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Are media 10 și un CV pe trei pagini, în care 
au încăput doar cele mai importante realizări de 
până acum. Este în anul II la Finanțe și e membră a 
consiliului acestei facultăți. 

Este prezentatoare a emisiunilor radiofonice 
”Ora copiilor” și ”Tine Radio” ale Companiei Tele 
Radio Moldova, dar consideră cea mai importantă 
misiune a sa implicarea în proiecte de voluntariat. 

A primit Premiul Mare în  valoare de 2 500 de 
lei de la ASEM, alte cadouri, dar și de la sponsori: 
300 ciupiLei, un cupon de valorifi care în valoare 
de 200 lei de la Starnet, alte premii , inclusiv 500 
lei și o Vacanță la Brașov în această iarnă, oferite 
cu generozitate de Student Travel. 

Daniela MOISEI a devenit incontestabil ”Cel  
Mai bun Student al ASEM”, 2013. Alți studenți care 
au ocupat un loc în TOP 10 în urma concursului  

Excelența sa, Ambasadorul Extraordi-
nar și Plenipotențiar al Italiei în RM, Enrico 
Nunziata a vizitat marți Academia de Studii 
Economice. Ofi cialul a avut o întrevedere 
cu Rectorul ASEM, academicianul Grigore 
Belostecinic, în cadrul căreia s-au punctat 
mai multe posibilități de colaborare în do-
meniul educațional.

Ulterior, Ambasadorul Italiei în RM a 
discutat cu studenții de la ASEM. Acesta le-a 
vorbit tinerilor despre relațiile de colabora-
re moldo-italiane, importanța investițiilor 
pentru dezvoltarea unei țări afl ate la un pas 
de integrare în UE, dar și a transferului de 
competențe. Dl Nunziata i-a îndemnat pe 
tinerii din anii terminali să participe, prin 

cercetările lor,  la elaborarea de studii și 
analize care pot fi  incluse într-un Ghid pen-
tru investitorii italieni în Moldova.  Editarea 
acestuia este inclusă în agenda de lucru a 
Ambasadei Italiei în RM pentru anul acesta. 

Studenții prezenți la eveniment s-au 
declarat interesați de oferte și au manifes-
tat intenții de a se include mai îndrăzneț în 
proiecte de colaborare și schimb academic 
moldo-italian.  

Amintim că ASEM are o bogată istorie 
de colaborare științifi că  bilaterală cu mai 
multe universități din Italia, dar și cu alți 
parteneri. Un rezultat palpabil în acest sens  
este Asociația Moldo-Italiană pentru Logis-
tică (AMILOG).

”SEVEN”  - 7 femei 
curajoase în 203, bl ”F” 

Pe 27 noiembrie, la ASEM a fost  prezentat în premieră specta-
colul documentar 7, SEVEN, inspirat din interviurile cu șapte femei 
curajoase din întreaga lume. Evenimentul a încununat seria de ma-
nifestări organizate aici cu susținerea Ambasadei Suediei în RM, 
printre care expoziția ”Femei Creative” și o serie de training-uri.  

Interviurile au fost realizate în 2007 de către șapte dramaturgi 
renumiți. În anul 2008, Hedda Krausz Sjögren, dramaturg, actriţă și 
producătoare a creat un concept novator de turneu și producţie tea-
trală intitulat “SEVEN” (”Șapte”) care a fost preluat de către Teatrul Na-

ţional Itinerant din 
Suedia. Spectaco-
lul a ajuns la al pa-
trulea an de acti-
vitate cu turnee în 
20 țări și un public 
de peste 15000 
de spectatori. 500 
de politicieni și 
jurnaliști, printre 
care șapte membri 
ai Parlamentului 

European, ministrul suedez al Justiției, ofi țeri de poliție, au urcat pe 
scenă pentru a da voce personajelor din piesă.

La Chișinău, rolurile femeilor din SEVEN au fost interpretate 
de: Svetlana Bodaci, Directoare Resurse Umane Moldcell; Alexei 
Buzu, Director executiv al Centrului Parteneriat pentru Dezvol-
tare;  Igor Guzun, Director al agenţiei de comunicare „URMA ta”; 
Olga Melniciuc, Coordonatoarea programului de mentorat pentru 
femei „INSPIR-O”, fondatoare a Academiei ”LeaderSHE – Academia 
tinerelor femei-lider”; Alina Radu, Directoarea ziarului săptămânal 
independent “Ziarul de Gardă”;  Elena Robu-Popa, Jurnalistă; Dani-
ela Terzi-Barbăroșie, co-fondatoare a Centrului Parteneriat pentru 
Dezvoltare.

Spectacolul s-a desfășurat cu un public select, printre care și 
Excelența sa, Ambasadoarea Suediei în RM, Ingrid Tersman. Sala a fost  
arhiplină. 

L.L.

Daniela MOISEI este ”Cel mai Bun Student al ASEM” în 2013 
celor 41 de dosare înaintate sunt:  Alexandru Ghe-
drovici (anul III, BAA),  Cristina Gumaniuc (anul I, 
Masterat), Cristina Russu (anul III, BAA), Ecaterina 
Bujnița (anul III, REI), Liubovi Bojii (anul III, EGD), 
Lilian Golban (anul III, CSIE), Ana Castraveț (anul 
III, Contabilitate), Tinca Bîlici (anul III, Contabilita-
te), Ludmila Roșca (anul III, Finanțe).

Rectorul ASEM, Academicianul Grigore 
Belostecinic a felicitat învingătorii celei de-a 
XI –a ediție a concursului și le-a adresat tutu-
ror studenților și masteranzilor ASEM (aproa-
pe 12 000 de tineri) să fie activi, să valorifice 
cunoștințele, înaintând dosarele și la alte con-
cursuri de burse: 

”Trăiți din plin studenția, care este ”o profesie”, 
primul vostru job, ce necesită timp, investiție de 
forțe, cunoștințe, abilități și disciplină”.

Festivitatea de premiere a învingătorilor con-
cursului a avut loc  la Teatrul de Revistă „Ginta La-
tină”, iar seara a culminat cu spectacolul de come-
die ”Boeing-Boeing”.

 L.L.

„ „Grigore BELOSTECINIC:
”Trăiţi din plin studenţia, 
care este  primul vostru 
job, ce necesită timp, inves-
tiţie de forţe, cunoștinţe, 
abilităţi și disciplină”

COLABORARE

Enrico Nunziata în vizită la ASEM
NONVIOLENȚĂ
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Scopul acestei expoziţii este să încu-
rajeze creativitatea, inovațiile și să pro-
moveze egalitatea de șanse.

La expoziție au fost prezentate 40 
de invenții și inovații, create pentru 
soluționarea problemelor din domeniul 
social și medical, dar și din viața cotidia-
nă.  Obiectele sunt destinate femeilor și 
au fost inventate tot de femei, precum: 
potcoava de cauciuc, catarama anti-viol, 
scaun/rucsac auto pentru copii, scau-
nul de biroul ei, tricou pentru alăptarea 
discretă, suzetă pentru anestezierea 
bebelușilor, scutece ecologice, uscător 
pentru salată verde, săpun din materiale 
reciclate, seringă nazală, șaua pentru bi-
cicletă prevăzută pentru purtătoarele de 
fuste etc. Expoziția este o versiune mo-
bilă a expoziției permanente ”Invențiile 

femeilor”, realizată de In-
stitutul Suedez și Muzeul 
Național de Știință și Teh-
nologie din Stockholm. 

Excelenţa Sa, amba-
sadoarea Ingrid Tersman 
a declarat la inaugurare: 
„Centura anti-viol, tele-
fonia mobilă, skype-ul 
și multe altele invenții 
care îmbunătățesc și au 
un impact asupra vieții 
multor oameni aparţin 
femeilor suedeze. Suedia este conside-
rată una dintre cele mai inovative țări din 
lume. Și anume pentru faptul că, avem o 
tradiție istorică în domeniul invențiilor, 
un angajament față de egalitatea de 
gen și credință în individualitate. În afară 

 COLABORARE

EXPOZIȚIA FEMEILOR CREATIVE – INSPIRAȚIE PENTRU ASEM-iste
Pe 22 octombrie curent, în incinta Academiei de Studii Economice a fost inau-

gurată expoziția „ Femei Creative: Realizările femeilor – inventatoare din Suedia. 

Este o expoziție inedită pentru Republica Moldova. În premieră la Chișinău au 

fost expuse invenții ale femeilor din Suedia. Evenimentul este organizat de către 

Ambasada Suediei la Chișinău și Institutul Suedez în parteneriat cu Fundaţia Est 

- Europeană, ASEM și operatorul Moldcell și se desfășoară până pe 30 noiembrie. 

La deschiderea au fost prezenți: Excelenţa Sa, Ambasadoarea Regatului Suediei în 

Moldova, Ingrid Tersman, rectorul ASEM, academicianul Grigore Belostecinic, dar 

și mulți curioși de a admira invențiile pur feminine.

În cadrul celei de-a III-a ediții a 
proiectului „Cea mai bună întrebare 
unei persoane de succes”, organizat 
de către Senatul Studențesc al ASEM, 
a fost invitată să discute cu studenții 
ASEM Loretta Handrabura, Vice-minis-
tra Educației. Evenimentul a avut loc 
pe 23 octombrie. Cei prezenți au avut 
parte de o ambianță plăcută, discuția 
fi ind una liberă și degajată. 

Punctele de reper ale discuției 
au fost: anii de studenție ale Lorettei 
Handrabura, detalii asupra celor patru 
ani de activitate politică, un punct de 
vedere asupra corupției și reforma în 
învățământ. Au fost și secrete din viața 
personală.

EXPERIENȚE

La această întâlnire, auditoriul a 
afl at lucruri nu prea știute despre Loret-
ta Handrabura. A vorbit despre anii ei 
de studenție. În politică, vice-ministra 
educației este din 1992, practic de la  fa-
cultate. A vrut odată să fi e cântăreață, a 
mers chiar la conservator. Nu i-a reușit, 
optând pentru fi lologie. „Filologia rămâ-

ne a fi  stihia. Am reușit ceea ce sunt da-
torită părinților, dar și persoanelor care 
m-au ajutat să mă formez profesional.” 
a mărturisit vice-ministra. Pe când făcea 
doctoratul în România l-a cunoscut pe 
Preafericitul Daniel, patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, care i-a schimbat 
viziunea relației omului cu Dumnezeu. 
A povestit studenților că a studiat 21 de 
ani la zi. În timpul liber uneori mai scrie. 
Dar visul ei este de a se stabili în Suedia, 
țară de care s-a atașat mult. Pentru cei 
curioși, nu este căsătorită.

ÎN PERSPECTIVĂ…..  

Loretta Handrabura a vorbit și des-
pre problemele corupției în  învăţă-
mântul superior, dar  și despre strategia 
„Educație 2020”. „Corupția a devenit un 
fl agel în instituțiile superioare. Lucrurile 
nu se vor schimba atâta timp cât 30 % 
din studenți învață pentru cunoștințe 
în coraport cu ceilalți – pentru notă. Nu 
picați în plasa – diplome.md sau teze.md. 
Avem o problemă națională – impasivita-
tea și indiferența de la care se trage foarte 
multe. Cele care rezistă în timp sunt valo-
rile spirituale. Mergeți cu demnitate, dar 

DISCUȚIE LA BLUGI

Cea mai bună întrebare unei persoane de succes: 
Loretta Handrabura

să știți: ea se obține doar prin muncă” a 
menționat invitata orei de succes. 

A vorbit despre reforma în derula-
re în sistemul învățământului superior 
din Moldova, care îi vizează direct pe 
studenți: dezvoltarea cadrului norma-
tiv în domeniu, elaborarea primelor 
143 de califi cări în domeniile economic, 
agricol și ingineresc; crearea Agenției 
Naționale de Asigurare a Calității în 
Învățământul Profesional, instituirea ci-
clului III- studii superioare de doctorat; 
universitățile din Republica Moldova 
să se axeze pe capacitățile de cerceta-
re, astfel încât să asigure realizarea noii 

misiuni a învățământului superior prin 
prisma celor trei coordonate - educație, 
cercetare, inovare, învățarea pe tot par-
cursul vieții. 

AUTOGUVERNAREA 

STUDENȚEASCĂ ESTE 

UNIVERSUL CONTEXTUAL 

AL VIITORULUI SPECIALIST

Vice-ministra a subliniat importanța 
autoguvernării studențești, care pre-
supune reprezentarea studenților în 
organele de conducere din cadrul 

universităților; participarea studenților 
la procesul de luare și implementare a 
deciziilor privind sesiunile de examinare, 
gestiunea fi nanțelor, probleme sociale, 
burse, locuri în cămine, promovarea pe 
bază de excelență etc.

Cei prezenți au oferit multe întrebări 
vice-ministrei, despre prevenirea și com-
baterea corupției, studii de doctorat, 
activități de voluntariat, locuri de muncă 
pentru tinerii specialiști, precum și des-
pre activitatea Lorettei Handrabura în 
cadrul Ministerului Educației.

 Zinaida LUPAȘCU

de aceasta mai avem o colaborare foar-
te dezvoltată între instituțiile de cerce-
tare și sectorul public și privat. Intenția 
noastră e să rămânem lideri în domeniul 
inovațiilor.  Muzeul Naţional de Știinţă și 

Tehnologie din Suedia găzduiește peste 
70 de exponate, iar la Chișinău au ajuns 
doar 40. Chișinăul este al zecelea oraș în 
care am venit cu expoziția și împreună 
cu un concept de seminare.  Sperăm că 
acest lucru va contribui la dezvoltarea 
unei societăți mai echilibrate ce ține de 
gen și să promovam acest spirit inovativ 
aici, la fel cum există și în Suedia. Toto-
dată sper că această expoziție va trezi 
curiozitatea studenților de la ASEM și în 

special al tinerilor femei.” 
La rândul său, rectorul ASEM, Grigore 

Belostecinic a menționat: „ Mă bucur mult 
că după o călătorie lungă prin mai mul-
te orașe europene unde s-a bucurat de 

mult succes, această expoziție a ajuns și 
la noi Republica Moldova, în Chișinău și în 
Academia de Studii Economice. Am fost 
recent într-o vizită în Suedia și m-am con-
vins încă o dată că femeile sunt prezente 
în toate domeniile de activitate econo-
mică și socială inclusiv la cele mai înalte 
funcții. Și nu datorită faptului că sunt 
femei, dar pentru succesele lor deosebi-
te. Pentru noi este foarte important că 
acest eveniment are loc anume în ASEM. 

În primul rând, noi suntem o instituție în 
care se respectă principiul egalității de 
gen. La studii predomină domnișoarele, 
în organele de conducere predomină 
doamnele, la catedre – doamnele. Dato-
rită gândirii pozitive pe care o au femeile, 
contrar pragmatismului și raționalismului 
uneori exagerat al bărbaților, femeile de-
monstrează mult mai multă creativitate 
în tot ceea ce fac. Chiar dacă ne-a reușit 
și nouă ceva, bărbaților, prin ceea ce fa-
cem, oricum am făcut-o fi ind inspirați de 
doamne. Mi-a atras atenția un exponat 
sub forma unei inimi.”

Amintim că, expoziția va fi  deschisă 
în perioada 22 octombrie – 30 noiem-
brie în incinta ASEM, bloc F, etajul 2, între 
orele 10:00 – 18:00, de luni până sâmbă-
tă. În tot acest timp vor fi  organizate un 
șir de ateliere de lucru și seminare cu te-
matică diversă. Atelierele vor avea loc în 
fi ecare marţi în aceeași locație.

Zinaida LUPAȘCU

Ingrid Tersman: ”Centura anti-viol, telefonia 
mobilă, skype-ul și multe alte invenţii care 
îmbunătăţesc și au un impact asupra vieţii, 
aparţin femeilor suedeze.”
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ASEM a premiat cei mai buni 10 studenţi ai anului
Pe 25 noiembrie Academia de Stu-

dii Economice din Moldova a premi-
at cei mai buni 10 studenţi ai anului 
2013. În competiţie s-au înscris 41 de 
tineri,  iar criteriul de apreciere a fost 
nu doar performanţa academică, dar 
și nivelul de implicare a studenţilor în 
activităţile extracurriculare.

Premiul Mare a revenit Danielei Mo-
isei, studentă în anul II la Finanțe. Do-
sarele au fost jurizate de către Ludmila 
Cobzari, decanul Facultății Finanțe, Ana-
tol Godonoagă, decan la CSIE și Radu Ar-
tin, câștigătorul Premiului Mare la ediția 
a X-ea a concursului. Premiile au fost 
înmânate la Teatrul de Revistă „Ginta La-
tină”, iar seara a culminat cu spectacolul 
de comedie ”Boeing-Boeing”.

 Profesorii universitari, membri ai ju-
riului spun că, întâi de toate, aprecierea 
muncii elevilor îi va încuraja să-și doreas-
că mai mult și să fi e competitivi. 

Studenţii care au cules laurii concursu-
lui, dar și ceilalţi participanţi au certitudinea 
că fi ecare competiţie este pentru un tânăr 
o formă de evaluare personală. Daniela 
Moisei, studenta care  a luat Premiul Mare, 
crede că în timpul anilor de studenţie, ti-

nerii trebuie să bifeze reușite  și realizări în 
dosarul personal, pe care ulterior să mize-
ze,  când se prezintă în faţa unui angajator: 
„Un CV bun este practic un instrument de 
branding personal atunci când mergem 
undeva să ne angajăm. Dar este impor-
tant, pe lângă activitatea academică a fi -

ecăruia dintre noi, să avem și o activitate 
extracurriculară, să se implice activ, să fi e 
un cetăţean activ al societăţii, pentru că, 
deopotrivă este important să fi i un bun 
profesionist dar să fi i implicat și social, de 
ce nu, să fi i membru al unui ONG, un vo-
luntar activ.”

Daniela are 10 pe linie și un CV în 
care au încăput foarte multe realizări. 
A recunoscut însă că fiecare concurs 
are o doză de subiectivism și că orici-
ne dintre cei 41 de participanți merită 
premii, ei fiind CEI MAI BUNI! Prestația 
Danielei, dicția perfectă a mesajului 
prin care a ținut să mulțumească tutu-
ror celor cărora le datorează succesele, 
a fascinat publicul, chiar și pe tinerii 
supărați. 

Rectorul ASEM, academicianul Gri-
gore Belostecinic a felicitat învingăto-
rii celei de-a XI–a ediție a concursului 
și le-a adresat tuturor studenților și 
masteranzilor ASEM (aproape 12  000 
de tineri) să fi e activi, să valorifi ce 
cunoștințele, înaintând dosarele și la 
alte concursuri de burse: 

”Trăiți din plin studenția, care este 
”o profesie”, primul vostru job, ce nece-
sită timp, investiție de forțe, cunoștințe, 
abilități și disciplină”. 

Studenții au primit premii oferite 
de ASEM, dar și de sponsorii generoși 
de această dată. Iar sponsori au fost 
Compania Student Travel, StarNet,  si-
te-ul de reducere ciupi.md și portalul 
informațional studenție.md.

Ei sunt cei mai buni 

studenți ai 

ASEM – 2013

Premiul Mare

Moisei Daniela (anul II, Finanţe) 

Premiul I

Ghedrovici Alexandru (anul III, BAA) 
Gumaniuc Cristina (anul I, Masterat) 

Premiul II

Russu Cristina (anul III, BAA) 
Bujniţa Ecaterina (anul III, REI) 
Bojii Liubovi (anul III, EGD) 

Premiul III

Golban Lilian (anul III, CSIE) 
Castraveţ Ana (anul III, Contabilitate) 
Bîlici Tinca (anul III, Contabilitate) 
Roșca Ludmila (anul III, Finanţe)

Premierul Iurie Leancă și șeful misiu-
nii UE la Chișinău, Pirkka Tapiola, au par-
ticipat pe 12 noiembrie la o dezbatere 
publică despre summitul de la Vilnius, 
găzduită de Academia de Studii Econo-
mice. Cei doi ofi ciali au vorbit studenţilor 
despre importanța Acordului de Asociere 
și a celui de Liber Schimb pe care Moldo-
va speră să le parafeze la Vilnius. Dezbate-
rea a fost moderată de Vasile Botnaru de 
la Radio Europa Liberă. Am vrut sa afl ăm 
părerea studenţilor care au fost prezenţi 
în sală. I-au convins politicienii pe tineri?

Șeful misiunii UE la Chișinău Pirkka 
Tapiola a repetat în faţa studenţilor me-
saje sonorizate de mai mulţi demnitari 
europeni afl aţi în vizită la Chișinău în ul-
timele luni. El a spus că la summit-ul de 
la Vilnius Republica Moldova încheie un 
maraton, după care urmează altul nou, 
mult mai complicat – implementarea re-
formelor iniţiate.

Ofi cialul occidental s-a referit și la 
criticile invocate în repetate rânduri de 
contestatarii ideii europene. El a negat 
că negocierile cu UE se poartă în secret. 
Acordul de asociere, implicit cel de liber 
schimb, care cel mai probabil va fi  sem-
nat în toamna anului viitor, va fi  făcut 

public după summit-ul de la Vilnius când 
va fi  parafat.

Ambasadorul UE a negat și faptul 
că Acordul de liber schimb va distru-
ge economia și agricultura Moldovei. 
Iată și câteva argumente aduse de 
Pirkka Tapiola: exporturile către UE 
ar urma să crească cu 16 la sută, iar 
importurile - cu 8 la sută și PIB al Mol-
dovei s-ar putea majora cu 4 sau 5 la 
sută. Toate acestea pe lângă instituţii 
ale statului mai puternice, consolida-
rea democraţiei și respectarea drep-

PROMISIUNE PUBLICĂ

Iurie Leancă şi Pirkka Tapiola în dialog cu studenţii 
despre benefi ciile apropierii Moldovei de UE
Primul ministru moldovean și șeful Delegaţiei permanente a UE la Chișinău în dialog cu studenţii de la ASEM

turilor omului.
Am afl at de la studenţi cât de con-

vingătoare li s-au părut argumentele 
ofi cialului european.

Cristina Jandîc, studentă în anul 
trei la facultatea relaţii economice 
internaţionale: 
”BALANȚA COMERCIALĂ VA DEMON-
STRA CÂT DE EFICIENŢI SUNTEM”

„Cred că UE oferă avantaje net supe-
rioare Uniunii vamale Rusia-Belarus-Ka-
zahstan. În condiţiile liberului schimb și a 

privilegii decât dacă am adera la Uni-
unea vamală. În același timp, consider 
că trebuie să menţinem relaţii bune cu 
statele din Uniunea Vamală. Văd cât de 
bine se dezvoltă economic Kazahsta-
nul și cred că este unul din meritele 
Uniunii Vamale.”„ „Ce  aşteptări are 

tânăra generaţie 
după summit-ul 
de la Vilnius? 

Studenții cred că UE va aduce po-
sibilităţi tinerilor să călătorească în 
Europa, să-și facă studiile, să obţină 
experienţe care anterior erau foarte 
greu de obţinut. Vor avea nevoie de 
o motivaţie mult mai puternică ca să 
revină.

”Aș dori ca după summit-ul de 
la Vilnius autorităţile din Republica 
Moldova să creeze aceste oportuni-
tăţi, să ofere o direcţie unde tinerii 
ar putea să-și valorifice potenţialul 
obţinut peste hotare prin intermediul 
programelor UE.” – recunoaște Adrian 
Baluțel de la CNTM.

Studenţii de la ASEM sugerează, 
însă,  autorităţilor să le explice oameni-
lor, în special celor de la sate, despre ce 
ar însemna apropierea Moldovei de UE 
și care sunt benefi ciile. 
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Dezavantaje transformate în avantaje în competiția special pentru ei
Greutățile la care i-a supus viața 

nu le este piedică în calea cunoașterii. 
45 din 66 de studenți de la 12 
universități din țară și-au ridicat bur-
sele suplimentare pentru tinerii din 
familii dezavantajate. Bursele varia-
ză de la 6 la 18 mii de lei. 11 bursieri 
sunt de la ASEM.

Centrul de Informații Universitare 
a făcut publice rezultatele celei de-a 
patra ediții a proiectului BURSE SUPLI-
MENTARE pentru Tinerii din Familii 
Dezavantajate. Ediția curentă a pro-
gramului a fost organizată cu suportul 

fi nanciar al BC “Moldova Agroindbank” 
SA – partenerul proiectului.

Programul este menit să susțină 
tinerii ce provin din familii social- vul-
nerabile din Moldova, pentru a facilita 
accesul lor la educație în instituțiile de 
învățământ superior. Anul acesta au 
fost oferite burse cu valoarea maximă 
de până la 18000 MDL bursierilor ediției 
precedente a proiectului – studenți 
promovați în anul trei de studii. Burse-
le Suplimentare, acordate în bază de 
concurs, au menirea să acopere taxa de 
studii, cazarea, masa si alte necesități 
ce țin de efectuarea studiilor. 

ASEM-istele 
câștigătoare sunt:
Bursa în valoare de 18000 MDL
Irina Ursu  
Bursa în valoare de 12000 MDL
Xenia Andriuța 
Bursa în valoare de 6000 MDL
Irina Sterbet 
Ana Castraveț 
Anastasia Gonța 
Andriana Ciobanu 
Daria Marian 
Mariana Damaschin 
Valentina Garștea 
Sofi a Cebanu 
Natalia Șoimu

unei pieţe formate între Republica Moldo-
va și UE noi vom avea posibilitatea să ex-
portăm, dar în același timp vor veni foarte 
multe produse de import. Cred că aici și se 
va demonstra cât de efi cienţi suntem.”

- Cursul european a fost ales de po-
liticieni, ei și l-au asumat, o parte din 
societate îl acceptă, alta nu. Dar cum 
ar putea interveni tinerii astfel încât să 
participe la procesele de europenizare?  

- Sunt de acord că nimeni nu ne-a 
întrebat unde vrem să mergem, dar cu 
toţii ne dăm seama că vrem un progres 
și nu un regres. Noi, tinerii, trebuie să 
participăm în acest proces prin a intra 
în dezbateri constructive cu alţi semeni 
de-ai noștri, care au alte viziuni, să in-
trăm în dezbateri constructive atunci 
când ne întâlnim cu părinţii, bunicii 
noștri la o masă de sărbătoare. Doar așa 
cred că vom înţelege cu toţii ce înseam-
nă UE.”

 
Vladislav Simonenco, student și el în 
anul trei: 
”AGREEZ MAI MULT UNIUNEA 
EUROPEANĂ”

 „Agreez mai mult Uniunea Euro-
peană pentru că am avea mai multe 

Pagină realizată  Corina MOROZAN
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Pentru prima dată în Moldova, 
prin efortul comun a mai multor 
organizații: INVENTO, Corpul Păcii, 
Federația de Artă Managerială ș.a. s-a 
lansat  Săptămâna Mondială a Antre-
prenoriatului /Global Entrepreneurship 
Week in Moldova (GEW) între 18-24 no-
iembrie,  mișcare ce s-a extins în peste 
137 de ţări ale lumii. 

În context, Facultatea Business și Ad-
ministrarea Afacerilor, Catedra Manage-
ment și Consiliul Studențesc al FBAA au 
lansat în cadrul Săptămânii Mondiale a 
Antreprenorialului: ACADEMIA START-UP.

Patru antreprenori de succes, 
absolvenți ai ASEM au venit să-i învețe 
pe actualii studenți cele mai importante 
lecții de viață acumulate prin  experiența 
proprie. Iată cine sunt speakerii :

Ruslan COJOCARU: 

”AM PICAT ȘI EU ODATĂ 

UN INTERVIU”
A debutat în  afaceri în 2000, când 

avea doar 22 de ani, cu un magazin de 
tehnică digitală. A vândut afacerea, iar 
cu banii obținuți a deschis rețeaua de 
magazine Conect. Apoi a urmat franci-
za ucraneană de pizzerii Celentano și 
în 2011 a venit cu un concept propriu, 
dând naștere rețelei de cafenele Tu-
cano Coffee și ulterior restaurantului 
Oliva. “Am luat foarte mult de la uni-
versitate, în special în materie de oa-
meni: colegi și parteneri. Dacă aș avea 
posibilitatea să o iau din nou, aș mer-
ge pe aceeași cale”, a accentuat Ruslan 
Cojocaru de la bun început, astfel spul-
berând mitul precum că teoria nu are 
valoare. Toți cei prezenți în sală au fost 
surprinși de a află ca actualul proprie-
tar Tucano a fost traducător de limbă 
germană, lector la ASEM, distribuitor 
de cărți. S-a întâmplat că nu a trecut 
un interviu de angajare, iar prima-i 
investiție a fost într-o masă...

În Republica Moldova, în perioada 

18-24 noiembrie, s-a desfășurat cam-

pania de susținere a antreprenoriatu-

lui „Săptămâna Globală a Antrepreno-

riatului” (GEW). S-a întâmplat în cadrul 

unui maraton care a reușit să cuprindă 

140 de țări și reprezintă celebrarea 

globală a inovatorilor și a creatorilor 

de locurilor de muncă. Manifestarea 

de lansare a avut loc la ASEM.

„Scopul acestei campanii este promo-
varea deschiderii față de antreprenoriat, 
cooperării ecosistemului și stimularea di-
alogului social între părțile implicate prin 
ridicarea gradului de conștientizare despre 
starea și necesitățile antreprenoriatului, 
educația în afaceri, politicile de antrepre-
noriat și pentru a găsi căi alternative pentru 
dezvoltarea social-economică”, a precizat, 
Olesea Fortuna, președinta GEW Moldova

Potrivit ambasadorului SUA la 
Chișinău, William Moser, prezent la eveni-
ment,  Săptămâna Globală a Antepreno-
riatului este o omagiere a tuturor inova-
torilor. „Pentru un diplomat american nu 
există o ocazie mai bună pentru a sărbă-
tori împreună cu Moldova, primul eveni-
ment dedicat Săptămânii Globale a An-
treprenoriatului. GEW este o omagiere a 
inovatorilor care scot pe piață noi produ-
se, servicii și procese. Având ca bază cul-
tura proprie antreprenorială, SUA dorește 
să încurajeze și să sprijine antreprenoria-
tul nu doar în Moldova, ci și pe tot mapa-
mondul”, a subliniat ambasadorul.

Pe parcursul unei săptămâni, prin in-
termediul activităților locale, naționale 
și mondiale, evenimentele din cadrul 
GEW au inspirat oamenii să explo-
reze potențialul de inovator. „Există 
mai multe oportunități care ne oferă 
această campanie: creșterea vizibilității 
oportunităților de dezvoltare pentru an-
treprenoriat cu privire la posibilitățile an-
treprenoriale, evidențiind organizațiile 
care contribuie prin creșterea abilităților 

ACADEMIA START-UP - de la o lume spre alta

„ „„Citiţi cât mai 
mult. Cărţile 
mereu au 
impresionat”. 

„„GEW este o mișcare 
ce lansează startup-
uri, dezvoltă afaceri 
și stimulează dez-
voltarea economică 
pentru bunăstarea 
umană

În discurs, Ruslan Cojocaru a  mai 
spulberat niște speranțe, dar a acor-
dat și câteva șanse:  a recomandat un 
șir de cărți de citit,  care l-au ajutat să 
crească. 

Două dintre cărțile recomandate de 
Ruslan Cojocaru au fost Flow și Emotio-
nal Inteligence, suma acestora fi ind egală 
cu Frumosul. 

Omul de succes a  împărtășit 
studenților o lecție foarte importan-
tă, spunând că personalul este cea 
mai de valoare componentă, astfel 
acum pune un accent deosebit pe 
calitățile umane. Comparativ, înain-
te punctul forte era competitivitatea 
profesională.

Olga MELNICIUC: 

” ȘI ELE POT!” 

Este președinta JCI Chișinău și a ve-
nit să povestească studenților despre 
experiența ei, despre lecțiile de business 
învățate din numeroase încercări de a se 
lansa în afaceri. În context,  a deschis o 
spălătorie de haine, a încercat să deseneze 
pe lemn. Au fost și alte întâmplări care i-au 
arătat cât de mult contează să faci ceea ce-
ți place și să ai o echipă adevărată.

A surprins această doamnă prin-
tr-o energie infi nită, printr-un hobby 
neobișnuit nouă care o ajută să se rela-
xeze și să descopere altă lume: diving 
(scufundări). Olga este coordonatoarea 
Programului Național de Mentorat pen-
tru Femei „Inspir-o!”, fondatoarea Aca-
demiei „LeaderSHE - Academia tinerelor 
femei-lider”, fondatoarea și membra 
Consiliului Administrativ al Asociației 
Femeilor Antreprenoare din Moldova 
(AFAM) și expert în dezvoltare profesi-
onală și personală, abilitarea femeilor, 
managementul proiectelor și a afacerii. 
A menționat că încă nu știe cine este cu 
adevărat, manager, antreprenor sau an-

gajat, dar studenții, mai ales studentele 
au văzut în ea un exemplu de urmat, o 
femeie puternică, care a demonstrat că 
și ELE pot. 

Dumitru LUNGU: 

TREI ÎNTREBĂRI PENTRU 

STUDENȚI

A fost cel care a mers printre studenți 
pentru a le adresa 3 întrebări, astfel a 
afl at de la ei cele mai trăsnite idei de afa-
ceri care vin din visele lor și i-a încurajat 
să meargă mai departe, accentuând mo-
mentul că “Ceea ce trebuie să facem noi 
în viață este să găsim lucrul care ne pla-
ce”. Adevărul e că dacă ceva nu merge, 
ești obligat de vise să continui. Dumitru 
a făcut referință la statisticile care pre-
zic moarte a 8 companii din 10, dar tot 
el a spus că e mortal  să  ne gândim că 
vom fi  printre cei 8. Trebuie să facem cel 
mai bine pentru a deveni cei mai buni. 
Dumitru este unul din câștigătorii Con-
cursului Naţional de Business Planuri 
pentru Tineri, 2012, expert în Internet 
Consulting și directorul Agenţiei - Web 
Consulting, agenţie care oferă servicii de 

Web design, web marketing, elaborarea 
magazinelor online, consultare în elabo-
rarea și promovarea paginilor web. Visul 
lui Dumitru este ca serviciul de studii la 
distanță, care va fi  lansat în RM la înce-
putul anului viitor să prospere. Acest ser-
viciu va oferi și servicii pentru companii. 

Alexei CIOBANU: 

”TOT CE FAC ZI DE ZI ESTE 

LEGAT DE STARTUP-URI, 

DE PASIUNEA MEA!”
Este antreprenor, manager IT, men-

tor. A început discursul prin a explica ce 
înseamnă un adevărat start-up și a în-
curajat tinerii să se informeze mai mult 
despre această oportunitate.

Alexei  este un tânăr activ în dome-
niul IT din Moldova. Este implicat în busi-
ness-ul și managementul IT, domeniu în 
care activeaza de peste 5 ani. A obținut 
premiul I la  diverse concursuri din do-
meniu (Startup Weekend Moldova 2012, 
SiCamp Moldova 2012, Startup Week-
end Odessa 2013), este și Câștigătorul 
Concursului de Arte Manageriale 2013. 
S-a ocupat de afaceri offl  ine, însă ade-
vărata sa pasiune sunt afacerile online, 
unde nu ai limită la spațiu/locație și timp 
(„Eu m-am ocupat cu afacerile offl  ine și 
știu ce înseamnă birocrație. Nu există 
situații fără soluții, există soluții care nu 
ne plac. Sunt norocos pentru că lucrez 
asupra pasiunilor mele”). Un lucru care 
s-a lăsat înțeles din discursul tuturor 
atreprenorilor a fost accentuat și de 
Alexei - „Tot ce fac zi de zi este legat de 
startup-uri, de pasiunea mea, și zi de zi 
sunt tot mai aproape de visul meu”. 

Sala a fost arhiplină, studenții au ră-
mas plăcut impresionați de carisma per-
soanelor care stăteau în față, au primit o 
doză de energie bună, speranța că totul 
este posibil prin muncă și dăruire.  

Cristina RUSSU

SUA susține antreprenoriatul din Moldova: 

„GEW este un omagiu adus inovatorilor”
economice, resurselor atât materiale cât 
și umane. Ne propunem, de asemenea, 
dezvoltarea încrederii în sector în vede-
rea unei interacțiuni constructive a tutu-
ror pentru colaborare, cât și schimbarea 
paradigmei gândirii referitor la antre-
prenoriat și creșterea culturii inovative 
antreprenoriale în țară”, a precizat orga-
nizatorul evenimentului.

tru a crește vizibilitatea sectorului intern. 
„Noi avem obligația de a iniția, de a fi  în 
dialog permanent cu agenții economici. 
În Republica Moldova cea mai mare pro-
vocare este ca să asigurăm cu noi locuri 
de muncă, să asigurăm creșteri de veni-
turi ale populației. Doar antreprenorii, 
inițiativa privată, asigură locuri de muncă 
și majorări de salariu”, a spus Veaceslav 
Ioniță, președintele Comisiei Parlamenta-
re pentru Economie, Buget și Finanțe.

„Acest eveniment ar putea deveni, 
cu certitudine, foarte important pen-
tru viața economică a Republicii Mol-
dova, pentru că este o primă încercare 
de a promova antreprenoriatul la nivel 
național”, a adăugat Grigore Belosteci-
nic, rectorul ASEM.

GEW în Moldova dorește să schimbe 
atitudinea față de inițiativa antrepreno-
rială și contribuția acesteia pentru dez-
voltarea țării. Importanţa campaniei se 
accentuează în contextul implementării 
Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Re-
publicii Moldova 2020.

 Nicu CARAGIA

În campanie s-au implicat toate sec-
toarele – economic, guvernamental, cât 
și societatea civilă. Astfel, prin cooperare 
se va crea o platformă de colaborare pen-

CARIERE
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  Ziua Mondială a Calității a fost in-

stituită de Organizația Națiunilor Unite 

în 1989, având ca scop creșterea gradu-

lui de conștientizare la nivel mondial a 

contribuției importante pe care o are Cali-

tatea la creșterea și dezvoltarea durabilă a 

unei organizații, chiar a întregii societăți.

În fi ecare an, în  a doua zi de joi a lunii 
noiembrie, se celebrează  ”Ziua Mondială a 

Calității”.
Scopul Zilei Mondiale a Calității este de a 

promova conștientizarea calității la nivel mon-
dial și de a încuraja creșterea durabilă și pros-
peritatea economică a tuturor organizațiilor, 
indiferent de mărimea acestora sau domeniul 
lor de activitate.

Termenul ”Calitate” este peste tot, în toa-
te aspectele vieții.

Cu toate acestea, pentru orice organizație, 
implementarea Calității, a principiilor mana-
gementului calității, a unui sistem de mana-
gement al calității, este o  condiție prealabilă 
pentru crearea unei afaceri durabile. 

Ținând cont de noile tendințe ale econo-
miei globale, în care succesul depinde de ca-
litate, inovare și durabilitate, Ziua Mondială a 
Calității este o excelentă ocazie pentru fi ecare, 
de a consolida aceste obiective și de a se con-
centra pe importanța calității.

În cadrul ASEM, de Ziua Calității în premi-
eră a fost organizată masa rotundă „Making 
colaboration count”, tematica abordată la nivel 
internațional ne vorbește despre importanța 
colaborării între colegi, departamente și par-
teneri de afaceri.  Această întâlnire a adus 
față în față 3 părți direct implicate în asigu-
rarea calității economiei Republicii Moldova: 
studenți la economie, colectivul profesoral al 
ASEM și mediul de afaceri care a fost repre-
zentat de persoane din diferite domenii, căci 
cum a menționat  GheorgheȚurcanu, șeful ca-
tedrei Management, calitatea este peste tot și 
acest lucru a fost demonstrat de diversitatea 
domeniilor de activitatea a participanților la 
discuție. 

Studenții au participat activ, provocând 
discuții și demonstrând  cunoștințe în dome-
niul managementului calității și dorința de a 
afl a ceva nou, astfel a fost atins un alt obiec-

tiv al întâlnirii, și anume, cel de crearea unei 
interacțiuni directe între studenți și angajatori, 
clienți ai ASEM.

Cuvânt de salut au luat Angela Solcan, 
conf. univ., dr., decan „Business și Administra-
rea Afacerilor”, Mihail Cernavca, conf. univ., dr. 
și Ala Cotelnic, prim - prorector cu activitate 
didactică, dr. hab, prof.univ. care au menționat 
despre complexitatea a ceea ce înseamnă cali-
tate, despre dorința tuturor de a face lucrurile 
calitative și, desigur, despre munca care trebu-
ie depusă de fi ecare în parte pentru a obține 
produse/servicii calitative. Georgeta Mincu, 
expert Ministerul Economiei, a vorbit despre 
implicaţiile acordului de liber schimb aprofun-
dat și cuprinzător UE - RM asupra aspectelor 
de calitate. Irina Tribusean, șef Departament 
Comunicare și Calitate, BC “Mobiasbanca – 
Groupe Société Générale” S.A.. a vorbit despre 
calitatea și comunicarea în sistemul bancar, 
a spus care au fost pașii pentru a primi certi-
fi catul ISO, cum își măsoară ei succesele și la 
solicitarea studenților a relatat despre cum 
este implicat personalul în asigurarea calității. 

Angela Frunze, consultant și auditor sisteme 
de management, director C&I Consulting a ve-
nit cu tema „Comunicarea calităţii – factor de-
terminant în dezvoltarea afacerii” prezentând 
acest subiect prin prisma cunoscutului proiect  
„Din Inimă” care s-a realizat printr-o colaborare 
între mediul public-privat și între producătorii 
industriei ușoare. Liliana Buza, consultant 
și auditor sisteme de management, director 
“Top Consulting” SRL. a scos la suprafață as-
pectul superfi cialității prezent și în Calitate, a 
accentuat că lucrurile trebui făcute bine, tre-
buie duse la bun sfârșit, a venit cu un mesaj 
pentru studenți și cu un sfat de a dezvolta o 
cultură, de a dezvolta exemple bune de urmat 
și de a le urma pe cele deja existente. Adrian 

Doroș, conducător OC Transstandard, expert 
în certifi carea serviciilor în domeniul transpor-
tului auto a deschis subiectul metodelor de 
evaluare a conformităţii produselor și servici-
ilor, s-a referit la noile proceduri de certifi care 
în Republica Moldova care au intrat în vigoare 
o dată cu implementarea legii privind activită-
ţile de acreditare și de evaluare a conformită-

ţii, unde se transpune parțial și un regulament 
al Uniunii Europene. Andrei Companici, conf. 
univ., dr., UTM. a vorbit despre tehnologii-
le moderne de păstrare în stare proaspătă a 
produselor, apreciind aici munca cercetăto-
rilor care lucrează pentru calitate și identifi că 
parametrii care urmează a fi  introduși în stan-
dardele de calitate. Despre particularităţile 
calităţii serviciilor în medicină și succesele sale 
în domeniu a vorbit Maria Morozov, adminis-
trator IM ”EXCELLENCE” SRL, Financial director 
SA „M-INTER-FARMA”.

Judecând după varietatea domeniilor și 
temelor propuse de fi ecare participant se ob-
servă tendința de a aborda calitatea din toa-
te punctele de vedere, ceea ce ne permite să 
apreciem importanța acesteia pentru toți cei 
prezenți, cât și pentru populație în general 
căci ea este cea ce benefi ciază pe deplin de 
orice produs, satisfacția fi ind în ultimă instanță 
indicatorul ce măsoară calitatea, pe lângă cifra 
de afaceri a companiilor și competitivitatea 
acestora pe piață.

Cristina RUSSU

CONCURS: 

Start-up Business Model
Concursul START-up Business Model este al doilea eveniment or-

ganizat în ASEM ce marchează Săptămâna Globală a Antreprenoria-

tului. În concurs s-au înscris 18 echipe, care în data de 20 noiembrie 

și-au prezentat ideile lor de afaceri în fața auditoriului și juriului.

Tema concursului a fost „Fiind 
student...” ceea ce le-a permis 

tuturor participanților să dea frâu 
liber imaginației, căci studenția poa-
te îmbrăca cele mai diverse forme și 
poate genera cele mai de neimagi-
nat idei.

Prezentările au fost realizate 
conform Modelului de Business 
CANVAS, o formă inovativă de pre-
zentare a ideilor, care ne permite să 
vizualizăm afacerea prin prisma a 
nouă componente (parteneri cheie, 
activități cheie, resurse cheie, pro-
puneri de valoare, relații cu clienții, 
canale, segmente de clienți, structu-
ra costurilor și surse de venit). Este o 
abordare sistemică a conceptului de 
business prin care vizualizăm imagi-
nea în ansamblu, studenții au plăcut 
mult această formă de prezentare, 
ușoară de întocmit, dar în același 
timp complexă prin informația pe 
care o cuprinde.

Juriul a avut de ales dintr-o 
multitudine de idei, cum ar fi  servi-

ciul de ambalare a mierii conform 
cerințelor europene, fi er de călcat 
portabil, parking cinema, realizarea 
articolelor hand-made, platformă 
de studiu la distanță, oferirea ser-
viciilor de consultanță studenților 
încă din anul I în scopul angajării lor 
în câmpul muncii ș.a.

EVRIKA este echipa care s-a 
clasat pe locul I, patru domnișoare: 
Adam Cristina, Jelihovschi Eudo-
chia, Girla Valeria și Zugrav Lilia  au 
propus idea producerii și comercia-
lizării „biscuiților-zâmbet” sub marca 
„Smile Faces”, echipa a accentuat că 
strategia lor de viitor prevede a re-
aliza biscuiți personalizați în funcție 
de preferințele consumatorilor.

Locul II   aparține echipe C.S.I. 
membrii grupului, Russu Cristina, 
Șterbeț Irina și Șevcenco Alexandru 
au prezentat o alternativă pentru 
toți studenții, propunând integra-
rea acestora în anumite cluburi și 
evenimente, la fel crearea unei ca-
fenele unde va exista spațiu pentru 

fi ecare interes, prin aceste 2 direcții 
ei își propun crearea unei culturi 
studențești unite în Republica Mol-
dova.

Echipa ADN s-a clasat pe locul 
III. Andrei Stavinschi, Dumitru Go-
dorogea și Nadejda Dimitriu au pus 
accentul pe sănătate, cea care stă la 
baza rezultatelor noastre și au venit 
cu ideea creșterii și comercializării 
ouălor de prepeliță la un preț acce-
sibil tuturor.

Câștigătorii au primit premii din 
partea partenerilor bestseller.md, 
Student Travel și Evenda, la fel au fost 
invitați de a participa în cadrul pro-
iectului START-up prezentat de către 
centrul MACIP, care este și partener 
al acestui proiect internațional.

Implicarea studenților a fost una 
pe măsură, ceea ce va lăsa o am-
prentă în dezvoltarea spiritului an-
treprenorial, este o practică bună ce 
merită a fi  continuată. 

Nicu CARAGIAEVRIKA, echipa care s-a clasat  pe locul I

MASĂ ROTUNDĂ

Cu ocazia Zilei Mondiale a Calității
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ANIVERSARE MACIP a împlinit 20 de ani
Centrul Moldo - American  pen-

tru inițiativă privată (MACIP) a or-

ganizat pe 24 octombrie o masă ro-

tundă cu genericul: „Suport inteli-

gent oferit de business provideri în 

dezvoltarea antreprenoriatului din 

Republica Moldova: oportunități și 

limite”. Evenimentul a fost consa-

crat  prezenței de  20 de ani a MA-

CIP pe piața serviciilor de instruire 

și consultanță din RM. 

Printre cei care au onorat cu 
prezența sa manifestarea au fost 

rectorul ASEM, academicianul Grigore 
Belostecinic; Ambasadorul Extraordi-
nar și Plenipotențiar al Germaniei în 
RM, Excelența sa,  Matthias Meyer; cel 
al  Italiei, Enrico Nunziata; reprezen-
tantul comercial al Federației Ruse în 
țara noastră - Alexei Perekalin, precum 
și reprezentanți ai diferitor ONG-uri și 
companii de consultanță în afaceri.  

Scopul acestui eveniment a fost 
de a constata realizările atinse de că-
tre Business Providerii autohtoni în 
suportul oferit mediului de afaceri și 
identifi carea oportunităților de dez-
voltare a serviciilor inteligente pentru 
sprijinul antreprenoriatului din RM.

În cadrul sesiunii de deschidere a 
Mesei Rotunde, cu un cuvânt de sa-

SFATURI UTILE 
ANTREPRENORILOR, 
CA EI SĂ DEVINĂ 
COMPETITIVI

Liudmila Stihi: „ În cadrul cen-
trului, noi dorim să oferim ser-
vicii calitative, asistență, sfaturi 
utile pentru antreprenori, în așa 
mod ca ei să devină mai compe-
titivi dar și efi cienți. În acest sens 
ne propunem să oferim câteva 
domenii de consultanță și anu-
me: diagnostic organizațional 
și dezvoltarea afacerii; elabora-
rea și implementarea sistemelor 
de evaluare a performanțelor 
angajaților; elaborarea fi șelor de 
post, implementarea ISO 9001, 
14000, 18000, 22000, 27000; ela-
borarea programelor de Respon-
sabilitate Socială Corporativă și 
orientarea profesională pentru 
tineri.  Din inerție ne propunem 
să menținem relații de lungă du-
rată cu partenerii noștri, să ne 
implicăm mai activ în accesare de 
mijloace bănești din diferite fon-
duri, să dezvoltăm direcția de e-
learning, să dezvoltăm un PMBA 
practic, etc. 

DOSAR: Centrul Moldo - American pentru inițiativă pri-
vată (MACIP) a fost fondat  în septembrie 1993 cu sprijinul 
fi nanciar al Fundației Eurasia (SUA), ca urmare a contrac-
tului de colaborare dintre Academia de Studii Economice 
din Moldova și Universitatea Nebraska din Omaha (SUA). 
MACIP este unul dintre primele centre de consultanță și 
instruire din RM și primul creat pe lângă o instituție de 
învățământ superior.

lut s-a adresat rectorul ASEM, Grigore 
Belostecinic: „Mă simt onorat să fi u 
prezent la acest eveniment impor-
tant pentru Academia de Studii Eco-
nomice din Moldova. Noi în ultimul 
timp acumulăm experiențe foarte 
reușite în a organiza evenimente în 
ASEM, foarte bune evenimente, care 
merită o atenție deosebită din par-
tea noastră. Or, unul din centrele de 
consultanță în afaceri care există în 
cadrul Academiei împlinește în acest 
timp o frumoasă aniversare de 20 de 
ani de la fondare, fi ind o vârstă aproa-
pe egală cu cea a ASEM. Împreună 
suntem tineri, dar experimentați, ca 
și statul nostru,  Republica Moldova. 

Deschiderea acestui Centru și 
găzduirea lui de către Academia de 
Studii Economice, a presupus schimb 
de experiență cu  profesorii din SUA. 
Aceasta a însemnat   deplasări ale 
noastre la  Centrul Universitar din 
Nebraska, SUA. Am fost nevoiți să 
formăm aici formatori, care ulte-
rior urmau să presteze servicii de 
consultanță. Am fost și eu implicat în 
aceste activități, inițial prin elabora-
rea de planuri de afaceri, ulterior prin 
organizarea de trening-uri sau presta-
rea unor servicii de consultanță. Mă 
bucur foarte mult că Centrul Moldo – 
American pentru Inițiativă Privată și-a 
demonstrat în timp utilitatea pentru 
promovarea reformelor economice în 
Republica Moldova și faptul că este 
unul longeviv, fi abil în ceea ce face 
și cum face. Vreau să aduc mulțumiri 
celor care au pus temelia acestui Cen-
tru și celor care  l-au dezvoltat, mă re-
fer la Elena Chișlari, care a condus pe 
parcursul a mai multor ani acest Cen-
tru, mă refer la Angela Solcan, care a 
dezvoltat mai departe acest Centru 
prin implicarea în activități mai di-
versifi cate de consultanță și trening, 
Liudmilei Stihi, directorul actual al 

MACIP. Vreau să aduc asigurări  că 
acest Centru și pe viitor va benefi cia 
de un sprijin și o susținere totală din 
parte conducerii ASEM . Să ne dorim 
mulți ani înainte și să ajungem la ani-
versările de 100, 200 de ani!”

La rândul său Ambasadorul Extra-
ordinar și Plenipotențiar al Germaniei 
în RM, Excelența sa,  Matthias Meyer a 
ținut să spună:

„ Douăzeci de ani înseamnă foar-
te mult, este o cifră destul de impor-
tantă și impozantă și dacă ați putut 
rezista în timp, înseamnă că ați avut 
succes. Iar în afaceri succesul contează 

cel mai mult. În Germania,  „minunea 
economică” s-a produs grație  între-
prinderilor mici și mijlocii, care au 
putut ridica din ruine capitalul social 
intern. Având 90 % de întreprinderi de 
familie, economia noastră înfl orește, 
același lucru vă sugerăm și vouă. Nu 
doar se poate, dar e și indicat să atingi 
înfl orirea economică cu întreprinderi 
mici și mijlocii. Și aici văd o șansă pen-
tru MACIP, cu experiența care o aveți 
și prin consultanța pe care o oferiți, 
să inspirați încredere întreprinderilor 
mici și mijlocii în forțele proprii.  Ele pot 
să dezvolte economia. Ele au  șansă să 
devină întreprinderi de succes în RM”.

Și Ambasadorul Italiei în RM,  
Excelența sa Enrico Nunziata a venit 
cu cele mai calde și sincere urări de 
bine în adresa MACIP,  menționând 
că tema mesei rotunde anunțate 
rămâne a fi  actuală, precum impor-
tant e rolul furnizorilor de servicii în 
consultanță pentru o modernizare 
a Moldovei, care ia exemplu de la 
modelul european de democrație și 
dezvoltare. Pentru o țară care tinde 
să se dezvolte, rolul instituțiilor pri-
vate și publice, politice și administra-
tive este foarte important, la fel ca și 
experiența din exterior. Summit –ul 
de la Vilnius este determinant pen-

tru RM și în special pentru atragerea 
de  investiții și pentru crearea noilor 
oportunități de afaceri. Formarea 
specialiștilor de consultanță în afa-
ceri este crucial,  pentru că în decurs 
de doi ani, Moldova va trebui să par-
curgă un drum anevoios de adaptare 
urmând cu strictețe Foaia de Parcurs. 
Aceasta va aduce schimbări nu doar 
în calitatea serviciilor oferite, dar și în 
modul de gândire”.

Angela Solcan, decanul Facultății 
Business și Administrarea Afacerilor 
ASEM, consultant, director-adjunct, 
apoi  director al MACIP între anii 

2005- 2008 a vorbit despre formula 
de rezistență a Centrului:  ”S-au cre-
at foarte multe centre, dar puține 
au reușit să se mențină, să active-
ze timp îndelungat. Cei 20 de ani ai 
noștri  se datorează în primul rând 
consultanților, profesionalismului lor, 
iar 60 la sută din consultanți sunteți 
dvs, profesorii ASEM. Un merit foar-
te mare în aceea că există și astăzi 
centrul  are și conducerea ASEM, 
rectorii și pro-rectorii ne-au susținut 
întotdeauna. De asemenea am  avut 
o susținere foarte mare și din partea 
partenerilor de dezvoltare. Dar am ră-
mas pe poziții grație subiecților fi nali, 
benefi ciarilor,  întreprinzătorilor. Au 
avut încredere și această încredere 
ne-a consolidat. Vreau să mulțumesc 
conducerii actuale a Centrului,  care 
este un partener de încredere la foar-
te multe proiecte care le realizăm, un 
suport fi nanciar când organizăm dife-
rite concursuri pentru studenți.”

A urmat prezentarea rapoartelor, 
care au vizat schimbul de informații, 
concepte și idei în domeniul dezvol-
tării  suportului consultativ inovativ 
oferit de către Business Providerii  
autohtoni mediului de afaceri, ur-
mând să se identifi ce principalele 
oportunități de dezvoltare a noilor 

servicii necesare pentru sporirea 
performanței întreprinderilor din Re-
publica Moldova.

 Agenda mesei rotunde a cu-
prins 6 prezentări: „Suport inovativ 
oferit de către MACIP pentru me-
diul de afaceri”, Liudmila Stihi, di-
rector MACIP; „Necesitățile IMM-lor 
privind serviciile oferite de BP din 
RM”, Viorica Cerbușca; „Dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale – 
factor important în formarea profe-
sională a tinerilor”, Sofi a Șuleanschi, 
director Winrock Moldova; „Provo-
cările moderne privind consultanța 
în management”, Sergiu Cobușcean, 
director AJA, consultant de afaceri; 
„Servicii de outsoursing în HR”, Cristi-
na Fleștor, director HR Portal.

Zinaida LUPAȘCU

Un Centru Regional 
Inter-Universitar 
de  START–UP la ASEM

Pe 24 Octombrie la  Acade-

miea de Studii Economice din 

Moldova  a avut loc deschide-

rea Centrului Regional Inter-

Universitar de Start-up, care 

este creat în cadrul Proiectului 

European Тempus SUCSID.

Potrivit autorilor proiectului, 
(reprezentanții Centrul ui Moldo - 
American pentru inițiativă privată, 
MACIP), misiunea  noului Centru de 
Start-up este iniţierea și dezvoltarea 
spiritului de antreprenoriat inovaţio-
nal al tinerilor din republica Moldova.

Centrul își propune să dezvolte  
gândirea inovativă și spiritul antre-
prenorial al tinerilor,  să-i învețe ele-
mentele de bază ale antreprenoria-
tului și managementului proiectelor 
inovatoare.

O direcție importantă de ac-
tivitate a Centrului o reprezintă 
acordarea sprijinului tinerilor an-
treprenori,  prin promovarea pro-
iectelor de start-up, oferirea resur-
selor consultative pentru dezvolta-
rea activităților, crearea rețelei de 
parteneri de afaceri , organizarea 
activităților de promovare a antre-
prenoriatului în rândul tinerilor.

Benefi ciarii Centrului Regional 
Inter-Universitar de Start-up , vor fi   
tinerii din licee, colegii și universități.
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La începutul acestei întrevederi, Rectorul ASEM, 
Grigore Belostecinic, a salutat prezența oaspeților și 
a îndemnat studenții să fi e activi, să adreseze între-
bări și să intre în profunzimea problemei pentru a 
contracara acest fenomen negativ - corupția. 

Lecția a început cu o scurtă prezentare a 
organizației internaționale, fondată acum 20 de 
ani cu scopul de a preveni și eradica corupția. La 
momentul actual acest subiect este o prioritate pe 
agenda multor țări, inclusiv Republica Moldova.

Christian Humbord a determinat care sunt dile-
mele corupției: fi ecare persoană știe că acest feno-
men prejudiciază propriile lor interese; fi ecare dorește 
să se abțină dacă este posibil; dar fi ecare ar face acest 
lucru, dacă ar fi  necesar, deoarece fi ecare se comportă 
în felul în care se teme și așteaptă ca alții să acționeze.

De asemenea, a fost prezentat și Indicele de 
Percepere a Corupției (Corruption Perception In-

dex), conform căruia Germania este pe poziția 13 
cu scorul de 79, iar Republica Moldova-94, cu scorul 
de 36 puncte. Conform unui studiu realizat la nivel 
internațional al integrității sistemului s-a demonstrat 
că domeniul cel mai fragil și coruptibil este cel al par-
tidelor politice.

Au urmat exemple cu persoane publice din Ger-
mania care au fost învinuite de corupere sau con-
fl ict de interese (ex. Christian Wulff , ex-președintele 
Germaniei; Jurgen Emig, ex-șeful departamentul 
Sport a radio și televiziunii naționale; Cazul Sie-
mens, etc.). Convingerea clară a reprezentantului 
Transparency International Germania este că pen-
tru a contracara acest fenomen este nevoie de:  
instituții, legi și reglementări; o cultură de integrita-
te; piloni independenți ai integrității sistemului, în 
care fi ecare își face propriul lucru; dorința politică 
de a lupta cu acest fenomen.

Christian Humbord: ”…durează mult 
(lupta cu corupţia), dar oricum oda-
tă și odată se întâmplă. Trebuie doar 
ca toţi cetăţenii să-și dorească cu 
adevărat acest lucru.”

A urmat și sesiunea de întrebări, răspunsuri. 
O studentă de la facultatea de Relații Economice 
Internaționale a întrebat care ar fi  o soluție pen-
tru Republica Moldova, având în vedere că există 
și un Centru Național Anticorupție, și o Strategie 
Națională în acest domeniu pentru anii 2011-2015?

Expertul a explicat că este nevoie ca setul de 
legi să mai fi e și funcțional și lipsit de carențe. Dar 
până atunci putem prelua exemplul poliției din 
New York care în anii ’60 era extrem de coruptă, 
până când a fost implementat un test de integrita-

te. Ar fi  o soluție viabilă pentru Republica Moldova, 
mai ales în sistemul judiciar, polițienesc, etc.

Un alt student s-a interesat cum ne luptăm cu 
intermediarii, deoarece este mai difi cil să ajungem 
la benefi ciari. „Atunci când corupția se răspândește, 
se prăbușește sistemul”, a spus dl Humbord. Con-
tează ce stabilim ca normă - a fi  sau a nu fi  corupt. 
Cred, că în general, oamenii acuză corupția la nivel 
înalt, dar o tolerează la nivel mai jos și chiar parti-
cipă. 

“În Republica Moldova, corupția are rădăcini 
adânci în istorie. Cât timp durează să schimbi men-
talitatea oamenilor”, a întrebat o studentă curioasă. 
Expertul a menționat că de obicei, durează mult, 
dar oricum odată și odată se întâmplă. Trebuie doar 
toți cetățenii să-și dorească cu adevărat acest lucru 
și să lupte.

Cristina JANDÎC

Pentru unii contează ca după absolvire să 
găsească un job cu perspectivă de afi rmare în 
carieră, pentru alții contează mărimea salariu-
lui și mai puțin avansarea galopantă. Cert e că 
deși nu au o viziune clară pentru  viitorul lor 
profesional,  92 din 100 de studenți în anul III 
la Economie vor să muncească legal după ce  se 
vor vedea cu diploma de licență.  6 din 10 – aca-
să, unde mizează în primul rând pe relații. 

S-a pornit de la cele două stereotipuri contra-
dictorii: pe de o parte angajatorii se plâng de fap-
tul că în țară există un defi cit de forță de munca 
calitativă , pe de altă parte - lipsa locurilor de mun-
că motivează tinerii să plece peste hotare.  Ca să 
vedem ce vor cu adevărat tinerii economiști, fără 
8 luni licențiați, am realizat un sondaj.

 Constatăm că 92% din respondenți planifi că 
după absolvirea ciclului Licență să se încadreze în 
câmpul muncii, iar 78% planifi că paralel să-și con-
tinue studiile de Master. Totodată, majoritatea  au 
recunoscut că nu au o viziune clară privind viitorul 
său profesional . Interpretăm aceste rezultate ca 
puncte forte pentru angajatori . Aceștia, pot cu 
ușurință  să atragă tineri specialiști în domeniu, 
inspirându-i totodată asupra  domeniului pentru  
Master, ca să fi e și mai de folos companiei, dar și 
pentru o carieră ascendentă în cadrul acesteia.

Recomandări unor angajatori: 
să promită între 3500 - 5500 lei 

Studiul arată că cel mai important criteriu în 
alegerea locului de muncă pentru studenții anu-
lui III de la specialitățile Marketing, Informatică 
Economică și Turism, îl reprezintă posibilitatea 
unei cariere de succes, după care urmează pre-
stigiul companiei și abia apoi salariul inițial. De 
menționat că salariul inițial pe care și l-ar dori 
aceștia variază între 1500 si 3500 de lei.

 În schimb studenții de la Business și Adminis-
trarea Afacerilor, cei de la Finanțe și Merceologie 
– au menționat că cel mai important criteriu în 
alegerea jobului îl reprezintă salariul, după care ur-
mează unele condiții cum ar fi  automobil de servi-
ciu, telefonie mobilă gratuită, excursii peste hotare  
și în fi ne - prestigiul companiei. Pentru a atrage un 
absolvent al specialităților Finanțe sau   Merceolo-
gie, angajatorului i se recomandă să promită între 
3500 - 5500 lei (așa vor studenții acestor facultăți, 
invocând o media academică bună). Remarcăm că 
deși mai puțin, oricum în alegere va conta presti-
giul companiei, dar și condițiile de muncă.

Am solicitat absolvenților ASEM cu o 
experiență de 3 – 5 ani în aceste domenii să ne 
explice: Ce-ar sta în spatele cifrelor? Olesea Guțu, 

(absolventă a Facultății Finanțe),  Eugen Banuh, 
(BAA, ASEM)  și Eugen Matrinciuc, absolventul 
specialității Marketing și Logistică formulează 
următoarea concluzie: cariera unui specialist în 
marketing, comparativ cu cea a unui colaborator 
al sistemului bancar, este mult mai dinamică. Un 
marketer, timp de un an, poate să crească două 
nivele ierarhice, iar un angajat al băncii are nevoie 
de minim doi ani  pentru a urca o singură treaptă.

Traininguri, deplasări 
și întreprinderi  ”cu perspectivă”

Pentru toți studenții indiferent de specialitate, 
este important ca angajatorul să le asigure o dez-
voltare personală și profesională  continuă (asigu-

rarea seminarelor , schimburilor de experiență cu 
colegii de peste hotare, traininguri etc). Aceasta, 
potrivit experților, e bine și denotă  tendințe spre 
perfecțiune.

Nouă din zece studenți de la Finanțe ar prefe-
ra să se angajeze într-o companie mare (cu peste 
250 angajați). Ei văd în aceasta o garanție de sta-
bilitate a locului de muncă.

Studenții la Marketing  și Informatică Econo-
mică ar da preferință companiilor mijlocii, iar cei 
de la  Turism, la fel ca și cei de la Merceologie, ar 
prefera să lucreze într-o companie mică (cu10-49 
angajați).

 Studenții specialității de Business și Adminis-
trarea Afacerilor  și-au manifestat dorința , în 89% 
de cazuri, să lucreze într-o microîntreprindere (cu 
1 - 9 persoane). Explicația ar fi  în tendința  de a 
iniția propria afacere, care, de regulă, începe de la 
un număr modest de angajați.

Contează pe relații

Studenții au mai spus că se informează referitor 
la ofertele de muncă, dar contează pe relațiile per-
sonale cu unii angajatori sau angajați cu putere de 
decizie. Totodată accesează în acest scop site-uri și 
merg la  târguri  de job-uri. Ofi ciul forței de muncă 
și ziarul Makler rămân opțiuni de rezervă.

Patru din zece absolvenți 
ar alege să plece

Spre regret,  doar 65%  din respondenți ar dori 
să-și continue studiile ori să-și găsească un loc de 
muncă în RM, restul își pregătesc bagajele.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion repre-
zentativ de 100 de studenți în anul III de la diferite 
facultăți și specialități din cadrul ASEM.

 Alexandru GHEDROVICI

PRELEGERE 

Lecție anticorupție Lecție anticorupție 
În data de 22 octombrie în 

incinta Academiei de Studii Eco-

nomice a Moldovei a avut loc o 

întâlnire cu Christian Humbord, 

director executiv a Transparen-

cy International Germania și 

studenții, profesorii instituției. 

Tema abordată a fost “Integrita-

tea instituțională și prevenirea 

corupției pe baza experienței Ger-

maniei”. De asemenea, la aceas-

tă lecție publică a fost prezent și 

Excelența Sa, Ambasadorul Ger-

maniei în Republica Moldova, 

Matthias Meyer, dar și directorul 

executiv al Transparecy Internati-

onal Moldova, Lilia Carasciuc.

CE VOR STUDENȚII? 

Unii vor  început de carieră, alții – salariu bun de la început
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Pe 18 noiembrie în Sala Azurie a 
Academiei de Știinţe a Moldovei, în 
cadrul Lecturilor academice, a avut 
loc Prelegerea publică cu tema „Mo-
dele economice de dezvoltare a Repu-
blicii Moldova”, ţinută de către dl. Ion 
Sturza, ex-prim-ministru al Republicii 
Moldova. 

Câte modele de dezvoltare econo-
mică ar putea funcţiona în Moldova? 
Care ar fi  cele mai efi ciente și care ar fi  
cele mai potrivite? Întrebări la care a în-
cercat să dea un răspuns  omul de afa-
ceri și fost premier Ion Sturza. „Interesul 
guvernanților moldoveni este să ofere o 
viață decentă pentru propriii cetăţeni”, a 
opinat fostul prim-ministru Ion Sturza în 
cadrul prelegerii. De asemenea, omul de 
afaceri crede că autorităţile ar trebui să 
depună eforturi pentru a aduce econo-
mia naţională la nivelul celei din Europa, 
fără să mai balanseze între Est și Vest. 

Fostul premier Ion Sturza a recu-
noscut în faţa savanţilor Academiei de 
Știinţă că ideile pe care le-a prezentat 
la prelegere se bazează pe experienţa 
sa de om politic și om de afaceri. În tim-
pul discursului, Ion Sturza și-a „presărat 

cenușă pe cap”, observând că în 1999, 
când a fost în fruntea Guvernului, a făcut 
greșeala de a se gândi mai mult la cifre 
și politici economice, decât la oamenii 
simpli. Greșeală pe care i-a îndemnat pe 
actualii guvernanţi să nu o repete:

„Dezvoltarea unei ţări nu poate fi  
apreciată doar prin categorii economice. 
Greșeala fundamentală care am făcut-o 
eu, în 1999, și echipa guvernamentală 
este că noi ne-am gândit doar în cate-
gorii economice: PIB, locuri de muncă, 

Noul Cod al Educaţiei a fost 
prezentat pentru dezbateri de 
către ministerul de profi l. Docu-
mentul prevede mai multe mă-
suri, menite să îmbunătăţeas-
că învăţământul din Moldova. 
Printre ele se numără studierea 
aprofundată a limbilor română 
și engleză în toate instituţiile de 
învăţământ și majorarea numă-
rului disciplinelor opţionale.

Proiectul noului Cod al Educaţi-
ei prevede consolidarea autonomi-
ei școlilor și le permite acestora să 
dezvolte afaceri. Totodată, în insti-
tuţiile de învăţământ din Moldova 
vor fi  instituite consilii de adminis-
trare, din care vor face parte profe-
sori și părinţi. Mai mult, tot consi-
liul de administrație și nu  instituția 
de învățământ va percepe plățile 
neformale.

Documentul anulează obligati-
vitatea studiilor pedagogice în ca-
zul persoanelor care vor opta pen-
tru funcţia de director de școală, iar 
pentru excluderea numirii pe viață 
a directorilor de școli și respectiv a 
rectorilor, Codul Educației prevede 
ca aceștia să fi e numiți pe o peri-
oada de cinci ani și să aibă nu mai 
mult de două termene consecutiv.

Conform noului Cod, limba en-
gleză va fi  studiată în toate insti-
tuţiile de învăţământ. Autorii pro-
iectului și-au propus să mărească 
numărul disciplinelor opţionale 
până la 25 la sută în licee, 15 la sută 
în gimnazii și 10 la sută în clasele 
primare. O altă prevedere se referă 
la evaluarea profesorilor, care va fi  
făcută anual. De asemenea, se pro-
pune ca aceștia să nu poată avea 
ore suplimentare la clasele la care 
deja predau.

Ministerul argumentează ne-
cesitatea noului Cod al Educaţiei 

prin eliminarea problemelor din 
domeniu.

„În primul rând, avem acces in-
sufi cient la etapa preșcolară. Avem 
o ușoară scădere a ratei de înrola-
re la gimnaziu, participare redusă 
la învăţare pe tot parcursul vieţii, 
acces redus la studii de calitate în 
învăţământul vocaţional tehnic și 
acces limitat pentru persoanele 
cu cerinţe educaţionale speciale. 
De asemenea, sunt performanţe 
scăzute la evaluarea internaţională 
PISA 2009 și performanţe scăzute 
de la Bacalaureatul din vara acestui 
an”, a declarat Maia Sandu.

Unii pedagogi sunt sceptici în 
privinţa evaluării fără note a ele-
vilor din clasele primare, meto-
dă care se folosește cu succes la 
școlile private.

„Notarea cu bine, foarte bine, 
soare, steluţă pot veni ca elemen-
te de notare adiacente. Nu cred că 
este o idee inspirată și nu cred că 
ea va contribui la evaluarea obiec-
tivă”, a menţionat o profesoară 
pentru Publika TV.

Alţii speră că legea nu-i va dis-
crimina pe învăţători.

Menționăm că acum un învăţă-
tor de clasele primare primește 80 
de lei pentru dirigenţie, pe când la 
treapta gimnazială și liceală se plă-
tește 150 de lei.

Proiectul mai prevede ca în-
văţământul să fie obligatoriu 
până la vârsta de 18 ani. Sta-
tisticile arată că 13% procen-
te din tineri părăsesc sistemul 
educațional după gimnaziul, or, 
potrivit ministrei Educației ”un 
tânăr nu poate fi competitiv pe 
piața muncii având doar studii 
gimnaziale.” Deci,  fără diploma 
de bacalaureat elevii nu vor mai 
fi admiși la universitate.

 După ce va fi  defi nitivat, Codul 
Educaţiei urmează să fi e avizat de 
Guvern și aprobat de Parlament.

Menționăm, că pentru educație, 
proiectul Bugetului de Stat în anul 
viitor prevede o creștere cu 80% 
față de 2013. 

 Nicu CARAGIA

“Cel mai mare risc este să nu riști 
niciodată”, afi rmaţie prin care vice-di-
rectorul Organizaţiei de Dezvoltare a 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Viorica 
Cerbușcă și-a iniţiat discursul , îndem-
nând tinerii să se implice activ în crearea 
propriului destin și să fi e cei mai “proști”, 
“severi”, dar totodată și cei mai “inge-
nioși manageri”. Întâlnirea studenţilor, 
cu vice-directorul ODIMM, a avut loc la 
data de 21 noiembrie curent, în cadrul 
proiectului “Cea mai bună întrebare 
unei persoane de succes”,desfășurat de 
“Senatul Studenţesc al ASEM” pentru 
cea de-a patra ediţie. Astfel, tinerii, de la 
cele mai diverse facultăţi, au avut ocazia 
să cunoască programele de susţinere a 
business-ului mic și mijlociu, precum: 
Programul de atragere a remitenţelor în 
economie   “PARE 1+1” , Programul  Ges-
tiunea efi cientă a afacerii , Programul 
naţional de abilitare  economică a tine-
rilor, Fondul special de garantare a cre-
ditelor. De asemenea au fost prezentate 
o serie de activităţi de antreprenoriat 
de succes, fundamentate de tinerii RM. 

Spre fi nal, reprezentanta ODIMM a fost 
dispusă să ofere detalii și consultanţă ti-
nerilor interesaţi  și a venit cu propune-
rea organizării unor internship-uri, prin 
intermediul cărora studenţii s-ar impli-
ca mai activ în mediul antreprenorial.  
Or, nu e sufi cient să înveţi bine, uneori 
poate deveni plictisitor, esenţialul e să-
ţi identifi ci corect  un scop la care aspiri 
și să depui efort pentru realizarea aces-
tuia. În context, proiectul “Cea mai bună 
întrebare unei persoane  de succes”  va 
fi  cel, care ne va ajuta să ne defi nim cât 
mai curând ţelul. Respectiv, aducem 
sincere mulţumiri invitaţilor acestui pro-
iect, care dau dovadă de receptivitate și 
implicare, administraţiei,care ne oferă 
suport fi nanciar și “îndemnuri” pentru 
ceea ce facem și, nu în ultimul rând, co-
legilor, care contribuie la organizarea 
întâlnirilor și manifestă interes pentru 
subiectele  abordate.

Nicoleta GONŢA,

studenta anului II, Facultatea 

„Finanţe”

PRELEGERE PUBLICĂ

Ion Sturza: „Dezvoltare înseamnă investiţie în om!”

„ „”Provocarea nu-
mărul unu este să 
schimbăm nu fi zic, 
dar mental, elitele 
moldoveneşti.”

export, stabilitate macroeconomică, 
noi nu am văzut că, de fapt, dezvoltarea 
înseamnă cu mult mai mult și dezvolta-
rea, în primul rând, înseamnă investiţia 
în om. Asta înseamnă sănătate, învă-
ţământ, calitatea vieţii. Deci, doar prin 
această convergenţă între noţiuni eco-
nomice și alte noţiuni, non-economice, 
noi putem să găsim formula de dezvol-
tare pentru statul nostru.” 

Fostul premier a mai spus că anume 
comuniștii sunt de vină pentru divizarea 
etnică a ţării noastre pe criterii „ai noștri” 
și „ai voștri”. 

În opinia lui Ion Sturza, autorităţile 
de la Chișinău ar trebui să depună efor-

turi pentru apropia economia ţării de 
standardele UE. Pe scurt, fostul premier 
a enumerat și pașii care urmează să-i în-
treprindă guvernanţii pentru dezvolta 
economia ţării:

„Avem nevoie de reforma politică, 
avem nevoie de o reformă administrativă 
profundă la nivel central. Un alt lucru pe 
care are nevoie ţara să îl facă este reforma 
teritorial-administrativă. Avem nevoie de 
structuri teritoriale mari, viabile din punct 
de vedere economic. Avem nevoie de 
pace și stabilitate, de o perioadă de patru 
ani sau de cel puţin două cicluri electora-
le în care va fi  un consens și o motivare 
pentru toată naţiunea de a face ceva pen-
tru ţara noastră. Avem nevoie de capital, 
tehnologii și avem nevoie să deschidem 
real ţara. Dar, până la urmă, provocarea 
numărul unu este să schimbăm nu fi zic, 
dar mental, elitele moldovenești.”

Fostul premier Sturza a enumerat și 
câteva greșeli pe care le-au admis guver-
nanţii pe parcursul anilor: privatizarea 
nechibzuită, agricultura neperformantă, 
lipsa infrastructurii pentru o economie 
de piaţă și pierderea controlului asupra 
sistemului bancar – sunt erorile prezen-
tate de Ion Sturza.

Învăţământ obligatoriu până  la 18 ani 
și evaluarea anuală a profesorilor 
”graţie” noului Cod al Educaţiei

CARIERE

“Cea mai bună întrebare unei persoane 
de succes” cu Viorica CERBUȘCĂ

Sursa: moldova-suverana.md
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Bobocii de la REI au marcat anul 

acesta de studii. Ei au învins în cadrul 

competiției  Balul Bobocilor 2013, 

organizat de Consiliului Sindical al 

Studenților și Masteranzilor ASEM. 

Evenimentul s-a consumat  pe 24 oc-

tombrie într-un club din capitală.

Cinci perechi de la facultățile Busi-
ness și Administrarea Afacerilor, Con-
tabilitate, Economie Generală și Drept, 
Finanțe și Bănci și Relații Economice 
Internaționale au demonstrat aptitudini 
deosebite de dans, teatru, muzică. Toți 
acești tineri au făcut un adevărat show 
arătând că ingeniozitatea și umorul au 
loc și în domeniul economic. Împreună 
cu ei, pentru ca seară să fi e și mai reușită 

au venit cu energie pozitivă cei de la 
Comedy Chișinău, Kătălina Rusu și alți 
studenți talentați de la ASEM.

După o luptă frumoasă s-au de-
semnat câștigătorii, locul I fiind ocu-
pat de tinerii de la REI, care s-au ma-
nifestat printr-un stil aparte, o pre-
zentare în costume populare, o ținută 
scenică pe măsură și o mulțime de 
susținători. Locul II a mers la faculta-
tea EGD, grație celor doi tineri frumoși, 
în vestimentație în nuanțe de galben, 
rochiță albă și cravată de culoarea 
soarelui. Locul III a revenit celor de la 
FB, tineri cu un farmec aparte, boboci 
cu vădite calități actoricești. Pe lângă 
acest clasament onorific, au fost acor-
date diplome de merit și celorlalţi par-

ticipanţi, carismatici, ba chiar cu scân-
tei în relație!  

Toți s-au ales cu diplome și cadouri 
de la sponsori, locul I va avea parte de 
o excursie la munte din partea Art-Go, 
iar de reduceri pentru călătorii, auto ser-
vice, shaping, programe work and travel 
și multe altele vor putea benefi cia toți 
participanții.

A fost veselie pe măsură, o seară 
a bobocilor care s-a încheiat cu jură-
mântul acestora de a studia bine și de 
„a nu prea” chiuli de la ore. Sperăm că 
așa va fi , sperăm că această generație 
2013 să reușească să combine cu succes 
distracția și cartea, căci un boboc ade-
vărat le încearcă pe toate.

N.C.

Fetele de la ASEM sunt cele mai 

frumoase și inteligente. Una dintre 

studente, Lorena Eni de la EGD a 

participat la concursul Super Mo-

del Internațional. Acest concurs de 

frumuseţe   este la a 3-ea ediţie, iar 

Moldova a participat pentru prima 

oară! 

- Conform căror criterii au fost se-

lectate  participantele?

- Ţinând cont de faptul că partici-
pantele erau foarte diferite, nu doar 
prin multitudinea de naţionalităţi, dar 
și prin înălţime, parametri, tipaj, nu aș 
putea zice că au avut  criterii stricte. La 
acest concurs am ajuns prin intermediul 
agenţiei de modele Beauty of Moldova.

- Câte participante au fost și cine 

ţi-a plăcut cel mai mult?

- Am fost 27 de participante, m-am 
împrietenit cu toate fetele, însa cu unele 
dintre ele, în ciuda faptului că am fost 
împreună o perioadă scurtă de timp, 
am creat o legătura de prietenie foarte 
frumoasă!

- Cum crezi, juriul a fost obiectiv?

- Cred că a fost unul competent. În 

pofi da faptului că aveam o altă pă rere 
despre concursuri, de această dată am 
fost plăcut surprinsă.

- Cu ce experienţă te-ai ales din 

acest concurs?

- Este o experienţă bogată: am văzut 
o ţară exotică, am contactat cu oameni 
deosebiţi, am auzit și văzut idei noi, s-a 
produs un schimb intercultural. Toate 
astea, împreună, la un moment dat te 
vor ajuta în dezvoltarea ta ulterioară.

- Ai avut propuneri de colabora-

re?

Pe parcursul câtorva zile am realizat un 
șir de ședinţe foto pentru revistele locale. 
În rezultatul acestei activităţi am primit o 
invitaţie să lucrez cu ei în continuare.

- Ţi-ar mai place să participi la 

concursuri de frumuseţe?

- Să colecţionez o listă de concursuri 
-  nu. Probabil m-aș pregăti foarte bine și 
aș aduce o coroniţă. 

- Care e principala motivaţie, de 

ce faci asta?

- Pentru mine primordială e satisfac-
ţia personală, îmi place  scena și apreci-
erea celor din jur, îmi oferă încrederea 
pentru eventualele noi încercări.

- Ce planuri de viitor ai?

- Să fi nalizez cu succes studiile și să 
devin un specialist bun în materie, e pri-
oritar! 

-  Ce te-a impresionat la concurs?

- Organizarea concursului a fost la 
nivel, au depus efort și timp pentru a ne 
arăta cele mai impresionante și frumoa-
se locuri cu care ei se mândresc.

- Există o percepţie generală pre-

cum că fetele care participă la astfel 

de concursuri nu strălucesc prin inte-

lect și știu doar să zâmbească frumos. 

Ce părere ai tu la acest subiect?

- E bine știut faptul că zâmbetul în-
frumuseţează orice femeie, e un mis-
ter. Una dintre cerinţele de bază ale 
concursului la care am participat a fost 
maxima seriozitate din partea concu-
rentelor. Concursul în sine nu e consti-
tuit doar din etapa finală. Inteligenţa 
participantelor a fost testată și apre-
ciată pe parcursul derulării acestuia, 
iar răspunsurile inspirate ale fetelor au 
constituit elementul determinant în 
cadrul preselecţiei.

Sursa: allfun.md

Academia de Studii Economice 
și-a ales boboceii...

Locul I - Vitalie Gurjii și Ellac Jitari, studenți la REI 

Corul Cantabile al ASEM devine tot mai popular pe 
zi ce trece și acest lucru nu se întâmplă în zadar, fi indcă 
atâta timp cât muncești pentru un rezultat el nu întâr-
zie să apară. Exersând ore bune pe săptămână, Dna Ele-
na Marian reușește să le transmită fetelor cele mai bune 
practici, fetele la rândul său jertfesc timp și putere pentru 
a inspira publicul.

Chiar în această lună, colectivul a participat în cadrul 
a două evenimente, în data de 10 noiembrie împreună 
cu Corul Academiei de Muzică și Arte Plastice „Gavriil 
Musicescu” a încântat auzul celor prezenți la un mall din 
capitală. Tot fetele noastre au ținut ritmul celor care aler-
gau după reduceri, a fost un loc minunat pentru muzică, 
în centrul oamenilor, unde și trebuie să răsune cele mai 
distinse sunete. Urmează mai multe evenimente cu par-
ticiparea corului Cantabile. Fetelor le urăm  succese mari 
și un mesaj de susținere în tot ceea ce fac.

 Cristina RUSSU

Cantabile cântă 
și încântă...

Lorena Eni: “Vreau să obţin un titlu de Miss”
STUDENŢIE

BALUL BOBOCILOR
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La data de 31 octombrie curent,  Consiliul  Studențesc 
al Facultăţii Finanţe al ASEM a desfășurat o masă rotundă 
cu genericul  ”Etica în viaţa contemporană’’. Scopurile pro-
puse de către organizatori au fost realizate într-o manieră 
degajată și cu  multă dedicaţie, solicitându-se intervenția 
studenților cu întrebări ce au cuprins întreg arealul eticii. 

,,Etica nu este o fantezie mistică nici o convenţie soci-
ală nici un lux de care ne putem lipsi subiectiv... Etica este 
o necesitate obiectivă a supravieţuirii omului nu prin pro-
videnţa naturală, nici a vecinilor Dvs., nici a toanelor dvs., 
ci prin ,,graţia” realităţii și natura vieţii” spunea scriitoarea 
de origine americană, Ayn Rand, iar moderatorul mesei 
rotunde, Daniela Efros, a tratat cât se poate de persuasiv 
acest subiect, îndrumându-ne să ţinem cont de niște valori 
și principii morale, în această viaţă efemeră. Apoi  studenţii 
au fost invitaţi la evaluarea unor studii de caz-dilemă, care, 
în fi nal, au facilitat perceperea termenului de etică. 

Alte două aspecte ale eticii au fost tratate de către 
membrii Consiliului Studenţesc al Facultăţii: Nicoleta Gon-

ţa, care a făcut tangenţe cu alte medii pentru a demonstra 
importanţa eticii, în special, a celei de afaceri și Valentina 
Andrușca, care a implicat studenţii într-o activitate, în 
urma căreia aceștia au identifi cat un set de valori ,ce ar tre-
bui să fi e promovate de Codul de Etică  al ASEM, ulterior 
fi ind prezentate principiile etice existente în acesta.

Evenimentul a avut loc în incinta sălii de lectură a bl. 
„F”, unde auditoriul  a  benefi ciat de un mediu plăcut, iar 
realizarea acestuia a fost completată de o expoziţie de car-
te,  prin care  doamnele bibliotecare au redat indispensa-
bilitatea multilaterală a eticii în viaţa cotidiană.

Pe notă de fi nal, fi ecare a conștientizat spusele scrii-
torului și eseistului român, Andrei Pleșu ,,Etica e amenaja-
rea lumii în vederea locuirii ei”, iar această activitate a fost 
punctul de pornire în căutarea unui  alt mod de viaţă, a 
unor răspunsuri la ceea ce ne frământă și a unor norme 
morale, ce ar trebui puse în practică.

Nicoleta GONŢA,

studenta anului II, Facultatea Finanţe

,,Dacă iubești viaţa, și viaţa te va iubi 
pe tine”, spusele lui Arthur Rubinstein, 
unul dintre cei mai mari pianiști ai seco-
lului XX au stat la baza gândului inspi-
raţional de debut al mesei rotunde cu 
tematica ,,Valoarea Vieţii”, organizată de 
către Consiliul Studenţesc al Facultăţii 
Finanţe, pe 24 octombrie curent. 

Obiectivul mesei rotunde a fost 
abordarea acestui subiect complex din 
perspectiva prioritizării valorilor uma-
ne, determinării scopului în viaţă și a 
modalităţilor de luare a deciziilor corec-
te la momentul oportun.

Masa rotundă a fost moderată de 
către Daniela Moisei, membră a Consi-
liului Studenţesc al Facultăţii Finanţe, 
care a propus iniţial spre atenţia celor 
prezenţi scurt-metrajul ,,Circul Fluture-
lui”. Filmul a fost punctul de reper în di-

alogul ce a urmat între studenţi, fi ecare 
expunându-și opinia proprie referitoare 
la eroul principal, atitudinea celor din 
jur faţă de acesta, dar și propria viziune 
asupra vieţii. Studenţii au fost provocaţi 
de către moderatoare să refl ecteze asu-
pra întrebărilor: ,,Cum am putea deveni 
mulţumiţi de noi înșine, de gândurile și 
faptele noastre? Cum am putea fi  mai 
iubitori, mai toleranţi, mai înţelegători? 
Ce vrem să lăsăm în urma noastră pe 
lume?”. 

Activitatea a continuat cu trei pre-

zentări ale membrilor Consiliului Stu-
denţesc al Facultăţii: Ana Boico, Victoria 
Scorpan și Nistor Lazar. Fiecare dintre 
studenţi au venit cu o abordare diferită 
a acestui subiect: Ana a refl ectat asupra 
scopului existenţial,  Nistor intervenind 
cu o ierarhie a valorilor, iar Victoria axân-
du-se pe studii de caz a personalităţilor 
celebre ce au avut iniţial eșecuri, dar în 
prezent au o carieră de succes.  

Activitatea a fost însoţită și de o 
expoziţie de carte, organizată în au-
ditoriul 102, blocul F,  doamnele bibli-
otecare au prezentat liantul între lec-
tură și valorile umane ce ni le formăm 
prin intermediul operelor citite. 

Astfel, masa rotundă cu tematica 
,,Valoarea Vieţii” a fost o oră de sufl et, 
care a adus în prim plan soluţii la pro-
blemele ce ne apar în fi ecare moment, 

refl ecţii cum să fi m atenţi la lumea din 
jurul nostru, la oamenii de lângă noi. În 
fi nal, studenţii prezenţi în cadrul mesei 
rotunde au ajuns la concluzia enunţa-
tă de Albert Einstein: “Încearcă să fi i un 
om de valoare și nu neapărat un om de 
succes. Nu trăi în trecut, nu visa la viitor, 
concentrează-ţi toate eforturile în pre-
zent”. 

Daniela MOISEI, 

studentă anul II, 

Facultatea Finanţe 

Catedra Finanţe si Asigurări a Academiei de 

Studii Economice din Moldova a organizat  pe 8 

noiembrie masă rotundă cu genericul: „Impozi-

tarea persoanelor fi zice și juridice”. La eveniment 

au participat: rectorul ASEM, academicianul Gri-

gore Belostecinic; membri ai catedrei Finanțe și 

Asigurări; reprezentanţi ai Inspectoratului Fiscal 

Principal de Stat, precum și ai mediului de afaceri.

Scopul mesei rotunde a fost de a identifi ca opor-
tunităţile de dezvoltare a serviciilor fi scale  pentru 
sprijinul contribuabililor din Republica Moldova și 
formarea specialiștilor în domeniu. 

Cu un cuvânt de salut s-a adresat rectorul ASEM, 
Grigore Belostecinic: „ Este deja o tradiție în ASEM ca, 
catedrele de profi l să încerce să se implice în anumite 
procese economice în cazul nostru, care au loc în țară. 
Problema abordată la această masa rotundă este una 
foarte importantă. Politica bugetară fi scală determină 
în întregime situația social economică, politică dintr-
un stat. RM a reușit să-și formeze o politică fi scal - bu-
getară independentă, a fost elaborat și Codul Fiscal 
în 1997. Situația însă puțin s-a schimbat după ce am 
trecut peste două crize fi nanciare și economice. S-au 
schimbat condițiile, mediul economic și s-au operat 
o mulțime de modifi cări la acest Cod Fiscal. La ASEM 
în fi ecare an facem un studiu „Competitivitatea State-
lor Lumii”, la comanda Forumului Economic Mondial, 
unde apreciem mai mult indicatorii, inclusiv impactul 
lor asupra dezvoltării afacerilor. Politica fi scală din 
Moldova este percepută în mare măsură ca având un 
impact negativ asupra dezvoltării afacerilor. Elabora-
rea unui Cod Fiscal  în care să fi e prezente și respectate 
niște principii: de universalitate, de efi ciență economi-

că, de echitate socială, de relație coerentă între stat și 
contribuabili, de efi ciență managerială, ar mulțumi 
toată lumea. E cert însă faptul că un stat nu poate să 
existe fără impozite.”

Printre subiectele  discutate au fost: implemen-
tarea în practică a metodelor indirecte de estimare a 
obligațiilor fi scale a persoanelor fi zice; ”Conformarea 
voluntară” a contribuabililor la onorarea obligațiilor 
fi scale; perfecţionarea mecanismului administrării 
fi scale si lărgirea spectrului de servicii prestate con-
tribuabililor. 

În acest context, reprezentanţii Serviciului fi scal 
de Stat au relatat despre măsurile concrete întreprin-
se pe parcursul anului 2013 și continuitatea acestora 
pentru viitor. În opinia SFS  modernizarea adminis-
traţiei fi scale are ca obiectiv oferirea unei asistenţe 
de calitate contribuabilului, bazată pe relaţia de par-
teneriat dintre cetăţean și funcţionar. 

Pe parcursul evenimentului au fost iniţiate dis-
cuţii pe marginea subiectelor prezentate, au fost 
ridicate probleme de către reprezentanţii mediului 
de afaceri și cadrele didactice ale catedrei Finanţe și 
asigurări, unii dintre care,  de asemenea activează și 
în mediul de afaceri. 

În fi ne, s-a ajuns la concluzia că domeniul fi scali-
tăţii prezintă interes deosebit pentru toţi contribua-
bilii, indiferent dacă este persoană fi zică sau juridică, 
iar priorităţile fi scale ale statului vor fi  întotdeauna în 
contradicţie cu așteptările contribuabililor. Deși se de-
pun eforturi mari din partea organelor fi scale pentru 
a stabili un parteneriat cu contribuabilii, mereu vor 
rămâne semne de întrebare între aceste două tabere.

Cor. “CE”

 ,,Etica în viaţa contemporană”

DISCUŢIE

,,Valoarea Vieţii” „Impozitarea persoanelor 

fi zice și juridice”

MASĂ ROTUNDĂ 

MASĂ ROTUNDĂ 
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Integrarea europeană rămâne a fi  un 

obiectiv de mare importanță pentru po-

litica internă și cea externă a Republicii 

Moldova. Perioada în care ne afl ăm acum 

este una decisivă pentru noi ca și socie-

tate, dar și ca stat. Summitul de la Vilnius 

care se apropie cu pași rapizi ne va de-

monstra acest lucru.

Joi, pe 31 octombrie, elevii Colegiului 
Național de Comerț al ASEM au avut o 
întâlnire cu George Mocanu, deputat în 
Parlament, Președinte al Organizației de 
Tineret a fracțiunii pe care o reprezintă. 
Domnul Mocanu ne-a prezentat argu-
mente concrete care susțin ideea de inte-
grare. Tot dumnealui a precizat care este 
rolul tinerilor în acest proces și ce trebuie 
să facem noi pentru a contribui la prospe-
rarea societății.

 E important să menționăm că locuri de 
muncă pentru tineri sunt, totuși, destule. 
Ba chiar cel mai mare salariu la stat este de 
aproximativ 18000 euro. Sună bine și intri-
gant, dar ceea ce trebuie să știm este cum 
să corespundem cerințelor și ce trebuie să 
facem ca să ne realizăm visele.

Pentru început, este extrem de impor-
tant să cunoaștem ce putem, ce știm cu 
adevărat să facem și în nici un caz să nu ne 
oprim acolo unde suntem. Dezvoltarea per-
sonală și învățarea continuă este motorul 
care ne asigură ascensiunea spre culmile 
succesului. De obicei, învățăm prin 3 me-

La 19 octombrie comunitatea ju-

riștilor din Republica Moldova a cele-

brat sărbătoarea profesională - Ziua 

Juristului.  Începând cu anul 2010, de 

când această sărbătoare este marcată 

pe plan național, mijlocul lui octom-

brie a devenit un prilej în plus de a 

promova dreptatea, egalitatea ca va-

lori sociale.

În ajunul Zilei Profesionale a Juris-
tului, la data de 18 octombrie curent, 
elevii care studiază și se implică activ în 
tot ceea ce înseamnă Dreptul la nivelul 
Colegiului Național de Comerț al ASEM 
și nu numai, s-au întrunit la o lecție – 
concurs cu genericul ”Dreptatea este 
legătura sfântă a societății omenești”. 

Pentru început, Dna Aliona Salcuțan, 
Magistru, profesor de drept, grad di-
dactic I, organizatoarea festivității, a 
subliniat importanța deosebită a sferei 
juridice pentru întreaga societate, dar și 
noblețea și prestigiul profesiei de Jurist. 
Ideea a fost deplin susținută de către 
participanții la concurs. Aceștia au mai 
precizat că domeniul respectiv implică o 
înaltă doză de responsabilitate și dăruire 
de sine. Tot din discursurile lor am dedus 
că Justiția trebuie să fi e o prezență con-
tinuă în societate, să-și aducă aportul la 
co nsolidarea statului de drept pentru ca 

Unde justiţie nu e, nimic nu e

să putem vorbi despre o societate pros-
peră. Prin intermediul a câtorva poezii 
frumoase, participanții au accentuat și 
necesitatea ca spiritul dominant să fi e 
cel al dreptății.

În continuare, trecând la concur-
sul gazetelor de perete, elevele grupei 
TUR-111 ne-au prezentat defi niția și 
originea termenului de ”pedeapsă” și 
tipurile de pedeapsă ce predominau în 
trecut. Despre obligativitatea omului 

de a respecta legea , 
precum și despre in-
fractorii care au șocat 
prin cruzime, dar au 
impresionat prin ori-
ginalitate ne-au rela-
tat reprezentantele 
grupei SER-111. Pe 

gazeta lor de perete, cei din TUR-113 au 
subliniat faptul că dreptatea este o lim-
bă adoptată ofi cial de orice țară.

Deviza participanților din gru-
pa MER-122 este ”După faptă și răs-
plată”. Tot ei consideră principiul 
responsabilității ca fiind principal. 
Reprezentanții grupei TUR-112 au po-
vestit despre drept și justiție în Gre-
cia Antică, iar cei din TAP-102 – des-
pre faptul că dreptatea se află în noi. 

Concurenții din grupa  TAP-101 au 
precizat că ”Dreptatea nu se dă, nu se 
face, ci doar se capătă”.  Grupa COM-
121 ne-au povestit despre cum au fost, 
cum sunt și cum vor fi persoanele ce 
dețin dreptatea. 

Tot despre dreptate au vorbit și 
participanții din grupa MER-102, și anu-
me că ”Dreptatea trebuie să fi e puter-
nică, iar puterea - dreaptă ”, iar cei din 
COM-122 au precizat că personalitățile 
de înaltă moralitate au principiul 
dreptății cultivat. Elevele din MER-101 
au prezentat zeițele, dar și alte fi guri is-
torile care, de-a lungul timpului, au în-
truchipat dreptatea și egalitatea.

Dominantă în majoritatea prezen-
tărilor a fost Themis – Zeița Dreptății. O 
femeie severă, legată la ochi, ţinând într-

o mână o balanţă, iar în cealaltă o sabie, 
zeița era considerată personifi carea or-
dinii naturale stabilite prin legea divină, 
precum și a dreptăţii divine. Eșarfa care 
acoperă ochii zeiţei sugerează funcţia 
esenţială a judecătorului: aceea de a 
spune dreptul  în conditii de indepen-
dentă si imparţialitate. 

Întreaga activitate a fost ghidată de 
către dna Aliona Salcuțan, Magistru, pro-
fesor de drept, grad didactic I, căreia îi 
suntem recunoscători pentru buna orga-
nizare și desfășurare a evenimentului care  
a mulțumit tuturor celor prezenți pentru 
implicare activă și dăruire.

Munca depusă de concurenți a fost 
apreciată la cel mai înalt nivel de către 
membrii juriului: Marina Iovu-Carauș, 
Ina Țurcanu, Svetlana Manuil, Elena Mo-
vileanu, Natalia Lazarev, Tamara Șalaru, 
Olga Barbăneagră. Cu toții au avut doar 
cuvinte de laudă pentru modul în care 
s-au prezentat participanții, precum și 
pentru în care a decurs evenimentul. 
La concursul gazetelor de perete au 
ieșit învingători  : Locul I  : Cucoș Miha-
ela, Andrieș Laura (COM-121)  ; Locul II  : 
Cerlenco Ruxanda, Gușan Cristina (MER-
102); Locul III: Cucoș Marina, Cordonea-
nu Mariana.

Aducem sincere felicitări tuturor 
celor implicați în sfera Justiției în RM, in-
clusiv studenților implicați în domeniu, 
precum și tuturor profesorilor care îi pre-
gătesc ca și specialiști.

 Livia ȚÎBÎRNĂ

 Tinerii și integrarea – viitorul european al Republicii Moldova

„ „În momentul în care visul 
devine scop, acesta are 
infi nit mai multe șanse 
de realizare. Potrivit 
unor statistici, 3% dintre 
persoane își trec visul pe 
hârtie. Coincidenţă sau nu, 
exact 3% din persoanele 
care au un vis ajung să-l 
transpună în viaţă.

tode: din experiența proprie, din experiența 
altora, din cărți. Și doar valorifi carea maximă a 
tuturor acestor componente duce la izbândă.

La fel de necesară este crearea unei rețele 
de contacte valoroasă și să o extindem în 
permanență, să comunicăm cât mai mult, cu 
cât mai multe persoane. Oamenii pe care îi 
cunoaștem  sunt de multe ori cele mai bune 
surse de informații despre interesele noastre, 
valorile pe care le afi șăm, abilitățile pe care le-
am dezvoltat. 

”Un alt mijloc de atingere a obiectivelor 
propuse este fi xarea scopurilor”, accentuează  
George Mocanu. 

Revenind la apropiatul summit de la 
Vilnius, precizăm că integrarea europeană, 
ne va aduce incontestabil mult mai multe 
oportunități decât dezavantaje. Produsele 
autohtone vor deveni, în primul rând, com-
petitive în spațiul european. Având piață 
mare de desfacere (populația UE este de 
aproape 150 de ori mai mare decât cea a 
RM), agenții economici vor contribui activ la 
mărirea bugetului de stat, repartizat ulteri-
or pe sfere sociale. Un al doilea punct forte 
este liberalizarea regimului de vize, iar asta 
înseamnă circulație liberă în diverse scopuri. 
De asemenea, micii fermieri vor avea acces 
la numeroase fonduri pentru dezvoltare.

Spre sfârșitul întâlnirii, tinerii din sală au 
adresat câteva întrebări la subiectul discu-
tat. Ceea ce au vrut ei să afl e a fost care este 
interesul Uniunii Europene să primească în 
familia sa o țară săracă, care necesită atâtea 
investiții. În realitate, UE își dorește să rămâ-
nem acasă, unde să avem locuri de muncă, 
infrastructură dezvoltată, condiții bune de 
trai. O altă întrebare care a răsunat a fost ”Ce 
putem face noi, tinerii, pentru a participa 
cât mai activ la procesul de integrare ?” Răs-
punsul a fost, de fapt, și concluzia tuturor 
discuțiilor: trebuie să învățăm exact ceea de 
ce avem nevoie și să ne implicăm mereu, să 
împărtășim cunoștințele și aspirațiile noas-
tre celorlalți !

Livia ȚÎBÎRNĂ

PRELEGERE PUBLICĂ

INTEGRARE
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„Prin intermediul 
Filosofi ei 
renaștem, murind 
în faţa lucrurilor 
comune” 

(Giordano Bruno). 

Ziua Internațională a Filosofi ei 
este celebrata începând din 2002, 
în cea de-a treia zi de joi a lunii 
noiembrie, la iniţiativa Organiza-
ţiei Naţiunilor Unite pentru Edu-
caţie, Știinţă și Cultură (UNESCO). 
Obiectivul stabilit de UNESCO 
este transformarea fi losofi ei într-o 
știinţă accesibilă tuturor, care să-și 
dovedească utilitatea în viaţa coti-
diană a fi ecăruia dintre noi. 

La propunerea UNESCO, aces-
tei zile îi este dedicată anual o 
manifestare centrală, cu partici-
pare internaţională, organizată 
în diferite capitale ale lumii. Pari-
sul a fost gazda acestei sărbători 
în 2002, 2003 și 2004. Au urmat 
Santiago de Chile, Rabat, Istan-
bul, Palermo, Moscova. 

Sunt organizate mese rotun-
de, conferinţe, cafenele fi losofi ce, 
manifestări artistice, expoziţii. 
Printre temele propuse spre dis-
cuţie se numără eliberarea de 
preconcepţiile istorice asupra 
fi losofi ei, conștiinţa culturală în 
era globalizării, fi losofi a pentru 
copii, predarea fi losofi ei într-un 
context multicultural, etc. 

Indiferent de denumirile spe-
cifi ce ale diverselor culturi din în-
treaga lume, fi losofi a înseamnă, 
prin defi niţie, dragoste de înţe-
lepciune. Tuturor colaboratorilor 
din domeniul fi losofi e le dorim 
sănătate, fericire, prosperitate și 
succese pe plan profesional. 

Renegat de mulţi pe motiv că 
este sărbătoare de import, Hallowe-
en-ul s-a instalat bine-mersi ”cu acte 
în regulă”, pe pământ moldovenesc 
și în special la Academia de Studii 
Economice din Moldova. Amatori 
de distracţie garantată, tinerii din 
Senatul Studențesc au adus spiritul 
de sărbătoare în doua din blocurile 
de studii ale Academiei, costumaţi 
în vârcolaci, vampiri sau alte creaturi 
înfricoșătoare.  

Sărbătoarea cu specifi c ame-
rican reprezintă totodată un 
bun prilej de a-ţi pune mintea la 
contribuție spre a confecţiona cel 
mai înfricoșător sau cel mai trăsnit 
costum. Anual, tinerii scot la rampă 
cu această ocazie cele mai inventi-
ve costume: unii își fac apariţia că-
lare pe mături, alţii poartă tricouri 
mânjite cu pastă roșie, având cuţite 
în relief, veșminte de vrăjitoare sau 
de zombi. Cu toţii însă își aplică un 
machiaj strident în care predomi-

Concursul ,,ConQUIZtador” este un proiect 
inovator, pus în practică de Senatul Studenţesc al 
ASEM, a doua ediţie consecutiv.  

Acesta are drept scop descoperirea și stimu-

larea studenţilor dotaţi, capabili de performanţe 
academice  prin antrenarea acestora în diverse 
probe ce aparţin mai multor arii curriculare. Par-
ticipanţii au posibilitatea să se exprime în funcţie 

de capacităţile lor  individuale, să se informeze, 
utilizând cele mai diverse surse. Atunci când am 
elaborat concepţia concursului, ne-am propus 
să abordăm în fi ecare an diferite întrebări din di-
verse domenii. În anul precedent, am întreprins 
călătorii în lumea economiei, artei si nu în ultim 
plan - a sportului, iar provocările naturii ne-au în-
demnat să poposim, în acest an, pe același tărâm 
al știinţei. Punctul culminant l-a constituit premi-
erea participanților. Anul acesta premiul a mers la 
echipa facultății Contabilitate.

Conquistador este un concurs de testare a in-
teligenţei și abilităţilor cognitive. Ritmul accelerat 
al schimbărilor care se produc în zilele noastre 
impune ca o necesitate stringentă dezvoltarea 
gândirii și inteligenţei studenţilor. Societatea în 
care trăim are nevoie de oameni dinamici, cu o 
capacitate sporită de adaptare la nou, inventivi, 
îndrăzneţi, cu gândire creatoare. Anume aceste 
considerente au generat ideea concursului, care 
și-a propus să stimuleze interesul studenților 
pentru însușirea disciplinelor academice prin stu-
diul individual.

Senatul Studenţesc 

a împlinit 8 ani
Scopurile pe care și le propune 

Senatul Studențesc (S.S.) sunt: orga-
nizarea efi cientă a vieţii studenţilor; 
dezvoltarea relaţiilor de parteneri-
at dintre studenţi și administraţia 
ASEM; soluţionarea litigiilor și pro-
blemelor sociale ale studenţilor; 
acordarea suportului consultativ  în 
rezolvarea problemelor cotidiene; 
promovarea, în rândul studenţilor, a 
unui spirit civic și participativ; pro-
tecţia studenţilor împotriva oricărei 
discriminări; coordonarea activităţi-
lor studenţești desfășurate în cadrul 
ASEM; colaborarea cu organizaţiile 
nonguvernamentale ce sprijină acti-
vitatea studenţilor.

Actualmente, S.S. implică 75 de 
studenţi, reprezentanţi ai facultăţi-

lor. Din septembrie 2013, structura 
senatului include 4 departamente, 
create pentru a efi cientiza procesul 
de luare a deciziilor și desfășurare a 
activităţilor.

Acestea sunt:
Departamentul Marketing și PR
Departamentul HR și Logistică 
Departamentul Relaţii Externe
Departamentul Relaţii Interne

Senatul își face simţită prezen-
ţa și la nivelul fi ecărei facultăţi, prin 
intermediul Consiliilor Studenţești. 
La moment, Facultăţile  Business și  
Administrarea Afacerilor, Finanţe, 
Economie Generală și Drept,  Relaţii 
Economice Internaţionale,  Conta-
bilitate, Finanţe, Cibernetică, Statis-

tică și Informatică Economică se pot 
mândri cu existenţa acestui organism 
total necesar. Cele mai cunoscute 
activităţi, care au fost organizate de 
membrii Senatului sunt: Miss ASEM-
Viitoarea Femeie de Afaceri, Campi-
onatul de Box, Caravana de Crăciun, 
trainigurile cu diferite tematici. După 
cum vezi, ne interesează totul, înce-
pând cu concursurile de inteligenţă 
și frumuseţe, sport, activităţile fi lan-

tropice, deoarece credem că dăruirea 
din bunătate naște iubire, până la 
instruirea propriilor membri în do-
meniul liderismului, vorbirii în public, 
lucrului în echipă, managementul 
proiectelor, etc.

Anul de studii 2013-2014 se 
anunţă a fi la fel sau chiar mai pro-
ductiv și plin de evenimente  pentru 
membrii Senatului Studenţesc. Așa 
că te îndemnăm să urmărești activi-

tăţile noastre sau să fii tu  cel care le 
organizează alături de alţi oameni 
entuziaști și plini de iniţiativă.

Mai multe detalii poţi găsi pe 
pagina noastră de facebook Sena-
tul Studenţesc al ASEM, în biroul 
102, blocul A, sau chiar poţi contac-
ta Președintele Senatului Studen-
ţesc al ASEM, Adrian Stanciuc, care 
este deschis spre colaborare, ca un 
adevărat ambasador al tinerilor.

Viză de reședinţă a spiritelor de Halloween la ASEM  

nă negrul ce marchează diabolicul 
și roșul pe post de sânge. Unghiile 
lungi, vopsite în negru, dinţii falși 
ce aduc cu ai vampirilor  și veșmin-
tele tăiate și zdrenţuite fac cu toate-
le parte din recuzita studențească 
proprie Halloween-ului.

Senatul Studentesc ASEM  a or-
ganizat o sesiune foto unde studen-
ţii au avut posibilitatea să facă poze 
cu personaje înfricoșătoare, după 

care pozele au fost postate pe pagi-
na de facebook a senatului și supu-
se voting-ului.Cei care au acumulat 
mai multe like-uri au fost premiaţi 
cu dulciuri oferite de sponsorul 
acestui eveniment, compania Star-
Net - operator de telecomunicații 
din Republica Moldova.

Rezultatele fi nale:
1. Evghenia Iliinscaia  - 351 like-

uri

2. Doinita Stavilă - 107 like-uri 
3. Olguța Gasnaș și Lilian Pleșca 

– 86 like-uri

Sărbătoarea a fi nalizat la clubul 
de noapte ,,, Bourjois”. Bilanţul a fost 
pozitiv: tinerii s-au distrat pe cin-
ste, patronii localului au înregistrat 
câștiguri fabuloase, PIB-ul a crescut 
îmbucurător. În consecinţă, “Trick or 
Treat”!

ConQUIZtador

ANIVERSARE

Pagină realizată de Nistor LAZAR
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După decesul soțului, pe biroul 
său, rămăsese deschise două mape: 
una cu lucrarea «Filosofi e econo-
mică» dactilografi ată, alta,  cu câte-
va subiecte din lucrare, verifi cate, 
deja, pentru prezentarea ei fi nală.

Cunoscând munca depusă de 
soț la această lucrare, cunoscând 
câte nopți nu a dormit, câte concedii 
i-a consacrat, mi s-a părut inuman să 

nu fac nimic pentru ca această «Filo-
sofi e economică» să-și vadă lumina 
zilei, în memoria lui, ca autor.

Am făcut totul ce mi-a stat în 
puteri (totul ce am putut face) pen-
tru a da viață lucrării «orfane», atât 
pentru faptul că știam, că e unica în 
felul ei, la moment, în Moldova, sau, 
mai bine zis e prima, cât și  pentru că 
știam, că în ea zac lucruri, informații 

Am asistat de curând la un eveniment in-
edit, pentru că Republica Moldova nu a mai 
văzut lumina tiparului o lucrare de Filosofi e 
economică. 

Regretatul Tudor Dumitraș a fost un inte-

lectual strălucit, un pedagog a cărui măies-
trie era incontestabilă. El a lăsat în urma sa 
mai multe scrieri de valoare. Lucrarea dată 
reprezintă o investigație serioasă în dome-
niul fi losofi ei economice, o analiză critică 

și o sinteză teoretică, un model veritabil de 
cercetare argumentativă. În volum este con-
turat obiectul de studiu al fi losofi ei econo-
mice, este stabilit câmpul de manifestare al 
acesteia. La pag. 19 se afi rmă că fi losofi a eco-
nomică constituie o refl exie asupra activității 
economice a omului în toate formele ei de 
manifestare. 

În paginile lucrării a fost dezvăluită 
esența spațiului și a timpului economic. Se 
afi rmă că inegalitatea elementelor economi-
ce pot avea ca rezultat deformarea spațiului 
economic și că deformarea spațiului eco-
nomic, în jurul elementului dominant, în-
seamnă modifi carea formei și conținutului 
relațiilor între actorii economici incluși în 
spațiul dat. (p. 230)

Se analizează problema omului econo-
mic, căruia i se atribuie în calitate de carac-
teristică principală maximizarea funcției sco-
pului fi nal. (p. 191) 

Sunt puse sub microscop probleme ce țin 
de esența banilor – ca fenomen al culturii, ca 

valoare, ca idee și ca posibilitate principală. 
Câteva fi le de etică fi nanciară ne dau o 

lecție interesantă de didactică, autorul ar-
gumentând de ce ar începe predarea Eticii 
economice masteranzilor cu defi nirea con-
ceptului de „economie”, chiar dacă aceștia 
sunt licențiați în economie. 

Cartea este indispensabilă pentru cei 
interesați de probleme de fi lozofi e și eco-
nomie. Studenții-economiști primesc prin 
acest volum un suport informațional adec-
vat pentru studierea Filosofi ei economice. 

Profesorul, pedagogul, gânditorul și 
OMUL Tudor Dumitraș a considerat scrie-
rea acestei lucrări o datorie de onoare și le 
mulțumim mult dlui Rector Grigore Beloste-
cinic pentru susținere, dlui Mihai Braga, pen-
tru temeritatea și îndureratei Raisa Dumitraș 
pentru insistența pe care au manifestat-o 
pentru ca acest lucru să fi e realizat.  

Țurcan GALINA

Catedra „Gândire Economica, 

Demografi e și Geoeconomie”

CELE MAI BUNE CĂRȚI DE AFACERI CARE MERITĂ CITITE

„Excelența în afaceri» de Jim Collins
 „Jim Collins este, probabil, cel mai ci-

tit autor de literatură economică din lume“, 
scria The Economist în 2004 — și nu fără mo-
tiv. Căci în câţiva ani de la apariţie, ediţia în 
limba engleză a acestei cărţi se vânduse deja 
în peste 3 milioane de exemplare. Iar de atunci 
și până în prezent a fost tradusă în 35 de limbi, 
devenind rapid un bestseller în întreaga lume.

Peter Drucker o descria astfel: „Această car-
te, bine scrisă și bazată pe o cercetare atentă, 
dovedește netemeinicia celor mai multe false 
teorii din managementul actual — de la cul-
tul supraomului afl at în poziţia de CEO, până 
la cultul faţă de IT și mania fuziunilor și achizi-
ţiilor. Mediocritatea nu poate deveni compe-

tenţă, dar competenţa se poate transforma în 
excelenţă.“

Excelența în afaceri abordează subiectul: 
De ce anumite companii reușesc saltul de la 
„bun” la

„excelent”, iar altele nu?
Cartea reliefează rezultatele obținute în 5 

ani de către o echipa de cercetare ce a colabo-
rat cu directorii executivi ai diverselor compa-
nii americane și anume: 

Companii excelente  (alese din lista Fortune 
500): Abbott, Circuit City, Fannie Mae, Gillette,

Kimberly-Clark, Kroger, Nucor, Philip Mor-
ris, Pitney Bowes, Walgreens, Wells Fargo. 

Companii de referință: Upjohn, Silo, Great 
Western, Warner-Lambert, Scott Paper, A&D, 

Bethlehem Steel, R.J. Reynolds, Addressogra-
ph, Eckerd, Bank of America.

Companii neviabile: Burroughs, Chrysler, 
Harris, Hasbro, Rubbermaid, Teledyne.

În fi nal numai 11 au îndeplinit criteriile de 
excelență în afaceri.

Această carte nu este una ordinară des-
pre business, această carte nu începe cu o 
teorie ce caută a fi argumentată pe tot par-
cursul ei, ci toată cartea este bazate pe o 
amplă cercetare a mii de companii, în baza 
căreia au fost trase anumite concluzii și noi 
teorii care l-au șocat chiar pe însăși auto-
rul, Jim Collins, cunoscut deja pentru best-
seller-urile sale din domeniul afacerilor, ex. 
«Build to last».

IN MEMORIAM

Viață unei lucrări ”orfane”
cediile în bibliotecile și sălile de lectu-
ră ale unor universități europene.

Setea de cunoaștere, de a pă-
trunde în corelația, în interacțiunea 
științei fi losofi ce cu cea economică, 
îl făcea pe Tudor să descopere multe 
lucruri interesante ce se referă la fi lo-
sofi a economică.

Tudor era perfecționist, avea 
cunoștințe trainice, dar niciodată nu 
considera că era sufi cient. 

Toate aceste calități l-au făcut 
pe soț să „plămădească” această lu-
crare, care, în opinia mea, dar și în 
opinia celora ce au reușit să ia, deja, 
cunoștință de ea, este de o mare va-
loare și care ar putea fi  de un mare fo-
los atât  colegilor săi de breaslă, cât și 
tinerilor studioși pătrunși de spiritul 
fi losofi c.

Noi, familia lui Tudor, ținem să 
aducem  mulțumiri lui Mihai Braga, 
doctor în fi losofi e, care a dus la bun 
sfârșit   lucrul asupra «Filosofi ei eco-
nomice», care îi rămăsese soțului 
să-l facă, cât și mult stimatului aca-

demician, rectorului ASEM, dom-
nului Grigore Belostecinic, pentru 
atitudinea față de durerea noastră, 
pentru susținerea morală, sfaturi,  
încurajarea și  publicarea acestei lu-
crări, în memoria celui care a fost și 
va rămâne Tudor Dumitraș.

Mulțumiri imense aducem tutu-
ror celor care au depus efort pentru 
ca lucrarea să-și facă  apariția , ca 
omagiu lui Tudor, la un an de la ple-
carea sa în nefi ință.

Le mulțumim, de asemenea, Sil-
viei Ghinculov, doctor în economie, 
Directoarea Bibliotecii ASEM, cât și 
membrilor echipei sale, pentru sfa-
turile sale utile, cât și ajutorul acor-
dat în organizarea lansării de carte 
«Filosofi e și economie»,de Tudor 
Dumitraș.

 

Cu multă durere 

și tristețe în sufl et,

soția lui Tudor,

Raisa DUMITRAȘ

„„”Nu oricare 
profesor ar fi  
avut curajul…”

științifi ce, descoperiri și concluzii 
interesante; pentru ca Tudor să fi e, 
acolo, sus, mulțumit, să se bucure de 
munca sa depusă și să se odihneas-
că în liniște.

Nu oricare profesor ar fi  avut cu-
rajul să accepte să facă o astfel de 
cercetare, ce ține atât de domeniul 
fi losofi ei cât și de cel al economiei.

Nu oricine ar fi  avut răbdarea să 
studieze atâtea lucrări științifi ce, atât 
fi losofi ce cât și economice .

Nu oricare profesor ar fi  studi-
at aceste două domenii, fi losofi e și 
economie în câteva limbi (romană, 
rusă, franceză, engleză).

Nu oricare profesor ar fi  avut tăria, 
răbdarea, să-și petreacă, deseori, con-

O
P

IN
IE

Despre OMUL care a considerat scrierea acestei lucrări o datorie
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Manualul „LINGUA  LATINA IURI-

DICA” reprezintă rezultatul unui proces 
îndelungat de elaborare, fundamentat 
pe nenumărate studii și cercetări știin-
ţifi ce de profunzime în domeniul limbii 
latine. Acest demers lexicografi c al lim-
bii latine a fost realizat cu dexteritate și 
perseverenţă de dr., conf. univ.,  Lucia 
Cepraga și dr., conf. univ., Svetlana Bîr-
san, profesoare ce îmbină onestitatea 
cu rigoarea, harul pedagogic cu profe-
sionalismul imperios. În activitatea ști-
inţifi co-didactică pe care o realizează 
distinsele doamne în cadrul catedrei 
„Comunicare economică și didactică” 
de la Academia de Studii Economice 
din Moldova, autoarele, pe lângă pre-
zenta lucrare, au adunat în palmaresul 
propriilor realizări și o serie de publica-
ţii știinţifi ce cu tematici conexe dome-
niilor: istorie, drept, economie, lingvis-
tică et cetera.

În această ordine de idei, subscri-
ind afi rmaţiei enunţate cu secole în 
urmă de către marele poet și publicist 

„LINGUA  LATINA IURIDICA” 
– UN MANUAL  CE FORMEAZĂ PERSONALITĂŢI DOCTE
Daniela Papuc, A.S.E.M., Facultatea 
„Economie generală și drept”, anul III, grupa D -105 
Mihaela Nicorici, A.S.E.M., Facultatea 
„Economie generală și drept”, anul III, grupa D - 101

Mihai Eminescu 
,,Vom face pentru 
limba latină în ţară 
la noi tot ce ne este 
cu putinţă ”, au-
toarele își propun 
promovarea lim-
bii latine, într-un 
mod contrastiv, 
original, precum și 
demonstrarea ne-
cesităţii studierii și, 
mai cu seamă, apli-
cării acesteia atât, 

in grosso modo, cât și, in stricto,  în cele 
mai diverse domenii, printre care:  juris-
prudenţa, fi lologia, istoria, sociologia, de 
ce nu, chiar și economia.

Actualitatea temei investigate este 
determinată de faptul că multe persoa-
ne consideră latina a fi  o limbă moartă. 
Astfel, în opinia autoarelor: ,,cunoaș-
terea limbii latine ajută la înţelegerea 
transformării conceptelor, la sporirea 
inteligenţei, la formarea unor valenţe 
profesionale – umane complexe ”. 

Remarcând faptul că manualul în 
cauză este adresat,  a priori,  studenţilor 
de la facultăţile de drept, iar, a posteriori 
tuturor celor captivaţi de limba latină, 
scopul acestuia este de a iniția tânăra ge-
neraţie cu ,,vocabularul terminologic al 
limbii latine”, mai ales, cel din domeniul 
juridic și de a-i integra în cultura civiliza-
ţiei romane. 

Acest ghid de cunoaștere are o struc-
tură organizată, în temeiul celor 30 de ore 
universitare prevăzute de planul de stu-
diu, în 15 lecţii. Tematica abordată în fi e-

ce lecţie păstrează combinaţia unor date, 
informaţii complete și destul de efi ciente 
pentru a putea fi  puse  în practică. Aces-
te date se regăsesc în compartimentele: 
Facta notabilia, Annotationes, Nomina 

iuris, Sententiae, Plus cognoscĭte. La 
acestea se adaugă o mulţime de ilustraţii 
de la rubricile ,,Scivistine ?/Știai asta ?”, 

,,Pentru cei interesaţi”, ,,Verum an fal-

sum ?/Adevărat sau fals ?”, care sunt, de 
facto, o seamă de curiozităţi și situaţii de 
caz. Astfel, cu ajutorul imaginilor, în speci-
al, în varianta color a manualului,  fi ecare 
cititor va putea facil fi e să ia cunoștinţă 
de corona romana (p. 54-58) sau ves-

timentum Romanorum (p. 52-54, 156), 
conștientizându-le rolul și valoarea, fi e să 
ia atitudine sau să-și expună propria opi-
nie în baza rubricii ,,Verum an falsum ?/

Adevărat sau fals ?”. 
Latina, fi ind un instrument al comu-

nicării știinţifi ce, metaforic spus „ampren-
ta universalităţii”, ne ajută pe noi, viitorii 
juriști, să scăpăm de opacitate în ceea ce 
privește limbajul de specialitate. În acest 
sens, autorii manualului pun la dispoziţia 
discipolilor rubricile:  Nomina iuris, Sen-

tentiae. Or, infl uenţa Dreptului Roman 
și implicit a Limbii Latine asupra lexicu-
lui juridic a fost covârșitoare.  Termenii 
juridici, locuţiunile și adagiile incluse în 
lucrarea de faţă, deţin o foarte mare den-
sitate informaţională, evitîndu-se în acest 
fel recurgerea la perifraze laborioase: Res 

iudicata pro veritate accipitur – „Lucrul 
judecat e acceptat ca exprimând adevă-
rul”,  Testis unus, testis nullus – „Un singur 
martor echivalează cu lipsa de artori”. Dura 
lex, sed lex – „Aspră-i legea, dar e lege�, 

Jus est ars boni et aequi - „Justiția este 
arta binelui și echității�, Nulla poena 
sine lege - „Nicio pedeapsă fără lege�. 
Printre termenii și expresiile latinești uti-
lizate în limbajul juridic,  mai remarcăm 
o seamă de expresii folosite frecvent și 
în limba comună: ad litteram, in abs-

tracto, ab initio, corpus, in fi ne, muta-

tis mutandis, sine qua non, stricto sen-

su, sine die, sui generis, statu in statu, 
quod erat demonstrandum, honoris 

causae etc .
Un alt compartiment din cadrul lec-

ţiilor, Facta notabilia, conţine informaţii 
de cultură generală din domeniul juri-
dic, istoric, iar în Annotationes sunt ex-
puse anumite momente îndrumătoare 
asupra acestora, vorba latinilor Utile et 

dulce miscere – A îmbina utilul cu plă-
cutul. Compartimentul Plus cognoscĭte ! 
include erorile cele mai frecvent utili-
zate în limba română generate de ne-
cunoașterea limbii latinei, respectiv, 
de nesesizarea anumitor semnifi caţii 
în cazul lexemelor de origine latină. De 
asemenea, alături de rubricile enunţa-
te supra, vrem să atenţionăm faptul că 
autoarele se axează pe detalii. Astfel, fi -
ecare lecţie are la bază o anumită temă 
( lecţia este întitulată ), conform căreia 
sunt trasate și obiectivele  acesteia ( ru-
brica Materiae ). De asemenea, fi ecare 
lecţie, excepţie lecţiile de consolidare,  
conţine rubrica Cogitate! /Meditaţi!, 
care oferă oportunitate studenţilor de 
a-și expune  opiniile pe marginea su-
biectelor de refl ecţie. Lecţiile nu sunt 
lipsite nici de compartimentele: Exer-
citiones/ Aplicaţi, care vin să consoli-
deze, să formeze deprinderi în ceea ce 
privește aplicarea,  și  Lectiones/ Lecturi, 
prevăzute, în mod fi resc, cu sarcini și în-
trebări în baza textului. Spre facilitarea 
muncii studentului, vine Glossarium, 
unde regăsim traducerea, eventual co-

mentariul, termenilor noi.
După fi ecare 4 lecţii de predare-în-

văţare urmează și câte o lecţie de con-
solidare, ce propune o autoevaluare, 
vezi Tempta te ipsum/ Testează-te însuţi, 
pentru ca fi ecare student să-și evalue-
ze cunoștinţele acumulate. Iar lecţia a 
15- a, intitulată „Ignorantia non est ar-

gumentum” este destinată consolidării 
celor studiate și  verifi cării nivelului de 
însușire printr-un test sumativ.

Sarcinile propuse de autoare au 
condiţionat utilizarea diverselor meto-
de și procedee, cum ar fi  cele: informa-
tive, practice, meditative, descriptive, 
metode care prezintă interes întru fun-
damentarea aptitudinilor studenţilor 
în materie de limbă latină, cultură și 
civilizaţie romană. Studiul realizat de 
dna dr., conf. univ.,  Cepraga L. și dna 
dr., conf. univ.,  Bîrsan Sv.  reprezintă o 
reală contribuţie la cercetarea termino-
logiei juridice prin intermediul limbii 
latine și care va avea un impact pozitiv 
în formarea și cultivarea personalităţii 
viitorilor specialiști.

În această „mini-enciclopedie a la-
tinei judiciare”, de peste 260 de pagini, 
oricine are dorinţa de a deveni doct/ă 
poate descoperi sau redescoperi un 
stoc de date și informaţii utile. În con-
text, prezentul manual ar fi  bine să se 
regăsească în biblioteca personală a 
fi ecărei persoane cultivate. Or, limba 
latină rămâne a fi  forţa motrice a valo-
rilor general-umane, a istoriei și a edu-
caţiei unei naţiuni în spiritul dezvoltării 
nivelului de cultură al poporului său.

Spunând acestea, vreau să închei 
cu următoarea Sententiae: ,,Homo doc-
tus in se semper divitas habet!”, adică 
,,Omul învăţat totdeauna prezintă prin 
sine o avere”. Așadar, dragi vânători de 
cultură, găsiţi această lucrare, studiaţi 
cu plăcere și nu veţi regreta!

Basarabeanul Dumitru Moldo-
vanu este un binecunoscut profesor 
universitar, care predă studenților de 
la ASE Chișinău - Doctrine economi-
ce și Economie mondială. În ultimul 
timp s-a făcut remarcat cu o extrem 
de interesantă teorie, și anume cea 
a  imaginației creative. Prin aceasta, 
susține - în esență - că valoarea se cre-
ează în creierul omului, care are capa-
citatea să atragă energiile din lumea 
invizibila, necesară pentru manifesta-
rea acestora în lumea materială. În cei 

PERSONALITĂȚI BASARABENE:

Academicianul Dumitru Moldovanu, între imaginația creativă 
și biografi a romanţată a Haiducului Tobultoc 
aproape 40 ani de activitate științifi că 
a publicat peste 150 de lucrări, în 
șapte țări ale lumii, noi amintindu-le 
aici pe cele  mai  importante:  Doctrine 
și economiști celebri  (2011),  Republi-
ca Moldova în capcana globalizării și 
tranziţiei  (2004),  Economia relaţiilor 
externe  (1999) ori manualele  Curs 
de teorie economică  (2006),  Doctrine 
economice  (1994; 1997; 2003) și  Eco-
nomie politică  (2001). Despre prima 
carte menționată, autorul ne spune 
că „E o lucrare care poate servi drept 
manual pentru studenți și pentru toți 
cei care doresc să-și îmbogățească 
ideile despre gândirea și cultura eco-
nomică”. De altfel, în paginile acesteia 
este prezentată și teoria sus-amintită, 
și nu întâmplător a fost nominalizată 
drept „Cartea anului în domeniul eco-
nomiei” (Salonul Internaţional de Car-
te, Ediţia a XX-a, Chișinău, 2011). De-
can al Facultății de Relații Economice 
Internaționale la ASEM (nu mai puțin 

de 11 ani - până în anul 2011), este 
profesor invitat la Universitatea PMF 
din Grenoble, la Universitatea Euro-
peană din Minsk și la Academia de Stu-
dii Economice din București. Membru 
corespondent al Academiei de Științe 
a Republicii Moldova a devenit în anul 
2007, iar pentru activitatea sa remar-
cabilă pe tărâmul științelor economice 
a fost distins cu Premiul „Petre S. Au-
relian” al Academiei Române (2006). 
Însă, ceea ce se cunoaște  mai  puțin 
despre academicianul Dumitru Mol-
dovanu este că are în portofoliu de 
lucru cărți de aventuri pentru copii 
ori despre Deceneu, profetul Daciei. 
De fapt, cel la care ne referim aici este 
chiar membru „plin” al Uniunii Scriito-
rilor din Republica Moldova, cititorii 
apreciindu-i cărțile ieșite sub semnă-
tura Domniei sale, precum  Haiducul 
Tobultoc  (1982; 1989; 2008),  Mihail 
Frunze - fi ul lui Cronos  (1989) sau  Ser-
ghei Lazo (1979). Oprindu-ne doar asu-

pra volumului  Haiducul Tobultoc,  iată 
ce afl ăm (http://www.biblios.ro/edi-
turi/arc-132/BELETRISTICA-carti-co-
lectie/1): „Prima ediţie a acestei cărţi a 
apărut la Editura Cartea Moldoveneas-
că în 1981. Demersul a fost considerat 
nociv sistemului și cartea a fost trimisă 
la  cuţit  (10 mii de exemplare retrase 
de la vânzare - n.ns.). Restructurarea 
gorbaciovistă și noile deschideri 
promovate de ea făceau posibilă o 
nouă reeditare, așa că în 1989 Hai-
ducul Tobultoc era reluată, cu unele 
modifi cări, de aceeași editură. Des-
chiderile erau de fapt modeste între-
deschideri, autorul trebuind să ţină 
cont și atunci de o serie de tabu-uri 
și restricţionări, care funcţionau încă 
la toate nivelurile. Recenta apariţie, 
de la editura ARC, este și prima liberă 
de constrângerile oricărei cenzuri...” 
Explicațiile topirii primei ediții par 
a fi  legate de faptul că eroul cărții a 
dat bătăi de cap celor din Ohranka 

ţaristă (poliția secretă, instaurată în 
Basarabia după 1812). Autorul exa-
gerase în redarea elementului naţio-
nal; probabil „Dacă Tobultoc ar fi  fost 
rus și cartea ar fi  apărut în Rusia, era 
bine. În Moldova nu, pentru că aici 
ţarismul a avut, chipurile, un rol pro-
gresist, a adus lumină și dreptate...” 
(Ludmila Bulat, Confesiunile unui 
editor, http://bibliopolis.hasdeu.md/
index.php?bpa=1356). În orice caz, 
cu toate difi cultățile (asupra cărora 
nu mai insistăm), ceea ce se poate 
reține este că (și) prin munca acade-
micianului Dumitru Moldovanu - de-
pusă pe tărâm științifi c, literar și isto-
ric, generația de azi are posibilitatea 
să înțeleagă  mai  bine problemele 
manifestate de-a lungul vremii în 
spațiul din stânga Prutului. Iar pen-
tru aceasta nu ne rămâne decât să 
ne apropiem de opera Domniei Sale. 

IONEL BOSTAN, Iaşi
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„„”Odată cu 
sărbătorile, 
vine 
sesiunea”

Cu toţii știm că mult așteptatele săr-
bători de iarnă sunt cele mai frumoase 
cadouri ale noului an care se apropie. 
În vraja acestor clipe minunate putem 
simţi aroma proaspătă a portocalelor, iar 
studenţii sunt printre cei mai visători în 
aceste momente. Ce poate fi  mai minu-
nat decât acele zile de iarnă, în care sur-
sa ta de energie este aroma de cafea în 
dimineţile reci sau lemnele ce trosnesc 
în șemineu? Mireasma bradului creează 
o atmosferă nemaipomenită, iar fulgii 
de nea oferă cea mare deosebită pros-
peţime în arsenalul activităţilor noastre! 
Dar să nu uităm că odată cu aceste săr-
bători se apropie și perioada sesiunii de 
iarnă. E un punct decisiv în continuarea 
studiilor noastre ce ne determină viito-
rul profesiei pe care o vom desfășura 
după absolvirea facultăţii.

”Weekend-ul Inovației”  este un 
atelier de lucru, în cadrul căruia 67 de 
elevi din 11 regiuni ale țării s-au adunat 
la Chișinău cu scopul de a analiza nevo-
ile comunităților din care fac parte și a 
propune idei inovative și fezabile pentru 
a le soluționa prin intermediul a trei do-
menii (IT, educație, agricultură). 

Cu ajutorul coordonatorilor de la 
Corpul Păcii în Moldova, a voluntarilor 
JA Moldova și consultanților din cele 

trei domenii, elevii au dezvoltat idei 
inovatoare folosind Business Model 
Canvas, ca și mijloc de testare a idei-
lor antreprenoriale. După identificarea 
celei mai bune soluţii pentru o nevoie 
anume din comunitatea lor, echipele 
au pregătit prezentarea și descrierea 
ideii. Cele mai bune idei ale echipelor 

au fost premiate după cum urmează:
Locul I, echipa din Glodeni cu  ”Bici-

cleta cu energie electrică”,  
Locul II,  echipa din Chișinău cu o 

”Aplicație IT pentru parcări” 
Locul III, echipa din Leova cu o 

”Căruță cu mâncare”  pentru copiii din 
școala de acolo.

”Weekend-ul Inovației”  s-a 
desfășurat la Academia de Studii Eco-
nomice a Moldovei și a fost organizat 

de Junior Achievement Moldova în co-
laborare cu Corpul Păcii în Moldova, BC 
Moldova Agroindbank, Fundația Familia 
Sturza și ASEM. Activitatea s-a înscris în 
șirul de acțiuni destinate Săptămânii 
Mondiale a Antreprenoriatului (GEW).

Camelia LUPAȘCO

Ce este un articol știinţifi c? 

Aceasta era nedumerirea mani-

festată de studenţii-boboci (anu-

lui I) în preajma Simpozionului 

Internaţional al Tinerilor Cercetă-

tori desfășurat în perioada 25-26 

aprilie 2013, în cadrul ASEM. Pro-

blema a devenit obiectiv pentru 

organizarea unui training privind 

„Metodologia elaborării și pre-

zentării unui articol știinţifi c”.

Am preluat ideea și am materi-
alizat-o prin organizarea evenimen-
tului la data de 27 noiembrie 2013, 
sala de conferinţe nr. 104, bl. B cu 
scopul iniţierii tinerilor în vederea 
formării deprinderilor pentru activi-
tatea de cercetare în etapele inter-

mediare ale procesului de studii.
Carolina Ciugureanu-Mihailuţă, 

dr. dr., conf. univ., moderatorul tre-
ning-ului, a expus pașii ce trebuie 
urmaţi în vederea realizării unui ar-
ticol știinţifi c. În primul rând, cel care 
are intenţia de a scrie un articol știin-
ţifi c, trebuie să ţină cont de structura 
acestuia și anume:

- titlu, autori
- rezumat
- introducere
- descrierea contribuţiei proprii
- demonstrarea utilităţii
- concluzii și direcţii de viitor
- bibliografi e
- mulţumiri.
La fel, s-a evidenţiat faptul că 

unele elemente sunt facultative, 

ca mulţumirile și rezumatul, iar în 
procesul elaborării cercetării știinţi-
fi ce introducerea și concluziile sunt 
lăsate pentru partea fi nală a proce-
sului creativ.  De asemenea, s-a spe-
cifi cat condiţiile de fond, condiţiile 
de formă, stilul abordat în scrierea 
unui articol știinţifi c, prezentarea 
acestuia în cadrul unei conferinţe 
și, în mod special, în cadrul  Sim-
pozionului Internaţional al Tinerilor 
Cercetători.

Concomitent, participanţii au 
identifi cat o temă de cercetare in-
dicând obiectul, cititorul căruia se 
adresează articolul știinţifi c și au 
redactat titlul acestuia. Implicarea 
practică a tinerilor a generat un șir 
de controverse.

Se declară pierdut carnetul de student, eliberat pe numele Ciobanu 
Valentina, studentă în anul IV, grupa CON-103, facultatea Contabilitate, 
cu nr. 100574 .

În prag de sărbători

“Nu e important cum sărbătorim, ci 
faptul că ne suntem alături unul altuia”, 
spune Monica Davidescu. Această afi r-
maţie ne duce la gândul că cele mai fru-
moase daruri sunt, până la urmă, cei care 
ne sunt alături mereu – cei dragi. Doar 
cu susţinerea lor, cu mult devotament, 
speranţă, străduinţă și încredere putem 

ajunge în “vârful piramidei” – locul la 
care mulţi râvnesc, însă puţini îl ţintesc, 
de aceea nu trebuie să ne obosim în a 
lectura tot ce e util și practic pentru stu-
diile noastre de la facultate. Chiar și Mir-

cea Eliade, scriitorul român, își punea 
întrebarea: “Lectura este pentru omul 
modern un viciu sau o osândă? Citim ca 
să trecem examenele, să ne informăm 
sau citim din profesiune? Mă gândesc 
însă că lectura ar putea implica și funcţii 
mai nobile, adică mai fi rești.” Ar trebui să 
cugetăm profund cu privire la exame-
nele ce vor urma, fi e cele ale facultăţii 
sau cele ale vieţii însăși, căci prin ele ne 
manifestăm personalitatea noastră și 
ajungem să valorifi căm cele mai ascuţite 
scopuri impuse de noi… 

Examenele din sesiunea de iar-
nă pentru anul I? Mulţi boboci le-ar 
asocia cu niște  capcane care fură din 
timpul costisitor, dar de fapt ele ne 
magnifică prin conţinutul lor de mis-
ter, constituind un important început 
în aprecierea cunoștinţele acumulate 
pe întregul semestru. 

Timpul se scurge imprevizibil, de 
aceea noi, studenţii, trebuie să învăţăm 
a trece peste obstacole cu răbdare și să 
apreciem munca profesorilor, care ne 
ghidează substanţial pe viitoarele trepte 
ale studiilor. Pentru acest motiv impor-
tant ţinem să le mulţumim și să le urăm 
un An Nou plin de momente frumoase 
și de neuitat! 

Iuliana PUȘNEAC,

 anul I, Con 136

ANTREPRENORIAT

Bicicletă cu energie electrică și o căruță 

cu mâncare la ”Weekend-ul Inovației” 

INSTRUIRE

Catedra Drept Public susţine și promovează 

activitatea știinţifi că studenţească

Training-ul a culminat cu înmâ-
narea certifi catelor de participare 
de către șeful Catedrei Drept Pu-
blic, Alexandru Armeanic, care a 
menționat: „Elaborarea unui articol 
știinţifi c vă permite să exersaţi și să 
vă dezvoltaţi abilităţile de a scrie 
lucrări știinţifi ce, inclusiv teza de li-
cenţă”.

„În viziunea mea training-ul 
de astăzi și-a atins obiectivul, 
căci mai întâi de toate a reușit să 
ne motiveze și încurajeze să par-
ticipam activ la conferinţe, sim-
pozioane și concursuri. La fel de 
important este faptul că, în urma 
acestui proces am dobândit noi 
cunoștințe, abilități și aptitudini 
necesare de a scrie un articol 
științific”, a spus Alina Bologan, 
studentă anul III, EGD.

Nucă Mihaela, una dintre par-
ticipante, a ţinut să completeze: 
„Acest eveniment este un imbold 
pentru noi studenţii de a partici-
pa la mai multe activităţi și pentru 
aceasta  ţin să le mulţumesc orga-
nizatorilor, care au depus multă 
străduinţă și sunt dornici de a ne 
promova”.

Cristina FRINEA

Catedra 

Drept Public

„
„

”Elaborarea unui 
articol ştiinţifi c vă 
permite să exersaţi 
şi să vă dezvol-
taţi abilităţile de a 
scrie lucrări ştiin-
ţifi ce, inclusiv teza 
de licenţă”



Curierul Economic16 nr. 14-15 (238-239), 27 noiembrie 2013ANUNŢURI

În atenţia studenţilor 
din anul I

VARSĂŢI AMARUL ... 
SAU 

MIEREA ADUNATĂ 
ÎN PRIMUL SEMESTRU 

LA FACULTATE....

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

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

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

Centrul de Informații Universitare anunță 

concursul Burse de Merit – 2013 pentru 

cei mai buni studenți ai țării, organizat sub 

egida Consiliului Rectorilor din Republica 

Moldova, cu suportul fi nanciar al BC Moldo-

va Agroindbank SA și al Сompaniei Orange 

Moldova.

Cei mai buni studenți si masteranzi vor be-
nefi cia de 50 de burse in valoare de 12000 lei fi -
ecare. Studenții de la ultimul an de studii (ciclul 
I, licența) vor benefi cia de până la 35 de burse, 
iar pentru studenții masteranzi de la primul an 
de studii (ciclul masterat) sunt disponibile până 
la 15 burse.

La concurs pot participa cetățeni și rezidenți 
ai RM, cu vârsta maximă de 30 ani, studenți 
de la ultimul an de studii (cu frecvența la zi, 
ciclul Licență – anul absolvirii 2014), inclusiv 
studenții – masteranzi, de la primul an de studii 
(cu frecvența la zi, care și-au continuat studiile 
de masterat imediat după absolvirea ciclului 
licență), de la toate specialitățile, care își fac 
studiile la una din instituțiile universitare din 
RM, având media notelor pentru toți anii de 
studii nu mai mica de 9 – domeniile științelor 
social-umaniste, 8,5 – domeniile științelor exac-
te, tehnice și medico-biologice și 8 – în cazul 
studenților cu dezabilități și/sau orfani.

Nu sunt eligibili programului Burse de Merit 
– 2013: studenții, care au benefi ciat/ benefi cia-
ză de burse în cadrul altor concursuri, anunțate 
în anul calendaristic 2013; studenții care au ab-
solvit un ciclu licență și/sau masterat și, la mo-
ment, urmează o a doua licență sau un al doilea 

masterat; studenții, care au benefi ciat de burse 
de merit în ediția 2012 a concursului.

Concursul constă din 2 etape de selecție a 
candidaților, în baza dosarelor depuse și a unui 
test de cultura generală. Dosarele admise pen-
tru concurs vor fi  examinate de către Consiliul 
de Experți Independenți.

Informații suplimentare, precum si formula-
rul de aplicare pot fi  găsite pe www.eac.md și 
la sediul Centrului de Informații Universitare din 
str. Puskin 16, tel: (022) 221172, 221167.

Programul Burse de Merit a fost lansat în 
anul 1996 la inițiativa Fundației Soros-Moldo-
va pentru a încuraja performanțele academi-
ce, științifi ce si extracurriculare ale studenților 
din Moldova. Pe parcursul celor șaptesprezece 
ediții ale programului peste 4000 de studenți 
au aplicat acestui concurs, dintre care 1130 
de studenți au benefi ciat de Burse de Merit, 
iar festivitatea de decernare a lor a devenit un 
eveniment remarcabil în viața universitară din 
Moldova.

Ziua Sfântului Ioan 
Gură de Aur, este o zi de-
osebită pentru noi - Hra-
mul Colegiului. Cu  ocazia 
acestei sărbători în cadrul 
Colegiului Naţional de Co-
merţ al A.S.E.M. au fost in-
vitaţi preoţi de la biserica 
Sfântul Arhanghel Mihail 
pentru a sfi nţi cabinetele 
și a ne binecuvânta pe noi 
elevii. La etajele 1 si 3 ale 
blocului D au fost amena-
jate mese cu icoane, colaci, 
candele și lumânări. Catedra „Știinţe umanisti-
ce” a realizat o gazetă de perete cu citate religi-
oase, iar în blocul C a avut loc o slujbă, unde au 
fost invitaţi toţi elevii.

Această sărbătoare este o posibilitate de a 
promova printre studenţi valori spirituale și de 
a dezvolta cultura colegiului în ansamblu.

Olga Cazacu

CONCURS

Burse de Merit 2013 – pentru cei mai buni studenți ai țării
Ediția a  XVIII-ea

Hramul CNC

Colectivul facultății de Contabilitate, 
ASEM,  deplânge trecerea în nefi ință a 
celei ce a fost un bun Coleg și Prieten și 
exprimă sincere condoleanțe Dnei An-
gela Popovici, conferențiar universitar, 
catedra ,,Contabilitate și audit” în legă-
tură cu trecerea în nefi ință a soțului ei,  

IGOR POPOVICI

În aceste momente de adâncă 
tristețe suntem alături de familia îndu-
rerată la despărțirea prea devreme și 
prea nedreaptă a celui ce a fost tată, fi u 
și frate  -  

IGOR POPOVICI 

Dumnezeu să-i odihnească sufl etul 
și să-l așeze în lumea celor drepți!

Colectivul facultății de Contabilitate, ASEM,  
exprimă sincere condoleanțe Dnei Bajerean 
Eudochia, dr., conf., univ., catedra ,,Contabilita-
te și audit”  și familiei îndurerate în legătură cu 
trecerea în nefi ință a cele mai scumpe și dragi 
fi ințe, mamei sale, 

BAJEREAN OLGA

Dumnezeu să-i odihnească sufl etul și să-l 
așeze în lumea celor drepți!

Întreaga noastră compasiune pentru Dna 
Eudochia Bajerean acum când își conduce pe 
ultimul drum pe cea care i-a dat viaţă și i-a fost 
mamă,

OLGA BAJEREAN

Sincere condoleanţe familiei din partea co-
lectivului catedrei „Contabilitate si audit”.

ÎN IMAGINE:  Rectorul ASEM și studenţii  benefi ciari  ai Burselor de Merit 2012
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