediţii (până în anul 2012) cu sprijinul Fondului de 
Urgenţă/ Fundaţiile pentru o Societate Deschisă. Începând 
cu anul 2011, această iniţiativă este susţinută fi nanciar și 
de către BC „Moldova Agroindbank” SA, care a devenit par-
tener al proiectului. Proiectul este susţinut și de către Mi-
nisterul Educaţiei și Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și 
Familiei din RM.

Cu detalii revenim!

Incubatorul de Afaceri ASEM în parteneriat cu Compania 
Orange Moldova lansează Concursul “IDEI de AFACERI” 

Ediţia a XI - a.

La concurs sunt admiși actualii studenţi și masteranzi ai 
ASEM, cu studii la secţia zi.

Concursul are următorul calendar al activităţilor:
16 septembrie 2013 - Lansarea Concursului
16 septembrie – 30 septembrie 2013 - Înregistrarea 

participanţilor
01 octombrie – 15 octombrie 2013 - Analizarea Forme-

lor de Înregistrarea și selectarea pentru Etapa 2
16 octombrie –10 noiembrie 2013 - Training-ul „ACTI-

VITATEA DE ANTREPRENORIAT, PLANIFICAREA ȘI ORGANI-
ZAREA ÎNTREPRINDERII”

10 – 30 noiembrie  2013 - Ajustarea Business Planurilor 
de către participanţi

01 – 15 decembrie 2013 - Evaluarea Business Planurilor 
și selectarea fi naliștilor

16 – 19 decembrie 2013 - Pregătirea fi naliștilor pentru 
partea fi nală

20 decembrie 2013 - Etapa fi nală. Desemnarea cîștigă-
torului

Finaliștii vor primi premii substanțiale și asistență pentru 
implementarea propriilor idei de business.

Premianții locurilor I, II și III vor semna contracte de co-
laborare și de arendă a ofi ciilor în incinta Incubatorului de 
Afaceri ASEM. Ceilalți participanți vor deveni benefi ciarii IN-
CUBATORULUI VIRTUAL AL STUDENȚILOR ANTREPRENORI DE 
SUCCES. 

Informaţii suplimentare: Incubatorului de Afaceri ASEM, 
Bloc B, of.1. www.incubator.ase.md ; 402-824.

Se declară pierdut permisul pentru bibliotecă și carnetul de stu-
dent cu nr. 112331, eliberate pe numele Cioina Marcela, studentă în 
anul III, grupa REI-113, facultatea Relații Economice Internaționale.

Se declară pierdută matricola cu nr. 111343, eli-
berată pe numele Digolean Alina, studentă în anul 
III, grupa FB- 116, facultatea Finanțe și Bănci. 

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ȘI MASTERANZILOR  ASEM
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