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Grigore BELOSTECINIC: 
„ESTE IMPORTANT 
SĂ AI CURAJUL DE 

AŢI ASUMA RISCURI”

PROFESIONIȘTI 
ȘI DEBUTANŢI 

LA CEA DEA IVA EDIŢIE!

20 DE ANI DE LA FONDAREA 
CATEDREI 

„RELAŢII ECONOMICE 
INTERNAŢIONALE„

RETROSPECTIVA 
ASEM  2013 

„PROMOVAREA 
EGALITĂŢII DE ȘANSE 

ÎN EDUCAŢIE 
ŞI CULTURĂ: 

ROLUL 
BIBLIOTECILOR”

Citiţi în ediţie:Citiţi în ediţie:

S-a mai călătorit un an cu ascensiuni și realizări, 
dar și cu multe regrete ale așteptărilor neîmplinite. 
Vine un altul, cu semne mult mai promițătoare, care se 
întrezărește în verdele abundent al semănăturilor de 
grâu de toamnă bine înfrățite și afl ate sub albul ima-
culat al zăpezilor, prin speranțele europene ale mol-
dovenilor, încolțite la Vilnius, prin năzuințele noastre 
la studii, cercetare și performanțe în această țară, a 
noastră, cu tineri creativi, inovativi, o școală superi-
oară angajată în viitor și o economie competitivă ca 
reacție la provocări.

În acest context adresez sincere și calde felicitări 
cu prilejul Anului Nou și sărbătorilor de iarnă, urări 
de sănătate și viață bună, colegilor noști de la toate ca-
tedrele, profesorilor, colaboratorilor, dar și studenților 
de la toate facultățile, masteranzilor și absolvenților 
ASEM.

Vă doresc pace, sănătate, bună înțelegere și încre-
dere în ziua de mâine, în puterea noastră a tuturor de 
a schimba lucrurile în bine, pentru a avea un trai bo-
gat într-o țară mai sigură și mai prosperă, locuri de 
muncă în condiții respectabile, apreciere a meritelor și 
valorifi care a investițiilor în cunoștințe.

E la fel de important să aveți stimă, respect și 
înțelegere în colectivele unde activați, bucurii și bu-
năstare în familii și împăcare, liniște în sufl ete.

La Mulți Ani!La Mulți Ani!
Grigore BELOSTECINIC,Grigore BELOSTECINIC,

Rector al ASEM,Rector al ASEM,
 academician academician

La mulţi ani, cu toate bune!

Mai mulţi angajatori au fost prezenţi joi, pe 12 decembrie  la o 

întâlnire a conducerii ASEM cu reprezentanţii mediului de afaceri, 

într-o dezbatere ce a avut drept scop dezvoltarea de strategii comu-

ne pentru creșterea gradului de angajabilitate al absolvenţilor cu 

studii superioare. Evenimentul a dat start unui ciclu de consultări în-

tre ASEM și angajatori la acest subiect „sensibil”, spun organizatorii 

în persoana doamnei Ala Cotelnic, prorector ASEM și Oxana Savciuc, 

șef-catedră Marketing.

Mediul universitar mai are nevoie încă de multe schimbări, astfel încât ab-
solvenţii să poată corespunde cerinţelor de pe piaţa muncii. S-au făcut câţiva 
pași, dar se mai cer schimbări atât la metodologiile de predare, cât și la cele 
de practică. Cel puţin asta au punctat reprezentanţii companiilor Moldcell, 
StarNet, Bucuria, Vitanta, Pro Credit Bank ș.a.  Tonul dezbaterilor a fost dat de 
către directoarea Departamentului  Resurse Umane de la Moldcell, Svetlana 
Bodaci,  care a ţinut să precizeze că, pentru a fi  cât mai aproape de cerinţele 
angajatorilor studenţii trebuie să participe la diverse workshopuri.

Detalii în pag 2

Ce își doresc angajatorii 
de la absolvenţi și universităţi? 

A fost tema unui seminar organi-
zat pe 30 noiembrie la ASEM, în co-
laborare cu Asociația Moldo-Italiană 
de Logistică și Asociația ELMED – Eu-
ropean Logistics Mediterranean.

În cadrul seminarului au fost 
prezentate tehnologii moderne de 
retail marketing și experiențe con-
crete din domeniu, menită să ”cuce-
rească clientul și să sporească avan-
tajul competitiv al întreprinderii”.

Experți de marcă internațională 

în retail marketing, care au realizat 
proiecte retail și depozite automati-
zate în multe țări din Europa,  au de-
monstrat cazuri practice de succes, 
fi ind dispuși să răspundă întrebărilor 
referitoare la experiențe de activita-
te în sectorul real.

Evenimentul a întrunit cca 40 de 
participanți: studenți, oameni de 
afaceri, responsabili din cadrul de-
partamentelor logistică și marketing 
de la întreprinderi din RM.

Colind studențesc
Aho! Aho! Şi-urări de bine
Drag ASEM, doar pentru tine!
Să-ţi aducă Noul An
Fericire – un noian,
Să fi i mândru de studenţi,
Să nu îi laşi repetenţi!
La fi nal de sesiune
Să culegi doar note bune,
Iar în brazdele gândirii
Să semeni doar fericire.
Să-mpleteşti din mii de iţe
Dor de carte, cunoştinţe.
Profesorii să-ţi trăiască,
Grijile să-i ocolească,
Bucurii şi sănătate,
Să aveţi succese-n toate.
Un 2014 de neuitat!
V-au urat și Semănat, 
Cu drag, al dvs.  SENAT
(Studenţesc)

Depozit și picking automat 
în comerțul cu amănuntul

Să devenim împreună mai buni!Să devenim împreună mai buni!
Prin obiectivele pe care şi le-a 
propus, Senatul Studenţesc al ASEM 
urmăreşte dezvoltarea noilor abilităţi 
în rândul membrilor structurii studenţeşti.
Pentru anul următor, ne dorim 
să continuam implementarea de noi 
activităţi, care să atingă tematici 
intrigante, să aducă invitaţi interesanţi, 
care să ne ajute să devenim 
împreună mai buni.
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Mai mulţi angajatori au fost pre-
zenţi joi, pe 12 decembrie  la o întâl-
nire a administraţiei ASEM cu repre-
zentanţii mediului de afaceri, într-o 
dezbatere ce a avut drept scop dez-
voltarea de strategii comune pentru 
creșterea gradului de angajabilitate 
al absolvenţilor cu studii superioare. 
Evenimentul a dat start unui ciclu de 
consultări între ASEM și angajatori 
la acest subiect „sensibil”, spun or-
ganizatorii în persoana doamnei Ala 
Cotelnic, prorector ASEM și Oxana Sa-
vciuc, șef-catedră Marketing.

Mediul universitar mai are nevoie 
încă de multe schimbări, astfel încât 
absolvenţii să poată corespunde cerin-
ţelor de pe piaţa muncii. S-au făcut câţi-
va pași, dar se mai cer schimbări atât la 
metodologiile de predare, cât și la cele 
de practică. Cel puţin asta au punctat 
reprezentanţii companiilor Moldcell, 
StarNet, Bucuria, Vitanta, Pro Credit 
Bank ș.a.  Tonul dezbaterilor a fost dat 
de către directoarea Departamentului  
Resurse Umane de la Moldcell, Svetla-
na Bodaci,  care a ţinut să precizeze că, 
pentru a fi  cât mai aproape de cerin-
ţele angajatorilor studenţii trebuie să 
participe la diverse workshopuri. „Noi 
am încercat să-i aducem pe profesio-
niști, directori de departamente de la 
Moldcell în faţa studenţilor ASEM prin 
intermediul workshopurilor tematice, 
în cadrul proiectului “Viitorul tău în-
cepe astăzi” și acestea vor continua, 
pentru a elimina diferenţele între ceea 
ce își dorește un angajator și ceea ce 
știe un student. Câte un specialist vine 
într-o zi anumită la Academie  pentru a 
face cunoscute metodologiile de lucru 
specifi ce companiei, pe care studenţii 
nu le cunosc “, a declarat reprezentanta 
fi rmei Moldcell. Aceasta a amintit și de 
proiectul “Bursa Moldcell”, prin inter-
mediul căreia compania selecta în bază 
de concurs tineri creativi și inovativi de 
la diferite instituţii de învăţământ supe-
rior din ţară: “Timp de 8 ani am derulat 
acest proiect, oferind burse în valoare 
de peste 100 dolari lunar timp de 8 luni 
studenţilor învingători, pentru a-i fi de-
liza oarecum. Aveţi studenţi buni, cla-
sând universitatea dvs pe primele trei 
locuri în rândul celor a căror tineri ne-ar 
plăcea să-i avem ca angajaţi. Din păca-
te tinerii foarte  buni pleacă.” Svetlana 
Bodaci a menţionat că principalul cri-
teriu de selectare a resurselor umane 
la Moldcell rămân competenţele și cu-
noștinţele generale care se detectea-
ză la interviul de angajare. „Dar ar mai 
fi  ceva: creativitatea și inovativitatea, 
calitățile care ne conving pe parcurs și 
sunt criteriu de ascensiune în carieră.” 

CÂTE UN LABORATOR 

LA FIECARE CATEDRĂ
Pe de altă parte, Ecaterina Cechina 

este director fi nanciar la fabrica „Bucuria”, 
dar și lector la ASEM, de unde, recunoaș-
te că are șansa să aleagă angajaţi foarte 
buni de pe băncile facultăţii. Ba mai mult, 
și prietenii apelează la ea atunci când 
sunt în căutare de tineri care să vrea să 
lucreze: „Niciodată nu am angajat, folo-
sind ca principiu notele din diplomă. Cel 
cu media peste 7,5 operează deja cu ter-
minologia economică”. Doamna Cechi-

na crede că programele de studii sunt 
bune, din punct de vedere teoretic. Ceea 
ce lipsește este practica:  ”Știm noi care 
este atitudinea față de practică, atât a 
studenților, cât și al potențialului angaja-
tor. Este nevoie ca studenţii să fi e învăţaţi 
să lucreze cu plăcere, să nu vadă practica 
sau lucrarea de licenţă ca pe o obligaţie 
sau un stres de care trebuie să scape. Iar 
acest lucru ar fi  mai interesant și atractiv, 
dacă pe lângă fi ecare catedră ar exista 
laboratoare specializate, cu obligativita-
tea fi ecărui student de a trece prin ele.”  
Într-un cuvânt, studenții trebuie să ope-
reze cu acte, formulare, rapoarte pe care 
le vor întâlni, angajați fi ind. Iar pentru ca 
aceasta să se întâmple, întreprinderile ar 
face bine să le scoată ștampila ”secret” și 
să  accepte ca, copiile lor să fi e preluate  
pentru orele de curs. 

Importantă e și  legătura profesori-
lor din aula universitară și realitatea de 
la întreprindere. Bine, ”Ați fi  dispuși să 
asigurați profesorilor - stagieri la între-
prinderile dvs?” – i-a întrebat rectorul 
ASEM pe reprezentanții companiilor. 
Or, universitatea, dar și studenții ar 
vrea să nu mai audă la angajare: ”acum 
uită tot ce ai învățat la facultate și fă ce 
îți spunem noi.” Pe de altă parte, fi ind 
puține cazurile în care profesioniștii cu 
experiență în afaceri sunt antrenați în 
procesul de studii, profesorul e cel în-
demnat să se echipeze cu studii de caz 
din sectorul real, actuale și în pas cu pro-
gresul tehnico-științifi c. 

Și aici a intervenit  reprezentanta 
Moldcell: ”La universitățile de peste 

hotare, studenții au de citit cel puțin o 
carte, din scoarță în scoarță timp de o 
săptămână. Apoi să abordeze temele cu 
profesorul.” Dar, un bun profesor trebuie 
să fi  citit și el tot ce ține de specialitatea 
pe care o pune în valoare, dar să și să fi  
activat în domeniu. Altfel, ești penalizat, 
de sistem, dar și de studenții, care dese-
ori nu mai acceptă ”exemple din seco-
lul trecut”, irelevante  la tema studiată. 
Totodată, angajatorii au solicitat reali-
zarea unui centru de recomandare pro-
fesională a tinerilor bine pregătiţi., dar 
și specializări ”înguste” „Ar fi  nevoie de 
un centru de recomandare profesională 
pentru că avem  nevoie să angajăm stu-
denţi bine pregătiţi. Și atunci ar fi  direc-
ţionaţi spre companii exact cei care au 
abilităţile solicitate de fi rme“, a subliniat 
reprezentanul Vitanta la prima întâlnire 
cu administrația ASEM. Acesta a ținut 
să menționeze: ”Anual suntem dispuși 
să asigurăm stagiere pentru cca 40 de 
studenți. Dar ei trebuie să știe ce vor. Ex-
presia: ”Spuneți-mi ce să fac și unde să 
merg ca să ajung manager?”, ne amuză, 
dar denotă și aceasta un scop.  La mo-
ment căutăm cu disperare un marketo-
log specializat în trade marketing”.

Potrivit organizatorilor, discuțiile cu 
angajatorii vor continua, iar în fi nal va 
fi  realizat un raport și elaborată o stra-
tegie de modifi care, inclusiv a curriculei 
universitare în scopul facilitării angajării 
absolvenților ASEM. 

Liuba LUPAȘCO

ACTIVITATEA ASEM
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Tradițional la fi nele fi ecărui an facem bilanțul cu scopul de a trece în 
revistă realizările avute și de a face noi planuri. Pentru facultatea Contabi-
litate întocmirea bilanțului este o activitate cotidiană în care întotdeauna 
am avut ce trece în activ.

Anul 2013 nu a fost unul ușor pentru facultatea Contabilitate, deoarece 
a debutat cu o pierdere irecuperabilă a doctorului în economie, conferențiar 

universitar, șef catedră Analiza activității economico-fi nanciare dna NATALIA 
PRODAN, plecată în lumea celor drepți mult prea devreme. Realizările facultății 
Contabilitate din Anul 2013 le dedicăm memoriei dnei NATALIA PRODAN – un 
OM de excepție, care va rămâne mereu în inimile noastre.

Printre cele mai importante evenimente găzduite de facultatea Contabilitate în 
Anul 2013 reamintim:
Conferința științifi că internațională cu tematica ,,Contabilitatea și auditul în 

contextul integrării economice europene: progrese și așteptări”, desfășurată la 05 
aprilie 2013;
Conferința internațională cu genericul ,,Dezvoltarea durabilă a profesiei în 

domeniul contabilității și auditului: aplicarea celor mai bune practici în modernizarea 
programelor universitare prin intermediul cooperării și parteneriatului cu țările-
membre ale Uniunii Europene”, organizată cu suportul fi nanciar al Centrului pentru 
Reforma în domeniul Raportării Financiare al Băncii Mondiale, 26 septembrie 2013. 
Prezentările și discuțiile în cadrul conferinței au avut ca puncte de reper îmbunătățirea 
educației universitară în domeniul contabilității și auditului cu preluarea celor mai 
bune practici europene. Acest eveniment a clădit încă o cărămidă în drumul nostru 
clar prestabilit de a deveni prima facultate de Contabilitate din Republica Moldova 
acreditată de Asociația Contabililor Experți Certifi cați din Marea Britanie (ACCA) ;
Profesorii facultății Contabilitate, și anume Alexandru Nederiță, Viorel 

Țurcanu, Vasile Bucur, Pavel Tostogan, Natalia Zlatina, Ludmila Grabarovschi, 
Anatolie Graur, Eudochia Bajerean, Ecaterina Cechina, Valentina Paladi, Natalia 
Țiriulnicov, Iuliana Țigulschi,  Maria Ratcov, Stela Caraman au participat la 
elaborarea Noilor Standarde Naționale de Contabilitate, stând la baza Reformei 
Contabilității în Republica Moldova.

Ce ne dorim cel mai mult pentru Anul 2014 este să ne regăsim sănătoși cu 
toții pentru că avem planuri mărețe și potențialul necesar pentru a face lucruri 
frumoase.

La Mulți Ani și Sărbători Fericite! 
Valentina PALADI, 

 Decanul Facultății Contabilitate

Tradițio
revistă real
litate întoc
am avut ce

Clipe contabilizate pozitiv 
în bilanţul anilor să fi e!

FELICITĂRI

A mai trecut un an. Bifăm ultimele zile din calendar și îl așteptăm 
pe următorul. E unul dintre acele momente în care privim simultan și 
înainte si în urmă. Anul Nou este un moment potrivit pentru refl ecție.  
Este momentul în care mulți dintre noi își evaluează realizările și își 
fac planuri pentru anul ce vine. Pentru mine, dar cred că și pentru mul-

te alte persoane, a fost un an cu bune și rele. Citisem undeva că, dacă 
amintirile unui an nu îți aduc lacrimi în ochi, fi e de bucurie, fi e de tristețe, este 
un an pierdut. Se zice, că lacrimile demonstrează intensitatea a ceea ce am trăit. 
Pentru mine a fost un an intens. Au fost momente frumoase, care, atunci când 
îți amintești de ele, trezesc lacrimi de bucurie, dar au fost și unele încercări mai 
grele. Până la urmă, importanța realizărilor fi ecăruia dintre noi e subiectivă și 
raportată la valorile personale, la principiile de viață. În acest sens, consider, că 
am avut parte de un an deosebit, realizările în muncă fi ind apreciate prin ordinul 
”Gloria muncii”. Vreau să aduc sincere mulțumiri întregului colectiv al ASEM, 
căci de una singură nu poți realiza astfel de lucruri. Am avut parte de studenți 
buni, dornici de a–și potoli setea de cunoștințe. De fi ecare dată simt o deosebită 
plăcere să lucrez cu ei. Am parte de colegi înțelegători, harnici, prietenoși,  am 
parte de o familie sănătoasă. Cred că sunt sufi ciente pentru a mulțumi anului care 
abia așteaptă să plece.

Însă nu putem trăi din amintiri. Trebuie sa privim și înainte. Să învățăm din 
momentele grele sau triste, și să dăm culoare altora, pe care le vrem fericite.

Ce mi-aș dori pentru anul viitor? Cu toții ne dorim un nou început, fără “po-
veri”, cum ar fi , obiceiuri proaste, sănătate precară, certuri. Aceasta mi-o doresc 
și eu.  Să învăț să mă bucur de orice: de razele soarelui, de frumusețea fl orilor 
și a unui zâmbet, de adierea vântului, de sclipirea zăpezii, de bucuria oamenilor. 

Să avem acest prilej! 
Să avem parte de prezența celor ce ne   înconjoară! 
Să avem sănătate!
Vreau să doresc tuturor un An Nou plin de fericire și liniște sufl etească.  
2014 să Vă aducă speranța unui nou început, energia necesară pentru a Vă 

împlini toate obiectivele, înțelepciunea de a aprecia fi ecare zi petrecută, fi ecare 
clipă!

Ala COTELNIC,
 Prim-prorector cu activitate didactică

A mai 
pe următor
înainte si î
Este mom
f l i

Să împărţim din bucuria 
clipelor trăite intens!

FELICITĂRI Ce își doresc angajatorii 
de la absolvenţi și universităţi? „ „Viitorii studenţi 

sunt interesaţi de 
prestigiul univer-
sităţii, angajatorii 
-  de ce se învaţă 
la universitate
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În cadrul Săptămînii Mondiale a Antrepre-

noriatului, dar și după parafarea acordului de la 

Vilnius, a sporit interesul pentru tot ce înseam-

nă idei de afaceri, strategii economice, integra-

re, studii în domeniu și în mod special – faţă de 

instituţiile care își asumă responsabilitatea de a 

oferi ţării o generaţie de tineri creativi și inven-

tivi, capabili să asigure creșterea economică. 

Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic, a oferit 

mai multe interviuri mass-mediei noastre, iar 

noi am preluat unele întrebări ale jurnaliștilor 

și răspunsuri ale dlui rector la probleme care 

s-ar putea să vă intereseze.  Temele sunt mereu 

actuale: cât de pregătiţi pentru viaţa reală sunt 

studenţii de azi, ce îi împiedică să-și manifeste 

talentul antreprenorial și cum ar putea între-

prinzătorii să participe la procesul educaţional. 

- Astăzi se vorbește mult despre necores-

punderea nivelului de pregătire al absolvenţilor 

universităţilor din Moldova cu necesităţile eco-

nomiei reale. În ce constă problema? Ce-ar trebui 

pentru ca absolvenţii universităţilor să-și poată 

găsi un loc de muncă conform specialităţii? 

-Această problemă există, într-adevăr. Însă nu 
știm ce este primar și ce secundar, ca în povestea 
cu oul și găina. Se vehiculează că e de vină calita-
tea educaţiei, că studenţii nu sunt gata să lucreze 
în sectorul real. Totodată, constatăm că pentru 
absolvenţi nu există sufi ciente locuri de mun-
că, iar remunerarea nu le permite să își asigure 
un trai decent. Sunt oare universităţile de vină că 
lipsa locurilor de muncă în ţară nu constituie o 
motivaţie pentru ca studenţii să aibă o atitudine 
mai serioasă faţă de studii? Deși, în universităţile 
noastre învaţă mulţi studenţi talentaţi și conști-
incioși, care, sunt convins, că se vor putea realiza. 
Cred că dezvoltarea economiei și calitatea studiilor 
trebuie examinate în complex.  Din păcate, noi nu 
înregistrăm un salt al activităţii antreprenoriale. Ti-
nerii se tem să-și asume riscuri, să iniţieze afaceri. 
Iar acest lucru este foarte important:   să mergi la 
risc fără frica unui eventual faliment. Deoarece în-
treprinzătorii din toată lumea riscă. Aceasta este re-
alitatea și trebuie să fi m pregătiţi. Acest fapt trebuie 
să devină o parte a culturii noastre antreprenoriale.

Trebuie să începem din familie, cu educaţia 
preșcolară și cea școlară. Noi demult cerem ca eco-
nomia să devină obiect obligatoriu în școli. Aceasta 
nu înseamnă că toţi absolvenţii școlilor trebuie să 
devină întreprinzători. Dar prezenţa unui aseme-
nea obiect obligatoriu ca „Economia aplicată” în 
învăţământul preuniversitar va contribui la dezvol-
tarea culturii antreprenoriale, va pregăti mai mulţi 
oameni pentru a-și putea deschide o afacere. Or, 
multe afaceri din lume au apărut datorită unei ini-
ţiative, unui joc al unor oameni obișnuiţi, care nu 
s-au temut să riște.

- Poate e timpul de a reglementa educaţia  în 

funcţie de necesităţile economiei reale de for-

ţă de muncă? Cum stabilește instituţia Dvs. cîţi 

specialiști trebuie instruiţi în acest an la o speci-

alitate sau alta? 

- Nu cred că trebuie să ne întoarcem la planifi ca-
rea dură din trecutul sovietic.  Aceasta era necesară 
într-o economie închisă, care are alte priorităţi. Iar 
acum, cînd activitatea economică, piaţa muncii a 
fost liberalizată, nu numai în Moldova, dar în toată 
lumea, este imposibil să estimezi strict doar necesi-
tăţile pentru ţara noastră. Situaţia se schimbă me-
reu – o afacere mare poate schimba radical situaţia 
pe piaţa muncii din întreaga ţară. Noi trebuie să dis-
punem de mobilitate, de capacitatea de adaptare. 

Dacă e să ne referim la reglementarea număru-
lui de specialiști, atunci această activitate trebuie 
începută din timp. Potenţialii candidați trebuie in-
formaţi despre faptul ce domenii vor fi  dezvoltate 

Grigore Belostecinic: „Este important 
să ai curajul de a-ți asuma riscuri”

în Moldova, de ce specialiști va fi  nevoie în viitor, 
pentru a-i orienta corect. Lipsa unei asemenea in-
formaţii de bază conduce la faptul că unele speciali-
tăţi sunt suprasolicitate, iar altele sunt neacoperite. 

În ultimii 10 ani se vorbea despre faptul că în 
ţară există un defi cit de pedagogi, iar universităţile 
pregătesc foarte mulţi economiști și juriști. Am direc-
ţionat toate eforturile și fi nanţele pentru pregătirea 
cadrelor pedagogice. În consecinţă, astăzi deja avem 
profesori șomeri. De exemplu, anul trecut am avut 
trei mii de tineri pedagogi. De la potenţialii angaja-
tori au fost 700 de cereri și doar 500 de persoane au 
fost angajate conform acestor cereri, iar restul 2,5 mii 
de absolvenţi și-au căutat de lucru în alte domenii.

În acest sens, specialităţile economice sunt mai 
atractiv pentru că oferă mai multe oportunităţi de 
angajare a absolvenţilor. Apropo, nu întotdeauna 
cei care absolvesc facultăţi economice devin busi-
nessmeni, poate din cauza că ei știu mai multe și 
cedează în faţa riscurilor. Iar cei care nu au cunoș-
tinţe în domeniu, merg deschis, nu se tem de nimic, 
pentru că nu știu ce îi așteaptă.

- Poate că nici nu trebuie să învăţăm? 

- Ba trebuie.

Totodată, în ultimii 5-6 ani, numărul studenţilor 
la facultăţile economice din Republica Moldova s-a 
redus cu 40%, iar la alte specialităţi s-a majorat. Dar 
s-a redus și numărul total de studenţi,  de la 120 de 
mii la 102,5 mii. Statisticile nu-s deloc îmbucurătoa-
re. Numărul lor va scădea continuu și asta trebuie 
să ne îngrijoreze.  

-  Care sunt cauzele? 

-  În primul rând, la noi se formează o atitudine 
negativă faţă de universităţile din ţară, chipurile, 
toţi profesorii sunt corupţi, nu pregătesc ceea ce 
trebuie, nu se dezvoltă. Aceasta nu corespunde 
realităţii. În ultimii ani noi am făcut un pas mare în 
dezvoltarea ASEM-lui. În al doilea rând, situaţia de-
mografi că din ţară e catastrofală. Și apoi, deschide-

rea pieţei educaţionale: tot mai mulţi tineri pleacă 
la studii peste hotare. Numai România oferă 5 mii 
de locuri pentru copiii noștri. Aceasta este o proble-
mă mare, pentru că noi am putea rămâne fără uni-
versităţi, ţinând cont de faptul că fi nanţarea de stat 
a sistemului de învăţământ este efectuată în funcţie 
de numărul studenţilor.

- Există oare o soluţie pentru exodul celor 

mai buni studenţi peste hotare? 

- Nu cred că trebuie limitat accesul la studiile 
peste hotare. Dar nici nu trebuie stimulat artifi cial.

- În unele ţări exsovietice se vorbește deja că 

procesul de la Bologna este în detrimentul uni-

versităţilor naţionale, care rămân fără studenţi. 

Ce credeţi despre aceasta? 

- Procesul de la Bologna este o schimbare ne-
cesară în învăţământul european. El este îndreptat 
spre sporirea competitivităţii sistemului european 
de învăţămînt, faţă de cel american.

- Dar cum se reduce nivelul nostru de com-

petitivitate?   

- Procesul de la Bologna prevede mobilitatea 
studenţilor, dar nu plecarea lor. Aceasta presupune 
transferul dintr-o universitate locală în una de peste 
hotare pe un an-doi, apoi revenirea în instituţia din 
ţară, unde studentul își fi nalizează studiile.

-  Mulţi studenţi nu se mai întorc? 

- Noi nu mai suntem în stare să oprim acest pro-
ces. Nu depinde de noi. Deoarece dacă studentul 
vrea, el oricum va pleca.

- În instituţia Dvs. pot fi  obţinute aceleași 

specialităţi în fi ecare an sau le adaptaţi conform 

cerinţelor economiei? 

- Ne străduim să nu schimbăm portofoliul de 
specialităţi. Acum noi avem mai multe specialităţi 
legate de tehnologiile informaţionale: informati-
ca aplicată, economia cibernetică, securitatea in-
formaţională etc. Deja al doilea an noi dezvoltăm 
specialitatea „Tehnologia și managementul în ali-
mentaţia publică”, deoarece nu avem concurenţă 
pe această piaţă educaţională. Investim foarte mult 
în acest domeniu și cred că, începînd cu anul viitor, 
despre aceasta vor ști mai mulţi. Astfel, noi dorim să 
reducem dependenţa de specialităţile pur econo-
mice, pentru care, probabil, cererea va scădea.

Dacă revenim la problema pieţei muncii, 
atunci, din păcate, în Moldova nu există o piaţă 
clar structurată. Noi nu știm cu ce nivel de studii, 
la ce funcţii se poate aspira. În special, mulţi anga-
jatori se plâng pe calitatea pregătirii tinerilor spe-
cialiști, care lasă de dorit. Însă trebuie de înţeles 
că deseori ei angajează la lucru specialiști după 
fi nalizarea primului ciclu de studii în funcţiile care 
necesită studii universitare complete, adică licen-
ţă plus masterat. 

- Problema este că noi nu știm ce prezintă 

sistemul nostru de învăţămînt și ce putem aș-

tepta de la el. Ce să facem?  

- Angajatorii trebuie să discute deschis aceste 
probleme cu mediul universitar. Deoarece ei, de re-
gulă, ne critică, dar nu ne spun ce trebuie să schim-
băm și ce să facem. 

-   Aveţi un sistem de colaborare cu între-

prinzătorii? Câte întreprinderi sunt implicate în 

aceste relaţii? 

- Avem probleme cu organizarea orelor de 
practică pentru studenţi. În mare parte, angajatorii 
refuză să colaboreze. Ei spun că acest fapt nu este 
în interesul lor. Dar dacă sunt de acord, atunci văd 
în prezenţa studenţilor la întreprindere o problemă 
suplimentară, dar nu o posibilitate de selectare a 
celor mai buni. Sunt însă și excepţii, evident. Recent 
am semnat  un contract cu Inspectoratul Fiscal Prin-
cipal de Stat, care prevede nu doar practica studen-
ţilor, dar și stagiul profesorilor. 

La ultima ședinţă a senatului am adoptat o de-
cizie foarte corectă:  

De asemenea, avem contracte de stagiu al stu-
denţilor la unele bănci comerciale, la întreprinderi 
industriale. Cu semnarea acestor contracte se ocu-
pă o subdiviziune specială a ASEM, care se numește 
Departamentul relaţii cu agenţii economici și anga-
jarea absolvenţilor.

Acum am lansat o serie de mese rotunde, în ca-
drul cărora, împreună cu angajatorii, vorbim despre 
corespunderea curriculei noastre cu cerinţele rea-
le ale patronilor. La fi ecare trei luni vom avea câte 
două mese rotunde. Noi dorim să-i întrebăm des-
chis pe angajatori ce le lipsește absolvenţilor noștri.

Apropo, în toată lumea, tinerii specialiști trec 
printr-un proces de adaptare după fi nalizarea studi-
ilor, timp de trei-patru luni. Deoarece noi îi învăţăm 
pe studenţi să obţină cunoștinţe, să înveţe toată via-
ţa, dar nu ne putem adapta la o anumită întreprinde-
re. Angajatorii trebuie să-și ia o anumită responsabi-
litate – pregătirea tinerilor specialiști după angajare.

- Statul trebuie să stimuleze întreprinderile 

să colaboreze cu sistemul de învăţământ? Sun-

teţi membru al Consiliului economic pe lângă 

guvern. Aveţi posibilitatea să înaintaţi o aseme-

nea iniţiativă.

- Eu pledez pentru adoptarea unei decizii ce i-ar 
obliga pe angajatori să primească studenţii la prac-
tică. Deoarece întreprinderile deja se confruntă cu 
problema lipsei de cadre și ele trebuie să simtă ne-
cesitatea de a colabora cu universităţile. În timpul 
practicii ei vor avea posibilitatea să-i aleagă pe cei 
mai buni studenţi. Apropo, noi am înaintat cândva 
iniţiativa să fi e interzisă, considerată discriminato-
rie  solicitarea experienței de muncă în anunţurile 
de angajare. Cum pot avea absolvenţii doi ani de 
experienţă de muncă? 

- Poate are sens să trimitem studenţii la prac-

tică în sate, unde pot acumula experienţă? 

- Nu cred că este actual astăzi. Cu atât mai mult cu 
cât majoritatea studenţilor noștri deja sunt angajaţi. 
Conform unui studiu realizat anul acesta în universi-
tăţile din Moldova, 25% dintre studenţii Academiei 
de Studii Economice, la fi nalizarea studiilor, deja erau 
angajaţi. Ceilalți tot ar fi  vrut, însă ei aspiră la locuri 
de muncă mai bine plătite. De exemplu, încercăm să 
găsim cinci studenţi care ar lucra în cantina noastră 
și nu putem. Este o mare problemă: studenţii nu vor 
să-și facă carieră treptat, ei vor să obţină totul dintr-
odată – un post înalt și un salariu mare. Absolvenţii 
noștri se orientează spre un început de carieră cu un 
salariu de cinci mii de lei, adică de două ori mai mult 
decât salariul mediu pe economie. De aceea, dese-
ori, după terminarea studiilor, absolvenţii își aleg un 
loc de muncă care nu corespunde specialității lor.

- Există o pregătire specială a studenţilor 

înainte de a începe lucrul ? 

- Sunt foarte multe traininguri organizate, dar și 
obiecte speciale privind piaţa muncii  - la toate speci-
alităţile. La noi vin absolvenţii de succes, în cadrul în-
tâlnirilor cu studenţii ei explică cum are loc procesul 
de angajare, cum să poarte negocieri cu potenţialul 
angajator. E nevoie doar de o motivaţie puternică.

A dialogat: Irina ASTAHOVA, 
noi.md

„ „Fiecare profesor tre-
buie să facă, cel puţin 
o dată la cinci ani, un 
stagiu în sectorul real 
al economiei şi să par-
ticipe la cel puţin două 
traininguri

„
„

Cred că dacă persoana 
are calităţi antrepre-
noriale înnăscute, va 
face business şi cu 
studii, şi fără. Studiile, 
însă, vor ajuta s-o facă 
mai corect şi cu econo-
mie de timp din contul 
erorilor.  
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Profesioniști și Debutanți 
la cea de-a IV-a ediție!

Tradiţional la fi nele anului sunt făcute totalurile și sta-
bilite obiectivele pe anul viitor. Pentru noi, cei de la Fa-
cultatea Business și Administrarea Afacerilor (BAA), anul 

2013 a fost un an bun și productiv. Continuăm să fi m una 
din cele mai prestigioase și mai mari facultăţi atât din ASEM, 

cât și din spaţiul universitar economic din Republica Mol-
dova. Poziţia de lider se datorează profesionalismului profe-
sorilor, cunoștinţelor și competenţelor obţinute de studenţii 

și absolvenţii noștri. 
În prezent la facultate își fac studiile la 7 specialităţi peste 

4000 de studenţi la învăţământul de zi și frecvenţă redusă, iar la cele 5 
catedre  activează peste 85 de profesori. 

Pentru a răspunde provocărilor unei societăţi bazate pe cunoaștere, 
profesorii facultăţii își perfecţionează permanent cunoștinţele. În anul 
2013, aceștia au avut peste 23 de stagii în centrele știinţifi ce internaţio-
nale, au fost implicaţi în realizarea a două proiecte instituţionale de cer-
cetare și 3 proiecte internaţionale TEMPUS: Création réseau universités 
thématiques en Sciences appliquées et Sciences économiques en Moldavie 
(CRUNT); Inter-university Start-up centers for students’ innovations de-
velopment & promotion (SUCSID) și Enhancing University Autonomy in 
Moldova (EUniAM). 

Este remarcabil faptul că profesorii catedrei Marketing și Logistică au 
realizat un studiu amplu în două etape  al tendințelor economiei naționale 
care au fost  mediatizate  în diverse mass-media.

Pe parcursul anului, catedra de Turism și servicii hoteliere a semnat 
mai multe acorduri de colaborare cu prestigioase instituţii internaţionale: 
Universitatea din Bologna Alma Mater Studiorum, Școala Superioară de 
Știinţe în Turism din Rimini, Catedra UNESCO/UNITWIN, ce confi rmă 
o recunoașterea a meritelor și contribuţiei profesorilor noștri în formarea 
specialiștilor din domeniu.

A devenit deja o tradiţie organizarea de către catedra de Management, 
în luna martie, a conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţio-
nală: ”Strategii și politici de management în economia contemporană” în 
cadrul căreia au participat cercetători din peste 15 universităţi din 6 ţări. 
De un interes aparte s-a bucurat și masă rotundă dedicată Zilei mondiale 
a calităţii organizată de catedra Management și cea de  Merceologie, Co-
merţ și Alimentaţie Publică. 

În aprilie 2013 peste 150 de studenţi de la Facultatea BAA au participat 
la Simpozionul știinţifi c al tinerilor cercetători. Iar la 26 aprilie de Ziua 
mondială a proprietăţii intelectuale, în colaborare cu Organizaţia Mon-
dială a Proprietăţii Intelectuale și AGEPI am organizat o conferinţă inter-
universitară ”Proprietatea Intelectuală – instrument pentru dezvoltarea 
afacerii”.

Studenţii facultăţii au posibilitatea de a participa la programele de mo-
bilitate academică, la moment o studentă își face studiile un semestru  la 
o universitatea din Austria, iar în ianuarie 2014 le va continua la noi. În-
demnăm studenţii, profesorii să valorifi ce aceste oportunităţi de a studia 
sau a avea un stagiu de un semestru sau două în alte universităţi,  de a 
stabili noi relaţii, a face schimb de idei, cunoștinţe. 

În scopul dezvoltării abilităţilor antreprenoriale ale studenţilor, ca-
pacităţii de a lucra în echipă și a creativităţii, pe parcursul anului în ca-
drul facultăţii au fost organizate mai multe concursuri studenţești, ca: 
”Cel mai bun plan de marketing”, ”Azi student, mâine antreprenori”, 
”Start-up@business model”. În 2013 au continuat ședinţele cercurilor  
știinţifice studenţești ”Marketer”, ”Tânărului antreprenor”, ”Merceo-
log”  și ”Tursim”. 

În noiembrie, facultatea BAA a organizat în ASEM o serie de eveni-
mente în cadrul Săptămânii Mondiale a Antreprenoriatului/Global Entre-
preneurship Week (GEW), de înaltă apreciere s-a bucurat prima întâlnire 
din cadrul ”Academiei strat-up”. În noul an preconizăm să organizam și 
alte ședinţe, în cadrul cărora  întreprinzătorii de succes din Moldova vor 
împărtăși studenţilor noștri din experienţa sa.

Pentru studenţii de la specialitatea TAP, din 2014, la catedra Merce-
ologie, Comerţ și Alimentaţie publică își va deschide ușile  ”Restauran-
tul didactic”, unde vor avea posibilitatea să aplice în practică cunoștinţe-
le obţinute la curs, de asemenea vor fi  organizate cursuri de pregătire și 
perfecționare  pentru bucătari, barmeni, chelneri.

Rezultate înalte au obţinut și studenţii-sportivi ghidaţi de profeso-
rii catedrei Educaţie fizică și sport. În ASEM a devenit deja o tradiţie 
nu doar desfășurarea Spartachiadei între studenţi, dar și a Academia-
dei în rândul profesorilor, ca și anii precedenţi suntem în top 3 cele 
mai sportive facultăţi.

Ne bucurăm pentru succesele obţinute în anul 2013 și dorim ca activi-
tăţile, proiectele lansate să  fi e realizate cu succes în noul an, 2014.

Mult stimaţi profesori, dragi studenţi, cu ocazia frumoaselor Sărbă-
tori de iarnă, Vă dorim un nou an fericit alături de cei dragi și apropiaţi, 
multă sănătate, succese și prosperitate. Fie ca magia sărbătorilor să Vă 
însenineze sufl etele și să Vă aducă speranţe și forţe proaspete ca să îm-
pliniţi tot ce va doriţi!  

La mulţi ani și un Crăciun fericit!                                                                         
 Angela SOLCAN,

Decanul facultăţii BAA

Tradiţion
bilite obiectiv
cultatea Busin

2013 a fost un
din cele mai pre
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și absolvenţii n

Semne bune 
anul are

125 de elevi din 33 de licee, 

din 16 raioane din republică au 

participat la cea de-a IV-a ediție 

a evenimentului ”Profesioniști 

și Debutanți” la 29 noiembrie 

curent, organizat de AO Junior 

Achievement Moldova (JA Mol-

dova) în colaborare cu Ministerul 

Educației al RM, Ministerul Tine-

retului și Sportului din Moldova, 

StarNet, Rompetrol Moldova și 

Academia de Studii Economice a 

Moldovei.

 
”Profesioniști și Debutanți” 

(”Job Shadow Day” sau ”O zi de 
lucru în umbră”) presupune afla-
rea pe durata unei singure zile a 
unui sau a mai multor liceeni în 
cadrul unei companii/instituții 
sau organizații, aceștia devenind 
”umbra” unuia dintre angajați. 
Astfel, elevii văd pe viu ce implică 
anumite specialități din domeniul 
ales, află despre responsabilități, 
îndatoriri și munca în echipă. Pe 
viitor, ei se vor putea orienta cu o 
mai mare ușurință în cariera profe-
sională. 

Anul curent, cei 125 de elevi 
au fost repartizați în cadrul a 20 
de companii din țară, printre care: 
StarNet, BC Moldova Agroindbank, 
Leogrand Hotel&Convention Center, 
Panilino, Viorica Cosmetic, Magenta 
Consulting, Linella, Gas Union Feno-
sa, Coca-Cola, Moldova 1, Centrul 
de Sănătate  Galaxia, Hotel Flowers, 
Orange, Moldcell, Daac Hermes, Vo-
iaj International, Creator Iu. Borș, 
ASITO etc.

Festivitatea de încheiere a pro-
iectului s-a desfășurat la Academia 
de Studii Economice din Moldova, 
unde au participat – Sergiu Stan-
ciu, vice-ministru al Tineretului și 
Sportului, Ludmila Stratuță, repre-
zentant StarNet, Tatiana Șevcenco, 

director Ad Astra. Despre secrete-
le unei afaceri profitabile a vorbit 
Alexandru Golic, director restau-
rant Matryoshka din Chișinău.

”Consider că astfel de activități 
merită să se mai desfășoare, deoa-
rece este o posibilitate de a obține 
cunoștințe despre diferite profesii 
și de a ne alege profesia dorită. În 
liceu, spre regret, nu se face orien-
tare profesională”, a afirmat una 
dintre participante. 

”Participarea la acest eveniment 
m-a ajutat enorm în determinarea 
obiectivelor profesionale, după fi ni-
sarea studiilor, iar astfel de activități 
”deschid ochii” elevilor, explicând 
în ce constă un job și care sunt 
responsabilitățile unui angajat”, a 
adăugat un alt participant.

La fi nal, elevii au afi rmat că au 
fost mulțumiți de experiența de 
stagiere, deoarece au reușit să iden-
tifi ce abilitățile necesare exersării 
unei anumite profesii, alții au des-
coperit un nou domeniu, care le-a 
atras atenția și i-a fascinat, iar alții, 
datorită evenimentului, s-au con-

vins că trebuie să tindă mai departe 
spre ceea ce doresc să devină.

De menționat că ”Profesioniști 
și Debutanți” este o activitate care 
oferă tinerilor oportunitatea de 
a explora și de a înțelege diver-
se opțiuni de carieră, pentru a-și 
forma o părere corectă în ceea ce 
privește piața forței de muncă din 
Republica Moldova. Practica mai 
multor ţări a demonstrat că aceas-
tă experienţă de o zi adesea devi-
ne decisivă în alegerea profesiei 
pentru majoritatea adolescenţilor 
implicaţi în proiect. Evenimentul 
este organizat în mai multe state 
din Europa, SUA, Canada și Japo-
nia. Și în Republica Moldova, acest 
eveniment devine o frumoasă 
tradiţie de orientare profesională 
pentru elevii claselor a X-a – a XII-a. 
În acest sens, JA Moldova își  pro-
pune pentru anul viitor desfășu-
rarea evenimentului ”Job Shadow 
Day” la o scară mai amplă.

Alina CODREANU,
Junior Achievement Moldova

FELICITĂRI
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Forumul Euro Club-urilor din Moldova

”Tu + 1 Leu + Un Zâmbet = Un copil fericit”

S-ar părea că doar angajaţii în dome-
niul fi nanciar bancar pot marca cei 20 de 
ani ai leului moldovenesc. Totuși, profe-
sorii și studenții facultății Finanțe,  Ca-
tedrei Bănci și Activitate Bancară a Aca-
demiei de Studii Economice n-au stat 
degeaba, ci au pregătit un fl ash-mob cu 
această ocazie.

Deși leul cedează serios în lupta cu 
Euro și Dolarul, studenții de la Finanțe 
îi mai acordă șanse, au încredere în 
moneda națională. ”Păstrez banii în lei, 
pentru că sunt patriot”, spune unul din 
participanții la fl ash-mob.

Totuși, ”…atunci când vom fi  parte a 
UE, cred că ar fi  mai bine dacă vom opera 
și noi cu euro”, spune o altă studentă. 

Potrivit Băncii Naţionale a Moldovei 
(BNM), prin punerea în circulaţie a leului 
moldovenesc, s-a reușit stoparea infl aţi-
ei galopante de la începutul anilor  1990.

La data de 29 noiembrie 2013, leul 
moldovenesc a împlinit 20 de ani de la 
fondarea sa. La început a fost leul de 1 

La eveniment au fost prezenți, pe lângă 
membrii organizațiilor de pe întreg terito-
riul țării, și ofi ciali precum dl Mindaugas 
Kacerauschis, consilier politic al reprezen-
tantului special al UE la Chișinău, Ion Donea, 
șef al Direcției Programe de Tineret de la 
Ministerul Tineretului și Sportului. După se-
siunea de deschidere, în care au fost salutați 
și prezentați membrii Euro Club ASEM, Co-
legiul Pedagogic “ Alexei Mateevici”, Leova, 
Cimișlia, Anenii Noi, Bălți și Comrat, s-a tre-
cut la partea ofi cială, în care reprezentantul 
UE  a ținut să laude progresul Republicii 
Moldova în parafarea Acordului de Asoci-
ere cu UE și a menționat că în curând va fi  
liberalizat regimul de vize, ceea ce va face 
din țara noastră, exemplul de succes al Par-
teneriatului Estic. Euro Club-urile din întrea-
ga țară, în viziunea dl Kacerauschis, au rolul 
de a promova valorile europene în rândul 
tinerilor, iar activitatea productivă a aces-
tora a determinat direcția stabilită de către 

autorități. De asemenea, prognozele opti-
miste ale ofi cialului au pendulat în jurul ideii 
că în Septembrie 2014, deja Republica Mol-
dova va semna Acordul de Asociere, ceea ce 
va permite o implicare mai activă a tinerilor 

în diverse proiecte la nivel european și să 
atragă fonduri străine.

Domnul Donea a menționat că pentru 
Ministerul pe care îl reprezintă promova-
rea tinerilor și a valorilor europene este o 

prioritate, iar componenta non-formală, 
precum este și activitatea în Euro Cluburi 
este salutată. Prin participarea la nivel lo-
cal, tinerii au posibilitatea să se dezvolte. 
De asemenea, sunt îndemnați să aplice la 
Programul de Granturi oferit anual de că-
tre instituția în cauză. (http://www.mts.
gov.md/prg)  

După sesiunea de întrebări și răspunsuri, 
a urmat și un training în Managementul Pro-
iectelor, desfășurat de Vasile Cioaric de la 
Centrul Contact. Tinerii prezenți au deprins 
cum să scrie un proiect cât mai atractiv pen-
tru a benefi cia de suportul programelor de 
fi nanțare existente.

Euro Clubul este o asociaţie de tineri, ce 
are ca scop promovarea și împărtășirea valo-
rilor europene. În Republica Moldova la mo-
mentul actual sunt 11 Euro Cluburi, iar pen-
tru mai multe informații puteți vizita site-ul 
www.euroclub.md.

 Cristina JANDÎC

20 de ani de la introducerea Leului Moldovenesc20 de ani de la introducerea Leului Moldovenesc

Pe data de 6 decembrie, vineri la Casa Cunoștințelor, ASEM, a avut loc prima ediție a Forumului Euro Club-urilor din Moldova

Frumoasele și fermecătoarele sărbători de iar-
nă ne oferă prilejul să trecem în revistă realizările 
și să așternem pe hârtie gândurile, pentru ca aces-
tea să se încorporeze în planuri și strategii de viitor.

Avem motive de mândrie pentru realizările obţinute 
în acest an în cadrul marii familii a ASEM și, în particular, în 
cadrul facultăţii Finanţe.

Este complicat să regăsești cele mai importante realizări 
printre multitudinea de activităţi înregistrate în cadrul facul-
tăţii Finanţe, dar totuși vom încerca să trecem în revistă unele 
din ele:

- Simpozionul internaţional știinţifi co-practic „Băncile în 
economia concurenţei, incertitudinii, inovării și integrării”,   
organizată de catedra Bănci și Activitate Bancară;

- Masa rotundă „Impozitarea persoanelor fi zice și juridi-
ce”, organizată de catedra Finanţe și Asigurări;

- Masa rotundă „Probleme actuale privind reglementarea 
preţurilor în Republica Moldova”, organizată de catedra In-
vestiţii și Pieţe de Capital;

- Masa rotundă „Confl ictul și comunicarea didactică”, or-
ganizată de catedra Limbi Moderne Aplicate;

- Concursul pentru studenţi „Bancherul modern”, organi-
zată de catedra Bănci și Activitate Bancară.

În atenţie permanentă se regăsesc activităţile extracurri-
culare ale studenţilor și la acest capitol pot fi  menţionate circa 
35 dezbateri și mese rotunde ce vizează strategiile, programe-
le și politicile naţionale pe mai multe direcţii.

O importanţă deosebită se acordă implementării tehno-
logiilor educaţionale moderne, bazate pe sporirea rolului stu-
dentului în asimilarea materialului de program, pe utilizarea 
metodelor contemporane în predare/învăţare/formare, valo-
rifi carea elementului practic, colaborarea cu instituţiile, orga-
nizaţiile și întreprinderile în vederea consolidării capacităţii 
de pregătire profesională aplicată.

În anul care vine ne dorim să dispunem de sufi cient timp 
pentru ca să reușim să realizăm multe idei și planuri pe care 
visăm să le aducem spre apreciere colegilor și studenţilor.

Cu acest prilej frumos de sărbătoare, colectivul facultăţii  
Finanţe vă urează ca magia Anului Nou și sfânta sărbătoare 
a Nașterii Domnului să vă aducă lumină  în sufl et și împlini-
rea tuturor viselor. Mirosul de brad și feeria fulgilor de nea 
să vă pătrundă inima, să vă binecuvânteze cu bunătate, cre-
dinţă, căldură sufl etească. Să aveţi parte de clipe de poveste 
alături de cei dragi! 

SĂRBĂTORI FERICITE ȘI LA MULŢI ANI!

Ludmila COBZARI,
Decanul facultăţii Finanţe

E ușor de a spune cuvinte fru-
moase și de a face  promisiuni mă-
reţe după  care  să fi e uitate ca și 
cum n-ar fi  existat vreodată. De 
aceea apreciem faptul că se găsesc 
pe lumea aceasta  și oameni cu su-
fl et mare. Cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă, Senatul Studenţesc al ASEM a 
organizat o acţiune de caritate pen-
tru a aduce  zâmbetul pe chipurile 
celor  ce merită mai mult ca oricine 
și anume pe chipurile copilașilor din 
orfelinatul din orașul Sîngerei.

Pentru ca acei copii să simtă ma-
gia sărbătorilor de iarnă,membrii 
Senatului Studenţesc au pregătit un 
program artistic și desigur, surpriza 
cea mare pentru copilași, cadourilor 
care au inclus: hăinuţe , cărţi, jucă-
rii, dulciuri, și alte bunuri. Pe viitor 
Senatul Studențesc ASEM va mai 
organiza astfel de evenimente - în 
perioada sfi ntelor  sărbătorilor de 
Paști, unde sperăm să aducem bu-
curie și în ochii altor copii frumoși, 
dar triști. 

La mulţi ani 
cu mulţi bani!

FELICITĂRI

leu. Apoi, în aprilie 1994, a fost emisă 
bancnota cu valoarea nominală de 5 
lei. O lună mai târziu au fost puse în 
circulaţie bancnotele de 10 lei și 50 
de lei; în septembrie 1995 au apărut 
bancnotele de 100 și de 200 de lei și 
abia peste patru ani, în 1999, au fost 
emise cele de 500 de lei. Cea mai re-
centă bancnotă pusă în circulaţie a 
fost tipărită în octombrie 2003 și este 
de 1000 de lei.

Banca națională nu spune cât 
cheltuiește pentru tipărirea banilor, in-
vocând secretul de stat. Acum în Mol-
dova sunt în circulație nouă bancnote și 
cinci monede.

Nistor LAZAR
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20 de ani de la fondarea catedrei 
„Relații Economice Internaționale„

Motiv de sărbătoare la ASEM. Catedra 

REI a ajuns la cel de-al 20-lea an. Profeso-

rii, decanul REI Dumitru Moldovan, rectorul 

ASEM Grigore Belostecinic și-au dat întâlni-

re, pentru a omagia această zi. Invitatul de 

onoare a fost vice-ministrul Economiei, Oc-

tavian Calmîc.

Boris Chistruga, șeful catedrei REI,  a 
ținut să mulțumească colegilor pentru 
profesionalism și a urat succese în conti-
nuare, precizând că catedra REI este una 
de importanță majoră. ”Vrem să valorifi-
căm acest prestigiu pe care îl avem, să ne 
continuăm activitatea pentru a răspunde 
provocărilor. La mulți ani, catedra REI!”, a 
specificat acesta.

Rectorul ASEM a felicitat Academia de 
Studii Economice, dar și întreaga țară cu 20 

de ani de relații economice internaționale: 
”Este un eveniment important pentru ASEM, 
pentru Moldova, dar mai ales pentru oame-
nii care activează aici, cei care au adus un 
aport deosebit învățământului economic. 
Datorită vouă, am înregistrat mari succese. 
Este o catedră cunoscută în Moldova, dar și 
peste hotare”. 

Prezent la eveniment, vice-ministrul Eco-
nomiei, Octavian Calmîc a specifi cat că a fă-
cut parte din prima generație a ASEM-ului și 
se simte onorat pe această cale. Totodată, vi-
ce-ministrul a prezentat care sunt benefi ciile 
Acordului de Asociere parafat la Villnius, pen-
tru comerțul exterior al RM.

Catedra Relaţii Economice Internaţionale 
reprezintă catedra de profi l din cadrul Facultă-
ţii Relaţii Economice Internaţionale.

În baza hotărârii Senatului A.S.E.M. 
din 23.06.1995 și a ordinului № 70.PL, din 
27.06.1995, catedra “Economia Mondială și 
Drept Internaţional” a fost divizată în două 
catedre: “Relaţii Economice Internaţionale” și 
“Drept”. Catedra REI  a fost prima catedră de 
profi l din ţară. La acel moment catedra și-a 
asumat responsabilitatea de a perfecţiona ni-
velul său calitativ și cantitativ continuu, în ve-
derea sporirii competitivităţii pe plan naţional 
și internaţional.

În pofida faptului, că etapa iniţială de 
formare a catedrei a fost marcată de lipsa de 
cadre didactice, colectivul de bază fiind for-
mat doar dintr-un profesor universitar, doi 
conferenţiari universitari și un lector supe-
rior, acest impediment a fost depășit într-un 
termen scurt. Actualmente în cadrul cate-
drei activează 20 cadre titulare dintre care: 
trei doctori habilitaţi în știinţe economice, 
10 doctori în știinţe economice și 1 doctor 
în știinţe geografice.

Dana Muntean
Mă bucur mult că am absolvit REI. Am 

învățat de toate și am reușit să benefi ciez 
de multe proiecte internaționale datorită 
facultății, școli de vară, programe de schimb de 
experiență. Faptul că am învățat în engleză m-a 
ajutat să studiez la Bard College (SUA), Univer-
sity of  Warwick (Marea Britanie). Decanul este 
o persoană minunată, mereu m-a susținut în 
inițiativele mele de gen ziarul facultății REI Acti-
on, Clubul de Discuții Economice, Festivalul Ve-
detelor REI etc. Dacă aș fi  avut mașina timpului, 
aș alege aceeași facultate, REI.

Dumitru Vicol
Relații Economice Internaționale – aceasta 

m-a atras când am depus dosarul la ASEM și 
am făcut probabil una din cele mai valoroase 
decizii din adolescența mea.

REI-ul are o aură specială. În anii mei de 
licență, studenții REI au demonstrat că sunt 
buni la carte și la activități extracuriculare. 
Noi câștigam  atât consursurile ca ”Studen-
tul Anului”, cât și ”Bobocul ASEM” sau ”Cam-
pionatul TVC”. REI-ul atrage studenți activi și 
multilateral dezvoltați. Ambiția multora dintre 
aceștia i-au făcut să plece la studii de masterat 
peste hotare. Fiind implicat în diferite proiec-
te studențești care au tangență cu diaspora 
noastră, am descoperit mulți tineri cu cariere 
în companii multinaționale care și-au început 
studiile la REI. Aș putea zice că profesorii de la 
REI se pot mândri cu foștii absolvenți care duc 
faima Moldovei peste hotare.

Un merit deosebit în dezvoltarea noastră 

l-a avut d-nul decan, prodecanii și profesorii. 
Deschiderea și receptivitatea lor ne-a moti-
vat să ne realizăm visurile. Studenții REI au 
avut susținerea în toate proiectele și ideile 
generate.

Luând în considerație profi lul absolvenților 
REI întâlniți peste hotare, susținerea profesori-
lor și ambiția studenților, cu siguranță pot zice 
că REI este un “generator” de talente și o facul-
tate ce merită să fi e luată în considerație.

Urez la mulți ani REI-ului și sper să se mân-
drească facultatea cu absolventii săi, pentru că 
noi ne mândrim cu profesorii noștri.

Irina Popa 
Se merită dacă știi cum să-ți valorifi ci la 

maxim timpul petrecut acolo și dacă ești inte-
resat anume să faci carte, deși asta înseamnă 
să  înveți adăugător, de sine stătător și să nu te 
limitezi doar la ce oferă profesorii.

Ce aș schimba? Metoda conspectelor și 
dictatului materiei și învățarea ei ca pe o ru-
găciune care mâine o uiți. Dacă e facultate cu 
predare în limbă străină, păi așa să fi e 100% , 
nu un obiect în Ro, unul în limba străină.

Ce mi-a plăcut? Atmosfera caldă, unii pro-
fesori deosebiți, un decan minunat.

Am făcut cunoștință cu niște oameni ex-
traordinari acolo, colegi de care sunt mândră!  
Și au fost momente frumoase! Multă sănătate, 
răbdare pentru decan, un om cu sufl et mare, 
cât mai mulți studenți de care să fi e mândru!

Corina MOROZAN, 
Absolventă a Facultății REI

Opinii de la foști studenți REI
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IANUARIE

Prim-ministrul Vlad Filat 
la ASEM

Prim-ministrul Vlad Fi-
lat a prezentat, la 17 ianu-
arie, Prioritățile Guvernului 
Republicii Moldova pentru 
anul 2013. La eveniment 
care a avut loc în incinta 
Academiei de Studii Eco-
nomice a Moldovei (ASEM), 
au participat studenți de la 
mai multe universități, ca-
dre didactice, reprezentanți 
ai societății civile.

Zece profesori ai ASEM 
au primit distincţii de stat

La 17 ianuarie 2013, Președintele Republicii Moldova, 
Nicolae Timofti, a dispus conferirea de distincții de stat 
unor cadre didactice  de la Academia de Studii Econo-
mice.„Ordinul de Onoare”, profesorului universitar Victor 
Căun, Ordinul „Gloria Muncii” prorectorului Ala Cotelnic, 
directorului bibliotecii științifi ce Silvia Ghinculov, șefi lor 
de serviciu Eugenia Berghi și Lionida Ambrosi. Medalia 
„Meritul Civic”, decanilor Ion Bolun și Ludmila Cobzari, 
șefi lor de catedră Raisa Borcoman, Constantin Matei și 
Oleg Stratulat.

FEBRUARIE

Ambasadorul german la ASEM
La 6 februarie 2013,Ambasadorul Extraordinar și 

Plenipotențiar  al Republicii Federale Germane, Excelența 
Sa, dl. Matthias Meyer, a onorat instituția noastră cu o 
vizită de documentare și o lecție publică, organizată în 

cadrul seriei de întâlniri cu ambasadorii statelor străine 
sub genericul „Școala Diplomației”. Acest șir de evenimen-
te, inaugurat în decembrie anului trecut, are drept scop 
să ofere studenților ASEM posibilitatea unei interacțiuni 
imediate și deschise cu diplomații străini acreditați în Re-
publica Moldova.

Corul universitar Cantabile 
a împlinit 3 ani

La 9 februarie corul universitar Cantabile, cu ocazia 
celor trei ani de activitate, a susținut un concert la Sala cu 
Orgă. Au avut și oaspeți pe măsură: Corul „Cavalerii Armo-
niei”, „Brio Sonores”, „Ihos”, din Iași, România, Chișinău Yo-
uth Orchestra, precum și invitați de valoare care au pasi-
uni aparte pentru muzica corală: Diana Ciobanu, Beatrice 
Frăcăuțan, Aliona Munteanu, Valeriu Moruz.

  1/3 din Bursele VictoriaBank 
au fost iarăși obţinute de către 
studenţii ASEM.

Victoriabank a premiat cei mai buni 100 de studenți ai 
țării, selectați în cadrul Programului de burse Victiriabank, 
organizat al treilea an consecutiv.Evenimentul festiv s-a 
desfășurat la 15 februarie în Sala Albă a hotelului Codru. 
La ceremonie au participat Loretta Handrabura, vice-
ministră a Educației, prorectorii mai multor instituții de 
învățământ superior câștigători ai promoției precedente, 
precum și reprezentanți ai băncii. Ca și în anii precedenți 
1\3 din burse au fost ridicate de studenții ASEM. Printre 
aceștea sunt și Radu Artin, “cel mai bun student al ASEM- 
2012”. În total în competitive s-au înscris studenți dela 11 
universități.

Lista studenților ASEM, benefi ciari ai Burselor de 
Merit VictoriaBank: Sava Natalia, Băieșu Victoria, Livando-
vschi Eugeniu, Dorofeeva Lidia, Costin Stela, Postică Doru, 
Abuzan Lavinia, Chetrușcă Maria, Javgurean Vasilii, Palade 
Dorina, Iordăchescu Mihaela, Cernavca Olesea, Popa Irina, 
Ursu Olga, Rusu Ecaterina, Hanganu Diana, Ostapenco 
Galina, Curcubet Elena, Artin Radu, Braga Natalia, Andre-
ev Elena, Ursu Elena, Gori Ștefania, Lavraniuc Cristina, Său 
Ana, Boldescu Ana-Maria, Dudarenco Fiodor.

Expoziţia de fotografi i 
a EUBAM la ASEM

Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră 
în Moldova și Ucraina au vernisat o expoziție inedită  cu 
genericul “Cânii de la frontieră”. Studenții au avut posibili-

tatea să-i vadă pe viu. Expoziția a avut menirea să scoată 
în evidență cele mai bune lucrări depuse în cadrul con-
cursului de fotografi i „Cânii de la frontieră”. Câștigătorul 
marelui premiu a fost ales Alexandru Sinelnikov, pentru 
fotografi a sa „Fidelitate”.

Cultura afacerilor chineze. 
Din februarie și la ASEM

Pe 19 februarie,  Directorul Institutului chinez Confu-
cius  în Republica Moldova, dr. Yang Tongjun  a fost invitat 
de către administrația Academiei de Studii Economice a 
Moldovei  pentru a susține  o prelegere publică pe tema 
„Cultura de afaceri chineză”. La eveniment au participat 
reprezentanţi ai Incubatorului  de Afaceri al  ASEM, pro-
fesorii  Facultăţii de Relații Economice Internaționale,  lec-
tori și studenți interesaţi de aspectele culturii de afaceri în 
ţara care a înregistrat cel mai valoros miracol economic la 
trecerea dintre milenii. Principalul obiectiv a acestei pre-
legeri a fost de a familiariza publicul cu aspectele culturii 
de afaceri chineze, dar și de a stabili  un parteneriat de 
durată pe viitor.

DEBATE CLUB, pentru 
o gândire mai economică

La 21 februarie 2013 în cadrul facultății Relații Eco-
nomice Internaționale din ASEM a avut loc deschiderea 
Debate Clubului „Modul economic de gândire”. Tema 
propusă pentru prima dezbatere a fost: “Competitivitatea 
personalității și generației mele în condițiile globalizării: 
oportunități pierdute sau câștigate?”.

ION PETRESCU, Noul Membru 
de Onoare al Academiei 
de Știinţe a Moldovei 

Profesorul universitar, dr. Ion Petrescu, decan al Fa-
cultăţii de Management la Universitatea „Spiru Haret” din 
România a fost ales Membru de Onoare al Academiei de 
Știinţe a Moldovei, la sugestia comunității academice de 
la ASEM. Ceremonia de înmânare a însemnelor de Mem-
bru de Onoare al AȘM a avut loc pe 22 februarie 2013, 
în cadrul ședinţei solemne a Consiliului Suprem pentru 
Știinţă și Dezvoltare Tehnologică al AȘM. 

O lecţie letoniană la ASEM
Prim-ministrul Letoniei, Valdis Dombrovskis a susținut 

o prelegere publică la ASEM cu tema: „Letonia membră a 
UE: experiență și provocări” și a participat la inaugurarea 
expoziției de fotografi i cu genericul “Calea noastră spre 
independență” care a avut loc în incinta Academiei. La 
eveniment au participat rectorul ASEM, academicianul 
Grigore Belostecinic, membri ai delegației letoniene, de-
cani, profesori, studenți.

Gunther Krichbaum, a discutat 
cu studenţii ASEM

La sfârșitul lui februarie în cadrul ASEM, la solicitarea 
Ambasadei Germaniei, a fost organizată o întâlnire publi-
că a studenților cu dl. Gunther Krichbaum, Președinte al 
Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Parla-
mentul Germaniei. Excelența Sa a vorbit despre scopurile 
UE, precizând reformele care urmează să fi e implementa-
te pentru un mai bun viitor  pentru oamenii care trăiesc în 
această țară. S-a indicat în mod special perspectiva RM de 
a deveni membră UE.

MARTIE

64 de absolvenţi ai Școlii 
Masterale de Excelenţă în 
Economie și Business și-au 
ridicat diplomele de magistru

Magiștri în drept fi nanciar-fi scal (DFF), drept econo-
mic (DE) și administrarea afacerilor (AA) s-au adunat, la 
16 martie curent, la festivitatea de înmânare a diplomelor 
de master, după fi nisarea cu succes a 1,5 ani de studii. La 
eveniment, au participat dl. rector al ASEM, Grigore Belos-
tecinic, șef-catedră ”Drept Public”, Alexandru Armeanic,   
administrația ȘMEEB, 29 de absolvenți ai programului DFF, 
26 ai programului DE, 9 absolvenți ai masterului AA. 

Ziua Francofoniei la ASEM
Catedra Limbi Moderne Aplicate a demonstrat din 

nou că la ASEM studiază cei mai activi, ingenioși și creativi 
studenți, prin intermediul uinui Brain-ring organizat la 21 
martie curent cu ocazia Zilei Francofoniei sub conducerea 
doamnei Bejan Maria. La acest concurs au participat trei 
echipe de la diferite facultăți: Echipa EGD care au venit cu 
mottoul „Nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous 

sommes les meilleurs des meilleurs, echipa FB cu deviza 
„La puissance – dans les i nances” și echipa CON cu deviza  
„Voulez-vous une vie en rose – comptabiliser les choses”.

„Chantons, Amis” 
la cea de-a X-ea ediţie

Eveniment ce a marcat Zilele Francofoniei în Mol-
dova, Festivalul Național al cântecului francofon, „Chan-
tons, Amis”, s-a desfășurat la cea de a X-a ediție, jubiliară. 
La acest  festival - concurs au participat cei mai talentați 
copii și tineri pasionați de limba franceză din republică. 

Ca și în anii precedenți,  organizator al festivalului a fost 
Svetlana Manuil, Președinta  Asociației Profesorilor de 
Limbă Franceză din RM, director adjunct la CNC al ASEM.  
Câștigătoare Grand Prixului de anul acesta, Olga-Doina 
Grăjdieru din Sîngerei urma să meargă într-o  călătorie de 
vis la Paris.

“Bring Europe to your home”
Vineri, 22 martie 2013 a avut loc un eveniment de 

anvergură, marca Euroclub ASEM. Scopul întâlnirii a fost 
prezentarea studiului modului de percepţie a procesului 
de integrare europeană de către cetăţenii Republicii Mol-
dova. Acest eveniment a avut ca invitaţi speciali membri 
ai Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, Hubert Duhot 
-  Manager de proiect, Kaido Sirel – Șeful Secţiei Operaţi-
uni, Marjana Raff a – membră a Delegaţiei.

Concurs de știinţă și inginerie, 
organizat la ASEM
PESTE 60 DE ELEVI S-AU ÎNSCRIS 
ÎN COMPETIŢIE

Sunt tineri și ingenioși. Vorbim despre zeci de tineri 
care au  participat la un concurs de știinţă și inginerie: 
”Mold ISEF-2013”. Doar trei învingători trebuiau aleși să 
participe la evenimentul fi nal din SUA. Alţi 15 elevi au pri-
mit daruri din partea companiilor de telefonie mobilă din 
ţară. ”Mold ISEF-2013” a fost organizat-o în perioada 23-
24 martie la ASEM, grație inițiativei Ministerului Educației, 
în colaborare cu Corporația Intel, reprezentanța din Kiev, 
Ucraina și Asociația Națională a Companiilor Private din 
Domeniul TIC.

ASEM va colabora cu 
Huanggang Normal University

O delegație chineză a vizitat Academia de Studii Eco-
nomice la 27 martie curent. Scopul vizitei a fost semna-

rea unui acord  de colaborare între ASEM și Huanggang 
Normal University din China. Rectorul ASEM, Grigore Be-
lostecinic și cu Cheng  Shuiyuan, rector al HNU din China 
au semnat acest acord în vederea implementării unor pro-
grame de studii comune, de a crea o cooperare de lungă 
durată pentru studii, precum și vizând alte aspecte de 
interes reciproc.

Ministrul românilor 
de pretutindeni  s-a întâlnit 
cu rectorii universităţilor 
moldovenești

Cristian David, Ministrul delegat al Ministerului Aface-
rilor Externe al României pentru românii de pretutindeni,  
a efectuat o vizită de lucru  în Republica Moldova. După 
întrevederi  cu mai mulţi ofi ciali, pe 28 martie acesta a 
venit la ASEM, însoţit de Marius Lazurcă, Ambasadorul Ex-
traordinar și Plenipotenţiar al României în RM, unde a dis-
cutat timp de o oră cu membrii Consiliului Rectorilor din 
RM.  Gazda evenimentului, rectorul ASEM Grigore Belos-
tecinic a ținut să mulţumească  în mod special Guvernului 
României și în parte tuturor universităţilor pentru sprijinul 
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acordat constant și a reconfi rmat interesul Republicii Mol-
dova pentru amplifi carea relațiilor dintre cele două state 
mai ales în domeniul  educaţiei.

MASA ROTUNDĂ CU GENERICUL 
„Probleme actuale privind 
reglementarea preţurilor 
în Republica Moldova”

La 28 martie 2013 a avut loc masa rotundă cu generi-
cul „Probleme actuale privind reglementarea preţurilor în 
Republica Moldova” organizată de modulul „Preţuri” din 
cadrul catedrei „Investiţii și Pieţe de Capital”.

Liliana Mereacre este 
Miss ASEM 2013

Este studentă la Finanţe și Bănci și a câștigat titlul de 
miss la cea de-a XI –ea ediţie a concursului „Miss ASEM – 
viitoarea femeie de afaceri”. Competiţia a fost una deose-
bită, la fel ca și publicul, juriul, prezentatorii, concurentele 
(11 la număr) și organizatorii, care i-au ţinut în tensiune pe 
toţi timp de mai bine de cinci ore la un restaurant de lux 
din capitală. Aleasa are 21 de ani, e inteligentă și se mân-
drește că anume ea a fost desemnată cea mai frumoasă 
studentă de la ASEM.

CONFERINŢA NAŢIONALĂ CU 
PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ:
„Strategii și Politici 
de Management în Economia 
Contemporană”

În perioada 29-30 martie 2013, în incinta Academiei 
de Studii Economice, cu susţinerea facultăţii de Business 
și Administrarea Afacerilor și a Catedrei Management, s-a 
desfășurat Conferinţa naţională cu participare internaţio-
nală cu genericul „Strategii și Politici de Management în 
Economia Contemporană” – ediţia a doua.

APRILIE

„101 întrebări unei persoane 
de succes”, cu Iurie Leancă

La data de 8 aprilie, „Senatul Studenţesc al ASEM” a 
desfășurat o activitate în cadrul proiectului „101 întrebări 

unei persoane de succes”, invitat special fi ind domnul 
Iurie Leancă, atunci ministru al Afacerilor Externe și Inte-
grării Europene. Evenimentul a avut loc în incinta sălii de 
lectură „Eugeniu Hrișcev”, unde auditoriul a benefi ciat de 
o ambianță plăcută și realizarea proiectului a avut maxim 
rezultat.

CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ 
INTERNAŢIONALĂ CU GENERICUL: 
„Contabilitatea și auditul 
în contextul integrării 
economice europene: progrese 
și așteptări”

Facultatea “Contabilitate” a Academiei de Studii Eco-
nomice a Moldovei (ASEM) în parteneriat cu Asociaţia 
Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Mol-
dova (ACAP) și Association of Chartered Certifi ed Accoun-
tants (ACCA) a organizat la data de 05 aprilie 2013 Confe-
rinţa Știinţifi că Internaţională cu genericul:  „Contabilita-
tea și auditul în contextul integrării economice europene: 
progrese și așteptări”.

Primul student înmatriculat 
la ASEM în anul acesta este 
Denis Mișcișin din Drochia

A muncit foarte mult. A înregistrat succese de invidiat 
la toate obiectele, dar s-a remarcat în mod special în fi nala 
Olimpiadei Republicane la Economie, unde a luat Premiul 
Mare.  Conform înțelegerii, Denis Mișcișin a câștigat o 
bursa de studii la ASEM, indiferent de rezultatele pe care 
urma să le obțină la BAC.

Desemnarea celui mai bun 
proiect de marketing

În data de 3 aprilie 2013 a avut loc fi nala concursului 
“Cel mai bun proiect de Marketing ediția a II-a” organizat 
de   Asociația Națională de Marketing și Facultatea de Bu-
siness și Administrarea Afacerilor, (ASEM).

Târg de job-uri la ASEM
S-au pornit 20, dar la ASEM au ajuns doar 6. Este vor-

ba despre companiile din țară, care au propus peste 65 
de oferte de muncă în domeniul economic studenților 

de la ASEM. S-a întâmplat în cadrul unui târg al locurilor 
de muncă organizat la 4 aprilie, la inițiativa Incubatoru-
lui de Afaceri al ASEM în parteneriat cu Consiliul Sindical 
Studențesc.

Cei mai puternici în ring: 
Campionatulde box al ASEM

Campionatul de Box al ASEM a avut loc în perioada  
17-18 aprilie și a reunit 14 pugiliști, studenți ai ASEM, 
sportivi curajoși care au furat o sumedenie de aplauze și 
strigăte de încurajare din partea publicului exaltat de ceea 
ce se petrecea.

Bancherul modern– intelect 
inovatorşi spirit jovial 
la ediţia a VI – ea 
a concursului 

În ziua de 19 aprilie curent  a avut loc cea de a VI-a 
ediţie a concursului Bancherul Modern cu genericul „20 
ani ai leului moldovenesc”. Studenţii anului II ai Facultăţii 
Finanţe, specialitatea Finanţe și Bănci, au  prezentat un 
adevărat spectacol. Protagoniști ai concursului au fost 
echipele „LION BANK”, căpitan de echipă – Radu BEJE-
NARI (gr. FB-113, Facultatea Finanţe) și „BAN BANK”, că-
pitan de echipă – Alexandru PLĂMĂDEALĂ (gr. FB-115, 
Facultatea Finanţe).

Încă un absolvent al ASEM 
a devenit câştigătorul 
Campionatului Moldovei 
de Artă Managerială

În perioada 27-28 aprilie la Chișinău s-a desfășurat 
cea de-a XIII-a ediţie a Campionatului de Artă Mana-
gerială, Liga de Tineret. La campionat au participat 24 
de studenţi și manageri tineri din cadrul companiilor 
autohtone, care și-au demonstrat capacităţile de ne-
gociere, de orientare în situaţii complicate și de a lua 
decizii dificile în lupta pentru victorie în Campionat. 
Duelurile de artă managerială au fost judecate de că-
tre un juriu compus din reprezentanţi ai Federaţiei de 
Artă Managerială – manageri de top ai întreprinderilor 
din Moldova. Câștigătorul ediției a VIII a Campionatului 
este absolventul ASEM,  Alexei Ciobanu, manager IT la 
compania Total System. 

Concursul economic 
“Azi student, mâine 
antreprenor”

Joi, 25 aprilie 2013,  în cadrul ASEM a fost organi-
zată a 5-a ediţie a concursului ”Azi student, mâine an-
treprenor”. Devenit deja o tradiție pentru Facultatea 

de Business și Administrarea Afacerilor și catedra de 
Management, concursul a reușit, pe parcursul ediţiilor, 
să reunească  peste 400 de studenţi dornici să pună în 
aplicare cunoștinţele sale în domeniul antreprenorial. 
În calitate de invitaţi au participat acad. Grigore Belos-
tecinic – rector ASEM, profesorii de la catedra de Mana-
gement, studenţii facultăţii BAA. Partenerii concursului 
au fost Centrul de Instruire și Consultanță în Afaceri 
(MACIP), Agenția de Stat de protecție a Proprietății In-
telectuale (AGEPI), Business Consulting Institut, revista 
Business Class.

Băncile în economia 
concurenţei, incertitudinii, 
inovării şi integrării. 
Simpozion internaţional 
ştiinţifi co-practic

În ziua de 19 aprilie 2013 a avut loc Simpozionul 
internațional științifi co-practic „Băncile în economia 
concurenței, incertitudinii, inovării și integrării” organizat  
de catedra „Bănci și activitate bancară” și desfășurat cu su-
portul Băncii Naționale a Moldovei.

Ședința plenară, la care au participat în jurul a 150 
de cercetători științifici din organizații de cercetare,  
cadre didactice din universități și colegii, conducă-
tori de bănci și specialiști din instituțiile financiare, 
reprezentanți ai instituțiilor din infrastructura banca-
ră, și-a ținut lucrările în Sala Mare a Băncii Naționale 
a Moldovei.

Profesorii ASEM  absolvenţi 
ai cursului de psihopedagogie 

A devenit deja o tradiție ca în fi ecare an cadrele didac-
tice ale ASEM  și CNC să-și ridice certifi catele de absolvire 
în domeniul psihopedagogiei. Anul curent acest curs a 
întrunit 17 profesori.

Student pentru o zi – un proiect 
inovativ pentru tineri proactivi

  ,,Student pentru o zi”,  desfășurat la 29 aprilie în cadrul 
ASEM, este rezultatul unui proiect inovator implementat 
de Senatul Studenţesc ASEM. Încă nu absolvise liceul, dar 
aveau planuri mari. Își doreau să gestioneze companii in-
ternaţionale, să fi e oameni de afaceri de succes, savanţi și 
politicieni cu renume. Este vorba despre 20 de elevi  care 
au participat la prima ediție a  acestui eveniment.

Consiliul Sindical în acţiune
Primăvara este timpul înviorării, acest lucru a fost bine 

simțit în ASEM. Trei luni pline de evenimente, conferințe, 
concursuri, ședințe, forfota studenților și profesorilor cu 
tezele de licență și proiectele, altfel spus a bătut primă-
vara la toate ușile. Consiliul Sindical al Studenților și Mas-
teranzilor ASEM a contribuit și el la această trezire la viață, 
încadrând studenții în numeroase activități, iar două din-
tre cele mai grandioase au fost TVC și Spartachiada Cămi-
nelor Studențești.

Crearea Societăţii Conştiinţei 
o nouă provocare pentru tinerii 
cercetători

La 13-14 aprilie 2013 în incinta ASEM  a avut  loc cea 
de-a Doua Teleconferinţă internaţională a tinerilor cerce-
tători cu genericul „Crearea Societăţii Conștiinţei”, la care 
au participat 29 studenţi , masteranzi și doctoranzi din 
Republica Moldova, România și SUA.

Ediţia a XI-a  a Simpozionului 
Știinţifi c al Tinerilor 
Cercetători

Evenimentul s-a  desfășurat în perioada 25-26 apri-
lie curent și a coincis cu Ziua Mondială a Proprietății In-
telectuale,  de aceea a fost organizat sub mottoul Zilei 
Mondiale a Proprietății Intelectuale „Creativitatea – Noua 
Generație”.

MAI

Omul de afaceri, belgianul 
Antonius Spee a discutat 
cu studenţii facultăţii REI

Studenţii facultăţii de Relaţii Economice Internaţiona-
le au avut posibilitatea să discute cu omul de afaceri belgi-
an Antonius Spee, Președintele Consiliului Directorilor al 
reţelei de magazine Fidesco și al unor afaceri vinicole din 
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R. Moldova. Evenimentul a avut loc la 22 mai curent în ca-
drul ședinţei Clubului de Dezbateri Știinţifi ce Studenţești 
„Modul Economic de Gândire” și a fost realizat datorită 
intenţiei dnei Elina Benea-Popușoi, prodecan al facultăţii 
și dlui Gerhard Ohrband de a-i familiariza pe studenţi cu 
practica antreprenorială din Moldova. 

Video-conferinţa Securitatea 
informaţională 2013

Video-conferința Securitatea informațională la cea de 
a II-a ediție s-a desfășurat în incinta ASEM la 22 mai curent.  

Participanți ai manifestației au fost studenți, masteranzi și 
doctoranzi de la Academia de Studii Economice din Mol-
dova precum și de la Academia D. Ţenov din orașul Sviștov 
(Bulgaria). Video-conferința a fost organizată de către Ca-
tedra de Cibernetică și Informatică Economică și labora-
torul de Securitate Informațională ASEM în parteneriat cu 
Catedra de Business-informatică a Academiei D. Țenov.

Conferinţa Naţională ATHENA
PROMOVAREA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SU-
PERIOR DURABILE ȘI AUTONOME

În data de 29 mai, ASEM a găzduit Conferință 
Națională “Promovarea Instituțiilor de Învățământ Superi-
or Durabile și Autonome”. Conferința organizată cu spri-
jinul Comisiei Europene și coordonată de European Uni-
versity Association (EUA) a cuprins 2 sesiuni, “Dezvoltarea 
reformelor la nivel de system-provocări și oportunități” 
și “Implementarea reformelor de guvernare și fi nanțare”. 
Acest eveniment face parte din seria de workshop-uri care 
urmau a fi  realizate în alte două țări, Ucraina și Armenia.

IUNIE

Conferinţa Internaţională 
privind instruirea în domeniul 
antreprenorial

Academia de Studii Economice a găzduit Conferința 
Internațională  privind instruirea în domeniul antrepre-
norial. Evenimentul a fost organizat de către Comisia Eu-

ropeană în parteneriat cu Republica Moldova și Fundația 
Europeană de Formare (ETF) în cadrul celei de-a patra 
platforme a Parteneriatului Estic.

Concursul Naţional 
de Reţelistică 
NetRiders 2013

Vara trecută, cu suportul Academy Support Center 
RENAM și Instructor Training Center DNT, în incinta Fa-
cultăţii Cibernetică, Statistică și Informatică Economi-
că a Academiei de Studii Economice din Moldova, sala 
multimedia a avut loc Concursul Naţional de Reţelistică 
NetRiders 2013, la care au participat cei mai buni stu-
denţi ai Academiilor Cisco din Republica Moldova. La 
concurs s-au înregistrat 39 de competitori din cadrul a 
4 Academii Cisco: Universitatea Tehnică a Moldovei, RE-
NAM, Asociaţia DNT și Academia de Studii Economice 
a Moldovei.

Corul Cantabile 
la ”Românii au talent”

Corul Cantabile al ASEM nu încetează să ne surprin-
dă. Îndrumate de către dirijoarea Elena Marian să meargă 
la competiție, fetele au luat 3 de ”Da” la audiențele pen-
tru ”Românii au Talent” În vară, corul Cantabile a primit 
o invitație din partea echipei organizatorice a show-ului 
Românii au Talent.

IULIE

Absolvenţii  ASEM, 
Promoţia -2013

Începutul lunii iulie a fost marcat la ASEM de festivita-
tea de înmânare a diplomelor. 10 dintre absolvenți,  care 
au înregistrat rezultate excelente la studii  s-au învredni-
cit de  titlul „Absolvent de onoare”. Numele lor, conform 
tradiției, au fost și de această dată înscrise în „Cartea de 
aur a absolvenţilor ASEM”. 

Absolvenții de onoare, Promoția – 2013 sunt: Vic-
toria Băieșu; Stela Costin; Eugeniu Livandovschi; Anasta-
sia Gurin; Mihaela Iordăchescu; Maricica Migalatiev; Na-
talia Savva; Adriana Rusu;  Dumitriţa Bînzari; Radu Artin.

Anul acesta au absolvit  Ciclul I, Licență 2495 de 
studenți.

AUGUST

ȘEDINȚA SENATULUI

Rezultatele admiterii 
2012-2013 

Așteptările, precum și pregătirea ASEM pentru noul 
an de studii au fost principalele teme de discuție în cadrul 
Ședinței Senatului ASEM din 30 august.

La Ciclul I, Licență, anul acesta  au fost 
înmatriculați la învățământul cu frecvență la zi – 
1.705 de studenți și 399 de studenți la învățământul 
cu frecvență redusă. La Ciclul II, Masterat, au fost în-
matriculate 995 de persoane la cele 50 de programe 
de master, iar Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM a 
înmatriculat 485 de elevi.

Astfel, în anul de studii 2013-2014 la Academiei de 
Studii Economice urmează studiile la Ciclul I, Licență, 
puțin peste 10 mii de studenți, iar la Ciclul II, Masterat – 
1.984 de persoane. Vor absolvi  ASEM-ul în 2014 un număr 
de 2.720 de studenți.

SEPTEMBRIE
PRINTRE RÂNDURILE RAPORTULUI WEF 2013:

Economia moldovenească 
poate fi  salvată 
de investiţii şi inovaţii

Republica Moldova a coborât cu două poziţii, până 
la locul 89 din 148 de ţări, în topul competitivităţii eco-
nomice publicat în raportul Forumului Economic Mondial 
(WEF). Și în acest an, problemele cu care se confruntă me-

diul de afaceri din ţara noastră bat pasul pe loc – regimul 
fi scal împovărător, corupţia, accesul difi cil al întreprinde-
rilor la fi nanţare și inefi cienţa autorităţilor din cauza biro-
craţiei.

ASEM - 22 ani de performanţă
Vineri, pe 27 septembrie în incinta Teatrului de Operă 

și Balet „Maria Bieșu” a avut loc festivitatea prilejuită îm-

plinirii a 22 de ani de la fondarea ASEM,  dar și celei de-a 
60-a aniversări a învăţământului Economic Superior din 
Republica Moldova. La eveniment  au asistat colaboratorii 
și studenții ASEM, ofi ciali, prieteni buni ai instituției noas-
tre, dar și oaspeţi de onoare, invitați din România, Ucraina 
și alte țări  cu care ASEM are stabilită o frumoasă relație de 
colaborare științifi că și academică.

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

BC “UNIBANK” S.A. a înmânat premiul pentru cel mai 
bun student de la specialitatea Finanţe și Bănci. Cel mai 
bun s-a dovedit a fi   EA, adică cea mai bună, pe nume 
Cristina Cernit, studentă în  anul II, grupa FB-23, ASEM. 
Câștigătoarea a primit din partea băncii o bursă în valoare 
de 15.000 lei.

Dezvoltarea durabilă 
a profesiei în domeniul 
contabilităţii și auditului”

A fost subiectul de referință discutat la 26 septembrie 
curent în cadrul conferinței internaționale, organizate de 
către Centrul Băncii Mondiale pentru Reforma Raportării 
Financiare  în parteneriat cu Facultatea de Contabilitate a 
Academiei de Studii Economice din  Moldova. Conferința 
a avut ca scop  abordarea și aplicarea celor mai bune prac-
tici în modernizarea programelor universitare prin inter-
mediul cooperării și parteneriatului cu țările – membre ale 
Uniunii Europene.

OCTOMBRIE

Viaţa și activitatea 
profesorului și savantului 
Mihail ROTARU, Lansare 
de carte

Pe 1 octombrie, ziua când profesorul M. Rotaru ar 
fi   împlinit 79 de ani a fost organizată lansarea de carte 

”Viața și activitatea profesorului și savantului Mihail Rota-
ru”. Activitatea a fost deschisă cu un minut de reculege-
re în memoria savantului, la care au participat profesori, 
foști colegi de catedră, rude, prieteni, mai mulți studenți 
ai ASEM.

De ziua profesorilor
Cu ocazia Zilei Internaționale a Profesorului, tradițional, 

sunt premiați cei mai buni dintre toți cei buni profesori ai 
Academiei de Studii Economice. Rectorul ASEM, academi-
cianul Grigore Belostecinic a înmânat diplome, și câte un 
premiu bănesc celor  nominalizați anul acesta. 

Valentina Paladi,  Constantin Matei, Ana Cârlan,  
Alic Bârcă,  Ion Pârțachi,  Roman Livandovschi și Victo-
ria Cazacu sunt cei șapte profesori, care au benefi ciat de 
recunoștință specială.

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

ASEM-iștii au fost informați referitor la ”Bursa Par-
lamentară Internaţională“ (IPS) a Bundestag-ului ger-
man.   O delegaţie germană,  condusă de către parla-
mentarul Arfst Wagner a vizitat în acest scop instituția 
noastră. În cadrul „Bursei Parlamentare Internaţionale” 
(IPS) 120 de bursieri din 28 de ţări obţin posibilitatea 
de a cunoaște pe parcursul a cinci luni ( de pe 3 martie 
2014 până pe data de 31 iulie 2014) sistemul parla-
mentar al Germaniei, beneficiind de o bursă oferită de 
către Parlamentul german.

Funcţionarii fi scali din cadrul 
IFPS în dialog cu studenţii 
de la ASEM

La începutul lunii curente, în incinta Academiei de 
Studii Economice a Moldovei a avut loc o întrevedere a 
studenţilor din ultimul an de studii ai facultăţii „Finan-
ţe”, cu  Veronica Vragaleva, șef de Direcţie în cadrul In-
spectoratului Fiscal Principal de Stat. La eveniment au 
participat studenţii care și-au ales domeniul fiscal ca  
temă de cercetare pentru teza de licenţă, dar și cei care 
intenţionează să realizeze practica de licenţă în cadrul 
Serviciului Fiscal de Stat.

Impactul crizei asupra 
procesului de convergenţă 
în UE

Vineri, 18 octombrie 2013, în sala Senatului ASEM 
în cadrul    schimburilor  interacademice, la invitaţia 
șefului catedrei “Statistică și previziune economică”, 
prof.univ.,dr. Ion Pârţachi,  a avut loc  o întâlnire cu de-
legaţia Institutului de Prognoză Economică (IPE) a Aca-
demiei Române. 

Un produs care adună oamenii 
în serile reci de iarnă la 
“INNOVATION CAMP”

Vineri, pe 17 octombrie la Casa Cunoștințelor s-a 
desfășurat proiectul internațional pentru elevi “Innova-
tion camp”.  La activități au participat elevi din Chișinău 
(inclusiv de la CNC) și din mai multe raioane din stânga 
Nistrului, dar s-a întâmplat grație unui  parteneriat între 
Junior Achivment (JA) Moldova și JA Estonia, organiza-
tori ai proiectului.  Provocarea a fost  de a veni cu soluții 
care ar rezolva o anumită problemă într-un  timp limi-
tat. Iar problema pusă în fața elevilor anul acesta  a fost 
de  a inventa un produs care adună oamenii în serile 
reci de iarnă.
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Retrospectiva ASEM  2013 
Cea mai bună întrebare unei 
persoane de succes: 
Loretta Handrabura

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 dis-

cute cu studenții ASEM Loretta Handrabura, Vice-ministra 
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.

Expoziţia femeilor creative, 
inspiraţie pentru ASEM-iste

Pe 22 octombrie curent, în incinta Academiei de Stu-
dii Economice a fost inaugurată expoziția „Femei Creati-
ve: Realizările femeilor – inventatoare din Suedia. Este o 
expoziție inedită pentru Republica Moldova. În premieră 
la Chișinău au fost expuse invenții ale femeilor din Sue-
dia. Scopul evenimentului a fost să încurajeze creativi-
tatea, inovațiile și să promoveze egalitatea de șanse. La 
expoziție au fost prezentate 40 de invenții și inovații, crea-
te pentru soluționarea problemelor din domeniul social și 
medical, dar și din viața cotidiană. Timp de o lună, la ASEM 
s-au desfășurat, de asemenea un șir de traininguri menite 
să inspire femeile pentru o carieră în afaceri.   

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

Pe 24 Octombrie la  Academia de Studii Economice 
din Moldova  a avut loc deschiderea Centrului Regional 
InterUniversitar de Start-up, care este creat în cadrul Pro-

iectului European Тempus SUCSID. Centrul își propune să 
dezvolte  gândirea inovativă și spiritul antreprenorial al 
tinerilor,  să-i învețe elementele de bază ale antreprenori-
atului și managementului proiectelor inovatoare. Benefi -
ciarii Centrului Regional Inter-Universitar de Start-up, vor 
fi   tinerii din licee, colegii și universități. 

Lecţie anticorupţie
În data de 22 octombrie la Academiei de Studii Econo-

mice a Moldovei a avut loc o întâlnire cu Christian Humbord, 
director executiv a Transparency International Germania 
cu studenții, profesorii instituției. Tema abordată a fost 
“Integritatea instituțională și prevenirea corupției pe baza 
experienței Germaniei”. De asemenea, la această lecție publi-
că a fost prezent și Excelența Sa, Ambasadorul Germaniei în 
Republica Moldova, Matthias Meyer, dar și directorul execu-
tiv al Transparecy International Moldova, Lilia Carasciuc.

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

Bobocii de la REI au marcat anul acesta de studii. Ei au 
învins în cadrul competiției  Balul Bobocilor 2013, organi-

zat de Consiliului Sindical al Studenților și Masteranzilor 
ASEM. Evenimentul s-a consumat  pe 24 octombrie într-
un club din capitală. Locul I a mers la Vitalie Gurjii și Ella 
Jitari, studenți la REI

Masă rotundă: ,,Etica în viaţa 
contemporană”

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.

DISCUŢIE ,,Valoarea Vieţii”
Masa rotunda cu tematica ,,Valoarea Vieţii”, organiza-

tă de către Consiliul Studenţesc al Facultăţii Finanţe a avut 
loc pe 24 octombrie curent. Obiectivul mesei rotunde a 
fost abordarea acestui subiect complex din perspectiva 
prioritizării valorilor umane, determinării scopului în viaţă 
și a modalităţilor de luare a deciziilor corecte la momentul 
oportun.

NOIEMBRIE

ASEM a premiat cei mai buni 
10 studenţi ai anului

Pe 25 noiembrie Academia de Studii Economice din 
Moldova a premiat 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 extracur-
riculare. 

Daniela Moisei, Alexandru Ghedrovici,  Cristina Gu-
maniuc,  Cristina Russu,  Ecaterina Bujniţa, Liubovi Bojii,  
Lilian Golban, Ana Castraveţ,  Tinca Bîlici și Ludmila Roșca 
sunt cei mai buni studenți ai ASEM – 2013. Dosarele au 
fost jurizate de Ludmila Cobzari, decan Finanțe, Anatol 
Godonoagă, decan CSIE și Radu Artin, Cel mai bun stu-
dent al ASEM 2012. 

Iurie Leancă şi Pirkka Tapiola 
în dialog cu studenţii 
despre beneficiile apropierii 
Moldovei de UE

Premierul Iurie Leancă și șeful misiunii UE la Chișinău, 
Pirkka Tapiola, au participat pe 12 noiembrie la o dezba-
tere publică despre summitul de la Vilnius, găzduită de 
Academia de Studii Economice. Cei doi ofi ciali au vorbit 
studenţilor despre importanța Acordului de Asociere și a 
celui de Liber Schimb pe care Moldova spera atunci să le 
parafeze la Vilnius. Dezbaterea a fost moderată de Vasile 
Botnaru de la Radio Europa Liberă.

Dezavantaje transformate 
în avantaje în competiţia 
special pentru ei

Greutățile la care i-a supus viața nu le este piedi-
că în calea cunoașterii. 45 din 66 de studenți de la 12 

universități din țară și-au ridicat bursele suplimentare 
pentru tinerii din familii dezavantajate. Bursele variază de 
la 6 la 18 mii de lei. 11 bursieri sunt de la ASEM, fi ind vizate 
studentele: Irina Ursu, Xenia Andriuța, Irina Șterbet; Ana 
Castraveț; Anastasia Gonța; Andriana Ciobanu; Daria Mari-
an; Mariana Damaschin; Valentina Garștea; Sofi a Cebanu; 
Natalia Șoimu;

Enrico Nunziata în vizită 
la ASEM

Excelența sa, Ambasadorul Extraordinar și 
Plenipotențiar al Italiei în RM, Enrico Nunziata a vizitat marți 
Academia de Studii Economice. Ofi cialul a avut o întrevede-

re cu Rectorul ASEM, academicianul Grigore Belostecinic, în 
cadrul căreia s-au punctat mai multe posibilități de colabo-
rare în domeniul educațional. Ulterior, Ambasadorul Italiei 
în RM a discutat cu studenții de la ASEM.

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

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

SUA susţine antreprenoriatul 
din Moldova: „GEW este un 
omagiu adus inovatorilor”

În Republica Moldova, în perioada 18-24 noiembrie, 
s-a desfășurat campania de susținere a antreprenoriatului 
„Săptămâna Globală a Antreprenoriatului” (GEW). S-a în-
tâmplat 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 lan-
sare a avut loc la ASEM.

ACADEMIA START-UP - 
de la o lume spre alta

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 Antreprenoriatului /Global Entrepreneurship Week in 
Moldova (GEW) între 18-24 noiembrie,  mișcare ce s-a ex-
tins în peste 137 de ţări ale lumii. În context, Facultatea Bu-
siness și Administrarea Afacerilor, Catedra Management și 
Consiliul Studențesc al FBAA au lansat în cadrul Săptămâ-
nii 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. Speakeri au 
fost: Ruslan COJOCARU, proprietarul rețelei de cafenea 
TUCANO; Olga MELNICIUC, președinta JCI Chișinău; Du-
mitru LUNGU, directorul unei agenţii - Web Consulting și 
Alexei CIOBANU, antreprenor, manager IT și mentor.

MASĂ ROTUNDĂ Cu ocazia 
Zilei Mondiale a Calităţii

Ziua Mondială a Calității a fost instituită de Organizația 
Națiunilor Unite în 1989, având ca scop creșterea gradului 
de conștientizare la nivel mondial a contribuției importan-

te pe care o are Calitatea la creșterea și dezvoltarea dura-
bilă a unei organizații, chiar a întregii societăți. Scopul Zi-
lei Mondiale a Calității este de a promova conștientizarea 
calității la nivel mondial și de a încuraja creșterea durabilă 
și prosperitatea economică a tuturor organizațiilor, indife-
rent de mărimea acestora sau domeniul lor de activitate.

CONCURS: Start-up 
Business Model

Concursul START-up Business Model este al doilea 
eveniment organizat în ASEM, menit să marcheze Săptă-
mâna Globală a Antreprenoriatului. 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. EVRIKA 
este echipa care s-a clasat pe locul I, patru domnișoare: 
Cristina Adam, Eudochia Jelihovschi, Valeria Gârlă și Li-
lia Zugrav   au propus idea producerii și comercializării 
„biscuiților-zâmbet” sub marca „Smile Faces”, echipa a ac-
centuat că strategia lor de viitor prevede a realiza biscuiți 
personalizați în funcție de preferințele consumatorilor.

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

“Cel mai mare risc este să nu riști niciodată”, afi rmaţie 
prin care vice-directorul Organizaţiei de Dezvoltare a În-
treprinderilor Mici și Mijlocii, Viorica Cerbușcă și-a iniţiat 
discursul , îndemnând tinerii să se implice activ în crearea 
propriului destin și să i e cei mai “proști”, “severi”, dar toto-
dată și cei mai “ingenioși manageri”. Întâlnirea studenţilor, 
cu vice-directorul ODIMM, a avut loc la data de 21 noiem-
brie curent, în cadrul proiectului “Cea mai bună întrebare 
unei persoane de succes”,desfășurat de “Senatul Studen-
ţesc al ASEM” pentru cea de-a patra ediţie.

Masa rotundă „Impozitarea 
persoanelor fi zice și juridice”

Catedra Finanţe si Asigurări a Academiei de Studii 
Economice din Moldova a organizat  pe 8 noiembrie 
masă rotundă cu genericul: „Impozitarea persoanelor 
i zice și juridice”. Scopul acesteia a fost de a identifi ca 
oportunităţile de dezvoltare a serviciilor fi scale în spri-
jinul contribuabililor din Republica Moldova și formarea 
specialiștilor în domeniu.

Senatul Studenţesc 
a împlinit 8 ani

Actualmente, S.S. implică 75 de studenţi, reprezen-
tanţi ai facultăţilor. Din septembrie 2013, structura sena-
tului include 4 departamente, create pentru a efi cientiza 
procesul de luare a deciziilor și desfășurare a activităţilor. 
Acestea sunt: Departamentul Marketing și PR; Departa-
mentul HR și Logistică; Departamentul Relaţii Externe; 
Departamentul Relaţii Interne.

Viaţă unei lucrări ”orfane”
Lansarea cărții ”Filozofi e economică” a dat viață unei 

lucrări ”orfane”, scrisă de Tudor Dumitraș. Activitatea a fost 
deschisă cu un minut de reculegere în memoria regreta-
tului, la care au participat profesori, foști colegi de cate-
dră, rude, prieteni, studenți ai ASEM. 

Bicicletă cu energie electrică 
și o căruţă cu mâncare 
la ”Weekend-ul Inovaţiei”

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

Catedra Drept Public susţine 
și promovează activitatea 
știinţifi că studenţească

Ce este un articol știinţifi c? Aceasta e, de regulă, ne-
dumerirea manifestată de studenţii-boboci (anului I) în 
preajma Simpozionului Internaţional al Tinerilor Cerce-
tători desfășurat în aprilie la ASEM. Problema a devenit 
obiectiv pentru organizarea unui training privind „Meto-
dologia elaborării și prezentării unui articol știinţifi c”
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Singura coordonată 
a existenţei: timpul

TRENING

La 14 noiembrie 2013, în incinta 
CNC al ASEM s-a desfășurat trai-

ningul „Managementul timpu-

lui”, pentru cadrele didactice din 
instituție. Deși titulatura trainigului 
e o cunoscută generală în diverse 
sectoare publice, mai ales în do-
meniul afacerilor, s-a conștientizat 
importanța promovării și aplicării 
acesteia și în educația omului, atât 
în activitatea de muncă, cât și în 
afara ei. Organizatorii și-au propus 
abordarea, perceperea profesori-
lor ca lideri ai propriei activități în 
procesul de dezvoltare personală și 
organizațională, fără axare pe o ier-
arhie de poziții. Or, orice profesor 
interesat de schimbare, de creștere 
personală și profesională simte 
necesitatea gestionării efi ciente a 
timpului. 

Formatorii au urmărit dezvol-
tarea anumitor capacități: fermita-
te, mobilizarea energiei interioa-
re, integrare în grup, imaginație, 
dorința de a munci, abilitatea de a 
fi  analitic, de a-i înțelege pe ceilalți, 

de a sesiza oportunitățile, de a sur-
monta situații neplăcute și de a se 
adapta la orice schimbare. Ei au 
dat dovadă de inteligență, de ati-

tudine pozitivă, de curaj, de simțul 
obișnuitului.

”Vrem să credem că implicarea 
în acest training a profesorilor a 
fost un ajutor real acordat lor pen-
tru a îmbunătăți prestația, pentru 
a stimula să se conștientizeze ne-
cesitatea schimbări, inovării și a 
facilita în continuare instituirea 
unui sistem de mentorat profesio-
nal efi cient, care ar duce, negreșit, 
la învățarea de calitate - cale sigură 
de a-i  încuraja pe profesori să devi-
nă mai creativi în predare și în viața 
personală. Astfel vor fi  mai aproa-
pe de necesitățile concrete ale 
elevilor, studenților și de cerințele 
societății în continuă schimbare.”, 
a menționat Lidia Căpățînă, de la 
CNC al ASEM.

                    
Galina COJOCARU

Stimați colegi, 
Suntem în pragul Anului Nou 2014, în ajunul frumoaselor 

sărbători de iarnă: cu brad împodobit, cu Moș Crăciun și Alba ca 
Zăpada, cu urători și colindători, cu Sorcova și Semănatul, cu multe alte 
elemente tradiționale care ne  vin din vremurile seculare ale strămoșilor noștri. 
Cu toții împreună, dar și fi ecare dintre noi, luat separat , avem niște emoții 
deosebite, emoții care se pătrund de enigmaticele amintiri din  copilărie, când 
ne afl am mai mult în lumea  poveștilor decât cea a realității. Și, indiferent la 
ce vârstă ne afl ăm, mai credem, mai  sperăm  în miracole…

Totodată, apropiindu-ne de aceste impresionante evenimente, 
încercăm să facem unele totaluri cu privire la ceea ce am reușit să obținem 
sau n-am făcut în 2013, dar și ce am dori să  realizăm în anul, care, iată-
iată, bate la ușă, anul 2014. În acest context, vom încerca să scoatem în 
evidență, doar unele dintre cele mai importante rezultate, după părerea 
noastră, prin care s-a manifestat facultatea de Cibernetică, Statistică și 
Informatică Economică în anul 2013 pe următoarele direcții:

 „Input-output”
1. Au  absolvit cu succes facultatea toți cei 107  candidați, dintre care 

majoritatea au elaborat tezele de licență cu aplicații în sferele reale de 
producție unii având, către momentul susținerii, și acte de implementare. 

2. Datorită eforturilor administrației ASEM și a colectivului facultății, 
am reușit să organizăm admiterea-2013 la  patru specialități (Cibernetică 
și Informatică Economică, Informatică, Tehnologii Informaționale, 
Statistică și Previziune Economică), cu un sold pozitiv față de 2012, 
având la moment la anul I de studii un număr de 173 de studenți.

Activități didactico-științifi ce
1. Cadrele didactice ale facultății au publicat circa 70 de   lucrări 

științifi ce și metodice, au prezentat peste 50 de rapoarte la conferințe 
naționale și internaționale. Au fost efectuate cercetări științifi ce fără 
fi nanțare în cadrul a 8 teme, ș.a.

2. Șeful catedrei Cibernetică și Informatică Economică, prof. univ. 
Vitalie Cotelea, a fost desemnat de către CNAA în calitate de autor a celei 
mai bune teze de doctor habilitat (teză de excelență) pentru anul 2012.

3. Studentul grupei INFa 111 Lilian Golban a obținut premiul de 
gradul III la concursul  ”Cel mai bun student al ASEM, ediția 2013”

Orientare profesională 
Au fost organizate câteva întâlniri cu reprezentanți de la companii 

vestite care activează  în diverse domenii de  aplicație ale informaticii 
cum ar fi : Endava, Moldcell, Trimetrica, Cedacri International, Pentalog, 
DAAC System Integrator, Allied Testing ș.a. În cadrul acestor manifestări 
s-au scos în evidență cele mai actuale probleme cu care s-ar confrunta 
absolvenții noștri angajându-se în câmpul muncii. Totodată, s-a 
constatat că asemenea evenimente sunt foarte benefi ce pentru adaptarea  
programelor de studii la necesitățile societății și pentru stabilirea unor 
relații de bună colaborare cu agenții economici.   

Sport
Selecționata cadrelor didactice și a colaboratorilor  facultății , în cadrul 

„Academiada-2013”, s-a clasat pe locul II , iar la proba de șah ocupând 
locul I. Studenta grupei SPE-121 Mihaela Buia, campioană multiplă a 
republicii, s-a clasat pe locul I la cea de-a 14-a ediție  a Cupei Moldovei 
la triatlon forță.   

Ce ne-am dori în anul 2014? 
… desigur, sănătate sub un cer pașnic și într-un mediu social prosper. 

Ca apoi  să putem realiza lucruri frumoase în toate activitățile pe care 
urmează să le desfășurăm.  În primul rând, aceste activități fi ind orientate  
în direcția și în contextul: „O bună imagine a facultății CSIE în contextul 
unei bune imagini a universității, ASEM”.

Folosindu-mă  de ocazie, vreau să transmit tuturor ASEM-iștilor 
urări de bine, să le doresc  multă baftă  în anul care vine, să se bucure 
de fi ecare clipă și să zâmbească motivat. La mulți ani, dragi prieteni! 
La mulți ani ASEM!

    
Anatol GODONOAGĂ,

Decanul Facultății CSIE

La 25 septembrie 2013  Firma de Exercițiu “Big 
Life”SRL și-a lansat activitatea în cadrul evenimentu-
lui ”15 Ani ai Colegiului Național de Comerț în familia 
ASEM”,  care s-a desfășurat în incinta ASEM. Lansarea Fir-
melor de Exercițiu a fost realizată  la nivelul instituției, 
în cadrul căreia șase  fi rme de exercițiu și-au prezentat: 
genul de activitate, echipa de lucru, elementele corpo-
rative, ofertele noi și au stabilit relații cu publicul .

În anul de studii 2013-2014 (perioada de activitate 
a fi rmei de exercițiu) FE“Big Life” SRL prestează o gamă 
nouă de servicii, după cum urmează:

• Planifi carea publicităţii; 
• Soluții de management publicitar;
• Consolidarea relațiilor cu publicul;
• Completarea mărcii de afacere; 
• Popularizarea afacerii.
La eveniment au participat elevii grupei COM-111 

(subgrupa II-a) în calitate de angajați ai FE “Big Life” SRL 
unde s-au prezentat ca o adevărată companie, adică cei 
care elaborează strategiile de marketing, cei care calcu-
lează salariile, cei care motivează personalul să lucreze, 

cei care efectuiază tranzacții și care gestionează întrea-
ga activitate a fi rmei. O astfel de fi rmă este formată din 
12-15 elevi, fi ecare dintre ei fi ind angajat în cadrul de-
partamentelor: resurse umane, contabilitate, marketing, 
achiziții și vânzări, relații cu publicul. Pentru a deveni 
competitivi pe piața fi rmelor de exercițiu în Republi-
ca Moldova, fi rmele elaborează stilul propriu și aleg 
elementele de identitate corporativă: vestimentația-
business clasic; culorile –vișiniu, auriu.

Pentru desfășurarea evenimentului, angajații FE“Big 
Life”SRL au pregătit decorul standului, materiale publici-
tare, documentele de operare.

În rezultatul acestui eveniment, FE “Big Life” SRL 
s-a prezentat ca o echipă adevărată, a simțit pe “pro-
pria piele”  etapele de pregătire a evenimentului, 
responsabilitățile și funcțiile fiecăruia, a comunicat cu 
vizitatorii și a stabilit relații cu publicul . 

Natalia LAZAREV,
Catedra  «Comert, Merceologie, Tehnologie», 

CNC
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La mulţi ani, 
   dragi prieteni, 
La mulţi ani, 
               ASEM!

Lansarea FIRMEI de EXERCIŢIU 
“BIG LIFE” SRL

FELICITĂRI
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În data de 12 decembrie 2013 
Academia de Studii Economice din 
Moldova, Biblioteca Știinţifi că și Ca-
tedra „Teorie și Politici Economice” 
a Facultății „Economie Generală și 
Drept” a fost gazda Conferinței In-
ternaţionale „Promovarea egalității 
de șanse în educaţie și cultură: ro-
lul bibliotecilor”, organizată în ca-
drul Proiectului „Dezvoltarea noilor 
servicii informaţionale pentru Învăţă-
mântul Economic superior din Moldo-
va”, fi nanţat de Programul Norvegian 
de Cooperare cu Eurasia în domeniul 
învăţământului superior, realizat în 
parteneriat între Academia de Studii 
Economice din Moldova și Universita-
tea din Bergen.

Această conferință a avut ca 
scop Identifi carea rolului bibliotecii 
în promovarea egalităţii de șanse în 
comunitate, asigurarea egalităţii tu-
turor persoanelor afl ate pe teritoriul 
Republicii Moldova în toate sfere-

Facultatea Economie 
Generală şi Drept - 

realizări şi perspective

FELICITĂRI
CONFERINȚA INTERNAŢIONALĂ  

„Promovarea egalității de șanse 
în educaţie și cultură: 
rolul bibliotecilor”

le vieţii, având ca punct de pornire 
două directive (Directiva 2000/43/
CE și Directiva 2000/78/CE) adop-
tate de Uniunea Europeană în 2000 
care interzic discriminarea directă și 
indirectă pe motive de rasă sau ori-
gine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă și orientare sexuală. 
Aceste documente conţin defi niţii 
exacte privind discriminarea direc-
tă, indirectă, hărţuirea și aplicarea 
principiului egalităţii de tratament 
între persoane. Republica Moldova 
a adoptat cadrul legal privind ega-
litatea de șanse: Legea cu privire la 
asigurarea egalităţii de șanse între 
femei și bărbaţi din 09.02.2006 și Le-
gea cu privire la asigurarea egalităţii 
din  25.05.2012.

Toți participanții conferinței au 
fost salutați de Dna Silvia Ghinculov, 
dr., conf. univ., director al Bibliotecii 
Științifi ce ASEM, care a menționat 
actualitatea subiectelor abordate, 
specifi când că tema egalității de 
șanse în cadrul bibliotecilor univer-
sitare este discutată în premieră și a 
specifi cat rolul deosebit în promo-
varea și realizarea Proiectului venit 
din partea Norvegiană Dna Anne 
Landou, director Departament de la 
Biblioteca Universitară din Bergen și 

Dna Prof., dr., Angela Repanovici de 
la Universitatea  „Transilvania” Bra-
șov, România. Dna Ala Cotelnic, Prim 
Prorector cu activitate didactică 
ASEM, a precizat importanța acestui 
subiect în sec. XXI, cînd formele de 
manifestare a discriminării au loc in-
direct, la fel s-a referit și la formele 
de discriminare în cadrul sistemului 
de învățământ, apreciind faptul că 
această problemă a fost adusă la au-
zul tuturor. 

Structurat pe două sesiun, egali-
tatea de șanse în societatea democra-
tică și rolul bibliotecii în promovarea 
egalității de șanse, au fost prezentare 
numeroase comunicări care au pus 
accent pe rezolvarea unor probleme 
cum ar fi : ce se înțelege prin egalita-
tea de șanse; aspecte generale pri-
vind egalitatea de șanse în concor-
danţă cu legislaţia din Uniunea Euro-
peană și Republica Moldova, impor-
tanţa promovării egalităţii de șanse, 
egalitatea de șanse din perspectiva 
accesului la educație și la informaţie, 
strategii, instrumente, tehnici utili-
zate pentru susținerea și promova-
rea egalităţi de șanse, modalităţi de 
combatere a inegalității de șanse în 
domeniile educaţiei și culturii.

Cristina RUSSU

Anul 2013 a fost un an bun pentru Facultatea Economie Ge-
nerală şi Drept. Această afi rmaţie rezidă în rezultatele şi realizările 
studenţilor şi profesorilor facultăţii. 

În primul rînd, ne referim la faptul că în 2013 Facultatea  Eco-
nomie Generală şi Drept a avut o înmatriculare foarte bună la toate 
specialităţile din cadul facultăţii, mai mult decât atât, au fost înma-

triculaţi studenţi la o specialitate nouă – managementul resurselor 
umane. Astfel, au fost înmatriculaţi 462 de studenţi la secţia zi şi 182 

studenţi la secţia cu frecvenţă redusă.
Printre realizări se enumeră şi succesele studenţilor facultăţii care au obţinut 

rezultate în cadrul mai multor manifestaţii ştiinţifi ce studenţeşti, competiţii sporti-
ve, iar studenta anului III Specialitatea DREPT, Bojii Liubovi, a obţinut locul III 
în cadrul concursului „Cel mai bun student ASEM”. Totodată studenta anului IV 
grupa D-106, Bletea Nina s-a învrednicit de Bursa Republicii, iar studenta anului 
III grupa D-114, Cecan Cristina – Bursa Senatului.

Corpul profesoral al Facultăţii este format din profesionişti cu experienţă, 
care pe parcursul anului 2013 au realizat mai multe materiale didactice (ma-
nuale, monografi i, cursuri universitare, note de curs), au participat în cadrul 
conferinţelor ştiinţifi ce naţionale şi internaţionale, au elaborat cursuri noi, au 
organizat activităţi extracurriculare cu studenţii facultăţii ş.a. 

O realizare onorabilă este şi faptul că D-na Raisa Borcoman, şef catedră „Co-
municare economică şi didactică” a fost decorată cu Medalia „Meritul Civic”.

În aceste condiții ne luăm rămas bun de la anul 2013 chiar dacă tot timpul 
este loc de mai bine și pășim în anul 2014 cu speranță, optimism și încredere în 
ziua de mîine.

Așteptările pentru anul 2014 sunt în primul rând de ordin spiritual: dorim multă 
sănătate pentru întreaga familie a Facultății Economie Generală şi Drept (studenți, 
părinți, profesori) cât și pentru întreg colectivul ASEM, pace și liniște în casele și 
inimile tuturor, dar totodată ne dorim să creștem și în plan profesional. Să avem 
realizări mult mai bune, să avem studenți sârguincioși, responsabili, iar cunoștințele 
obținute în cadrul  studiilor să le asigure un viitor prosper, într-o țară europeană.

La mulți ani! 
Dorin VACULOVSCHI,

Decanul Facultăţii EGD

CELE MAI BUNE CĂRȚI DE AFACERI CARE MERITĂ CITITE

Robert Kiyosaki – 
 TATĂ BOGAT, 
 TATĂ SĂRAC

Robert Kiyosaki este unul din-
tre cei mai apreciați autori de cărți de 
educație fi nanciară, este un  investi-
tor,  om de afaceri  și autor american de 
literatură motivațională. Kiyosaki este 
foarte cunoscut datorită seriei de cărți 
motivaționale  Tată bogat, tată sărac. A 
scris 18 cărți care s-au vândut într-un to-
tal de 26 milioane de exemplare. 

Robert T. Kiyosaki este copilul bogat al 
unor oameni săraci. El și-a dorit dintotdea-
una să nu muncească asemeni tatălui său, 
care, în ciuda faptului că avea un salariu consistent, era veșnic îngropat în datorii. 
Concluzia lui este că, în principal, problemele fi nanciare provin din faptul că anii 
mulți de școală nu ne învață nimic despre cum funcționează banii, ci doar cum să 
muncim din greu pentru ei. Iar atunci cînd și avem „mulți, puțini, - nu știm cum să-i 
folosim în favoarea noastră”. Nu ne socotim faptul că relația cu banii este una de 
putere: ori îi stăpâniți, ori deveniți sclavii lor.

Parinții bogați iși pregătesc copiii să devină, la rândul lor, bogați. Părinții să-
raci le spun copiilor să meargă la școală, să fi e cât mai silitori și să-și găsească o 
slujbă bună. Însă calea de urmat pentru câștigarea bogației este inițierea în arta 
fi nanțelor. Învățați-vă copiii să fi e liberi din punct de vedere fi nanciar!

„Principalul motiv pentru care oamenii se luptă cu difi cultățile fi nanciare este 
acela că au trecut prin școală fără să învețe nimic despre bani. Rezultatul este că 
învața să lucreze pentru bani...dar nu învata niciodată să pună banii să acționeze 
pentru ei.“ - Robert T. Kiyosaki

„Îmi iubesc copiii și vreau să fac tot posibilul pentru ca ei să aiba parte de 
cea mai bună educație! Învățământul tradițional, deși este foarte important, nu 
mai este de ajuns. Trebuie să înțelegem cu toții ce sunt banii și cum lucrează ei.“ - 
Sharon L. Lechter

Cartea este considerată ca o pregătire primară a mentalității de a crea avere 
și a obține independență fi nanciară. Cu alte cuvinte este un ghid de distrugere a 
mentalității tipice a unui angajat care lucrează doar ca să-și achite datoriile, și cît 
de mulți bani nu ar avea, acestea vor crește tot timpul și va trai numai pentru ele. 
Acest lucru este prezentat în carte prin învățămintele «tatălui bogat» date celor 
doi copii, care de fapt sunt cititorii cărții afl ați în rolul lor.

Este o carte pe înțelesul oricui, cu exemple ușoare și plăcută citirii.                                                                                                 
Cristina RUSSU
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Crâmpeie  de la stagiul  de formare 

a  profesorilor  fi lierelor  francophone

„„Academia de 
Studii Economice 
din Moldova 
ofi cial a aprobat 
introducerea a 
două cursuri, 
module legate de 
GRB în Programul 
de Masterat în 
Finanţe Publice şi 
Fiscalitate pentru 
anul 2008-2010. 

 ,,La  formation  des formate-
urs” - o sintagmă cunoscută și foarte 
populară în didactica  predării limbii 
franceze - semnifi că constituirea 
unui ansamblu educațional și stă de 
veghe la hotarele fără de compro-
mis  ale limbii franceze. 

 În ultimele zile ale ultimei luni 
de toamnă druțiene, 28-30 noiem-
brie curent, în cadrul  ASEM  și-a 
derulat activitatea stagiul-seminar 
de formare a profesorilor ce ţin cur-
suri în cadrul filierelor francofone  
de la ASEM, ASE București și Uni-
versitatea de Stat Alecu Russo din 
Bălţi cu genericul amplu  ,,Reflecții 
asupra aplicării principiilor majore 
ale Limbii Franceze în scopuri uni-
versitare  (FOU) și ale Limbii Fran-
ceze în  scopuri  specifice (FOS) în 
filierele francofone la specialităţile 
economice”.

 Seminarul a fost organizat  în 

cadrul proiectului internațional  cu 
genericul ,,Punerea în rețea și dez-
voltarea  filierelor francofone  la 
specialităţile economice adaptate 
la cerințele pieței de muncă prin 
formare, cooperare  științifică și 
dialog interdisciplinar și intersec-
torial”. 

Aceste două generice vorbesc  
de la sine despre importanța strin-
gentă a  colaborării  fructuoase  a 

profesorilor de limbă franceză cu  
cei de la disciplinele de specialitate 
predate în limba franceză.                                                              

Proiectul  a fost susținut  în cofi -
nanţare de către Agenția Universita-
ră Francofonă  și ASEM, fapt pentru 
care îi aducem mulţumiri Rectorului 
ASEM, Dlui Grigore Belostecinic.

În cadrul seminarului  a fost orga-
nizată o masă rotundă, avându-le  ca 
formatori, promotori  pe profesoare-

le Corina  Lașcu - Cilianu și  Alexan-
drina Deaconu (ASE București), care 
dispun de o performanță notorie  în 
materia examinată pe cele două ma-
luri ale francofoniei - predarea limbii 
franceze de specialitate și a discipli-
nelor economice, care se doresc tot 
mai mult francofone.

Co-formatorii, Dl  Gheorghe  
Moldovanu și Dna  Ala Hanganu, 
profesori la Catedra ,,Limbi Moderne 
de Afaceri” (ASEM), au demonstrat o 
înaltă ținută  valorică  atât de ordin 
lingvistic cât  și economic.   

În cadrul acestui stagiu-semi-
nar s-au constituit echipe de lucru 
interdisciplinare formate din pro-
fesori ai specialităților economice 
și profesori  de limbă franceză.  
S-a  pus  accentul pe ameliorarea 
dispozitivului de formare franco-
fonă  și s-a propus  crearea unui 
consiliu facultativ interdisciplinar 

și intersectorial: universități - în-
treprinderi. 

La dezbateri  au participat și doi  
antreprenori  francezi, care și-au 
deschis afaceri în Moldova și care au 
accentuat importanța majoră  a stă-
pânirii limbii franceze,  în cazul când 
absolvenții noștri  sunt în căutarea 
unui loc de muncă pe măsură.                                                                                                                                    

În fi nal s-a ajuns la concluzia că  
doar  în condiţiile unei conlucrări 
mai strânse și mai responsabile  a 
profesorilor  de la fi lierele francofo-
ne, ale unei  coabitări  ingenioase 
vom obține succese notorii și vom  
reuși doar atunci când litera va con-
verge  către cifră.  

          
Gh. REABȚOV,

V. DAMIAN, 
M. RUDENCO,   

Catedra  Limbi Moderne 
de Afaceri

Egalitatea genurilor reprezintă una 
din forţele motrice în dezvoltarea eco-
nomică, socială și democratică. Cadrul 
legislativ internaţional consolidat și 
efi cient implementat în domeniul ega-
lităţii genurilor este important, însă nu 
poate în întregime să redreseze dina-
mica structurală și instituţională care 
continuă să genereze inegalităţi între 
femei și bărbaţi. Astfel, Uniunea Euro-
peană a creat o bază legislativă (Trata-
tul de la Amsterdam) și a lansat variate 
programe și directive pentru a spori 
principiul de egalitate între bărbaţi și 
femei în societatea UE. Însă implemen-
tarea acestor iniţiative la nivelul naţio-
nal regional și local în Europa este po-
sibil doar prin intermediul liderismului 
politic și al angajamentului asumat 
pentru egalitatea genurilor concomi-
tent cu bugetarea aspectelor sensibile 
la dimensiunea de gen. 

Bugetele transformă priorităţile 
politicii guvernamentale, precum și 
angajamentele la nivel local, regional 
și naţional în măsuri practice. În efor-
turile întreprinse pentru consolidarea 
fenomenului de egalitate în societate, 
este important să fi e pusă întrebarea 
dacă a fost luat în consideraţie anga-
jamentul cu privire la egalitatea genu-
rilor, atunci când se ia vreo decizie de 
către Guvernul și de instituţiile inter-
naţionale (inclusiv și cele europene) cu 
privire la modalitatea de acumulare a 
veniturilor și modul în care acestea se 
cheltuiesc. Elaborarea bugetelor sensi-
bile la dimensiunea de gen reprezintă 
un proces prin care bugetele publice 
sunt evaluate dacă contribuie sau nu 
la sporirea principiului egalităţii între 
femei și bărbaţi (fete și băieţi)) și apoi 
să se introducă modifi cări care vor pro-
mova egalitatea genurilor în modul 
respectiv.

Mai mult ca atât, bugetele sensibile 
la dimensiunea de gen reprezintă niște 
angajamente stabilite în Platforma de 
la Beijing pentru Acţiuni (BPA, 1995), în 
care, conform prevederilor punctului 
345, toate aranjamentele fi nanciare, in-
tegrarea perspectivei de gender și fi nan-

ţarea adecvată a programelor specifi ce 
ar trebui să fi e garantată. Mai departe, 
conform prevederilor punctului 346, 
se indică faptul că Guvernele trebuie să 
depună „eforturi pentru ca sistematic să 
revizuiască, în ce mod femeile benefi ci-
ază de cheltuielile sectorului public, mo-
dul în care se ajustează bugetele pentru 
a asigura acest fapt, pentru consolida-
rea capacităţii productive și pentru sati-
sfacerea necesităţilor sociale”. Bugetele 
nu sunt doar niște documente tehnice; 
acestea refl ectă modalitatea prin care 
Guvernele stabilesc priorităţile sale și 
dezvoltă cadrul pentru implementarea 
politicilor sale. Acestea reprezintă cele 
mai importante instrumente la imple-
mentarea deciziilor celor ce elaborea-
ză politici. 

În ultimul timp interesul faţă de 
BSG a crescut considerabil datorită, în 
mare măsură, implicărilor UNWOMEN 
și a modifi cărilor intervenite în cadrul 
normativ din Republica Moldova și 
intrarea în vigoare a Legii cu privire la 
asigurarea egalităţii de șanse între fe-
mei și bărbaţi, precum și Legii cu pri-
vire la prevenirea și combaterea vio-
lenţei în familie. Ca urmare a adoptării 
acestor noi acte legislative Republica 
Moldova are ca obiectiv aplicarea și 
realizarea Obiectivelor de Dezvoltare 
ale Mileniului precum și a altor tratate 
la care Republica Moldova face parte.

Actualmente, bugetarea sensibilă 
la dimensiunea de gen are loc în mai 
mult de patruzeci de ţări din întreaga 
lume, iniţial fi ind inspirate de experi-
enţa unor ţări precum Australia și apoi 
având un impuls suplimentar primit 
prin angajamentul Naţiunilor Unite 
privind bugetarea sensibilă la dimen-
siunea de gen stabilit în Platforma de 
Acţiuni de la Beijing. Aceasta are loc 
atât în   interiorul, cât și în afara guver-
nului; există o mare diversitate de mo-
dalităţi în care aceasta este efectuată, 
precum și de domenii de aplicare a 
acesteia.

Începând cu luna mai 2007, Progra-
mul UNWOMEN (pe timpuri UNIFEM) 
“Promovarea egalităţii de gen în politi-

cile și planurile naţionale de dezvoltare” 
a lansat o serie de iniţiative privind BSG 
în Republica Moldova, concentrându-
se pe: studierea actualului sistem și 
proces bugetar, explorarea posibilelor 
puncte de intrare pentru integrarea di-
mensiunii de gen în procesul bugetar 
naţional, creșterea gradului de conști-
entizare a BSG de către funcţionarii pu-
blici, societatea civilă și reprezentanţi 
ai comunităţii internaţionale, precum 
și dezvoltarea capacităţii acestora de a 
utiliza mecanismele BSG și instrumente 
de analiză în scopul elaborării și moni-
torizării politicilor.

Ca urmare a unei serii de trainin-
guri la nivel naţional și internaţional, 
au fost elaborate module de instruire 
privind BSG și adaptate la contextul 
naţional; de asemenea au fost lansate 
și fi nalizate trei studii de caz privind 
BSG la nivel local (în trei raioane ale Re-
publicii Moldova) cu implicarea directă 
a membrilor grupului de specialiști în 
domeniul BSG.

În ceea ce privește integrarea 
BSG în curricula universitară, în anul 
2007, programul UNWOMEN a făcut 
lobby pentru introducerea unui curs 
de BSG la nivel de studii post-univer-
sitare. Acest lucru a fost, în principal, 
rezultatul eforturilor de dezvoltare a 
capacităţilor și de sensibilizare a BSG 
care vizează reprezentanţi din mediul 
academic pe parcursul anului 2007 și 
la începutul lui 2008. 

ATELIER

Bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen

Următoarele două modalităţi pen-
tru cursul BSG pot fi  urmate:

• Curs opţional “BSG” inclus în 
curriculum-ul pentru Programul de 
Masterat în „Finanţe Publice și Fis-
calitate”. BSG este o parte a cursului 
de Master de doi ani în domeniul 
de Economie pentru care se înscriu 
studenţii postuniversitare, precum și 
profesioniști din Ministerul Finanţe-
lor, Ministerul Economiei, Inspecto-
ratul Fiscal etc.

• Modulul BSG inclus în cursul opţi-
onal de “Politici și tehnici de bugetare”. 
Acest modul este o parte a cursului 
selectiv și prezintă instrumentele, con-
cepte și analize ale BSG, ca o modali-
tate mai profundă și mai nouă pentru 
analiza bugetului.

În scopul perfecţionării cunoștin-
ţelor în domeniul bugetării sensibi-
le la dimensiunea de gen, în cadrul 
Catedrei „Finanţe și Asigurări” a fost 
organizat, pe data de 7 noiembrie 
2013, un atelier de lucru cu genericul 
„Experienţa Federaţiei Ruse în dome-
niul introducerii bugetării sensibile 
la dimensiune de gen în programe-
le educaţionale și procesul bugetar” 
organizat de UNWOMEN și Centrul 
de Excelenţă în domeniul Bugetă-
rii Sensibile la dimensiunea de Gen. 
Principalii raportori la acest atelier au 
fost expertele cele mai renumite din 
Federaţia Rusă (din cadrul Centrului 
sus-numit), Prof. Ludmila Rjanitszna 
și Prof. Ludmila Vasilenko. De aseme-
nea, în calitate de participanţi la ate-
lier, au fost prezenţi cadre didactice 
reprezentanţi ai Facultăţilor Finanţe, 
Economie Generală și Drept, precum 
și Cibernetica Statistică și Informatica 
Economică.

Discuţiile purtate în decursul acti-
vităţilor din cadrul atelierului s-a făcut 
schimb de experienţe vis-à-vis de suc-
cesele Republicii Moldova și Federaţiei 
Ruse la partea aplicării instrumentelor 
și tehnicilor de bugetare sensibilă la di-
mensiunea de gen. Prof. Ludmila Rja-
nitszna a prezentat rezultatele analize-
lor gender pentru sistemul rusesc de 
prestaţii sociale în Federaţia Rusă. De 
asemenea, prin prisma celor invocate, 
s-a referit la modalităţi de încadrare a 
dimensiunii de gen în procesul buge-
tar. Prof. Ludmila Vasilenko s-a împăr-
tășit cu modalităţi de predare a disci-
plinelor ce cuprind aspecte de BSG în 
instituţiile de învăţământ superior din 
Federaţia Rusă.

Andrei PETROIA
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EXPERIENŢE

În perioada cuprinsă între 25 

noiembrie și 6 decembrie în cadrul 

Academiei de Studii Economice s-au 

desfășurat două cursuri organizate 

de profesori erudiți de la Universi-

tatea Palackeho,Cehia, care au ales 

țara, dar și instituția noastră pentru 

a-și realiza stagiile de practică pe 

bază de voluntariat. Cursurile «Pro-

ject Cycle Management» și „Environ-

mental Economics” au fost predate în 

limba engleză, acest program vizând 

studenții Facultății Finanțe, fi liera 

anglofonă.

Primul curs „Managementul proiec-
telor” a fost coordonat de către doamna 
Eva Komlossyova. Pe parcursul a 15 ore 
de studii, am avut oportunitatea de a în-
văţa împreună etapele de elaborare ale 
unui proiect și toate aspectele asupra 
cărora ar trebui să ne focusăm. Cursuri-
le au fost dinamice, exhaustive și foarte 
productive. Am cunoscut o nouă cultură 
în ale predării prin simplele, dar semnifi -
cativele strategii de elucidare ale unui su-
biect. Am realizat cât de importantă este  
aplicarea cunoștințelor, capabilităților, 
instrumentelor și tehnicilor specifi ce pen-
tru activitățile unui proiect, care au obiec-

Oportunităţi de instruire 
cu profesori de la Universitatea 
Palackeho din Olomouc, Cehia

În anul 2013 activitatea de bază a Şcolii Masterale 
a fost axată pe propagarea de cunoştinţe fundamentale, 

know-how şi formarea deprinderilor practice la maste-
ranzi. Pentru atingerea unui nivel înalt de calitate în con-
formitate cu standardele internaţionale, Şcoala Masterală 
a desfășurat activități de organizare a unui proces educa-
ţional complex, orientat spre promovarea de cunoştinţe şi 

competenţe în corespundere cu necesităţile economiei naţi-
onale; pentru dezvoltarea unui învăţământ centrat pe masterand 

în contextul asigurării continue a calităţii procesului de învăţământ la ci-
clul II, masterat.

În cadrul Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business în 
anul de universitar 2012-2013 a fost asigurată organizarea studiilor la 29 
programe de masterat. 

Contingentul de masteranzi ai ŞMEEB a ASEM în anul universitar 
2012-2013 a constituit 2443 persoane.

 În perioada 25-26 aprilie 2013 în cadrul Simpozionului Științifi c al 
Tinerilor Cercetători ai ASEM (ediția a XI-a) în incinta Școlii Masterale a 
fost organizată și a funcționat secțiunea masteranzilor ”Dezvoltarea eco-
nomiei Republicii Moldova prin prisma științelor socio-economice în 
cercetările masteranzilor ASEM” la care s-au înscris 42 de masteranzi, 
au fost decernate 15 diplome de gradul I și 15 diplome de gradul II. Cu su-
portul Rectorului ASEM articolele tuturor participanților ce au prezentat 
comunicările au fost acceptate spre publicare.

Un rol aparte în activitatea Școlii Masterale o au cele 202 persoane, 
cadrele didactice care cu abnegație și  dăruire desfășoară activități didac-

tice la ciclul II, Masterat. 
În anul 2014 Școala Masterală urmează să obțină autorizație și 

să anunțe admitere la programe de masterat noi, printre care: Po-
litici economice și dezvoltare internațională și Executiv MBA 
pentru cei ce au acumulate 240 P.C. și fac parte din categoria 

managerilor de nivel înalt și mediu. De altfel studiile univer-
sitare, ciclul II și postuniversitare devin tot mai solicitate de 
angajați atât din cadrul instituțiilor publice, cât și a celor 
din mediu de afaceri, ceea ce ne face să credem că diver-
sitatea ofertei educaționale a ASEM la ciclul II, masterat, 
condițiile foarte bune pentru desfășurarea procesului 
educațional din ASEM dar și, nu în ultimul rând cadre-

le didactice performante vin în susținerea imaginii 
ASEM ca cea mai prestigioasă instituție de profi l 
economic din țară.

Sărbătorile Crăciunului si Anului Nou să 
vă aducă tot ce-i mai bun pe lume, multă iubi-
re, fericire si prosperitate. Crăciun Fericit si 
La Mulți Ani, pentru masteranzi, pentru Toți 

angajații ASEM și nu în ultimul rând pentru 
Administrația ASEM!

Angela CASIAN,
 Director Școala Masterală 

de Excelențe în Economie 
și Business

În anul 2
a fost axată p

know-how şi 
ranzi. Pentru at
formitate cu s
a desfășurat ac
ţional complex

Un an se duce 
şi altul vine…

FELICITĂRI

tive, scopuri și cerințe defi nite, referitoare 
la timp, costuri, calitate și parametri de 
performanță,  activități considerate ca 
importante și adecvate pentru fi nanțare. 

Pe parcursul celei de-a doua săp-
tămâni, din data de 25 noiembrie, s-a 
ivit o nouă oportunitate de a coopera 
cu domnul profesor Petr Pavlik, în ca-
drul cursului de Economia Mediului. 
Grație acestui curs am învățat despre 
economia durabilă din punct de vede-
re ambiental, despre starea mondială 
a mediului, factorii care ar determina o 
utilizare sustenabilă a tuturor resurselor 
disponibile, precum și diminuarea im-
pactului antropic negativ asupra plane-
tei. Dumnealui a reușit cu succes să ne 
familiarizeze cu acest subiect, datorită 
faptului că majoritatea studenților erau 
inițiați deja în acest domeniu, prin in-
termediul mai multor cursuri din ceilalți 
ani de studii. Profesorul a fost încântat 
să conlucreze cu noi din acest motiv,f 
iindu-i lesne să explice toate aspectele 
de rigoare ce au tangențe directe cu te-
mele studiate la Microeconomie.

Iată impresiile colegilor care au asis-
tat la cursuri:

Mihaela Boboc a remarcat urmă-
toarele: „Cursul „Project Cycle Manage-
ment” la care am participat  ne-a oferit 
posibilitatea de a ne perfecţiona într-un 
domeniu de mare actualitate și anume 
iniţierea proiectelor de interes public, 
util în activitatea noastră de bază și nu 
doar. Orele au fost educative, construc-
tive și plăcute în același timp. Am avut 
oportunitatea de a învăţa lucruri noi 
într-un mediu foarte dinamic. Acest 
proiect a fost realizat graţie susţinerii 
Agenţii de Dezvoltare a Cehiei și Minis-
terului Afacerilor Externe a Cehiei prin 
intermediul d-nei Eva Komlossyova – o 
personalitate foarte prietenoasă, recep-
tivă și bine instruită.”

Olga Pîsla a subliniat faptul că, 
obiectivul de bază al cursului “Project 
Cycle Management” a fost de a oferi 
cunoștinţe vizând fazele unui proiect, 
precum și planifi carea și monitoriza-
rea acestuia. Cursul s-a axat pe lucrul 
în echipă al participanţilor care, ale-
gându-și o anumită problemă, au avut 
drept scop elaborarea unui proiect în 

vederea soluţionării acesteia. Astfel, ei 
au avut posibilitatea de a aplica în prac-
tică cele însușite sub conducerea d-nei 
Eva Komlossyova.

Irina Ialaia este de părere că a asis-
tat la un curs interesant, complex, de o 
imensă actualitate.

Andrei Cugut afi rmă:  „Pentru mine 
această experiență este una binevenită, 
mi-a plăcut enorm cursul și bineînțeles 
domnul Pavlik este o persoană foar-
te  interesantă și mi-a făcut o deose-
bită plăcere să învăț de la el și să fac 
cunoștință cu dumnealui. Sper ca în 
viitorul apropiat să mai avem astfel de 
experiențe frumoase.”

La fi nalizarea fi ecărui curs, studenților 
le-au fost înmînate diplome care certifi că 
prezența, lucrul în grup și acumularea de 
noi cunoștințe cu privire la fazele unui ci-
clu din proiect, planifi care, despre cadrul 
legislativ, rasarea activităților, elaborarea 
bugetului și monitorizarea alocării efi ci-
ente a surselor fi nanciare în domeniul de 
Management al Proiectelor. Iar în cadrul  
Economiei Mediului, a fost aprobată in-
struirea studenților în termeni practici, 
cu referire la aplicarea principiilor micro-
economice în politicile, reglementările și 
tacticile luării deciziilor asupra mediului 
înconjurător.

Cursurile au fost organizate în 
cadrul proiectului ‚’Consolidarea 
capacităților universităților din Bos-
nia și Herțegovina, Moldova și Serbia” 
susținut de către Agenția Cehă pentru 
Dezvoltare și Ministerul Afacerilor Ex-
terne al Republicii Cehe. 

Suntem nespus de încântați că am 
avut posibilitatea de a achiziționa noi 
competențe care vor fi  extrem de utile 
pentru viitorul apropiat, dar și de faptul 
că am avut oportunitatea de a petrece 
mult timp cu acești profesori într-un 
cadru nonformal,ceea ce-a fost bine-
venit pentru că astfel s-au familiarizat 
cu țara noastră,dar și noi am cunoscut 
modalități de gîndire deosebite. Sun-
tem recunoscători că posedăm aceste 
diplome internaționale și așteptăm ur-
mătoarele ocazii de a avea șansa să ne 
dezvoltăm multilateral în specialitatea 
pe care-am ales-o.

Daniela MOISEI
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Scriitorul american și business-trai-

nerul, Julien Smith, a dat sfaturi practice 

pentru toţi tinerii, cum să navigheze în 

această lume. Pentru că vârsta medie a ta, 

un oarecare student e 20 de ani, ca să devii 

o persoană de succes trebuie să știi câte-

va lucruri până la această vârstă. Anumite 

norme la care să aderi și să accepţi realită-

ţile vieţii moderne.

1. Lumea încearcă să te facă prost. Înce-
pând cu taxele bancare și terminând cu 

noua dietă la modă. E mai ușor să furi bani de 
la oameni needucaţi și e mai ușor să-i mani-
pulezi. Autoeducă-te! Fii bogat, independent 
și fericit.

2. Să nu crezi orbește în școală, cursuri, 
note... Multe “zubrile” fericite ai văzut? 

Învaţă să caștigi respectul oamenilor prin a fi  
lider, dar nu a urma pașii altora.

3. Citește cât de mult poţi. Stăpânește 
tehnica de citire rapidă și cea de me-

morare. Este posibilă citirea unei cărţi pe sap-
tamană.

4. Încearcă mereu să comunici cu lumea. 
Devino un maestru în arta comunică-

rii. Încearcă să găsești în oameni ceea ce ţi-ar 
plăcea să găsești în tine și aspiră spre aceste 
calităţi.

5. Nu-ţi pierde timpul pe modestie. Sme-
renia este credinţa în faptul că emoţiile 

tale devin martori la deciziile tale și te vor aju-
ta în asta. Dar adevarat este chiar contrariul.

6. Dacă ceva nu-ţi place la o persoană și 
te deranjează, cea mai bună modalita-

te de a scăpa de asta este să întrerupi relaţia.

7. Încearcă cât mai des să discuţi cu per-
soanele mai în varstă decât tine. Un om 

trecut de a doua tinereţe te va învăţa multe 
lucruri pe care tu le vei afl a mai târziu, prin 
greșeli.

8. Caută oameni mai buni decât tine și 
încearcă să petreci timpul cu ei. Acest 

lucru este important. Niciodată să nu fi i cel 
mai mediocru din grup, aspiră spre a fi  cel 
mai bun (facând lucruri interesante, fi ind am-
biţios, receptiv, etc.).

9. Cu timpul vei deveni mai conservator. 
E doar un fapt. Cei care te înconjoară 

vor crea un fel de balon în jurul tău care va 
menţine statusul quo (situaţia actuală). Ăsta 
e motivul pentru care ideile cele mai nebu-
nești se pun în aplicare ACUM. Mai târziu vei 
fi  prea timid. Crede-mă.

10. Minimizează cheltuielile. Acest lu-
cru iţi va permite să creezi o rezervă 

pentru ideile nebune.

11. În loc să obţii un statut prin obiecte, 
crește-l cu experienţa. Cu alte cuvin-

te, o excursie la Paris este o alegere mai bună 
decât procurarea unei garderobe noi. Studi-
ile arată că o astfel de alegere crește nivelul 
de satisfacţie în viaţă.

12. Dacă traiești în sărăcie, rezolvă pro-
blema cu banii. Utilizează interne-

tul, deoarece te poate ajuta să cumperi mai 
ieftin la licitaţii. Dar dacă traiești de la salariu 
la salariu, începe să economisești 10% și să 
investeștei lunar sau fă-ţi un cont de econo-
mii. E mai bine decât să stai sărac toată viaţa.

13. Învaţă să proiectezi. Îţi va dezvol-
ta perfect logica, memoria și ima-

ginaţia.

14. Nu aduna grăsime în tinereţe. Hor-
monii tăi te vor ajuta la început, dar 

nu pierde această oportunitate.

15. Învaţă să gatești. Acest lucru va sim-
plifi ca foarte mult viaţa ta, iar gătitul 

nu va mai fi  ceva monoton pentru tine. Se va 
transforma dintr-un lucru costisitor într-un 
proces econom și plin de senzaţii noi.

16. Să dormi bine. Dormind cel puţin 
șapte ore și gătind singur îţi vei 

echilibra viaţa. Dacă   încă mai crezi că „voi 
dormi în mormânt, am o mulţime de lucruri 
de facut, nu este timp pentru dormit”, am să-
ţi spun: “Nu dormi – nu ești efi cient.” Reduce-
rea timpului de somn nu te va ajuta să fi i mai 
productiv.

17. Fă-ţi un nou prieten – jurnalul. Să nu 
ai încredere în propria memorie. Nu 

trebuie să ajungi în situaţia: „cred că trebuia 
să mai fac ceva”. Să ai încredere în notiţele 
tale.

18. Stabilește un obiectiv. Daca nu ai 
unul în viaţă, atunci ceva se va în-

tâmpla, iar dacă ai unul stabilit, se va întâm-
pla și mai mult.

19. Devino expert în ceva. Petrece 5 
ani, dacă e nevoie, dar nu umbla și 

număra norii. Dacă dorești să-ţi schimbi me-
seria, mergi înainte. Doar că trebuie să alegi 
ceva.

20. Nu încerca să schimbi oamenii. Mai 
bine caută-i pe cei care încă nu s-au 

„stricat”.
Adaptare de Nicu CARAGIA

20 de lucruri pe care trebuie să le știi până la 20 de ani

Am aprins bradul, a nins afară, a 

fost 11.12.13, și 13.12.13, vine Anul 

Nou, dar parcă ceva lipsește. Nu-i 

așa? Eu știu ce... Lipsește sesiunea! 

Mult Stimata... Spuneți că nu e se-

siunea o sărbătoare? Eu aș spune, 

e un șir de sărbători, împletite fru-

mos, ascunse printre zilele de post 

și Anul Nou! 

Pentru mine, această sesiune este 
sub numărul 13 (având în vedere 8 se-
siuni de la colegiu + 4 ASEM, această 
vine a fi  a 13-a), așa că merit cadouri 
și fl ori.

Zilele acestea „eram în căutare de 
informație”. E săptămâna rapoartelor, 
proiectelor, referatelor, prezentărilor, 
portofoliilor, comunicatelor (spuneți-
le cum vreți)  și am dat peste un articol 
despre „Cum să combați stresul în se-
siune?”. A fost un motiv bine întemeiat 
de a lăsa ce căutam și de a da pe go-
ogle „stres sesiune”. Este o slăbiciune 
a studenției, să faci orice, nu mai să 
scapi vreo 5 minute de ceea ce trebu-
ie. Deci,  metode peste metode, sfaturi 
și tactici, nimeni însă nu a scris: NU VĂ 
PERMITEȚI SĂ AJUNGEȚI SĂ CĂUTAȚI 
PE GOOGLE STRES SESIUNE!

O mulțime de liste, nu le repet, știți 
deja cum să le găsiți, dar ca susținător 
cu borderouri în ordine de sesiune de 
gradul XII, îmi permit să fac niște re-
marci și dacă o listă se consideră a fi  
mai reprezentativă, poftim una:

1. Sesiunea e un proces obișnuit, 
care necesită mai multă concentra-
re, dar nicidecum panică și nevoi, eu 
m-am prins la ideea că mulți fac pani-
că, copiind comportamentul celor din 
jur. Keep Calm!

2. Citiți! Da, chiar și obiectul cel 
mai neînțeles cu un pic de efort devi-
ne înțeles și cum eu pot să încurajez, 
vă spun, chiar și dacă nu veți susține 
examenul, pentru că tot anul nu ați 
citit, aveți tot dreptul să vă mândriți 
că măcar ceva, dar cunoașteți, până la 
urmă, pentru asta facem studii supe-
rioare.

3. Atâta timp cât nu ați citit tot 
anul, nu vă așteptați la minuni, fi ți 
realiști, este-este, nu-i –nu-i! Dacă este 
e bine, dacă nu-i, VA FI! Prindeți fi rul 
cum e și schimbați situația la starea ei 
actuală, nu tânjiți după ce ați fi  putut 
să faceți și ce nu ați făcut.

4. Mie îmi place sesi-
unea. Adrenalină. Mai 
ales fraza ”colesteroasă”: 

„Porcul în ajun nu se 
îngrașă!” Se îgrașă! 

Eu am văzut mulți astfel de porci 
la viața mea în aulele universitare.  Ca-
uza aici ar fi , probabil, că „stresiunea” 
trezește puteri supranaturale și in-
geniozitate la unii studenți, mustrări 
de conștiință la alții, rușine - un pro-
centaj mai mic, dar împreună te pun 
pe treabă.

5. Cum am menționat deja sesi-
unea vine o dată cu sărbătorile, deci 
esența ei se pierde și devine și ea 
sărbătoare? De fapt, am o întrebare: 
De ce, când se întâmplă un anumit 
lucru, el vine împreună cu altele sute 
și mii, sfârșitul semestrelor chiar așa 
trebuie să fie aranjate că să se inter-
secteze cu toate celelalte nevoi și 
cheltuieli!?

6. Mă iertați, punctul 5 nu e des-
tinat pentru a vă stresa mai tare, el e 
pentru a vă spune că dacă nu avem 
cum să schimbă orarul, încercăm să-l 
privim mai ușor, am auzit că stresul 
stresează!

7. Nu ascultați pe nimeni, nici cu 
un an mai mare decât voi, dar mai ales 
pe cei cu un an în urma noastră, ei nici 
sub o formă nu pot să ne spună cum 
va fi  un profesor sau altul la examen. 

Nu știu de ce mă irită vorba asta: „Da’ 
eu am auzit că...”, să știți voi ce am au-
zit eu?! Eheheeei și câte am mai auzit, 
deci nr. 7: fără aberații!

8. Chestia care ține de concen-
trare, stimați studenți, provocarea 
este mare: facebook, odnoklassniki, 
twiter, vkontakte, diferite petreceri, 
mai ales cu tematică de iarnă, bra-
dul din centru, patinoarul, Steluța 
de la Botanica, Fluturele de la Cio-
cana. Doamne ferește să încercați 
să le evitați. Imposibil. Combinați-
le, cât mai frumos posibil, nimeni 
și nimic nu fuge, mai ales, bradul, 
Steluța, Fluturile și patinoarul. Ele 
sunt obiecte neînsuflețite și vă mai 
așteaptă, cui îi trebuiți o să vă gă-
sească, nu neapărat pe rețelele de 
socializare...

Mai am multe de spus, însă 
esențialul este că totul are o soluție, 
restanța inclusiv, schimbați-vă ati-
tudinea față de ceea ce se numește 
sesiune și se va schimba și situația. 
Dacă nu se primește (caz critic, 
probabil apropiat de ceea ce se 
numește stres), ieșiți afară, în Centru 
e FRUMOOOOS!!!, și iar din nou (tau-
tologie asumată)

Cristina RUSSU

Vine sesiunea sau vine stresiuneaaaaa?!
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DESPRE RĂDĂCINILE CRĂCIUNULUI

Colectivul Catedrei “Tehnologii Informaționale” exprimă sincere 
condoleanțe D-nei Maria Negară, lector superior, în legătură cu trecerea 
în nefi ință a mamei sale, 

JEORGETA BUDEANU

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

 Se declară pierdută matricola, eliberată pe numele Nastas Sofi a, stu-
dentă în anul I, grupa EmreI-135, facultatea REI, cu nr. 130518.

 Se declară pierdut carnetul de student, eliberat pe numele Arsenii 
Ion Iurii, student în anul III, grupa BA-114, facultatea Business și Adminis-
trarea Afacerilor, cu nr. 110697.

În atenția studenților!
 Comisia Europeană oferă burse de studii postuniversitare pentru ab-

solvenţii din ţările-partenere din cadrul Politicii Europene de Vecinătate, 
anul academic 2014-2015. Ţările vizate sunt: Algeria, Armenia, Azerbai-
djan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Moldova, Ma-
roc, Palestina, Siria, Tunisia și Ucraina.

Data limită de aplicare este 1 februarie 2014

Informații: coleurope.eu

 Adunarea familiei în jurul bra-
dului sau cadourile ascunse în cio-
rapi sunt obiceiuri mult mai vechi 
decât sărbătoarea Crăciunului în 
sine. Explicația acestei împletiri de 
tradiții pre-creștine cu cele creștine 
stă în faptul că, la începuturile 
creștinismului, conducătorii biseri-
cii au combinat celebrarea nașterii 
lui Hristos cu festivaluri deja exis-
tente ale solstițiului de iarnă.

Misionarii creștini au numit 

„păgâni” oamenii pe care îi găseau 
în teritoriile unde mergeau; terme-
nul „pagân” vine de la cuvântul latin 
care însemnă câmpie, susţine Phi-
lip Shaw, specialist în limbi vechi la 
Universitatea Leicester. El spune că, 
creștinismul timpuriu a fost un feno-
men urban, iar păgânismul a persis-
tat mai mult în mediul rural al lumii 
(desigur, în condiţiile specifi ce erei 
de atunci). Deși voiau să creștineze 
păgânii, misionarii erau fascinaţi de 
tradiţiile lor, susţine Shaw. „Crești-
nii timpurii erau chiar interesaţi de 
păgânism. Îl considerau deopotrivă 
ceva rău, dar și ceva ce merita să nu 
fi e uitat peste timp”, a declarat aces-
ta. Așa s-ar explica existenţa unor 
tradiţii păgâne în sărbătorile crești-

ne: bradul de Crăciun este atribuit 
Germaniei secolului al XVII-lea, dar, 
spun specialiștii, obiceiul vine din 
practica pre-creștină de a aduce ver-
deaţă în casă pentru a o decora cu 
ocazia solstiţiului de iarnă. Moș Cră-
ciun și toate variaţiile sale europene 
sunt materializări ale unor vechi idei 
păgâne despre spirite care călăto-
resc pe cer în timpul solstiţiului, mai 
susţin cercetătorii.

De unde obsesia pentru a pe-

trece în timpul iernii? Potrivit isto-
ricilor, este un timp al sărbătorii, de-
oarece munca agricolă s-a încheiat, 
recolta este strânsă și nu mai este 
nimic de făcut pe câmp. „Este o pe-
rioadă când te dedici vieţii spirituale 
și când toată lumea are nevoie să 
se înveselească”, spune Shaw, pen-
tru că nimic nu schimbă mai bine 
faţa zilelor scurte și întunecoase de 
iarnă decât decoraţiuni colorate și 
petreceri. Fără aceste artifi cii pentru 
schimbarea dispoziţiei, depresia ar fi  
mereu după ușă. „Chiar și în prezent, 
când avem atâtea mijloace moderne 
de a combate întunericul, tot sim-
ţim nevoia de a ne înveseli în acest 
sezon”, este de acord și Stephen 
Nissenbaum, autor al cărţii „The 
Battle for Christmas” (1997).

 Afganistan Baba Chaghaloo

 Africa de Sud Vader Kersfees

 Albania Babadimri’

 Armenia Gaghant Baba ( 
Հատուկ Անուն)

 Belgia Kerstman, Père Noël

 Bosnia și Herțegovina Deda 
Mraz

 Brazilia Papai Noel

 Bulgaria Diado Koleda

 Canada Santa Claus

 Cehia Ježíšek

 Chile Viejito Pascuero

 China 圣诞老人

 Coreea 산타 클로스

 Croația Djed 
Božićnjak sau Djed Mraz

 Danemarca Julemanden

 Egipt Papa Noël

 Estonia Jõuluvana

 Feroe Jólamaður

 Finlanda Joulupukki

 Franța Père Noël

 Georgia თოვლის პაპა (tovlis 
papa)

 Germania Weihnachtsmann

 Grecia Άγιος Νικόλαος-Άyos 
Nikόlaos

 Iran Baba Noel 

 Irlanda Daidí na Nollaig

 Islanda Jólamaður

 Italia Babbo Natale

 Japonia Santa-san

 Liechtenstein Christkind

 Lituania Kalėdų Senelis

 Malta San Niklaw

 Marea Britanie Father Christmas

 Norvegia Julenissen

 Olanda Kerstman

 Polonia Święty Mikołaj

 Portugalia Pai Natal

 Rusia Ded Moroz

 Serbia Deda Mraz

 Spania Papá Noel

 Statele Unite Santa Claus

 Suedia Jultomten

 Turcia Noel Baba

 Țările de Jos Sinterklaas

 Ungaria Mikulás

„Moș Crăciun” în alte limbi

a, stu-

rsenii 
minis-

ristmas

Biblia nu oferă referinţe exacte 

despre data nașterii lui Iisus, afi rmă 
Nissenbaum, astfel că festivalurile 
solstiţiului de iarnă nu s-au transfor-
mat în Crăciunul cunoscut azi decât 
după sute de ani de la apariţia creș-
tinismului. „Creștinii timpurii nu sim-
ţeau nevoia de a sărbători nașterea 
lui Iisus”, explică scriitorul. Abia în 
secolul al IV-lea liderii bisericii de la 
Roma au cooptat sărbătoarea, pen-
tru că „la vremea respectivă, mulţi oa-
meni ajunseseră să creadă că Iisus nu 
existase ca muritor, în carne și oase, 
ci doar ca entitate spirituală. Din per-
spectiva bisericii, asta era, desigur, o 

erezie. Așa că cum altfel îl poţi face pe 
Iisus real, o fi inţă umană ca și celelal-
te, nu o hologramă, decât să explici 
că s-a născut la fel ca și alţi oameni și 
să îi serbezi, apoi, ziua de naștere?”, 
explică Nissenbaum. Iar cum festi-
valurile solstiţiului e rau deja iubite și 
adunau mulţi oameni, au fost ocazia 
perfectă de a combina lucrurile.

Nu toată lumea religioasă a 

fost de acord cu festivismul Cră-

ciunului ca ziua de naștere a lui Ii-
sus: protestanţii nu au vrut să aibă 
de-a face cu această practică. În 
Marea Britanie, în perioada lui Oliver 
Cromwell, Crăciun și alţi sfi nţi au fost 
interziși și a fost ilegal să sărbătorești 
Crăciunul timp de 25 de ani (în seco-
lul al XVII-lea).

Oferirea de cadouri de Crăciun 

este un alt obicei cu poveste stra-

nie: iniţial, cadourile se ofereau de 
Anul Nou. „Era un mod de a marca 
sfârșitul anului vechi și începutul ce-
lui nou, cu un dar”, explică istoricii. 
Abia în secolul al XIX-lea (perioada 
victoriană) oferirea de cadouri s-a 
mutat de Crăciun. Odraslele reginei 
Victoria au primit cadouri de Cră-
ciun în anul 1850, notează istoricii. 
În anul 1841, regina îi dăruise soţului 
său un cadou cu ocazia Crăciunului, 
cum a făcut și în anul 1859. De la li-
deri, tradiţie s-a răspândit în popor 
și, mai apoi, în întreaga lume. Doar 
că acest consumerism al Crăciunului 
este, cumva, în contradicţie cu spiri-
tul sărbătorii nașterii lui Iisus Hristos 
și cu scopul religios al sărbătorii.

Sursa: Live Science

Pe nou, pe vechi, al nostru sau împrumutat, Pe nou, pe vechi, al nostru sau împrumutat, 

Crăciunul sărbătoare să fi e!Crăciunul sărbătoare să fi e!
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