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O lecție letoniană la ASEM, 
din prima sursă

Prim-ministrul Letoniei, Valdis 

Dombrovskis a susținut o pre-

legere publică la Academia de 

Studii Economice cu tema: “Le-

tonia membră a UE: experienţă 

și provocări” și a participat la 

inaugurarea expoziţiei de foto-

grafi i cu genericul: „Calea noas-

tră spre independenţă” care 

a avut loc în incinta ASEM. La 

eveniment au participat recto-

rul ASEM, Grigore Belostecinic, 

membri ai delegației letoniene, 

decani, profesori și studenţi.
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Pentru început, rectorul ASEM, academicianul 
Grigore Belostecinic a salutat prezența delegației 
letone, conduse de Prim-ministrul acestei țări, la 
ASEM și le-a vorbit studenților despre ce prezin-
tă Valdis Dombrovskis, aducând date din cariera 
fulminantă a acestuia:

„Domnul Valdis Dombrovskis este o persona-
litate marcantă din viața politică letonă, cunoscut 
și apreciat pentru reformele economice. Valdis 
Dombrovskis este licențiat în fi zică, a studiat la 
Universitatea din Maisk, Germania, unde a deve-

nit magistru în același domeniu. În paralel a obținut 
licența în economie la Universitatea Tehnică din 
Riga, a făcut studii de doctorat în electronică la Uni-
versitatea din Maryland din Statele Unite ale Ameri-
cii. Fiind un politician tânăr domnul Valdis Dombro-
vskis, a reușit în cariera sa, să exercite mandatul de 
ministru al fi nanțelor, ministru pentru protecția fa-
miliei și copilului, deputat în Parlamentul European 
și Parlamentul Pepublicii Letonia. 

Detalii în pag. 3

VICTORIABANK A ÎNMÂNAT 
100 DE BURSE PENTRU CEI 

MAI BUNI STUDENŢI AI ŢĂRII 

MISS ASEM  VIITOAREA  
FEMEIE DE AFACERI, 

ANUL ACESTA LA A XIA EDIŢIE

ION PETRESCU, 
BUNUL PRIETEN AL ASEM, 

E ȘI MAI APROAPE 

PENSIA FACULTATIVĂ: 
INVESTIŢIE ÎN BĂTRÂNEŢE 

TIHNITĂ

Citiţi în număr:Citiţi în număr:

CARPE DIEM
COLEGIUL NAŢIONAL 

DE COMERŢ, LA 68 DE ANI

ASEM  TREBUIE SĂȘI 
CUNOASCĂ EROII!!!

Stimate Doamne 
şi Domnişoare!

Astăzi, în preajma celei mai 
frumoase zile, a celui mai frumos 
anotimp, încălziţi fi ind de soarele 
divin al primăverii, Vă aducem cele 
mai frumoase, cele mai calde, cele 
mai curate, cele mai sincere urări de 
bine şi toate fl orile acestui pământ.

Luminate de înţelepciune, să 
aveţi parte de şoapte de dor şi drag, 
să fi ţi mereu model de corectitudi-
ne profesională. Mai venim  către 
Dumneavoastră cu încă un gând ce 
înseamnă încă un plus de respect. 
Bucuraţi-vă, căci numai bucuriile 
sunt tămădui-
toare şi numai 
bucuria pe care 
o aducem altora, 
se întoarce la 
noi cu valori şi 
sentimente adă-
ugate.

S-o facem prin fapte, nu în timp. 
Toate gândurile bune vi le aducem  
într-un buchet de viorele:  mic, dar 
plin de prospeţime. 

Sănătate, împliniri şi tot farme-
cul vieţii alături de cei dragi!

Cu respect: 
toţi bărbaţii din ASEM

Gunther Krichbaum, a discutat cu studenții ASEM
Recent în cadrul ASEM, la solicitarea Ambasadei Germaniei, a fost 

organizată o întâlnire publică a studenților cu dnul Gunther Krichbaum, 

Președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Parla-

mentul Germaniei. 

Deputatul a vorbit despre scopuri-
le Uniunii Europene, precizând refor-
mele ce urmează să fi e implementate 
nu doar pe foaie, reforme pentru un 
mai bun viitor nu doar pentru țară, dar 
și pentru oamenii care trăiesc în ea. 
S-a indicat în mod special perspectiva 
Republicii Moldova de a deveni parte 
a Uniunii Europene prin prisma multi-
tudinilor de lucruri care trebuie să fi e 
implementate, acceptate și dezvolta-
te la noi în țară, specifi când faptul că 
Germania este interesată ca Republi-
ca Moldova să devină parte a UE. 

Studenții prezenți la întâlnire au 
apreciat discursul dlui Gunther Kri-
chbaum, adresându-i întrebări vizavi 
de aderarea la NATO, potențialele 
investiții în Moldova și importanța 
acestora pentru viitor, în special pen-

tru crearea noilor locuri de muncă. 
În egală măsura s-a atras atenția 
asupra situației actuale din Repu-
blica Moldova și faptul cum se va 
schimba politica în cazul aderării 
la UE, despre sectoarele economiei 
naționale de care ar putea fi  intere-
sată Europa.

Tinerii au fost încurajați să aplice 
la programe de exchange, care le 
permite să viziteze Germania, cum 
ar fi , International Parliamentary 
Scholarships.

Dnul Gunther Krichbaum a 
menționat că la sfârșitul acestui se-
col populația europeană ar putea 
reprezenta doar 4 %, din acest motiv 
se vedea relevanța de a trăi valorile 
Uniunii Europene împreună, astfel 
ca demnitatea umană, libertatea, 
democrația, egalitatea, combaterea 
discriminării, toleranța și egalitatea 
între femei și bărbați să ne unească.

 Cristina RUSSU
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ACTIVITATEA ASEM

“Programul de Burse Victoria-
bank” a fost lansat cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Studentului și a 
ajuns deja la cea de-a treia ediţie. 
Scopul său constă în identifi carea și 
premierea celor mai buni studenţi 
din universităţile ţării, care se dis-
ting prin rezultate remarcabile la 
studii și în activităţile extra curricu-
lare. Valoarea totală a celor 100 de 
burse dintre care 70 de merit și 30 
sociale, acordate de Victoriabank 
pentru fi ecare câștigător în parte 
pe 10 luni ai unui an academic, con-
stituie 650 000 lei.  

Ceremonia de înmânare a diplo-
melor și cardurilor de bursieri pen-
tru câștigătorii acestei ediţii a fost 
deschisă într-o atmosferă solemnă 
de corul “Lacrimoza” cu imnul stu-
denţesc “Gaudeamus Igitur”.

Dna Ludmila Vangheli, Vicepre-
ședinte al BC ”Victoriabank” S.A. a 
declarat:

«Ne bucurăm să vedem atât de 
mulţi tineri talentaţi, cu performan-
ţe academice înalte, implicaţi activ 
în proiecte extracuriculare. Suntem 
mândri că putem susţine ascensiu-
nea lor academică, deoarece consi-
derăm că investiţiile făcute astăzi în 

dezvoltarea profesională a tinerilor 
vor aduce mâine pe piaţa muncii 
din Republica Moldova specialiști 
bine pregătiţi, care vor contribui la 
dezvoltarea durabilă a ţării. Și noi 
le vom acorda suportul necesar în 
integrarea lor pe piaţa muncii au-
tohtone. Prin activitatea noastră de 
RSC consolidată și permanentă, noi 
investim în dezvoltarea societăţii, 
fapt confi rmat și de cea mai înal-
tă distincţie - „Mercuriul de Aur” la 

 Academia de Studii Econo-

mice se afl ă printre universitățile 

din țară cu cei mai mulți studenți 

străini. Potrivit doamnei Natalia 

Galanton,  șefa serviciului Relații 

Externe al ASEM, actualmente 

în cadrul instituției își fac studi-

ile 121 de tineri străini, inclusiv 

38 înmatriculați în anul de stu-

dii 2012-2013.Majoritatea dintre 

ei  provin din Ucraina, Federația 

Rusă, Nigeria, Nepal, Turcia, Azer-

baidjan, Pakistan.  

Din numărul total de studenți 
străini, la ciclul I de licență își fac 
studiile 97 studenți, ciclul II - 20 
masteranzi, ciclul III – 13 docto-

VICTORIABANK A ÎNMÂNAT 100 DE BURSE PENTRU CEI MAI BUNI STUDENŢI AI ŢĂRII 
Victoriabank a premiat cei mai buni 100 de studenţi ai ţării, selectaţi 

în cadrul «Programului de burse Victoriabank», organizat deja al treilea 

an consecutiv. Înmânarea burselor câștigătorilor a avut loc pe data de 

15 februarie în cadrul unui eveniment festiv, desfășurat în Sala Albă a 

hotelului Codru. La ceremonie a participat Loretta Handrabura, vice-

ministră a Educaţiei, prorectorii mai multor instituţii de învăţământ su-

perior, câștigători ai programului din promoţia precedentă, precum și 

reprezentanţi ai băncii. Ca și în anii precedenţi 1/3 din totalul burselor 

au fost ridicate de studenții ASEM. Printre aceștia este și Radu Artin, 

„cel mai bun student al ASEM – 2012”. În total în competitive s-au în-

scris studenți de la 11 universități. 

categoria „Responsabil Social”, ob-
ţinută în cadrul concursului „Marca 
comercială a anului” pentru proiec-
tele de RSC dezvoltate pe parcursul 
anului 2012.”         

La rândul ei viceministra Educa-

ţiei, Loretta Handrabura, a ținut să 
menționeze: 

«Și studenţii ca și noi ne punem 
speranţa în performanţa zilei de 
mâine, pe care voi trebuie s-o valo-
rifi caţi. Rămâneţi să fi ţi cei mai buni 
în tot ceea ce faceţi. Rămâneţi să fi ţi 
perseverenţi, hotărâţi, fi indcă șanse-
le vin pe diferite căi. Fetelor, pentru 
că sunt în majoritate aici, ca și la car-
te, le doresc să fi e la fel de reprezen-
tative și în carieră.»

Câștigătorii din anul acesta au 
mulțumit organizatorilor pentru „cel 
mai corect concurs de burse la care 
au avut ocazia să participe. Unul din-
tre studenți, Doru Postică,  a spus:   

«Mă alătur mulţumirilor, spu-
nând un mare mulţumesc și, desi-
gur, să continue cu proiectele so-
ciale. Am mai fost implicat în niște 
proiecte pe care Victoriabank le-a 
susţinut. În liceu, am participat la 
olimpiada de matematică, susţinută 
de Victoriabank.»

Să împartă bucuria câștigătorilor 
din anul acesta, au venit și 
câștigătorii edițiilor precedente Pa-
rascovia Cupcea, câștigătoare a pro-
moţiei precedente:

«Eu personal în calitate de po-
sesor al acestei burse în anul trecut 
am abordat-o din următoarele per-
spective:  recunoașterea meritului și 
susţinere; grijă, încredere și transfer 
de responsabilitate din partea so-
cietăţii și apoi,  această bursă este 
un instrument de motivare pozitivă 
și de susţinere a eforturilor noastre.” 
Parascovia a absolvit AMTAP-ul, ur-
meaza masteratul tot acolo, dar și 
Școala de Studii Avansate în Jurna-
lism. Anul acesta Parascovia a luat și 
Bursa de Merit în cadrul concursului 
organizat de CIU.  

La concursul VictoriaBank au fost 
admiși toţi studenţii la zi din ultimul 
an de studiu, care au depus dosarul 
la sediul central Victoriabank în pe-
rioada 19 noiembrie - 20 decembrie 
2012, au urmat integral activitățile 
didactice din planul de învăţământ 
pentru anul de studii 2011- 2012, 
dețin media generală minimă de 
9,5 pentru bursele de merit  și de cel 
puțin 8 pentru bursele sociale.

Câștigătorii au fost selectaţi în 
baza dosarelor de concurs, care,  
printre altele au inclus obligatoriu 
CV-ul candidatului și dovezile per-
formanţelor academice. Totodată, 
s-a ţinut cont de publicaţiile, di-
plomele, certifi catele și distincţiile 
obţinute de candidaţi pe parcursul 
anilor de studii în cadrul diverselor 
activități extracurriculare.   

Nicolai CARAGIA

ASEM- printre favorite de către străinii pretendenți la studii 

ranzi  și doar o persoană  studiază 
prin programul de mobilitate aca-
demică. Preferințele studenților 
variază la capitolul  facultatea care 
s-o urmeze. Dacă cei din Ucraina, 
Federația Rusă și Turcia sunt atrași 
de specialitățile de la  Facultatea de 
Business și Administrarea Afacerilor, 
studenții ce urmează Facultatea de 
Relații Economice Internaționale și 
Facultatea de Finanțe sunt veniți 
din Nigeria, Nepal și respectiv din 

Pakistan. ASEM oferă cursuri cu pre-
gătire lingvistică la limba română și 
limba rusă pentru tinerii străini care 
aleg să-și continue studiile la aceas-
tă instituție. În prezent 31 de tineri 
urmează aceste cursuri.

Instituțiile de învătământ supe-
rior din țara noastră devin tot mai 
atractive pentru tinerii de peste ho-
tare. Mulți dintre  cei care își fac stu-
diile la licență, masterat, doctorat, 
au venit la studii  prin intermediul 
ambasadelor Republicii Moldova 
acreditate peste hotare, prin inter-
mediul programelor universitare 
internaționale cum ar fi  Erasmus-
Mundus, CEEPUS, acorduri interuni-
versitare sau a unor site-uri plasate 
în Internet. Un alt mijloc de informa-
re îl reprezintă foștii absolvenți, care 
după revenirea în patrie orientează 
si alți tineri spre instituțiile din Mol-
dova.

 Instruirea străinilor comportă o 
atitudine deosebită, deoarece vii-
torii absolvenți vor duce faima țării 
noastre peste hotare, de aceea, în fi -
ecare instituție există un responsabil 
pentru instruirea cetățenilor străini.  
Majoritatea studenților stăini studia-
ză în bază de contract. Prețurile vari-

ază în funcie de instituția și speciali-
tatea aleasă. Există însă, o categorie 
de studenți străini care benefi ciază 
de studii gratuite, dar și de cazare în 
căminele instituțiilor de învățământ, 
asistență socială și medicală. E vorba 
despre tinerii care studiază în baza 
unor acorduri de colaborare bilate-
rală încheiate de Ministerul Educati-
ei cu structuri similare din alte state. 

Menționăm, că numărul total 
de stăini care studiază  la ciclurile 
I,II,III  în universitățile din Republica 
Moldova este de 3240, inclusive 649  
înmatriculați în anul de studii 2012- 
2013

Universitățile cu cei mai mulți 
studenți sunt Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie “N. 
Testemițanu”, Univarsitatea Liberă 
Internațională din Moldova, Univer-
sitatea de Stat din Moldova, Univer-
sitatea de Studii Politice și Econo-
mice Europene “C. Stere” și Acade-
mia de Studii Economice. Cele mai 
râvnite specializări sunt medicina, 
economia, științele reale, ingineria, 
arhitectura. Printre străini fi gurează 
atât studenți din UE, spațiu CSI, dar 
și din Orientul Mijlociu și Africa.

Zinaida LUPAȘCU
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O lecție letoniană la ASEM, din prima sursă

Din martie 2009 și până în prezent deține 
funcția de Prim-minisru al țării. Autorul re-
formelor, în care Letonia a înregistrat cea 
mai mare creștere economică din Europa 
în ultimii trei ani, Valdis Dombrovskis, a fost 

numit de către reprezentanții Fondului Mo-
netar Internațional și Uniunea Europeană 
„ arhitectorul miracolului economic leton”.  
Rezultatele reformelor economice au ge-
nerat un efect social pozitiv. Conform re-

centului sondaj public, cetățenii Letoniei au 
recunoscut că Dombrovskis este cel mai bun 
dintre cei 11 premieri care au condus guver-
nele anterioare, iar o prestigioasă agenție 
germană specializată în acordarea serviciilor 
de management al afacerilor i-a confirmat 
domnului Dombrovskis titlul “Omul anului 
2012”. Domnul Dombrovskis este pasionat 
de baschet, înot și scufundări subacvatice. 
Nu a uitat nici de pasiunea sa din tinerețe fi-
zica, urmărind cu atenție evoluțiile din acest 
domeniu.”

O lecţie …. 

La rândul său, Premierul leton și-a înce-
put discursul despre progresele înregistrate 
de Letonia ca membră UE. Excelența Sa le-a 
împărtășit studenților experiența țărilor balti-
ce de modernizare și integrare europeană.

Șeful executivului de la Riga a venit cu 
recomandări pentru Republica Moldova și 
a spus că un stat care dorește să ajungă în 
familia europeană trebuie să lucreze intens 
la capitolul economie și de asemenea tre-
buie să-și pună ca țel strategic alăturarea 
la UE. Dar fiecare țară își decide singură 
prioritățile. 

Premierul Dombrovskis a evitat să facă 

aprecieri referitoare la  parcursul european al 
Republicii Moldova,dar a remarcat:   

„Noi susținem integrarea europeană a 
Moldovei și acum sunt multe discuţii asupra 
textului fi nal al Acordului de Asociere a RM cu 
UE. În cazul Letoniei acest acord a oferit per-
spective clare de aderare. În cazul Moldovei, 
provocarea este semnarea unui Acord de Aso-
ciere care, de asemenea, vă va oferi perspecti-
ve de aderare.”

După ce și-a încheiat discursul, Excelența 
Sa, a răspuns la întrebările studenţilor ASEM. 
Aceștia s-au arătat curioși și bine pregătiți. 
Printre temele puse în discuții au fost confl ic-
tul transnistrean, problema migrației, șansele 
semnării Acordului de Asociere de la Vilnius, 
dar și despre viziunile premierului leton asu-
pra așa-numitului act Magnițchi. 

 Și o expoziţie… 

Vizita premierului leton la ASEM  s-a înche-
iat cu inaugurarea expoziției de fotografi i “Ca-

lea noastră spre independență”.

Amintim, că Prim- ministrul Letoniei Val-
dis Dombrovskis s-a aflat la Chișinău cu oca-
zia unui Forum moldo-leton al oamenilor de 
afaceri. 

Zinaida LUPAȘCU

Concursul „Miss ASEM - Viitoarea 

femeie de afaceri”  a fost  lansat 

de către Asociaţia Naţională 

a tinerilor manageri din 

Moldova în primăvara anului 

2003, fi ind dedicat sărbătorii 

naţionale a femeii. Denumirea 

concursului a apărut în urma 

unui Brain Ring petrecut la 

ANTiM între membri ANTiM. 

Pentru asigurarea unei bune 

petreceri a concursului cei de la 

ANTiM a u contactat parteneri 

care să se ocupe în totalitate de 

imaginea concurentelor: ţinuta, 

coafura, machiaj, vestimentaţia 

și nu în ultimul rînd consultaţie 

psihologică. După toate 

pregătirile de rigoare concursul a 

fost unul reușit.

În anul 2009, onoarea de a orga-
niza concursul “Miss ASEM – Viitoa-
rea femeie de afaceri” a revenit Se-
natului Studenţesc al ASEM, organ 
de autoguvernare studenţească, 
care și-a unit forţele pentru a organi-
za o manifestaţie cu totul deosebită, 
cu un colorit accentuat studenţesc, 
gîndit cu multă ingeniozitate. Noua 
echipă de organizatori și-a reorien-
tat ideile și a incercat să modifi ce 
cursul tradiţional al concursului, 
oferindu-i o nuanţă deosebită de 
această dată. Senatul Studenţesc își 
asumă deplina responsabilitate de a 
deveni organizatorii permanenţi ai 
acestui anual concurs.

Scopul concursului este de a 
ridica spiritul participativ al stu-
dentelor și interesul lor faţă de ac-
tivităţile extracurriculare, în ceea ce 

privește dezvoltarea personală. Pe 
de altă parte, concursul este o po-
sibilitate de promovare a imaginii 
femeii în afaceri și de a evidenţia 
abilităţile participantelor de bun 
întreprinzător.

Anul acesta suntem în cea de a 
XI-a Ediţie a concursului Miss ASEM, 
iar organizatorii pregătesc un șir de 
surprize atît pentru participante, 
cît și pentru cei care vor fi  prezenţi 
la eveniment, începînd cu numărul 
concurentelor care oferă posibilita-

tea pentru 11 participante, ce vor 
demonstra atît calităţile unui bun 
lider în afaceri cît și feminitatea pe 
care trebuie să o deţină o femeie.
Pe parcursul a 10 zile, începînd cu 
data de 12 februarie și pînă la 21 fe-
bruarie, toate doritoarele de a se în-
scrie la acest concurs au avut ocazia 
să o facă, completînd formularul pe 
pagina web a Senatului Studenţesc 
al ASEM, senatulstudentesc.ase.md. 

Cele 11 fi naliste au fost selec-
tate în cadrul preselecţiei din 24 

februarie, de către un juriu obiectiv 
și imparţial, compus din persoa-
ne din diferite domenii, și anume: 
Oprea Corina (Miss ASEM 2012), 
Șevcenco Alex (Fotograf ), Popa 
Dmitri (Președintele Alianţei  Stu-
denţilor de la USM), Rusu Andrian 
(Coreograf ), Brad Iulia (Vicepreșe-
dinte MYDA, studentă USM), Con-
drea Dumitru (Președinte MYDA, 
Coordonator Principal Biroul de 
Relații cu Studenții). 

La probele de la preselecţie fe-

tele s-au prezentat cu mari emoţii, 
dar și cu multă dorinţă de a parti-
cipa la concurs, aceasta fi ind de-
monstrată de faptul că au reușit să 
iasă în evidenţă prin trăsăturile de 
caracter, prin inteligenţa de care 
au dat dovadă, prin cunoștinţele 
acumulate și prin ţinuta lor scenică. 
Imediat după preselecţie, în ziua 
următoare, fetele au început pre-
gătirile pentru concurs.

În acest an echipa organizatori-
că din cadrul Senatului Studenţesc 
pune la dispoziţia fetelor, pe par-
cursul pregătirilor, coreograf pro-
fesionist, sală și tot ce este necesar 
pentru desfășurarea repetiţiilor, 
precum și vestimentaţia, coafura și 
machiajul pentru ziua desfășurării 
evenimentului.

Participanele din acest an, pe 
lângă premiile din partea Admi-
nistraţiei ASEM și cele din partea 
sponsorilor, vor deţine, fi ecare din 
ele titlu de Miss după cum urmea-
ză: Miss ASEM, Ediţia a XI-a, Miss 
Graţie, Miss Zîmbet, Miss Inteligen-
ţă, Miss Originalitate, Miss Elegan-
ţă, Miss Ingeniozitate, Miss Femini-
tate, Miss Simpatie, Miss Inspiraţie, 
Miss Creativitate. Aceste titluri fi ind 
refl ectate pe tot parcursul concur-
sului de către participante în pro-
bele din timpul concursului.

Suntem în toiul pregătirilor de 
eveniment, Utilizând la maxim tim-
pul până la concurs, ne propunem 
să fi m sufi cient pregătiţi pentru re-
alizarea unui eveniment unic și ori-
ginal, cât și pregătirea participante-
lor pentru concurs. 

Articol de: Lia ZUGRAV

Miss ASEM - Viitoarea  Femeie de Afaceri, 
anul acesta la a XI-a ediţie

Valdis Dombrovskis (primul din stânga) se pregătește să citească studenţilor ASEM lecţia de 

succes european a Letoniei

Finalistele ediţiei a XI-a a „Miss ASEM - viitoarea Femeie de Afaceri”
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1 MARTIE
Costaș Ilie, profesor univ., Catedra „Cibernetică și Informatică Economică”
Leviţchi Daria, lector sup. univ., Catedra „Educaţie Fizică și Sport”
Martalog Sofi a, economist, SERVICIUL „Planifi care Economică și Finanţe”
Ștahovschi Ada, conferenţiar univ., Catedra „Contabilitate și Audit”

2 MARTIE
Braniște Elena, colaborator ASEM
Fedula Valentina, colaborator ASEM 
Iachimovschi Anatolie, conferenţiar univ., Catedra „Contabilitate și Audit”

3 MARTIE
Agafi ţă Maria, lector sup. univ., Catedra „Limbi Moderne Aplicate”
Dragomir Valentin, conducător artistic, SERVICIU SOCIAL PROBLEME STU-
DENTEȘTI
Ivanov Tatiana, laborant, Catedra „Finanţe și Asigurări”
Lozan Vasile, șef laborator, BIROUL TELECOMUNICAŢII

4 MARTIE
Eșan Elena, colaborator ASEM 
Uglea Eugenia, colaborator ASEM 

5 MARTIE
Băţ Ion, colaborator ASEM 
Batișcev Ruslan, conferenţiar univ., Catedra „Bănci și Activitate Bancară”
Bolbocean Elisaveta, colaborator ASEM 

6 MARTIE
Bantaș Natalia, asistent univ., Catedra „Investiţii și Pieţe de Capital”
Panainte Lidia, lector sup. univ., Catedra „Limbi Moderne de Afaceri”
Pascal Ana, inspector superior, SERVICIUL „Resurse Umane”

7 MARTIE
Carpov Pavel, lector sup. univ., Catedra „Militară”
Damian Valentina, lector sup. univ., Catedra „Limbi Moderne de Afaceri”
Stoian Ala Ion, colaborator ASEM

8 MARTIE
Albot Iulia, șef serviciu „Studii și Evidenţa Studenţilor”
Alexeenco Nadejda, colaborator ASEM 
Chitaigorod Anatolie, colaborator ASEM 
Cotelnic Ala, Prim prorector cu activitate didactică
Curagău Natalia, conferenţiar univ., Catedra „Contabilitate și Audit” 
Galanton Natalia, șef serviciu „RELAŢII EXTERNE”
Gherasimov Mihail, conferenţiar univ., Catedra „Contabilitate”
Gostev Vladimir, conferenţiar univ., Catedra „Educaţie Fizică și Sport”
Lupu Victoria, conferenţiar univ., Catedra „Relaţii Economice Internaţionale”
Muștuc Nadejda, metodist, Facultatea „CONTABILITATE”
Pîrlii Mariana, șef adjunct, SERVICIUL „Planifi care Economică și Finanţe”
Romanova Anastasia, lector univ., Catedra „Limbi Moderne Aplicate”
Tîmbur Iana, laborant superior, Catedra „Militară”

9 MARTIE
Popa Vasile, colaborator ASEM 
Rotaru Valentina, colaborator ASEM 

10 MARTIE
Cauș Lidia, conferenţiar univ., Catedra „Contabilitate și Audit”
Coșeleva Natalia, conferenţiar univ., Catedra „Teorii și Politici Economice”
Prisăcaru Vera, inginer progr. coord.

11 MARTIE
Bunu Mariana, conferenţiar univ., Catedra „Investiţii și Pieţe de Capital”
Chirilov Nelea, lector sup. univ., Catedra „Analiza Activităţii Economico-Finan-
ciare”

12 MARTIE
Enachi Rodica, economist coordonator, SERVICIUL „Planifi care Economică și 
Finanţe”
Grecea Viorica, bibliotecar, Secţia „Comunicarea Colecţiilor” 

13 MARTIE
Todoroi Dumitru, profesor univ., Catedra „Tehnologii Informaţionale”

14 MARTIE
Pancev Oxana, bibliotecar, Secţia „Comunicarea Colecţiilor”
Russu Anton, colaborator ASEM 

Academia de Studii Economice din Moldova, 
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM şi ziarul 
„Curierul Economic” adresează un sincer La 
mulţi ani! şi multă sănătate, fericire şi noi 
realizări colaboratorilor ASEM şi CNC care îşi 
sărbătoresc ziua de naştere.

Profesorul universitar, dr. Ion 

Petrescu, decan al Facultăţii de 

Management la Universitatea 

„Spiru Haret” din România a fost 

ales Membru de Onoare al Acade-

miei de Știinţe a Moldovei, la su-

gestia comunității academice de 

la ASEM. 

Ceremonia de înmânare a în-

semnelor de Membru 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.

La evenimentul de conferire a 
înaltului titlu academic a participat 
conducerea Academiei de Știinţe a 
Moldovei, Academiei de Studii Eco-
nomice din Moldova, reprezentanţi 
ai mediului academic, universitar, 
studenţi.

La inaugurarea evenimentului,   
președintele AȘM, acad. Gheorghe 
Duca și-a  exprimat onoarea de a-l 
avea în rândurile Academiei de Ști-
inţe a Moldovei pe distinsul profe-
sor universitar Ion Petrescu,  fapt ce 
se înscrie fi resc în albia eforturilor 
comunităţii știinţifi ce de a consem-
na meritele personalităţilor notorii. 
Președintele AȘM a remarcat tradiţia 
de a aprecia și a evidenţia în mod 
real contribuţia substanţială adu-
să de iluștrii noștri contemporani 
din afara ţării la dezvoltarea știin-
ţei, culturii, economiei, societăţii în 
ansamblu din Republica Moldova. 
„Astăzi avem fericitul prilej de a Vă 
confi rma plenar, prin acordarea în-
semnelor ce vi se cu-
vin, înscrierea în con-
stelaţia membrilor de 
onoare ai Academiei 
de Știinţe a Moldovei 
și pe Dumneavoastră, 
Domnule profesor 
universitar Ion Petres-
cu, evenimentul fi ind 
unul deosebit pentru 
reprezentanţii comu-
nităţii știinţifi ce, dar 
și pentru toţi cei care 
V-au cunoscut de-a 
lungul anilor”, a men-
ţionat în luarea sa de 
cuvânt președintele 
Forului Știinţifi c Suprem.

Grigore Belostecinic: 

„REALIZĂRILE PROFESORULUI 
UNIVERSITAR ION PETRESCU 
IMPRESIONEAZĂ… 
CALITATIV ȘI CANTITATIV”

Tradiţionalul  Laudatio a fost pre-
zentat de către acad. Grigore Beloste-
cinic, rectorul ASEM care a mulţumit 
președintelui AȘM, membrilor CSȘDT 
pentru înalta apreciere a meritelor 
profesorului universitar Ion Petrescu, 
a importanţei și rolului știinţei econo-
mice în asigurarea progresului și dez-
voltării umane, dar și a bunelor relaţii 
de colaborare știinţifi că, stabilite în-

ION PETRESCU, BUNUL PRIETEN 
AL ASEM, E ȘI MAI APROAPE 

Noul Membru de Onoare al Academiei de Știinţe a Moldovei

tre centrele academice și universitare 
din Republica Moldova și România. 
„Vreau să remarc, că realizările pro-
fesorului universitar Ion Petrescu im-
presionează, atât în aspect cantitativ, 
având o productivitate excepţională 
a muncii, dar mai ales calitativ, prin 
profunzimea și corectitudinea abor-
dării problemelor care constituie in-
teresele Domniei Sale în domeniul 
educaţiei și cercetării economice. 
Calităţile deosebite pe care le posedă 
Domnia Sa, dezvoltate prin educaţie, 
muncă asiduă, înaltă responsabili-
tate, înaltă moralitate și profundul 

respect faţă de colegi: îmbinarea re-
ușită a activităţii practice cu cea de 
cercetare și învăţare, dorinţa de a 
transmite experienţa acumulată tine-
rii generaţii, îmi permit să-l consider 
pe Domnul profesor Ion Petrescu, un 
adevărat intelectual al neamului din 
care facem parte, cu o contribuţie 
personală deosebită la prosperarea 
acestui neam”, se arată în discursul 
rectorului ASEM.

De acest lucru ne putem convin-
ge, susţine vorbitorul, dacă facem 
cunoștinţă cu cele două lucrări re-
marcabile, care au fost recent lansa-
te la Brașov - „Filosofi a mea de viaţă”, 
în care se reconstituie „itinerarul de 
gândire și de activitate ca econo-
mist, profesor, cercetător, manager 

pe parcursul a 65 de ani de trudă” și 
„Manual de management al repu-
taţiei. Ion Petrescu – contemporani 
despre om și operă”, din care aca-
demicianul a desprins doar câteva 
denumiri de titluri din cele 55 care 
se conţin. Acestea îl prezintă pe prof. 
Ion Petrescu drept o personalitate 
care s-a remarcat printr-o bogată 
activitate didactică și de cercetare în 
domeniul social și economic, activi-
tate ce i-a adus un prestigiu știinţifi c 
și recunoscut de comunitatea aca-
demică. Prof. Ion Petrescu este autor 
a peste 300 lucrări publicate, cărţi, 

monografi i, articole în domeniul 
economiei, psihologiei, sociologiei, 
pedagogiei, a 100 de comunicări ști-
inţifi ce în ţară și peste hotare.

Ion Petrescu: 

„VOI DUCE CU MINE 
ÎN ROMÂNIA ONOAREA 
ŞI REPUTAŢIA ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI”

Profund emoţionat de acest mo-
ment de înaltă preţuire acordată 
de Academia de Știinţe a Moldovei, 
proaspătul Membru de Onoare al 
AȘM, Ion Petrescu a exprimat bucuria 
pentru posibilitatea oferită ca me-
sajul de gratitudine la ceremonialul 
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15 MARTIE
Cazac Gheorghe, colaborator ASEM 
Frunze Maria, colaborator ASEM 
Volohova Natalia, lector univ. Catedra „Limbi Moderne de Afaceri”

16 MARTIE
Caraiman Pavlina, colaborator ASEM 
Linga Ion, șef laborator SISTEME INFORMATICE DE GESTIUNE

17 MARTIE
Goteșan Marina, inginer elec. cat.1
Ţarigradschi Alina, lector sup. univ., Catedra „Statistică și Previziune Economică”

18 MARTIE
Boico Tamara, lector sup. univ., Catedra „Comunicarea Economică și Didactică”
Feraru Valentina, lector sup. univ., Catedra „Educaţie Fizică și Sport”
Pruteanu Natalia, restaur. docum. de arhiv., Secţia „Comunicarea Colecţiilor”
Rudenco Marina, lector univ., Catedra „Limbi Moderne de Afaceri”
Simonic Vasilisa, colaborator ASEM 

19 MARTIE
Cauș Ion, lector sup. univ., Catedra „Drept Public”
Lipovan Fedosia, colaborator ASEM 
Lungu Svetlana, dispecer superior, SERVICIUL „Studii și Evidenţa Studenţilor”
Popescu Tamara, colaborator ASEM 
Vasilean Emilia, colaborator ASEM 

20 MARTIE
Balan Efi m, colaborator ASEM 
Lungu Nicolae, colaborator ASEM 

Mariţoi Tudor, colaborator ASEM 
Stolnic Vasile, colaborator ASEM 

21 MARTIE
Budan Maria, colaborator ASEM 
Cliofas Anna, colaborator ASEM 

Filip Nolea, conferenţiar univ., Catedra „Teorii și Politici Economice”
Radu Galina, lector sup. univ., Catedra „Comunicarea Economică și Didactică”

22 MARTIE
Bucur Vasile, profesor univ., Catedra „Contabilitate și Audit”
Popa Emil, colaborator ASEM 

Stavila Pavel, colaborator ASEM 
Ţîcu Dmitrii, colaborator ASEM 

23 MARTIE
Colesnic Grigore, inginer progr.coord.

24 MARTIE 
Culicovschi Svetlana, metodist cat. 1, Facultatea „BUSINESS ȘI ADMINISTRA-
REA AFACERILOR” 
Isac Eufrosinia, conferenţiar univ., Catedra „Teorii și Politici Economice”
Pascal Stela, șef ofi ciu, Secţia „Bibliografi e”
Pașcaneanu Tudor, conferenţiar univ., Catedra „Drept Public”

25 MARTIE
Nistor Mihail, colaborator ASEM 

26 MARTIE
Costeţchi Dmitri, colaborator ASEM 
Namolovan Valentina, șef serviciu „Tipografi e A.S.E.M.”
Sîrbu Victoria, colaborator ASEM 

27 MARTIE
Cotelea Vitalie, conferenţiar univ., Catedra „Cibernetică și Informatică Economică”
Proca Angela, colaborator ASEM 

28 MARTIE
Botnarencu Nicolae, presedinte compl. sportiv, Catedra „Educaţie Fizică și Sport” 
Ciornîi Stepan, colaborator ASEM 

Sandu Nina, șef ofi ciu, Secţia „Comunicarea Colecţiilor”
Zamaru Victor, asistent univ., Catedra „Management „

29 MARTIE
Cojocaru Alla, colaborator ASEM 

30 MARTIE
Borcoman Raisa, profesor univ., Catedra „Comunicarea Economică și Didactică”
Golocialova Irina, conferenţiar univ., Catedra „Contabilitate și Audit”
Rusu Djulieta, conferenţiar univ., Catedra „Limbi Moderne Aplicate”

31 MARTIE
Ceban Eudochia, contabil cat. 2, SERVICIUL „Contabilitate”
Ciobu Stela, conferenţiar univ., Catedra „Bănci și Activitate Bancară”
Cohanschi Valentina, conferenţiar univ., Catedra „Management Social”
Șipulin Iurii, lector univ., Catedra „Educaţie Fizică și Sport”

FELICITĂRIFELICITĂRI

Mă cuprind niște fi ori plăcuţi 
atunci când mă gândesc la profeso-
rul Ion Petrescu. Este o fi re binevoi-
toare, veselă, plină de viaţă și foarte 
modestă. Modestia sa se manifestă 
în felul de a vorbi, de a-și expune 
meritele, de a se îmbrăca, dar mai 
ales în felul de a zâmbi. Modes-
tia profesorului Ion Petrescu pare 
să fi e o armă de apărare de invidia 
unora. Această modestie, precum și 
blândeţea sa cuceritoare ascunde 
un viguros talent de cercetător și o 
inegalabilă capacitate de muncă – 

calităţi care nu întotdeauna stârnesc 
doar admiraţie și apreciere în inimile 
celor din jur. 

De la un timp, când mă gândesc 
la „Patriarhul de la Brașov”, îmi vine 
în gând un cunoscut șlagăr al for-
maţiei „Boney M”, șlagăr care are un 
celebru refren:

„Rasputin, Rasputin, Rasputin…
Love machine.”
E un șlagăr vechi. Unul mai nou, 

cu aceeași melodie, ar putea fi :
„I. Petrescu, I. Petrescu, I. Petrescu…
Book machine.”

Într-adevăr este o excepţională 
„mașină” de scris cărţi, acest I. Petres-
cu. O mașină ce fabrică idei, analize, 
teorii, explicaţii, comentarii, cărţi 
etc. Nu știu dacă astăzi mai există 
în știinţa economică românească o 
personalitate atât de productivă.

Simt că-i place când mă adresez: 
„Domnule General”. Mi se pare că-i 
mai satisfăcut decât atunci cînd îi zic 
pur și simplu: „Domnule Profesor”. 
Am și o explicaţie la acest comporta-
ment: fi ind o fi re modestă, accesibilă 
și îngăduitoare cu cei din jur, în ace-
lași timp, își organizează viaţa inter-
nă după niște principii strict militare. 
În viaţa gândurilor sale domnește o 
disciplină de fi er. Aici, în lumea sa 
internă, în felul de a-și modela viaţa 
personală, Ion Petrescu se comportă 
ca un general. În relaţiile cu cei din 
jur, însă, se aseamănă mai mult cu 
un părinte grijuliu, cu un preot, cu 
un Profesor.

Să –i dorim multă sănătate și noi 
succese. De la un timp nu mai are cu 
cine se întrece. Poate concura doar 
cu realizările sale de până acum. 

Dumitru MOLDOVAN, 

ASEM. Chișinău,

profesor universitar, 

m c al AȘM

de conferire a înaltului titlu să aibă 
ca temă „Managementul reputaţiei 
academice”. „Este o plăcere știinţifi că 
să adresez acest discurs comunităţii 
academice a Republicii Moldova, fapt 
ce-mi permite și o subliniere aparte 
asupra reputaţiei și managementului 
ei. Managementul reputaţiei acade-
mice îndeamnă la demnitate și res-
ponsabilitate”. Sub acest îndemn și-a 
început mesajul Membrul de Onoare 
al AȘM, Ion Petrescu.

Profesorul Ion Petrescu a expri-
mat recunoștinţă conducerii Aca-
demiei de Știinţe a Moldovei, care 
l-a primit în rândurile sale, onoarea 
fi ind îndreptată nu doar spre Dom-
nia Sa, ci și spre Școala Primară, Li-
ceul, spre cele patru facultăţi pe care 
le-a urmat, spre Academia de Studii 
Economice din București, unde și-a 
susţinut doctoratul în economie și 
Universitatea din București unde 
și-a dobândit titlul de doctor în psi-
hologie care l-au format ca om și 
mai apoi ca om de știinţă.

Distinsul profesor a mărturisit că 
Academia de Știinţe a Moldovei îl în-

vrednicește să poarte cu demnitate 
și responsabilitate titlul de Membru 
de Onoare și îi deschide porţile pen-
tru a pătrunde în citadela știinţei și 
inovării moldovenești, însoţind ale-
sele mulţumiri cu încredinţarea res-
pectării cu stricteţe a normelor de 
comportament și de lucru specifi ce 
Academiei de Știinţe a Moldovei. 
Domnia Sa a dat asigurări că își va 
îndeplini cu onoare toate îndatoriri-
le academice care îi vor reveni. „Voi 
duce cu mine în România onoarea 
și reputaţia Academiei de Știinţe 
a Moldovei”, a menţionat în  Oratio 
Gratitudinis  Membrul de Onoare al 
AȘM Ion Petrescu, specifi când că va 
contribui și de aici înainte la dezvol-
tarea relaţiilor dintre Academia de 
Știinţe a Moldovei și Academia Ro-
mână, dintre Academia de Știinţe a 
Moldovei și Societatea Academică 
de Management din România, din-
tre Academia de Studii Economice 
a Moldovei și Institutul Naţional de 
Cercetări Economice „Costin C. Kiri-
ţescu” al Academiei Române.

„Vă mulţumesc pentru amabili-

tatea pe care aţi dovedit-o ascultân-
du-mi punctele de vedere și angaja-
mentele și vă rog să consideraţi pre-
zenţa mea în rândurile Academiei 
de Știinţe a Moldovei ca pe un semn 
al frăţiei dintre românii din stânga și 
dreapta Prutului”, și-a încheiatOratio 
Gratitudinis  Membrul de Onoare al 
AȘM Ion Petrescu.

În semn de înaltă preţuire a co-
laborării bilaterale fructuoase des-
fășurate de-a lungul anilor dintre 
cercetătorii din Moldova și Româ-
nia, Membrul de Onoare al AȘM Ion 
Petrescu a fost decorat cu cea mai 
înaltă distincţie academică - Meda-

lia „Dimitrie Cantemir”.
De la Declaraţia de Indepen-

denţă a Republicii Moldova, 73 de 
personalităţi notorii au fost alese 
membri de onoare ai Academiei de 
Știinţe a Moldovei. 

Menționăm că acest foarte bun 
prieten al comunității noastre aca-
demice,  Ion Petrescu,  este și Doctor 
Honoris Causa al ASEM. 

Cor.: „CE”

Profesorul Ion Petrescu 
sau Modestia ca „armă” de apărare

Asociaţiile de creaţie, Academia de Știinţe și Consiliul 
Rectorilor Universităţilor din Republica Moldova se pronun-
ţă împotriva moţiunii de cenzură a Guvernului și îndeamnă 
deputaţii să dea dovadă de responsabilitate și să o respingă.

Potrivit unei declaraţii emise astăzi de Asociaţiile de 
creaţie, AȘM și Consiliul Rectorilor, „moţiunea de cenzură 
împotriva guvernului AIE, depusă de opoziţia comunistă, re-
prezintă un act de răzbunare la adresa Premierului Vlad Filat 
și un ritual de execuţie a direcţiei pro-occidentale pe care 
și-a asumat-o Republica Moldova”.

În opinia semnatarilor declaraţiei, demiterea Guvernului 

Filat va însemna schimbarea vectorului geopolitic al Repu-
blicii Moldova și va zădărnici negocierile pe marginea sem-
nării unor acorduri esenţiale cu UE.

Totodată, uniunile de creaţie fac apel către Președintele 
Nicolae Timofti să vină cu un îndemn de solidaritate către 
naţiune într-un un mesaj televizat. Acestea au  îndemnat 
toţi cetăţenii Republicii Moldova să participe la o manifes-
taţie publică în dimineaţa zilei de marţi, 5 martie 2013, în 
faţa Parlamentului, „pentru a apăra democraţia și obiectivul 
naţional de integrare europeană”.

Cor.: CE

COMUNITATEA ACADEMICĂ ȘI CEA DE CREAŢIE 

ÎNDEAMNĂ LA RESPONSABILITATE!
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- Zilele trecute, Comisia Naţională 

a Pieţei Financiare a propus, iar Gu-

vernul RM a adoptat proiectul Legii 

privind fondurile de pensii facultati-

ve. Care sînt, în opinia Dvs, premisele 

și perspectivele dezvoltării sistemului 

benevol de pensii în ţara noastră?

- Nevoia introducerii pensiilor pri-
vate facultative în RM este dictată în 
primul rînd de imperativul creării unei 
alternative la sistemul public de pensii 
existent. Or, statul, la momentul de faţă, 
este în imposibilitatea de a asigura un 
venit decent pentru persoanele în vîrstă. 
De fapt, în orice altă ţară, guvernul nu-și 
propune decît să ofere o pensie care să 
garanteze un nivel minim de trai. Acesta 
doar se obligă să le dea cetăţenilor ţării 
respective posibilitatea de a-și acumula 
mijloacele necesare pentru un trai în-
destulat. Chiar și în ţările cele mai dez-
voltate se acordă doar o pensie minimă. 

 În schimb, statul trebuie să ofere o 
platformă alternativă viabilă pentru acu-
mularea veniturilor sufi ciente la bătrîne-
ţe. Este nevoie de o abordare deschisă, 
răspicată: întrucît este imposibilă de-a 
plăti o pensie decentă, cetăţenilor să li 
se ofere o soluţie de alternativă foarte 
bună, atractivă pentru a-și asigura un 
trai bun, liniștit la bătrîneţe, pensia fa-
cultativă. Sau mai simplu și mai direct: 
doriţi să aveţi o bătrîneţe asigurată, fa-
ceţi-vă pensii private benevole!

Desigur, statul nu trebuie să se limi-
teze doar la adoptarea legii care dă undă 
verde sistemului privat, benevol de pen-
sii, ci să pună în aplicare un set de acte 
normative care să asigure funcţionarea 
acesteia, care să prevadă, de exemplu, 
un șir de facilităţi fi scale, potrivit căro-
ra contribuţiile la fondurile de pensii 
facultative să fi e deduse din veniturile 
impozitate, atît pentru contribuţiile la 
asigurările sociale cît și pentru cele afe-
rente asigurărilor medicale obligatorii, 
precum se procedează în alte state care 
au implementat cu succes sistemul simi-
lar de pensii.

 O altă condiţie a implementării 
sistemului de pensii private, benevole 
este dictată de faptul că mărimea pen-
siei pentru persoanele care au muncit o 
viaţă întreagă asigură doar aproape 70 
procente din minimul de existenţă. Prin 
urmare, crearea unui sistem de alterna-
tivă va oferi șansa unui nivel de trai mai 
bun. Mai apoi, să avem în vedere cu una 
dintre cele mai mari ameninţări pentru 
actualul sistem public de pensii este îm-
bătrînirea populaţiei ţării.

 - În condiţiile în care se vorbește 

că RM este una dintre cele mai sărace 

ţări ale Europei, credeţi că se vor găsi 

mulţi doritori de a investi în fondurile 

de pensii facultative?

- Eu cred că în ţara noastră se afl ă un 
număr bun de persoane care vor contri-
bui la dezvoltarea sistemului de pensii 
facultative, pentru că știu că sînt mulţi 
cetăţeni în ţara noastră care dispun de 
bani și doresc sa-i investească. Or, stu-
diind și analizînd perspectivele acestui 
domeniu în ţara noastră, am descoperit 
agenţi economici care se arătau dispuși 
de-a a plăti contribuţiile de pensii facul-
tative ale angajaţilor lor, se interesau de 

facilităţile prevăzute pentru asemenea 
indemnizaţii. Din păcate, în ţară nu exis-
ta nici un fond de pensii facultative în 
care aceștia să poată investi.

- Dar se vorbea într-un timp de 

funcţionarea unor fonduri de pensii 

facultative!?

- Au existat doar niște proiecte în 
acest sens. Unele chiar au fost înregis-
trate, însă nu au apucat să funcţioneze. 
Aceasta, deoarece, chiar în ciuda fap-
tului că anterior a fost adoptată o lege 
ce reglementa activitatea fondurilor de 
pensii facultative, sistemul alternativ de 
pensii nu s-a dezvoltat, deoarece actul 
legislativ nu a fost succedat de un set de 
acte normative care să proiecteze pu-
nerea lui în aplicare. În afară de aceasta, 
persoanele, care și-au propus să înteme-
ieze aceste fonduri de pensii facultative, 
au realizat că este tîrziu, că legislaţia în 
acest domeniu s-a învechit, în timp ce 
alte legi, de care depinde aplicarea aces-
teia, au evoluat. Bunăoară, acordarea 
unor facilităţi din partea statului pentru 
fondurile de pensii facultative se bătea 
cap în cap cu prevederile altor acte le-
gislative. 

 Nu exista claritate nici în ce privește 
atribuţiile administratorului fondului de 
pensii facultative. Era destul de spălăcită 
chiar și defi niţia propriu-zisă a fondului 
de pensii facultative. Mari probleme in-
terveneau la capitolul facilităţilor fi scale. 
Doar în cazul persoanelor fi zice contri-
buţiile la fondurile de pensii facultative 
erau deduse din valoarea veniturilor im-
pozitate. Din păcate, angajatorii care se 
obligau să achite cotizaţiile lucrătorilor 
lor în fondurile de pensii facultative nu 
benefi ciau de aceste înlesniri. 

Într-un fi nal, potrivit legislaţiei vechi, 
persoanele care participau la fondurile 
de pensii facultative nu erau absolvite de 
achitarea taxei la fondurile de asigurări 
sociale de stat. Fiindcă, experienţa ţărilor 
cu sisteme private de pensii indică că su-
mele achitate drept cotizaţii în fondurile 
de pensii facultative sînt excluse din taxe-
le plătite pentru pensiile de stat. Desigur, 
această măsură ar putea conduce la scă-
derea veniturilor în bugetul asigurărilor 
sociale de stat, dar, după calculele mele, 
impactul ar fi  minim, de doar 3-4 procen-
te. În schimb, s-ar produce o detensiona-
re a sistemului public de pensii împovărat 
de povara plăţilor curente.

- Totuși, mi se pare că cea mai 

mare carenţă a legii vechi, după cum 

recunoșteau și unii responsabili din 

conducerea Comisiei Naţionale a Pie-

ţei Financiare, era lipsa de garanţie 

pentru participanţii la fondurile de 

pensii facultative. Or, omul investea 

banii, dar nu era sigur că va primi pen-

sie, că fondul respectiv nu va da fali-

ment. Proiectul nou al legii cu privire 

la fondurile de pensii facultative eli-

mină aceste temeri, precum și caren-

ţele pe care dumneata le-ai enunţat?

- În mod cert, proiectul nou adoptat 
recent de către Guvernul RM se deose-
bește fundamental de cel anterior. Este 
un document contemporan, actualizat, 
compatibil cu alte acte legislative. În pri-
mul rînd, el acordă garanţii participanţilor 
la fondurilor de pensii facultative, pentru 

că este spus clar că acestea nu pot fali-
menta. Deși, administratorul fondului 
poate fi  lipsit de licenţă, ceea ce înseam-
nă că activitatea acestuia va fi  suspen-
dată, oricum cei care au investit nu vor fi  
înșelaţi, deoarece activele vor fi  preluate 
de către alt fond, care își va onora obliga-
ţiile faţă de participant. Garanţiile pe care 
le prevede proiectul de lege adoptat de 
Guvern, sînt, la rîndul lor, niște garanţii că 
fondurile de pensii facultative vor deve-
ni entităţi puternice, care vor administra 
foarte bine riscurile eventuale.

 - Ce se va întîmpla cu banii inves-

tiţi în fondurile de pensii facultative? 

Se vor aduna claie peste grămadă, 

„mucegăînd” în niște conturi bancare 

sau vor fi  folosiţi undeva cu tîlc?

- Tocmai aceasta este menirea bani-
lor acumulaţi în fondurile de pensii fa-
cultative. Or, mărimea fi nală a pensiilor 
va fi  calculată din suma plătită de parti-
cipant și din investiţiile efectuate. De al-
tminteri, nouă lege stipulează domeniile 
în care vor putea fi  alocate contribuţiile 
participanţilor la fondurile de pensii fa-
cultative. Au fost alese doar sferele cu 
cele mai mici rate de risc, precum valori-
le mobiliare corporative și de stat, adică 
acţiunile emise către Guvern, depozite 
bancare, cu unele limitări. 

Prin urmare, un mare avantaj al fon-
durilor de pensii facultative este acela că 
ele adună banii cetăţenilor și le îndreaptă 
spre fi nanţarea economiei ţării, adică de-
vine o sursă de investiţie în sectorul real. 
În unele state, cu sisteme de pensii bine 
puse la punct, investiţiile acestor fonduri 
în economie se ridică la nivelul de 50 la 
sută din Produsul Intern Brut al ţării. În 
concluzie, fondurile dezvoltate de pensii 
facultative dau un benefi ciu dublu pen-
tru ţară: consolidează sistemul de protec-
ţie socială, oferindu-le oamenilor în vîrstă 
fericita posibilitate de a-și trăi ultimii ani 
din viaţa lor în condiţii decente, și alimen-
tează economia cu investiţii.

Sursă: Moldova Suverană

PENSIA FACULTATIVĂ: 
INVESTIŢIE ÎN BĂTRÂNEŢE TIHNITĂ

Interviu cu Oleg VEREJAN, doctor în economie, conferenţiar universitar la Catedra Statistică și Previziune Economică ASEM

SABIA INIMII: ISTANBUL-PUTNA-SOROCA

Nici astăzi nu se știe sigur cum a 
ajuns la turci sabia lui Ștefan cel Mare. 
Se spune că ori a fost dăruită sulta-
nului, chiar de Domnul Moldovei, cu 
puţin timp înainte de a muri, dorind 
să recunoască meritele adversarului, 
ori că Petru Rareș, încercând reluarea 
luptei cu Imperiul Otoman (1538), 
a fost învins de Soliman Magnifi cul 
și a pierdut nu numai domnia, ci și 
tezaurul Moldovei. Se vehiculează 
că respectivul tezaur includea și sa-
bia lui Ștefan, timp de aproape cinci 

secole aceasta nu a mai părăsit Turcia. 
Cert este că turcii ne știu sensibilitatea 
noastră pentru orice amintire ștefania-
nă și tocmai de aceea, din când în când, 
ne amăgesc ca pe copii… |n 2004, origi-
nalul a fost expus la Muzeul Naţional de 
Artă din București, iar Guvernul Turciei 
a donat o copie a sabiei statului roman. 
Ulterior, respectiva copie, ea însăși o 
operă de artă, a ajuns la Mănăstirea Put-
na, unde este înmormântat Domnitorul. 
Exemplarul a fost realizat de un bijutier 
din Istanbul, în circa două luni, pentru 
suma de 3.000 de dolari. Sabia origina-
lă, astăzi obiect de muzeu în colecţia de 
arme de la Topkapi, este confecţionată 
din oţel de Toledo, mânerul ”cruce” or-
nat masiv cu fi re de argint fi ind împodo-
bit cu stema Moldovei. Ca lungime (125 
cm), îi venea lui Ștefan până la piept, 
numai tăișul măsurând 102 cm. Perso-

nalizarea armei este dată de butonul 
terminal al mânerului, care este de fapt 
un disc placat cu aramă, inscripţionat 
”Eu Domnul Ștefan, Voievod!”, împreu-
nă cu semnul crucii. Amintim că sabia a 
fost primită de Ștefan după bătălia de la 
Vaslui (ianuarie 1475) din partea papei 
Sixt al VI-lea, în semn de recunoaștere 
a rolului decisiv în apărarea creștină-
tăţii. Recent, și ”ceilalţi moldoveni”, de 
peste Prut, au obţinut replica sabiei 
domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, 
primministrul Republicii Moldova – 
Vlad Filat - primind-o de la omologul 
său turc Recep Erdogan, cu ocazia unei 
vizite făcute la Ankara. După ce a să-
rutat lama din oţel, premierul basara-
bean i-a solicitat omologului său turc 
ca sabia originală a lui Ștefan cel Mare 
să fi e expusă o perioadă (și) la Chișinău, 
când acesta ar urma să întreprindă aici 

o vizită ofi cială. Se pare că pe canale 
diplomatice s-au dat toate confi rmări-
le, urmând ca deplasarea să aibă loc în 
primăvară. Cât privește cea de-a doua 
copie a celebrei săbii donată de autori-
tăţile turce (socotind că prima este cea 
ajunsă la Putna), aceasta este expusă 
la Muzeul Naţional de Arheologie și 
Istorie al R. Moldova, unde va rămâ-
ne până în 2014, când vor fi  încheiate 
lucrările de restaurare a Muzeului de 
Istorie și Etnografi e din Soroca. Raţiu-
nea alegerii locului fi nal de expunere 
se explică prin aceea că acest complex 
muzeal include și Cetatea Sorocii, care 
a fost ctitorită de Marele Domnitor. 
Dincolo de încărcătura sentimentală în 
faţa artefactelor medievale de substrat 
ștefanian, să spunem și că anumiţi cu-
noscători în materie de arme de luptă 
vin cu observaţia că, de fapt, am avea 

de-a face cu o spadă, și nu cu o sabie. 
Deosebirea este că sabia are lamă în-
gustă, de regulă cu un singur tăiș, fi ind 
dreaptă sau încovoiată și se ţine cu o 
singură mână. Spada are lamă lată și 
dreaptă, cu două tăișuri, și fi ind mai 
grea (2,5 kg este greutatea exemplaru-
lui original adus în discuţie) se ţine cu 
ambele mâini. Cu toate acestea, inimile 
moldave parcă vibrează mai puternic 
atunci când se vorbește de ”sabia lui 
Ștefan”, neîmplinirile prezentului fă-
când ca nu o dată să fi m împinși în re-
fugiul gloriosului trecut. Atâta doar că 
n-ar trebui supralicitată capacitatea de 
a transmite energie celor emblematici 
pentru neam în diverse epoci, negli-
jând că același neam are nevoie, mult 
mai mult, de faptele celor de azi.

Ionel BOSTAN
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Pe data de 30 ianuarie Colegiul 
Național de Comerț a împlinit fru-
moasa vârstă de 68 de ani. Cu aceas-
tă ocazie dna Budurin-Furculiță 
Cristina și Iovu-Carauș Marina au 
organizat o manifestare dedicată 
zilei CNC, pentru care ținem să le 
aducem mulțumiri. De asemenea 
le mulțumim moderatorilor noștri: 
Durleșteanu Olga și Iarmenco Petru. 

CNC (fostul Tehnicum de Comerț 
Sovietic) a luat fi ință în anul 1945 la 
30 ianuarie prin Comitetul Comisa-
rilor Norodnici al URSS ca instituție 
de stat medie de specialitate, care 
pregătea cadre pentru comerț și 
alimentație publică. 

Pe parcursul celor 68 de ani ai 
existenţei colegiului, acesta a avut la 
cârmuire, 7 manageri, unii dintre cei 
mai iscusiţi și aleși, care și-au dedicat 
timpul, emoţiile și bunăvoinţa pen-
tru a promova imaginea Colegiului.

Primul director, dnul Costroma 
Dmitrii Vasile, a avut un aport con-
siderabil la organizarea activităţii 
instituției, iar mai târziu în fruntea 
instituției a fost dnul Jilitzov E.

Începând cu anul 1961, Colegiul 
trăiește ani de afi rmare și prospera-
re, fi ind condus de învățătorul eme-
rit al republicii, dnul Ghipici P.

Din 1984, Colegiul e dirijat de 
dnul Roibu M, care a continuat tra-
diţiile fondate de ani. S-a muncit 
titanic și se muncește și în prezent 
pentru pregătirea specialiștilor, re-
structurarea, stabilizarea procesu-
lui de instruire a cadrelor didactice, 
menținerea prestigiului Colegiului.

Anii 80-90 constituie o nouă eta-
pă în evoluția colegiului. În perioada 
de afi rmare naţională, mai exact în 
1991, Tehnicumul de Comerț Sovie-
tic își schimbă denumirea în Colegiul 
Național de Comerț din Chișinău. 
Apar noi specialități, fi ind înalt soli-
citate, astfel la fi nele anilor 90 numă-
rul studenților este peste 1000. 

Dupa evenimentele din 
1998, după mult  zbucium, Co-
legiul Național de Comerț trece 
în componența ASEM ca unitate 
funcțională. Deci prin hotărârea 

COLEGIUL NAŢIONAL DE COMERŢ, LA 

68 de ani
guvernului Republicii Moldova de 
la 01.09.1998 Colegiul Național de 
Comerț devine parte componentă 
a ASEM.

Începând cu această zi, manager 
al instituției devine dna Larisa Știrbu, 
Eminent al învățământului public.

Din iarna anului 2011 la condu-
cerea instituţiei noastre a venit dna 

Lidia PLEȘCA ce astăzi coordonează 
activitatea a peste 100 de profesori 
și aproape 2000 de elevi.

Timpul trece, nu este în favoa-
rea noastră să-l oprim , să-l facem 

să treacă mai încet, astăzi ne face 
plăcere să constatăm că colegiul ră-
mâne una din instituţiile de învăţă-
mânt de prestigiu din ţară cu profe-
sori demni, înalt califi cați și cu elevi 
muncitori și dornici de carte.

Am vrea să ne împărtășim cu câ-
teva din realizările frumoase, care 
ne fac să fi m mândri că facem par-

te din frumoasa familie a CNC. Din-
tre acestea putem enumera: imnul 
CNC, sigla și drapelul CNC, logoul, 
Hramul Colegiului, serbat la 26 no-
iembrie, atunci când este sărbătorit 

Sfântul Ioan Gură de Aur. Au apărut 
noi specialităţi: Contabilitate, Tu-
rism, Merceologie, Servicii Hoteliere, 
Comerț, Tehnologia alimentației pu-
blice. Procesul educaţional fi ind asi-
gurat de cele 5 catedre existente in 
CNC: Finanțe și Contabilitate; Științe 
Exacte; Științe Umanistice; Comerț, 
Merceologie, Tehnologii; Economie, 
Turism, Servicii.

De la prima promoție și până în 
prezent numărul de absolvenți ai 
CNC a atins cifra de cca 25000, mulți 
dintre care s-au afi rmat în domeniul 
profesional nu numai pe teritoriul 
Republicii Moldova ci și peste ho-
tarele acesteia: Italia, Romania, Ger-
mania, Polonia, Grecia,Spania, Por-
tugalia, SUA, etc. Mulți absolvenți 
educă și pregătesc tineri specialiști 
în diverse instituții din republică, 
inclusiv la ASEM și CNC, absolvenți 
precum: Maria Bulgac, Natalia Laza-
rev, Nicolai Svetlana, Druță Taisia și 
alții. Îi dorim Colegiului să cunoască 
și mai departe bucuria succesului, 
dar să nu uite că bucuria succesu-
lui presupune perseverenta, con-
tinuitate, străduință, tendință spre 
perfecțiune și nu în cele din urma 
unitate, deoarece unde există unita-
te, există întotdeauna și victorie.

Administrația

,,Sunt iarbă, 

mai simplu 

nu pot fi ”
Pe data de 14 februarie în 

cadrul Colegiului Național de 

Comerț s-a organizat o mani-

festare în onoarea marelui poet 

Grigore Vieru.

 Elevii CNC împreună cu pro-

fesorii Baleca Marcelina și Ma-

nuil Svetlana au adus un oma-

giu poetului.

Organizatorii ne-au susținut în 
toate începuturile și au lucrat ca o 
echipă adevărată pentru a imortaliza 
în inimile elevilor dragostea pentru 
poetul neamului român.

Alătur de moderatori Platon Că-
tălina și Moraru Dorina a trecut în 
revista viața și activitatea lui Grigore 
Vieru după care elevii CNC ne-au ui-
mit cu recitaluri de poezii atât în ro-
mână cât și în franceză. De asemenea 
am audiat și câteva cântecele pe ver-
surile poetului interpretate de eleva 
Vasilache Cristina ce prin vocea sa a  
emoționat atât elevii cât și profesorii. 

Au fost recitate poezii ca: ,,Casa 
Mea”, ,,Mîinile mamei”, ,,Nu am moar-
te cu tine nimic”, De ce ai fi  tristă?” , 
,,Ca prima oară”, ,,Pentru ea”,  ,, Iartă-
mă” ,  etc.

Au particitat activ elevii : Poiată 
Natalia, Malai Parascovia, Botnărescu  
Doina, Bocancea Olga, Albot Nicole-
ta, Voico Silvia, Gârlan Diana, Bocan 
Victoria, Agachi Diana etc.

De asemenea elevii grupei CON 
-111 Pascari Ion, Alexandrianu Nico-
lae și Rusu Dumitru ne-au încântat 
cu un reportaj realizat în cadrul cole-
giului,  ce vizează opinia profesorilor 
CNC despre creația marelui poet și 
locul acestea în cadrul literaturii ro-
mâne. 

Profesorii noștri, iubitori ai 
creației poetului, ne-au delectat de 
asemenea cu recitaluri pline de su-
fl et și maxime înțelepte pentru a cul-
tiva în fi ecare din noi dragostea pen-
tru mamă, patrie, neam, limbă etc.

Cireașa de pe tortă a fost o inter-
pretare exclusivă a piesei ,,Romanti-
ca” în variantă franceză de doamna 
Manuil Svetlana, ce a destins at-
mosfera și ne-a copleșit cu note de 
amor.

Grigore Vieru a fosr și va rămâne 
o personalitate unică, fără egal, in-
carnată în poezie și adevăr.

Indubitabil că Grigore Vieru este 
poetul valorilor noastre spirituale.

Dorina MORARU
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Organizatorii Work-Shop-ului au 
propus participanţilor următoarele 
obiective : familiarizarea participan-
ţilor cu obiectivele cooperării între 
fi rma de exerciţiu și fi rma reală; iden-
tifi carea competenţelor angajaţilor 
pe departamente a unei fi rme reale; 
utilizarea unor tehnici promoţionale 
a unui produs; stabilirea relaţiilor cu 
publicul; comunicarea între fi rma de 
exerciţiu și fi rma reală.

După un cuvânt de salutare din 
partea organizatorilor, s-a dat start 
tragerii la sorţ pentru licitaţia fi rme-
lor de exerciţiu. „Șefi i” acestora și-au 
prezentat activitatea societăţilor 
comerciale pe care le-au reprezen-
tat, „angajații” au realizat câte un 

stand publicitar legat de activitatea 
fi ecărei fi rme. Iar „vizitatorii” – co-
legi, profesori, invitați – au putut să 
vadă șase fi rme de exerciţiu cu gen 
de activitate variat. Un rol nu mai 
puţin important au avut și agenţii 
economici,care sau împărtășit cu ex-
perientele și competenţele din acti-
vitatea personală. Printre aceștea au 
fost: Cristina Nicolenco, acaunt ma-
nager «Public Media Group»,Elena 
Moisei, consultant direcţia târguri 
și expoziţii, Camera de Comerţ și 
Industrie a Republicii Moldova,Lilia 
Maidan , director compania “Biro 
Plus” ÎÎ, or. Cahul , absolventă CNC și 
FE “Prom Style”.

Elena Moisei, le-a sugerat parti-

cipanţilor Firmelor de Exerciţiu că: 
„E nevoie de dăruire, capacitate de 
a convinge, perseverenţă, agenţii 
economici vor să fi e convinși, curtaţi 
dacă vreţi. Ca să poţi organiza un eve-
niment, un prim eșec te condamnă la 
eventualele eșuări. Așa că trebuie să 
aveţi o judecată bună și siguranţă în 
propriile forţe. Vă urez succes, dărui-
re, nu vă temeţi să munciţi, că rezul-
tatele nu se lasă așteptate”.

Cristina Nicolenco, susţine că: 
„Trebuie să fi i îndrăgostit de ceea 
ce faci, să poţi să-ţi asumi riscul, să 
cunoști piaţa, să ai capacitatea de 
a convinge, să știi de ce are nevoie 
consumatorul, să creaţi legături lo-
gice, să ai capacitatea de a vizualiza, 

nu mai puţin important ar fi  la fel și 
intuiţia, de cele enumerate mai sus 
depinde orice business”.

Activitatea a derulat produc-
tiv, foarte activ, utilizând metode 
interactive, sau implicat elevii din 
fi rmele de exerciţiu de la Colegiul 
Naţional de Comerţ al ASEM și de 
la Colegiul de Informatică din Chi-
șinău. Etapele activităţii au fost: pre-
zentarea participanţilor, oaspeţilor în 
cadrul activităţii; licitaţia Firmelor de 
Exerciţiu „ Afacere de succes-vânzare 
profi tabilă”; studiul competenţelor 
angajaţilor din cadrul Firmelor Reale; 
WORK-SHOP „Promovarea unui pro-
dus”; conferinţa de presă” Clientul are 
întotdeauna dreptate”.

4. Cei mai activi 

cumpărători la 

licitaţie: Lucia 

Bivol- coordo-

nator de pro-

iectul ECO NET, 

Irina Casian 

- coordonator 

CFEM.                                                                                       

PRIN COOPERARE - SPRE REALIZARE
Cea de a II-a ediţie a Work-Shop-ului „Firma de exerciţiu prin cooperare – spre realizare» organizat de 

Colegiul Naţional de Comerţ s-a desfășurat la 14 februarie 2013 în incinta ASEM. Autori și coordonatori ai 

acestei activităţi sunt Natalia Lazarev, Tatiana Bîrca si Petru Arcan. La eveniment au participat reprezentanţi 

ai agenţilor economici; cadrele didactice și elevi care desfășoară asemenea activităţi cu titlu Firma de Exerci-

ţiu din 6 instituţii: Colegiul Politehnic din Chișinău, Colegiul de Informatică din Chișinău, Colegiul Financiar 

Bancar din Chișinău, Colegiul de Transporturi din Chișinău, Școala Profesională din Leova, Liceul Profesional 

nr.1,precum și partenerii acestui proiect: Fabian Mayr și Lucia Bivol.

Coordonatorii FE: Bîrca Tatia-
na, Natalia Lazarev și  Petru Arcan 
au mulţumit tuturor participanţi-
lor , agenţilor economici și oaspe-
ţilor care au colaborat cu Firmele 
de Exerciţiu precum și au încura-
jat tinerii în activităţile practice 
și și-au exprimat dorinţa faţă de 
participanţi - pentru cooperare 
și implicare activă în activităţile 
firmelor reale, șă-și manifeste in-
teresul faţă de realizările lor pen-
tru a spori nivelul de pregătire a 
specialiștilor în cadrul firmelor de 
exerciţiu din Colegiul Naţional de 
Comerţ al ASEM.

Firma de exercițiu este un 
proiect creat în cadrul ECONET, 
finanțat de către agenția Austria-
că de Dezvoltare implementată de 
către KulturKontact (Austria) și cu 
sprijinul Ministerului Educației și 
Tineretului RM. 

 Zinaida LUPAȘCU

WORK-SHOP: „FIRMA DE EXERCIŢIU PRIN COOPERARE - SPRE REALIZARE”
Autori : Natalia LAZAREV, TatianaBÎRCA,
Petru ARCAN -  coordonatori  FE ,    
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM

1. Deschiderea Work-

Shop-ului „FIRMA 

DE EXERCIŢIU PRIN 

COOPERARE - SPRE 

REALIZARE”, ediţia a 

II-a. Lazarev Natalia, 

coordonator FE

2. Licitaţia Firmelor de 

Exerciţiu „AFACEREA 

DE SUCCES-VÂNZARE 

PROFITABILĂ”, Bă-

luţel Adrian, grupa 

MER-292

3. Firmele de Exerci-

ţiu propun oferta 

participanţilor la 

licitaţie „AFACE-

REA DE SUCCES-

VINZARE  PROFI-

TABILĂ”.                                                                                       
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“Ape vor seca în albie și peste lo-
cul îngropării sale va răsări pădure 
sau cetate și câte o stea va vesteji în 
depărtari, până ce acest pământ să-și 
strângă toate sevele și să le ridice în 
țeava subțire a unui crin de tăria par-
fumurilor sale.» (G.Călinescu)

La 15 ianuarie 2013 am sărbăto-
rit 163 de ani de la nașterea mare-
lui Mihai Eminescu, cel care a iubit 
nemărginit valorile vieții și a căutat 
în ele granitul absolutului. În acest 

an, pentru a treia oară, de ziua de 

naștere a lui Mihai Eminescu, a fost 

sărbătorită Ziua Culturii Naţionale.

La data de 24 ianuarie curent, 
doamna Zorina Ghilețchi, profe-
soară de limba și literatura româ-
nă la Colegiul Național de Comerț, 
a organizat o extraordinară 
conferință științifi că cu ge-
nericul ”Dimensiunea uni-
versală a creației eminescie-
ne”. În cadrul acesteia au fost 
prezentate diverse cercetări, 
descoperiri privind viața și 
creația eminesciană. Înarmați 
cu informații precise și foate 
interesante, tinerii savanți au 
ținut discursuri captivante, au 
vorbit cu o deosebită căldură 
în sufl et despre Mihai Eminescu și 
au răspuns cu dibăcie la întrebările 
jurnaliștilor, demonstrând o aborda-
re pluridimensională atât a operei, 
cât și a personalității marelui poet. 
Pe întreaga durată a conferinței, un 
traducător sincron a  asigurat buna 
înțelegere între tinerii savanți și pre-
sa internațională, care a pregătit și a 
adresat întrebări bine puse la punct.

Evenimentul a debutat cu un cu-
vânt de introducere din partea dnei 

Zorina Ghilețchi, care a subliniat 
importanța cunoașterii creației emi-
nesciene, în special de către tânăra 
generație. Din prezentarea video 
care a urmat am putut înțelege ce 
înseamnă pentru elevii și profesorii 
Colegiului Național de Comerț mare-
le Mihai Eminescu. ”Simbolul poeziei 
românești”, ”regele iubirii”, ”cartea de 
vizită a neamului nostru” – sunt doar 
o parte din asocierile pe care le aduc 
cei îndrăgostiți de opera eminescia-
nă.

Pentru majoritatea dintre noi, 
Eminescu rămâne a fi  omul de ge-
niu, poetul romantic ale cărui versuri 
ne ridică la nivelul cel mai înalt al 
conștiinței noastre. Savanții prezenți 
au confi rmat totodată faptul că tâ-
năra generație necesită un alt mod 
de abordare a Luceafărului literaturii 
române. 

Prima temă tratată 
în cadrul conferinței de 
către Anastasia Jeleva a 
fost ”Eminescu în ima-
gini”. Ocaziile în care po-
etul s-a lăsat fotografi at 
au fost foarte rare, iar 
în pozele în care apare 
are fruntea lată, netedă 
și ochii luminoși. Cea 
mai populară fotografi e 
este cea în care apare 
tânăr,  la 19 ani. Intere-
sant a fost să afl ăm des-

pre chipul lui Eminescu pe monede 
și bancnote. Acesta a apărut, spre 
exemplu, pe moneda sovietică de 
o rublă, emisă pentru a comemora 
centenarului  morții . Deasemenea, 
apariția portretului său pe medalii, 
timbre, coperte de cărți demonstrea-

ză posibilitatea îm-
binării armonioase 
a valorilor spiritu-
ale cu cele mate-
riale. Ana Plăcintă 
ne-a mai vorbit 
despre Eminescu 
în iconografi e.

Și mai multă 
atenție a trezit ur-
mătorul subiect 
prezentat  : ”Emi-
nescu și informa-
tica”.  Multe dintre 
motivele identifi -
cate în opera sa, 
precum și unele 

versuri au tangențe directe cu une-
le aplicații  : motivul căutării de sine 
(search) , ”dispari fără urmă” (delete). 
Întrebată cum ar vedea un posibil joc 
de caculator al cărui autor ar fi  poetul, 
Alexandrina Stratulat, savantul care a 
prezentat acest subiect, a răspuns că 
jocul ar trebui să cultive frumosul, să 
aibă o tematică non-agresivă, iar eroii 

principali să fi e Luceafărul și Cătălina, 
dar care în fi nal vor rămâne împreu-
nă, în cazul obținerii unei victorii.

Dacă analizăm cu atenție creația 
eminesciană, regăsim o multitudine 
de interferențe ale acesteia cu mate-
matia, pe care Eminescu o vede ca pe 
o limbă universală. După cum ne-a 
demonstrat Carolina Oprea, ecuația 
înseamnă în viziunea lui Eminescu 
cunoașterea umană în ansamblu. 
Unii critici consideră că poetul a fost 
un adevărat savant în domeniul ma-
tematicii, alții – că nu a făcut decât 
niște observații. Cert este că interesul 
său pentru matematică se identifi că 
atât la nivel de vocabular, cât și la 
nivel terminologic (”Lângă fereastră, 
unde-n colț,/Luceafărul așteaptă”, ”El 
întoarse șapte foi”). Deasemenea, tri-
unghiul în creația eminesciană repre-
zintă armonia, divinitatea (triungiul 
echilateral) sau pământul (triunghiul 
dreptunghic).

EMINESCU - O PERLĂ SUAVĂ 
A LITERATURII ROMÂNE

În creația marelui romantic re-
găsim evidente tangențe cu fi loso-
fi a (”Nuanțele vieții sunt infi nite”). 
«  În Scrisoarea a II, ochii devin ideea 
cunoașterii idealului absolut  : ”Și vi-
sam la ochi albaștri”, pe când termenii 
ce relevă ideea cercului exprimă cicli-
tatea universului (”Că epocile se-nșiră/
Ca mărgelele pe ață”) sau metafora 
diferențelor (”Trăind în cercul vostru 
strâmt”) » - ne-a relatat Tatiana Jardan.

Ca economist, Eminescu consi-
deră că „Statul este un produs al na-
turii”, precum și că „Un om nu poate 
face nimic într-o societate rău tocmi-
tă”. Silvia Morari presupune că dacă 
ar fi  trăit în zilele noastre, el ar fi  fost 
nemulțumit de excesul mărfurilor 
străine pe piață, astfel încât ar fi  op-
tat pentru încurajarea producătorilor 
autohtoni. Irina Moisenco a demon-
strat totodată că Eminescu promo-
vează dreptatea și rigoarea, afi rmând 
totodată  : „Destul de rău am ajuns 
dacă banul clasează oamenii”.

Alina Budeanu l-a abordat pe 
poet în perspectiva religiei. În creația 
poetului regăsim motive ca  : face-
rea lumii, credința, păcatul, ispita, 
moartea și viața de apoi, mîntuirea 
sufl etului ș.a. Poemul ”Învierea”, spre 
exemplu, ne prezintă ritualul de 
Paște. Eminescu nu este însă un poet 
religios, ci un poet cu spirit religios.

Un moment liric cu o încărcătură 

emotivă deosebită a fost înscenarea 
corespondenței dintre Mihai Emi-
nescu și Veronica Micle. Cu o deose-
bită măiestrie ne-au redat sentimen-
tele celor doi Nicoleta Jalbă și Ion 
Matcovschi.

Spre sfârșitul conferinței, dna Zo-
rina Ghilețchi a mulțumit savanților, 
jurnaliștilor, invitaților pentru impli-
care activă, dar și pentru dragostea 
ce o poartă marelui Eminescu. Tot 
dumneaei a venit cu îndemnul de a 
ne reaminti permanent de creația și 
de personalitatea eminesciană. 

Prezentă la eveniment, dna Lidia 
Pleșca, director CNC, a menționat 
nivelul înalt de prezentare al 
participanților, precum și buna or-
ganizare și desfășurare a conferinței. 
Deasemenea, dumneaei a apreciat 
faptul că savanții l-au abordat pe 
Eminescu în postura lui de geniu, de 
titan al literaturii române, descope-
rindu-l într-o manieră deosebită.

Venim să apreciem efortul depus 
de organizatori și participanți, care 
ne-au oferit clipe minunate de savu-
rare a creației, a personalității emi-
nesciene.

Articol realizat de 

Livia ȚÎBÎRNĂ 

„Poezia lui Eminescu scoate 
din enormul inconștient stări 
nebanuite de sufl et, farmecul 
acestei poezii se explică prin 
efectul ei asemanător cu al 
muzicii” 

(G. Ibrăileanu)
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Succesul dezbaterilor judiciare 
constă în analiza, cercetarea, inves-
tigarea fi ecărei etape din proces, 
aplicarea cunoștinţelor teoretice în 
practică.

Au fost realizate următoarele 
etape:

I. Partea pregătitoare

II. Examinarea probelor

III. Susținerile verbale și ulti-
mul cuvânt al inculpatului 

IV. Adopterea unei Hotărâri de 
către judecător

În cadrul acestei ore s-a vizionat 
un fi lmuleţ, apoi am organizat cu 
elevii un joc „Să inventăm o lege”, 

Rob al iubirii-n 
noaptea asta

Ne împletim într-o privire 
Și te privesc dar nu-mi ajungi, 
Tu știi cum șoaptele sunt dulci.

Și peste noi cum cade noaptea 
Și iar e dor, și iar sunt rob, 
Rob al iubiri-n noaptea asta
Și chiar pe veci, de am noroc.
Eu mă dezbrac de-o zi plenară
Și-mi trec sub gene amintiri,
Și chiar cu pleoape să te-ating
Să ai curaj să mai rămâi.
Dă-mi clipa ta s-o țin în brațe
Și să-ți arăt prea tainic dor,
Cum riduri vechi ce-am strâns pe față
În vraja ta se sting ușor.
Ne adâncim în clar de lună
Și-mi place iar, să mă gândesc
Cum ai putut să știi o lume,
Dar tot pe mine m-ai ales.

Maria SILIVESTRU

Grupa SER-102

„DEZBATERI JUDICIARE. 
LECŢIE ÎN PRACTICĂ”

Pe data de 14 februarie în incinta Colegiului Naţional de Comerţ a 

avut loc o lecţie demonstrativă la disciplina „Dreptul economic” cu ge-

nericul „Dezbateri judiciare. Lecţie în practică”, la care a participat gru-

pa MER-294.

Diversitatea dă sens vieții, 

este o valoare care trebuie recu-

noscută și respectată de oameni. 

Fiecare persoană reprezintă o 

valoare.  De aceasta, profesorii 

noștri iubiți doamna Dicusar Ali-

na și Cotîlevici-Semicova Elena 

ne-au oferit ocazia în cadrul unei 

conferințe științifi ce la disciplina 

Filosofi e să facem cunoștință cu 

lumea noastră interioară.

Însuși genericul,, Filosofi a-
cunoașterea de sine”   ne în-
deamnă să cercetăm caracterul 
acțiunilor noastre și cu ce scop 
le săvârșim. Astfel, elevii CNC au 
depus muncă asiduă și au cerce-
tat acest vast domeniu uimindu-
ne cu inginiozitate, originalitate 
și spirit de echipă, căci în orice 
om o lume întreagă își face în-
cercare.  Elevii au încercat să ne 
caracterizeze strategiile specifi ce 
de abordare a problemelor fi -
losofi ce, de a da explicația unor 
problem de tip fi losofi c prin in-
termediul unor metode și mode-
le teoretice, să analizeze dintr-un 
singur  punct de vedere într-un 

singur context fi losofi c dat etc. 
Cunoașterea de sine a fost, 

sute de ani, un scop supreme și 
uneori de neatins pentru mulți 
oameni. Cunoașterea de sine este 
doar o încercare de a găsi scopul, 
mijloacele și personajul care să 
înfăptuiască mărețul act al trăirii 
fi inței umane.  

Într-un fi nal cele ce au reușit să 
ne introducă în lumea cunoașterii 
au fost Chilaru Eugenia, Braniște 
Valeria Felicia din grupa CON-112  
prin lucrarea  ,, Cunoașterea de 
sine-tema fundamentală a Filo-
sofi ei” .

Eleva Țugui Alina, grupa SER-
102, care s-a clasat pe locul II, 
ne-a vorbit despre rolul adevăru-
lui în procesul de autocunoaștere, 
frapând juriul prin puterea de 
convingere și profesionalism.

De asemenea au reușit cu suc-
ces să ne introducă în hotarele 
autocunoașterii elevele grupei 
CON-111 Oroșan Irina și  Oglindă 
Gabriela, fetele s-au prezentat la 
cel mai înalt nivel demonstrând o 
muncă asiduă și siguranță în pu-
terile proprii.

Pe locul trei s-a clasat eleva 
Soltuz Mariana, grupa SER-102, ce 
a atins cunoașterea de sine și Ten-
tiuc Nichita care în pofi da barierei 
lingvistice și-a argumentat ferm 
punctul de vedere pentru care a și 
fost apreciat de onorata asistență.

Cu mențiuni au fost premiați 
elevii grupei CON-111 Pascari 
Ion, Matei Gabriela și Rusu Du-
mitru care au încercat să ne ofe-
re o nouă viziune a cunoașterii 
prin prisma temperamentului și 
care ne-au convins prin exemple 
autohtone și argumentări baza-
te pe realitate. De asemenea cu 
mențiune a fost premiat elevul 
grupei CON-114, Morgoci Vasile 
pentru entuziasmul și munca de-
pusă în cadrul conferinței.

Mulțumim organizatorilor 
pentru munca depusă, juriului 
pentru obiectivitate și fermitate 
iar elevilor pentru lucrul efectu-
at deoarece  ,,nu învățăm pentru 
școală ci pentru viață.”(Socrate)

Dorina MORARU

DIFERENȚELE NE UNESC

toate legile inventate de elevi le 
vom transmite Parlamentului într-o 
scrisoare de recomandare.

Am rezolvat diferite probleme, 
exerciţii, studiu de caz.

Elevii cu deosebită plăcere au 
îndeplinit rolurile în dezbaterile ju-
diciare, s-au mobilizat în timp. Au 
dat dovadă că le place mult juris-

prudenţa, unii vor îmbrăţișa această 
meserie de responsabilitate, unii din 
ei își fac studiile deja deja la ASEM la 
facultatea „Drept”.

Aliona SALCUŢAN,

 Profesor de drept, 

grad didactic II, 

Magistru în drept 

„Speranţa de a rămâ-
ne nepedepsit este una 
din cele mai puternice 
condiţii ce determină 
săvârșirea infracţiunilor”. 

(Cicero) 

În cadrul CNC a fost or-

ganizat un concurs de 

poezii cu genericul ,,Odă 

dragostei”. La acest eve-

niment au parcipitat 40 

de elevi, ce ne-au uimit 

cu versuri splendide și 

talent nemărginit. A fost 

foarte difi cil de a desemna 

un câștigător, pentru că 

fi ecare din participanți a 

abordat dragostea prin 

prisma emoțiilor proprii 

făcând din fi ecare operă 

o destăinuire a sufl etu-

lui unui adolescent. Dar 

într-un fi nal, am ajuns la 

concluzia că premiul mare 

îi revine elevei Silivestru 

Maria, grupa SER-102. Sin-

cere felicitări !!!
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Studenţii ASEM printre 
câștigătorii Bursei 
Moldcell 2012 - 2013

În urma studierii dosarelor și 
a discuțiilor purtate în interviuri, 
Moldcell și-a desemnat câștigătorii. 
Cei mai mulţi beneifi ciari ai bursei 
Moldcell își fac studiile la ASEM, opt 

la număr. Ca urmare a preselecției, 
16 studenţi de la patru instituţii su-
perioare de învăţământ din Moldo-
va vor benefi cia de bursa Moldcell, 
care constituie 135 USD pe lună, 
timp de opt luni.

Câștigătorii bursei Moldcell de 

la ASEM sunt:  

Băieșu Victoria,  
Terentii Alina, 
Furtună Andrei, 
Oprea Corina, 
Dudarenco Fiodor,  
Petrachi Parascovia,  
Zandelova Elena, 
Pădure Natalia. 

26 de ASEM-iști  
din familii dezavantajate  
vor ridica burse 
în valoare de 500, 1000 
sau 1500 dol. anual 

Pe 10 decembrie, 123 de studenţi 
de la 18 instituţii de învăţământ din 
RM au devenit bursieri în cadrul pro-
iectului „Burse suplimentare pentru 
tineri din familii dezavantajate” 

26 de tineri de la ASEM se afl ă 
în lista benefi ciarilor de „Burse Su-
plimentare pentru Tinerii din Familii 
Dezavantajate”, ediţia 2012 (organi-
zator CIU)

Două studente ale ASEM 
au obținut Bursa 
de Merit AGEPI

Veronica Ababii și Daniela Darii 
vor ridica lunar câte 1000 de lei timp 
de 1 an. Domnișoarele, studente la 
Managementul Proprietății Intelec-
tuale, ASEM, au în CV o medie aca-
demică peste nouă, participări la di-
verse manifestări extracurriculare și 
o pasiune aparte pentru tot ce ține 
de proprietate intelectuală.

Studenţii ASEM fi naliști 
și la  „Bursa de Merit 
2012”(Organizator CIU)

Au fost desemnaţi fi naliștii Bur-
sei de Merit 2012. În total sunt 50 de 
studenţi, 35 de la ciclul I, licenţă și 
15, ciclul II, masterat. Aceștia vor pri-
mi  câte 12 mii de lei pe an. Printre 
marii câștigători de anul acesta se 
afl ă și 11 studenții  ASEM:  

Maricica Migalatiev, 
Mihaela Onofraș, 
Nicolai Cerescu, 
Pavel Ababii,  

Ana Pavalachi, 
Dumitriţa Bînzari, 
Constantin Plămădeală,  de la ci-

clul I, Licență și Masterat:

Alina  Pîslaru,  
Irina Iavorschi,  
Lilian Gîrbu, 
Gabriela Capcelea 

ASEM  TREBUIE SĂ-ȘI CUNOASCĂ EROII!!!
Cei mai buni studenți ai ASEM reușesc să se manifeste peste tot. 

Ei muncesc din primul an pentru a-și asigura note maxime în matri-

colă, dar și în afara orelor se implică în activități. Or, ceea ce obțin din 

activități extracurriculare, științifi ce sau sociale, contează în egală mă-

sură atunci când studenții aplică la diverse burse oferite prin concurs de 

către Centre Universitare precum CIU, Agenții sau Companii, în cadrul 

programelor de responsabilitate socială. Faptul că studenților ASEM le 

reușește să îmbine studiile cu cercetarea științifi că și viața extracurricu-

lară tumultoasă este incontestabil. Un argument în plus este ponderea 

net superioară a acestora în listele câștigătorilor de burse prestigioase. 

Așa cum ei sunt cea mai evidentă dovadă că la ASEM se fac studii de 

calitate, dar și pentru că ei sunt, an de an, creatori ai imaginii Acade-

miei, e bine să-i cunoaștem pe cei care ne-au proslăvit în anul de studii 

2012 – 2013, chiar dacă tot ei sunt cei cu timpul cronometrat până la 

limite de secunde în agendă.

1/3 din Bursele Victo-
riaBank au fost iarăși 
obținute de către 
studenții ASEM

Victoriabank a premiat cei mai 
buni 100 de studenţi ai ţării, selec-
taţi în cadrul «Programului de bur-
se Victoriabank», organizat deja al 
treilea an consecutiv. Înmânarea 

burselor câștigătorilor a avut loc 
pe data de 15 februarie curent în 
cadrul unui eveniment festiv, des-
fășurat în Sala Albă a hotelului Co-
dru. La ceremonie de partea ASEM 
a participat Corneliu Guțu, în rest 
prorectorii mai multor instituţii de 
învăţământ superior, câștigători ai 
programului din promoţia prece-

dentă, precum și reprezentanţi ai 
băncii. Ca și în anii precedent 1/3 
din totalul burselor au fost ridicate 
de studenții ASEM. Printre aceștia 
este și Radu Artin, „cel mai bun 
student al ASEM – 2012”. În total în 
competitive s-au înscris studenți de 
la 11 universități. 

Lista studenților ASEM, benefi -

ciari ai Burselor de Merit Victoria-

Bank: 

Sava Natalia
Băieșu Victoria
Livandovschi 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
Andreev Elena
Ursu Elena
Gori Ștefania
Lavraniuc Cristina
Său Ana
Boldescu Ana-Maria
Dudarenco Fiodor

Burse sociale ViktoriaBank:

Basoc Violeta
Verejan Valentina
Railean Viorica
Ivanova Natalia
Balan Rodica
Mînăscurtă Elena

Mulți dintre ei – 
Cei mai buni și acasă!

Vă mai amintim că anual ASEM 

organizează propriul concurs de 

inteligență și performanță printre 

studenții săi. E un fel de educare a 

îndemânării și deprindere a gustu-

lui, dacă vreți, în a pregăti dosarele 

pentru un concurs de burse. Iată  

lista premianţilor la ediţia a X -a a 

concursului „Cel mai bun student 

al ASEM”,  nume pe care le găsiți cu 

ușurință și în alte liste cu merite. 

Premiul Mare 

Artin Radu, an. III, Finanţe

Premiul I

Migalatiev Maricica, an.III, REI 
Pavalachi Ana – an. III, BAA 

Premiul II

Cerescu Nicolai, an. III, BAA
Dumitraș Elena , an. II, Școala 

Masterală de Excelenţă în Business 
și Economie

Bujeniţa Ecaterina, an. II, REI

Premiul III

Ababii Pavel, an III, Finanţe
Carauș Cristina, an. II, BAA
Bojii Liubovi, an. III, EGD
Plămădeală Constantin, an. III, REI

 Material realizat de 

Liuba LUPAȘCO

Bursele nominale sau 
altfel spus 

burse de merit 
(prin Hotărîrea de Guvern 

din 29.08.2012)
ÎN ANUL DE STUDII 2012-2013

Și în acest an, studenții de la 
ASEM sunt printre cei mai buni, 
astfel că:

Bursa Guvernului a fost 
obținută de

BĂIEȘU V ictoria , anul III, spe-
cialitatea Marketing și logistică

Bursa Republicii
SAVVA Natalia, anul III, specia-

litatea Contabilitate

16 noiembrie 2012. Festivitatea de premiere a celor mai buni studenţi ai ASEM

Înmânarea Bueselor VictoriaBank

Studenţii ASEM câștigători ai Burselor de Merit în 2012
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TOP 10 FEMEI care au schimbat lumea
A trebuit să treacă secole întregi ca femeia să-și obțină statutul de femeie puternică. Publicația Forbes propune o listă din 10 femei care au schimbat 

lumea, dar și imaginea femeiei. 

Printre cele, graţie cărora a fost să fi e se numără femei care au deținut funcții importante, și-au dedicat viaţa binefacerii sau și-au asumat riscul să  

zboare în premieră  peste oceanul Atlantic. Și pentru că studenţia e perioada în care numele și faptele personalităţilor ne pot înaripa, iar 8 martie e și 

ziua femeilor puternice, am selectat o listă din 10 femei care au schimbat lumea, dar și imaginea femeiei. Ne vom bucura dacă în tim,  cele mai frumoase 

și inteligente fete de la ASEM, vor lăsa astfel de urme în istorie. 

1 Oprah Winfery - a fost de-
clarată regină mass-media. 

O miliardară făcută, nu născută, 
care a schimbat vieţile a milioa-
ne de oameni prin intermediul  
televizorul, și a format milioane 
de cititori.

2 Hillary Rodham Clinton-
Secretar de Stat, fostă Primă 

Doamnă, ex-senator american. În 
cursa electorală din 2008 a câști-
gat cele mai multe susţinătoare 
pe care le-a avut vreodată un can-
didat femeie, în întreaga istorie a 
Statelor Unite. 

3 Maica Tereza (Misionară)- a 
creat ordinul ai cărui membrii 

sunt acum răspândiţi în întreaga 
lume îngrijing bolnavi și orfani. Mai-
ca Tereza, născută Agnes Bojaxhiu în 
Macedonia de astăzi, este un reper 
pentru ceea ce înseamnă caritate. 

4 Rosa Parks (Activist drepturi 
civile)- este femeia care în 

1955 a refuzat să cedeze locul, în 
autobuz, unui alb. Arestarea ei a 
fost declanșatorul mișcării care 
l-a propulsat ulterior pe Martin 
Luther King Jr. 

5 Eleanor Roosvelt-Primă 
Doamnă, delegatul SUA la 

Naţiunile Unite, activist pentru 
drepturile omului. Tovarășa de 
viaţă a lui Frank Delano Roose-
velt - unul dintre cei mai cunos-
cuţi președinţi ai SUA, a fost un 
reper pentru naţiunea america-
nă în timpul celui de-Al Doilea 
Război Mondial.

6 Michelle Obama - Prima 
femeie de culoare cu titlul 

de “Primă Doamnă” a SUA. Este 
avocat, conduce campanii îm-
potriva obezităţii infantile, este 
mamă și “șef”. Puţini oameni și-ar 
dori să se întâlnească și să discu-
te în contradictoriu cu ea.

7 Amelia Erhart (Aviator)- a fost 
prima femeie care a zburat 

peste oceanul Atlantic. A dispărut 
într-un tragic accident în 1937. A 
stabilit noi limite către care femeile 
să tindă. 

8 Diana Prinţesa de Wales - 
Prinţesă, activităţi umanitare. 

Cu o moarte subită și șocantă, 
Diana s-a remarcat prin farmec și 
actele sale de caritate, fi ind un ac-
tivist consecvent în campaniile de 
acceptare socială a bolnavilor de 
SIDA. 

9 Marie Curie - fi zician, câștigă-
tor al Premiului Nobel și che-

mist , Prima femeie care a câștigat 
Premiul Nobel în două domenii, 
Curie a descoperit două noi ele-
mente în tabloul lui Mendeleev 
(radiul și poloniul) și a inventat ter-
menul de “radioactivitate”.

10 Margaret Thatcher -Pri-
ma femeie Prim-Ministru 

al Marii Britanii, supranumită 
Doamna de Fier, a deţinut func-
ţia de Premier din 1979 până în 
1990, cel mai îndelungat mandat 
de Prim-Ministru al secolului XX.

Victoria SAMOHIN

Trei echipe de elevi au repre-

zentat R. Moldova în cadrul Tîrgu-

lui Internațional al Companiilor 

Școlare de la Tallinn, Estonia, în pe-

rioada 6-12 februarie curent.

Participarea echipelor din R. Mol-
dova este parte componentă a pro-
iectului de cooperare dintre Junior 
Achievement Estonia și Junior Achie-
vement Moldova pentru dezvoltarea 
educației antreprenoriale, fi nanțat de 
către Ambasada SUA în R. Moldova și 
Ministerul de Externe al Estoniei. De 
menţionat că Junior Achievement 
Moldova colaborează cu Academia 
de Studii Economice de 17 ani, pro-
gramele de educaţie economică fi ind 
promovate de mediul academic.

La Tîrg au participat 160 echipe de 
elevi din Estonia, Suedia și R. Moldo-
va. Companiile școlare din R. Moldova 
au venit cu produse gen: pușculițe-
pinguin, confecționate manual, din 
produse reciclabile, ceea ce este apre-
ciat la nivel international, bijuterii 
hand-made și diverse produse reali-
zate din rămășițe de lemn, ceramică, 

hîrtie etc. Ambasadorul R. Moldova 
în Estonia, domnul. Victor Guzun, 
prezent la eveniment, a oferit un pre-
miu, în cadrul Tîrgului, pentru cea mai 
bună minifi rmă școlară participantă. 
Tîrgul este parte componentă a pro-
gramului de educație economică și 
formare antreprenorială „Compania 
Școlară”, un program internațional 

JUNIOR ACHIEVEMENT - YOUNG EN-
TERPRISE, tip „learning by doing”, des-
tinat elevilor cu vîrste cuprinse între 
15 și 19 de ani. Programul reprezintă 
un „laborator” economic și de afaceri, 
care le facilitează tinerilor accesul la 
o experiență reală de antreprenoriat, 
prin exersarea unor roluri diverse, de 
la conceperea proiectului, pînă la de-

sign și producție. 
Pe lîngă participarea la Tîrg, ele-

vii, profesorii și reprezentanții Junior 
Achievement Moldova au avut parte 
de un program cultural divers - ex-
cursii în orașul vechi al Tallinnului, la 
Turnul Televiziunii, muzee și parcuri, 
vizită de studiu la Școala nr. XXI din 
Tallinn, excursie în subteranele capi-
talei Estoniei, plimbări prin oraș.

Tatiana Braga, elevă în cl. a XI-
a, compania școlară „Junior Prim”, a 
spus: “Această participare ne-a ajutat 
mult să ne facem o viziune mai clară 
asupra muncii de antreprenoriat, să 
stabilim contacte cu colegii noștri din 
Estonia și Suedia și de ce nu poate o 
eventuală colaborare, ne-a oferit po-
sibilitatea să ne confruntăm direct cu 
piaţa externă”.

Cristian Bragoi, un alt participant, 
a adăugat: “A fost pur și simplu minu-
nat, o experienţă ce nu se compară cu 
nimic din ceea ce am avut parte pînă 
acum. Emoţiile pe care le ai atunci cînd 
stai în faţă cu clientul și încerci să îl 
convingi să procure produsul compa-
niei tale sunt inevitabile. De asemenea, 

emoții deosebite am simțit atunci cînd 
i-am avut ca vizitatori, la Tîrg, pe Amba-
sadorul SUA în Estonia și Excelența sa, 
Victor Guzun, împreună cu soția dum-
nealui, pe care i-am și vizitat mai tîrziu 
la Ambasada Moldovei. Într-o atmosfe-
ră plăcută, dumnealui ne-a relatat cîte-
va lucruri din munca unui ambasador, 
astfel am rămas plăcut impresionaţi de 
căldura cu care am fost primiţi”.

”A fost o experiență deosebită, 
unde am reușit să îmbinăm frumosul 
cu utilul. Totul a fost bine organizat și 
interesant - și Tîrgul, și vizitele, și ex-
cursiile prin Tallinn. Într-adevăr, acest 
oraș este unul european. Mulțumim 
gazdelor și organizatorilor”, a conclu-
zionat Vladislava Babițchi, elevă la Li-
ceul Teoretic rus nr. 3 din or. Drochia.

Proiectul de cooperare dintre Ju-
nior Achievement Estonia și Junior 
Achievement Moldova pentru dez-
voltarea educației antreprenoriale va 
fi naliza în luna mai, cînd o echipă de 
12 profesori de economie din R. Mol-
dova vor merge la stagiere în Estonia.

Alina CODREANU

Moldova la Târgul Internațional al Companiilor Școlare 
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Cele mai bune cărţi de afaceri 

care merită citite

SAM WALTON - 
MADE IN AMERICA

Samuel Moore «Sam» Walton (Martie 29, 1918 
– Aprilie 5, 1992) a fost un businessman American, 
născut în Kingfi sher, Oklahoma cunoscut pentru des-
chiderea Walmart și Sam’s Club.

Sam Walton, regele vânzării cu amănuntul al sfâr-
șitului sec. XX. doar în câţiva ani a transformat un 
mic magazin 
dintr-un oraș 
provincial în 
Wall-Mart., cea 
mai mare reţea 
de magazine 
cu amănuntul 
din lume. În 
această carte 
autorul vor-
bește despre 
î n d r ă z n e a l ă , 
inspiraţie, opti-
mism și munca 
grea, care i-au 
permis să-și în-
deplinească vi-
sul și să devină 
lider mondial 
de business. 
Această carte 
nu este o simplă istorie a succesului, un fel de manu-
al de business, autor fi ind un profesionist în ceea ce 
face. Destul de modest dar încrezut în puterile și po-
sibilităţile sale, Sam Walton împărtășește observaţiile 
proprii, cinstit și deschis vorbind despre „regulile de 
circulaţie” în afaceri.

Cartea este scrisă pentru manageri și proprietari, 
dar poate fi  ușor citită de oricine își dorește o carieră 
în acest domeniu.

Oaspeţii și-au exprimat convingerea că prelegerea publică organiza-
tă la ASEM va promova înțelegerea culturii chineze de afaceri de către 
studenții moldoveni care urmăresc cu interes cultura și economia chine-
ză,  și speră că studenţii, dar și profesorii de aici care vor învăţa chineza, să 
valorifi ce aceste cunoștinţe. 

Cor.: CE

“Japonezii au un proverb: Dacă un 

copac a căzut în pădure, dar nimeni nu 

știe - a căzut el oare?” Poți fi  inteligent, 

educat, profesionist - dar cine știe des-

pre asta, dacă nu-i poți convinge pe cei 

din jur? Fără aceasta, este difi cil de a fi  

un lider și este aproape imposibil de 

urcat pe treptele carierei. Vestea bună 

este că aceasta poate fi  învățat. Vă ga-

rantăm că nu doar o veți putea face 

bine, dar și veți începe să primiți plăce-

re!”  Cu acest mesaj au venit în data de 4 

martie în AULA ASEM, cei doi traineri de 

la School of Business Communications: 

Igor Nisenboim, specializat în texte care 

vând și Racu Valentina, business trainer.

Conținutul master class-ului a fost un 
bun început pentru cei care au frică de 
scenă, trainerul Mihaela Racu a împărtășit 
publicului un șir de trucuri pentru a ne 

controla emoțiile, a atenționat că succesul 
oricărui discurs se afl ă în felul cum transmi-
tem mesajul, nu neapărat ce transmitem, 
gesturile, mimica, timbrul vocii, toate con-
tribuie la formarea unui discurs de success. 
Iar orice discurs trebuie structurat conform 
formulei AIDA (atenție, interes, dorința, 
acțiune), astfel trebuie să cunoaștem cine 

este publicul nostru, ce problemă îl inte-
resează și, într-un fi nal, cum trebuie să îi 
transmitem mesajul.

Un alt aspect despre care s-a vorbit 
a fost cel al prezentărilor Power Point, 
Igor Nisenboim, a atras atenția că trebuie 
să creăm o idee, nu un slide, a accentuat 
importanța culorilor, poziționării imagi-
nilor, folosirii fondurilor, a locurilor libere, 
a titlului ș.a. O prezentare Power Point ar 
putea să ne strice tot discursul nostru, iar 
pentru ca aceasta să nu se întîmple trebuie 
ca centrul auditoriului să devină ascultăto-
rul, nu mulțimea de cuvinte cu care putem 
umple până la refuz un slide.

Acestea au fost doar niște idei, care ar 
trebui să devină obișnuință pentru cei ce 
au în fața sa mai mult de 4-5 persoane, 
pentru cei care își doresc o aparăție de suc-
cess, memorabilă și persuasivă, iar acest 
lucru se poate deprinde doar prin practică, 
ea a fost activitatea recomandată de trai-
neri pentru orice persoană dornică de ași 
îmunătăți abilitățile de orator.

Cristina RUSSU

Cultura afacerilor chineze. Acum și la ASEM
Pe 19 februarie curent,  Directorul Institutului chinez Confucius  în 

Republica Moldova, dr. Yang Tongjun  a fost invitat de către administrația 
Academiei de Studii Economice a Moldovei  pentru a susține  o prelege-
re publică pe tema „Cultura de afaceri chineză”. 

La eveniment au participat reprezentanţi ai Incubatorului  de Afa-
ceri al  ASEM, profesorii  Facultăţii de Relații Economice Internaționale,  
lectori 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 prelegeri a fost de a familiariza publicul 
cu aspectele culturii de afaceri chineze, dar și de a stabili  un parteneriat 
de durată pe viitor.

Studenții și profesorii de la Academia de Studii Economice a Mol-
dovei au dovedit un interes sporit cu privire la economia chineză.  În 
acest context, Institutului Confucius a deschis trei  clase care au ca scop 
studierea chinezei de afaceri. 

Master Class de Public Speaking
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 Box între studenţi, 
ca schimb cultural

Senatul Studenţesc al Academiei de Studii Economice, organizează 

pe 16-17 aprilie 2013, la Faraon,  ediţia de anul acesta a “Campiona-

tului  de Box”. 

Potrivit organizatorilor, scopul acestui proiect este de a promova 
modul sănătos de viaţă, formarea tinerilor în a coordona evenimen-
tele sportive folosind arta de a conduce, soluţionarea confl ictelor, 
evaluarea riscurilor și experienţa schimburilor culturale, implicarea ti-
nerilor în activităţi sportive, organizate chiar în propriile comunităţi, 
cu scopul de a elimina percepţiile negative privind sportul și lipsa ge-
nerală de interes, arătând tinerilor că sportul poate fi  distractiv și in-
teresant. Proiectul încearcă, de asemenea, să folosească sportul ca
metodă de incluziune socială și educaţională.

DEBATE CLUB 
pentru o gândire mai economică

La 21 februarie 2013 în cadrul facultății Relații Economice 

Internaționale din ASEM a avut loc deschiderea Debate Clubului „Modul 

economic de gândire”. 

Potrivit pro-decanului facultă-
ţii Relaţii Economice Internaţiona-
le,  Elina Benea, acest Debate Club 
unește studenți talentați cu scopul 
de a-i dezvolta, de a le asigura o 
creștere în carieră, de a le îmbunătăți 
abilitățile de comunicare și moda-
litatea de gândire, de a-i susține în 
proiectele de cerectare, Clubul de-
venind astfel o platformă de pregă-
tire pentru Simpozionul Științifi c al 
Tinerilor Cercetători.

Tema propusă pentru prima 
dezbatere a fost: “Competitivitatea 
personalității și generației mele în 
condițiile globalizării: oportunități 
pierdute sau câștigate?”. La dezba-
teri au fost 2 echipe formate din 
studenți ai anului II, care au discu-
tat pe marginea acestui subiect, 
abordând atât latura negativă, cât 
și cea pozitivă a efectelor globa-
lizării. Dezbaterile au început cu 
următoarele 3 întrebări adresate 
echipelor: 

1. Din ce se compune o persona-
litate?

2. Care sunt trăsăturile des-
tincitive ale generației actuale de 
studenți?

3. Ce este globalizarea și care 
sunt efectele ei?

Imediat după aceasta echipele 
s-au focusat asupra temei urmând 4 
direcții principale, trecute prin pris-
ma globalizării: 

1. Educația personalității;
2. Angajarea personalității în 

câmpul muncii;
3. Abordarea gender;

4. Activitatea civică a personalității.
5. Pe parcursul dezbaterilor 

tinerii au evidențiat careva feno-
mene apărute în urma globaliză-
rii, precum: infl uența corporațiilor 
transnaționale, dinamismul sporit 
care duce la materializarea și indi-
vidualizarea persoanelor, plecarea 

tinerilor peste hotare, oportunitățile 
de dezvoltare a tinerilor înafara țării, 
maturizare precoce etc.

Dnul Dumitru Moldovanu, pre-
zent la întâlnire a apreciat inițiativa 
studenților, încurajându-i ca pe vii-
tor să creeze singuri, să privească la 
lume creativ și să încerce o aborda-

re mai științifi că, lasând într-o parte 
știința creată de alții.

La fi nele dezbaterilor, studenții 
au expus pașii pe care să-i urmeze 
întru îmbunătățirea abilităților per-
sonale și, motivând interesul de a 
continua activitatea în acest club, 
au primit permisul de membru al 
Debate Clubului „Modul de gândire 
economică”. 

Acest “sport al minții” le va ofe-
ri studenților posibilitatea de a-și 
dezvolta capacităţile în tratarea 
unei probleme, de a cerceta date și 
a face concluzie, de a asculta și de a 
vorbi. Apelul la raţionamente logice 
susţinute de dovezi și exemple și o 
abordare axată pe idei și nu pe oa-
meni le va fi  mereu de mare ajutor în 
orice circumstanțe, iar cel mai preţi-
os este faptul ca pot să învețe aceste 
abilități în timpul facultății.

Cristina RUSSU

Gheorghe REABŢOV

Pe eșafod, 

atâţi poeţi …

Pe eșafod, atâţi poeţi
Urcau pentru femei, de parcă,
Aveau încă vre-o șapte vieţi
Și-amorul le păru o joacă.

O, Dante prea incandescent
Pentru o dragoste divină
Se stinge ca un foc, încet,
Iar Beatrice e de vină.

Petrarca urcă pân la cer
Cu versu-i dulce ca de miere,
Iar îngerii – și – aceea-i cer
Laurei dram de mângâiere.

Luceafărul nostru cel sfânt
Și Domnul inimii române
În ceruri, poate, sau mormânt
Cu Veronica va rămâne.

Iar Byron? E și el răpus
În Grecia, pe baricade,
Departe de – Albion, apus,
 Îl plâng femeile Eladei.

Pe eșafod, atâţi poeţi
Urcau pentru femei, de parcă,
Aveau încă vre-o șapte vieţi
Și moartea le păru o joacă.

Adesea, în ultimul timp, la diver-
se forumuri știinţifi ce, la orele de 
curs din instituţiile de învăţământ 
superior, în mass-media, este folo-
sită îmbinarea incorectă „economie 
tenebră”. Autorii ei vor, probabil, să 
exprime, prin traducere în română, 
sensul expresiei rusești „теневая 
экономика”, crezând că „tenebră” 
ar fi  un adjectiv potrivit pentru a 
reda sensul termenului „economie 
subterană”. Dar, în primul rând, vo-
cabula „tenebră” nu este adjectiv, ci 
substantiv, și, în al doilea rând, ea 
nu exprimă sensul adecvat al cu-
vântului  „теневая”, căci nu se are 
în vedere că persoanele din această 
sferă a economiei ar „munci” unde-

va, în umbră, la răcoare, căci, de fapt, 
acestea activează pe ascuns, ilegal, 
în „subteran”.

Deci, e vorba de o economie tăi-
nuită, subterană, nelegală, fără plata 
impozitelor etc.

Prin urmare, expresia corectă 
este „economie subterană”.

Notă: Cu regret, nu-i exclus fap-
tul că unele persoane, probabil, sunt 
induse în eroare de autorul „Dicţiona-
rului economic rus-român”, editat în 
1994, în care există această regretabi-
lă greșeală. (Vezi: p.460).

Mihai MEREUŢĂ,

redactor ASEM

ANUNŢUL PRIVIND SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT
Se anunţă susţinerea tezei de doctor:
Pretendent:  Cara Oleg 
Conducătorii ştiinţifi ci: dr., prof. univ. Ion Pârţachi, ASEM şi dr., prof. 

univ. Vergil Voineagu, ASE Bucureşti. 
Consiliul ştiinţifi c specializat D 32.08.00.11 – 05
Tema tezei: Priorităţile dezvoltării sistemului statistic naţional în 

contextul armonizării cu standardele europene
Specialitatea:  08.00.11 – Statistică Economică 
Data: 15 martie 2013
Ora: 14.00 
Local: Academa de Studii Economice a Moldovei, pe adresa: mun. Chi-

şinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni, 59, bloc. B, et. 1, bir.104.

PRINCIPALELE PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE LA TEMA TEZEI ALE AUTORULUI:
1. Cara O. Implementarea Codului de bune practici al statisticilor europene în Republica 

Moldova. În: Revista Română de Statistică.  Bucureşti, 2010, nr. 10, p.58-69.
2. Pârţachi I., Cara O.  Calitatea statisticilor ofi ciale în context european. În: Economica. 

Chişinău: ASEM, 2010,  nr.4 (74), p. 126-133.
3. Cara O., Mocanu  Iu., Galer L. Sistemul cercetărilor statistice integrate pe termen 

scurt: experienţa BNS din Republica Moldova. În: Revista Română de Statistică. Bucureşti, 
2012, nr. 6, p.15-22.

4. Кара О.И. Ответ на вызовы официальной статистике в “обществе знаний“: мол-
давский опыт и проблемы”. În: Вопросы статистики. Mocквa, 2012, № 5, c.69-71.

Corect-Incorect
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Academia de Studii Economice 
din Moldova

ANUNŢĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA

 POSTURILOR VACANTE

Facultatea „Business și Administrarea 

Afacerilor”

Catedra „Management”

Conferenţiar universitar  - 2

Catedra “Marketing și Logistică”

Conferenţiar universitar  - 2

Catedra “Merceologie și Comerţ”

Conferenţiar universitar  - 1

Lector superior universitar  - 1

Catedra “Educaţie Fizică și Sport”

Lector superior universitar  - 1

Lector universitar  - 2

Facultatea „Economie Generală și 
Drept”

Catedra „Teorie și Politici Economice”

Șef catedră

Profesor  universitar  - 1

Conferenţiar universitar  - 3

Lector superior universitar  - 1

Catedra “Management Social”

Conferenţiar universitar  - 1

Lector superior universitar  - 1

Catedra “Drept Public”

Conferenţiar universitar  - 1

Facultatea „Finanţe”

Catedra „Bănci și Activitate Bancară”

Conferenţiar universitar  - 3

Facultatea „Contabilitate”

Catedra „Contabilitate”

Conferenţiar universitar  - 1

Lector superior universitar  - 2

Lector universitar  - 1

Facultatea „Relaţii Economice 

Internaţionale”

Catedra „Relaţii Economice Internaţionale”

Lector superior universitar  - 1

Catedra “Limbi Moderne de Afaceri”

Profesor universitar  - 1

Lector superior universitar  - 3

Lector universitar  - 1

Facultatea „Cibernetică, Statistică 
și Informatică Economică”

Catedra „Tehnologii Informaţionale”

Conferenţiar universitar  - 1

Lector superior universitar  - 1

Catedra “Cibernetică și Informatică Economică”

Profesor  universitar  - 1

Conferenţiar universitar  - 2

Catedra “Matematică”

Conferenţiar universitar  - 1

Termenul de înscriere la concurs – 04.03.2013 – 

03.04.2013

Se primesc actele cu condiţia cunoașterii și predării în 

limba de stat.

Adresa noastră: 2005, or. Chișinău

str. Bănulescu-Bodoni, 61

 Relaţii la tel: 402-846

Acest concurs își propune creșterea potenţialului antre-
prenorial în rândul tinerilor,  prin dezvoltarea culturii antre-
prenoriale, îmbunătăţirea competitivităţii și facilitarea acce-
sului la resurse fi nanciare necesare iniţierii/dezvoltării propri-
ilor afaceri.

La Concurs pot participa tineri cu vârsta de 18-35 ani din 
mun. Chișinău și raioanele   din apropiere, care lansează sau 
extind    afacerea proprie și vor prezenta un plan de afaceri 
bine argumentat.

Condiţii de participare la concurs:

potenţial de lansare/extindere a afacerii,
viziune strategica de dezvoltare a afacerii,
 lansarea de produse și servicii noi,
crearea locurilor noi de munca în urma lansării/extinde-

rii afacerii este condiţie obligatorie.

Procesul de selectare se va desfășura în 3 etape.

 I-a etapa, depunerea formularului de participare, ter-
men limită  22 martie, 2013

 II-a etapa, instruire și consultanţă în elaborarea planuri-
lor de afaceri, 25-30 martie,

 III-a etapa, depunerea Planurilor de Afaceri, termen li-
mită  10 aprilie, 2013.

Câștigătorii fi nali vor benefi cia de granturi sub formă 

de echipament.

Dosarele   se vor depune în format electronic   la adrese-
le: afabalti@yahoo.com șiinstruire.macip@yahoo.com

Detalii primiţi la tel. 231/60895,

Sursa: http://ase.md/index.php?page=macip2

Sute de dolari 
pentru proiecte 

bune!
CONCURS: Cel mai bun 

proiect de marketing

În această perioada la ASEM se desfășoară  
ediția a doua a consursului: “Cel mai bun proiect 
de marketing”, organizat de Asociația Națională 

de Marketing și   Facultatea de Business si Ad-

ministrarea Afacerilor, concurs, care constă în 
efectuarea unui studiu de piața pe  o tema presta-
bilită. În urma înscrierii în proiect (4-15 februarie) 
s-au înregistrat 24 de echipe,  a câte 3-8 persoane, 
în total 92 de participanți.

Pâna  pe 15 martie  echipele vor efectua 
studiile de piața în conformitate cu cele 3 teme 
de cercetare pe care le-au primit. Eșantionul 
constituie  384 persoane și va fi  reprezentativ 
pentru colectivitatea cercetată la nivel de gen, 
universități și mediu de trai din care provin 
studenții (urban/rural). În perioada 15-18 martie 
echipele vor expedia rapoartele cercetării comi-
siei, care va alege fi naliștii. Raportul de studiu 
va include: tema de cercetare, obiectivele cer-

cetării, chestionarul, analiza și interpretarea 

rezultatelor chestionarului, concluzii și reco-

mandări. Chestionarele completate online vor 
fi  insoțite de link pentru a putea fi  verifi cate, iar 
cele completate fi zic vor fi  prezentate la solicita-
rea membrilor juriului. 

Selectarea fi naliștilor se va desfășura în peri-
oada 18-23 martie, iar fi nala propriu-zisă a con-
cursului va avea loc în perioada 23-30 martie. În 
ultima etapa a concursului fi nalistii vor prezenta 
personal proiectul și vor raspunde la întrebările 
membrilor juriului.

Sponsorul general al concursului este Stu-

dent Adventure, care a mărit fondul de premie-
re pentru participanți, astfel anul acesta fondul 

de premiere constituie 800 USD. 

 CONCURSUL PLANURILOR DE AFACERI
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Simpozionul Știinţifi c 
al Tinerilor Cercetători 

ASEM-2013 
(Ediţia a XI-a)

Academia de Studii Economice din Moldova organizează 
în perioada 25 - 26 aprilie 2013 Simpozionul Știinţifi c al Tine-
rilor Cercetători (doctoranzi, masteranzi și studenţi).

TEMATICĂ ABORDATĂ:

1. Probleme și soluţii ale economiei contemporane
2. Managementul și marketingul în economia con-
temporană
3. Administraţie publică
4. Cooperarea și integrarea economică europeană și 
regională
5. Suportul informatic și metode cantitative în econo-
mie
6. Finanţe, monedă și credit
7. Contabilitate, audit, analiză economică
8. Jurisprudenţă contemporană
9. Filozofi e și politologie
10. Geografi e economică și demografi e.

Temele supuse dezbaterilor precum și lista secţiunilor se 
vor găsi în Programul Simpozionului.

INFORMAŢII GENERALE

 Limbile ofi ciale de lucru ale simpozionului - româna, 
engleza, franceza, rusa.
 Lucrările vor fi  publicate după încheierea Simpozio-

nului, și numai cele prezentate în cadrul simpozionului.

 Pentru fi ecare autor se acceptă doar o singură lucrare.
 Cerinţe de tehnoredactare: lucrarea (doctoranzii, 

competitorii, masteranzii prezintă maximum 4 pagini format 
A4, studenţii - maximum 3 pagini format A4) va fi  culeasă în 
editoriul Word sub Windows, se va prezenta într-un exemplar 
- tipărit pe hârtie și pe suport electronic, semnat de autori și 
de conducătorii știinţifi ci.
 Structura lucrării: titlul centrat se culege cu majuscule, 

sub titlu, în partea dreaptă, se indică autorul(ii) (doctorand, 
competitor, masterand sau student), prenumele și numele 
complet, denumirea instituţiei.

Pentru studenţi - prenumele și numele complet, anul de 
studii, facultatea și conducătorul știinţifi c (titlul știinţifi c, pre-
numele, numele). Textul se culege la intervalul de 1,5, mări-
mea literei - 14.
 În programul Simpozionului, vor fi  incluse comunicările 

participanţilor de la ASEM precum și ale celor invitaţi ofi cial 
atât de la instituţiile din Republica Moldova, precum și din 
străinătate. Invitaţilor din afara ASEM li se garantează publi-
carea tezelor în volum, la fel și tuturor doctoranzilor ASEM, 
pentru masteranzi deţinătorilor diplomelor de gradul I-III, 
pentru studenţi doar deţinătorilor de diplome de gradul I și II. 

TERMENE ORGANIZATORICE

 Participanţii prezintă până la 1 aprilie 2013 titlurile co-
municărilor, prenumele și numele complet al autorului, insti-
tuţia. Pentru studenţi - anul de studii, facultatea, conducăto-
rul știinţifi c (titlul știinţifi c, prenumele, numele).
 Prezentarea lucrărilor pentru publicare se va face per-

sonal, imediat după terminarea lucrărilor pe secţiuni. 
 Serviciul "Știinţă" nu eliberează extrase din procesele 

verbale ale secţiunilor.
 Nu se încasează taxa de participare.
 Organizatorii vor suporta cheltuielile pentru cazare și 

hrană doar pentru persoanele invitate ofi cial. 

 Cheltuielile de călătorie sunt suportate de către parti-
cipanţi.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

tel.: (+373 22) 402-993
e-mail: stiinta@ase.md; 

Persoana de contact: 
șef-serviciu “Știinţa” Eugeniu Gârlă

Facultatea “Contabilitate” 
a Academiei de Studii Economice a Moldovei 

în parteneriat cu 

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor 

Profesionişti (ACAP) 

din Republica Moldova 
organizează în data de 5 aprilie 2013 

Conferinţa Ştiinţifi că Internaţională 
„Contabilitatea şi auditul în contextul integrării 

economice europene: progrese şi aşteptări” 

Chişinău, ASEM, str. B. Bodoni, 61, ora 9:00 

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în patru panele de lucru: 
10.00 – 12.00 Panel I: Tranziţia la IFRS şi noile 

reglementări contabile naţionale: probleme şi soluţii; 
12.30 – 14.00 Panel II: Probleme ale auditului în 

condiţiile implementării ISA; 

15.00 – 16.30 Panel III: Modernizarea contabilităţii de 
gestiune şi analizei fi nanciar-contabile în condiţiile econo-
miei concurenţiale; 

17.00 – 18.00 Panel IV: Cooperarea între mediul univer-
sitar, organizaţiile profesionale şi mediul de afaceri. 

Persoana de contact - Lazari Liliana, tel. + 373 22 402875 
Prezentarea articolelor este obligatorie până la 15 

februarie 2013 la adresa de email: grigoroi@ase.md, 
lilia@grigoroi.com, lgrigoroi@gmail.com 

Cerinţe de tehnoredactare: Lucrările vor conţine un 
număr de maximum 5 pagini (format A4, culese cu Times New 
Roman, 12 ppt în Word, interval între rânduri 1.5), însoţite de 
un rezumat în limba engleză sau franceză. 

Structura lucrării: titlul centrat se culege cu majus-
cule, sub titlul, în partea dreaptă, se indică autorul (ii), 
prenumele şi numele complet, titlul ştiinţifi co-didactic şi 
ştiinţifi c, denumirea instituţiei. 

Limba de lucru: română, rusă, engleză 
Nu se încasează taxa de participare. Cheltuielile de ca-

zare şi transport sunt suportate de participanţi.

ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE DIN MOLDOVA

CATEDRA „BĂNCII 
ȘI ACTIVITATE BANCARĂ”  

ANUNȚĂ
SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL 

ȘTIINȚIFICO-PRACTIC
„BĂNCILE ÎN ECONOMIA 

COMPETITIVITĂȚII, 
INCERTITUDINII, INOVĂRII ȘI 

INTEGRĂRII”
organizat  și desfășurat cu suportul

BĂNCII NAȚIONALE 
A MOLDOVEI
19 aprilie 2013

e-mail: simpozionbanci@mail.ru

ANUNŢ DE ANGAJARE

Centrul de Instruire și Consultanţă 
în Afaceri al ASEM în parteneriat cu Î.M. 
Trimetrica S.R.L., anunță CONCURS de 
angajare pe poziţie de contabil, în Incu-
batorul Inovaţional ITECH. Avem nevoie 
de persoane tinere, cu cunoștinţe în do-
meniu și cu dorință de a lucra.

Candidații trebuie să prezinte CV-le la 
adresa de poștă electronica instruire.ma-
cip@yahoo.com
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