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64 DE ABSOLVENŢI AI ȘCOLII 
MASTERALE DE EXCELENŢĂ 
ÎN ECONOMIE ȘI BUSINESS 
ȘIAU RIDICAT DIPLOMELE 

DE MAGISTRU

 „CHANTONS, AMIS” LA CEA 
DEA XEA EDIŢIE 

ZIUA FRANCOFONIEI 
LA ASEM

Citiţi în număr:Citiţi în număr:

MASA ROTUNDĂ 
CU GENERICUL 

„PROBLEME ACTUALE 
PRIVIND REGLEMENTAREA 
PREŢURILOR ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA”

ASEM SA CALIFICAT 
ÎN FINALA CAMPIONATULUI 

DE BASCHET FEMININ

Liliana Mereacre este 

Miss ASEM 2013
Este studentă la Finanţe şi Bănci şi a câştigat titlul de miss la cea de-a XI –ea ediţie a concursului „Miss 

ASEM – viitoarea femeie de afaceri”. Competiţia a fost una deosebită, la fel ca şi publicul, juriul, prezentatorii, 

concurentele (11 la număr) şi organizatorii, care i-au ţinut în tensiune pe toţi timp de mai bine de cinci ore 

la un restaurant de lux din capitală.

Aleasa are 21 de ani, e inteligentă şi se mândreşte că anume ea a fost desemnată cea mai frumoasă 

studentă de la ASEM.

Întrebată ce a ajutat-o să câştige, Miss ASEM a spus: «omenia, sufl etul şi inima!» 

Unsprezece studente, una mai frumoasa ca alta, au luptat miercuri, pe 27 martie pentru multrâvnita 

coroană. Tinerele au trecut prin mai multe probe, au dansat, au cântat,au propus idei care să le aducă profi t 

în afaceri, apoi au defi lat în rochii de mireasă. 

Cele mai apreciate calităţi au fost frumuseţea, zâmbetul,  senzualitatea, dar în primul rând - creativitatea.  

(Detalii în pag. 3)

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

(continuare în pag 2) 

ASEM va colabora 

cu Huanggang 

Normal University
O delegație chineză a vizitat Academia de Studii 

Economice la 27 martie curent. Scopul vizitei a fost semnarea 
unui acord  de colaborare între ASEM și Huanggang Normal 
University din China. Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic 
și cu Cheng  Shuiyuan, rector al HNU din China au semnat 
acest acord în vederea implementării unor programe de 
studii comune, de a crea o cooperare de lungă durată pentru 
studii, precum și vizind alte aspecte de interes reciproc.

Detalii pag.2

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

La 27 martie, o delegație chineză 
în frunte Cheng  Shuiyuan, rector al 
Huanggang Normal University din 
Hubei, China, a efectuat o vizită la 
Academia de Studii Economice din 
Moldova. 

În cadrul acestei vizite, rectorul 
ASEM, Grigore Belostecinic și rectorul 
HNU, Cheng  Shuiyuan  au  semnat un  
acord de colaborare între cele două 
universități. Scopul acestuia este de a 
crea o cooperare formală și de lungă du-
rată între instituții. În perspectivă, sunt 
câteva programe de mobilitate acade-
mică, precum și schimbul de studenți 
și profesori. La semnarea actului au fost 
prezenti decani, profesori de la ambele 
universități.   

Pentru început,  dl. rector, acade-
micianul Grigore Belostecinic, a salutat 
prezența delegației chineze la ASEM și 
le-a vorbit despre ce prezintă Acade-

Magiștri în drept fi nanciar-fi s-
cal (DFF), drept economic (DE) și 
administrarea afacerilor (AA) s-au 
adunat, la 16 martie curent, la fes-
tivitatea de înmânare a diplomelor 
de master, după fi nisarea cu succes 
a 1,5 ani de studii.

La eveniment, au participat dl. rec-
tor al ASEM, Grigore Belostecinic, șef-
catedră ”Drept Public”, Alexandru Ar-

meanic, ... de la catedra ”Management”, 
administrația ȘMEEB, 29 de absolvenți 
ai programului DFF, 26 ai programului 
DE, 9 absolvenți ai masterului AA.

Prezent la ceremonie, recto-
rul ASEM, Grigore Belostecinic, a 
menționat: ”Niciodată nu trebuie să 
uitați de unde ați pornit, unde au fost 
puse bazele studiilor dvs. de speciali-
tate. Academia de Studii Economice 
vă așteaptă oricând pentru a vă oferi 

ASEM va colabora cu Huanggang Normal University din China

64 de absolvenți ai Școlii Masterale 
de Excelență în Economie și Business 
și-au ridicat diplomele de magistru

studii aprofundate în continuare, la 
programele de doctorat sau alte pro-
grame de master”.

Angela Casian, directorul Școlii 
Masterale de Excelență în Econo-
mie și Business (ȘMEEB), a adăugat: 
”Administrația ȘMEEB se mândrește cu 
voi, noi magiștri în drept și economie, 
vă dorim succese pe făgaș profesional 
și vă așteptăm oricând la alma mater”.

Masteranzii au adus cuvinte de 
recunoștință întregului colectiv di-
dactic al ASEM, administrației ȘMEEB, 
mulțumind pentru cunoștințele și 
experiența acumulată pe parcursul 
programului de masterat.

Festivitatea a fi nalizat cu înmâna-
rea ofi cială a diplomelor de masterat 
celor ... de absolvenți.

De menționat că, în prezent, peste 
2500 de masteranzi își continuă studi-
ile la diferite programe de masterat, 
oferite de Academia de Studii Econo-
mice a Moldovei.

Alina CODREANU

Cristian David a vorbit despre cele 
5000 de burse la diferite cicluri de în-
văţământ acordate pentru anul acesta 
tinerilor basarabeni, dar și despre nu-
meroase proiecte de mobilitate aca-
demică, participări în comun la cerce-
tări știinţifi ce, schimb cultural etc. 

Rectorii s-au expus asupra pro-
cedurii de obţinere a vizelor pentru 
România, dar, în mod special la pregă-
tirea specialiștilor în Centrele universi-
tare de peste hotare în baza acorduri-
lor interguvernamentale.

„Acordurile internaţionale, pro-
tocoalele de colaborare bilaterală în 
domeniul educaţiei privind pregătirea 
specialiștilor în instituţiile de învă-
ţământ superior peste hotarele ţării 
trebuie să ţină cont în primul rând de 
necesităţile ţării și a economiei naţio-
nale, accentul fi ind pus pe pregătirea 
specialiștilor în domenii și la speciali-
tăţi la care universităţile din Republica 
Moldova nu pregătesc specialiști sau 
pregătirea specialiștilor este la etapa 
iniţială”, susţin rectorii.

 Or, se întâmplă că peste hotare, 
atrași de burse și condiţii preferenţiale, 
pleacă să înveţe studenţii foarte buni, 
la specialităţi prestigioase, identice cu 
cele din RM. Ba mai mult tinerii  depun 
actele în original la universităţile din 
RM, iar copiile legalizate –  pentru uni-
versităţile din România, unde concur-
sul se petrece mai târziu. Astfel, mulţi 
dintre cei admiși și aici, dar și acolo, 
aleg facultăţile din străinătate. 

Ulterior sute de studenţi își retrag 
actele la început de an, după încheie-
rea perioadei de admitere,  pereclitând 
procesul de studii la universităţile din 
RM. Numai ASEM în această toamnă a 
pierdut 300 de studenţi, majoritatea 
înmatriculaţi la locurile cu fi nanţare 
bugetară, UTM – 350 studenţi etc.

Respectiv, rectorii propun ca pe-
rioada de admitere în instituţiile su-
perioare din ţară să fi e sincronizată, 
în măsura posibilităţilor cu perioada 

de admitere în universităţile de peste 
hotare, asigurând posibilităţi de admi-
tere în universităţile din RM a compe-
titorilor care nu au susţinut concursul 
de admitere peste hotare.

De asemenea, aceștia s-au arătat 
îngrijoraţi de numărul infi m de absol-
venţi cu studii în străinătate, care să 
vrea să se întoarcă acasă. Conștienţi 
de faptul că garanţiile sociale și sala-
riul bun i-ar putea convinge mai ușor 
pe tinerii școliţi peste hotare, rectorii 
propun totuși elaborarea și imple-
mentarea mecanismelor de asigurare 
a obligativităţii întoarcerii în Republi-
ca Moldova a absolvenţilor instituţiilor 
de peste hotare în baza burselor acor-
date cetăţenilor Republicii Moldova în 
baza acordurilor/protocoalelor bilate-
rale.

Părţile au mai vorbit despre for-
mule reușite de colaborare între uni-
versitatea de la Bălţi și cea din Iași, 
despre posibilităţi mai extinse ale 
tinerilor, dar și profesorilor de a urma 
stagii de practică la întreprinderi de 
peste hotare ș.a. 

În context, amintim că ministrul 
român a participat la ceremonia de 
semnare a Acordului de parteneriat 
dintre Universitatea «Dunărea de Jos» 
din Galaţi și Academia de Muzică, Tea-
tru și Arte Plastice din Chișinău, pentru 
crearea Consorţiului Universitar Arte 
Moldova, la care se asociază și Univer-
sitatea de Arte «George Enescu» din 
Iași.

În cadrul vizitei la Chișinău, Cristi-
an David a mai discutat cu conduce-
rea și membrii Academiei de Știinţe a 
Moldovei, iar cu mulţi dintre membrii 
Consiliului Rectorilor din Republica 
Moldova, s-ar putea să se întâlnească 
săptămâna aceasta la Bucureși, la ma-
rea manifestare consacrată împlinirii a 
100 de ani de la înfi inţarea Academiei 
de Studii Economice din București. 

Liuba LUPAȘCO

Ministrul românilor de pretutindeni  
s-a întâlnit cu rectorii universităţilor 

moldovenești
tat tehnic. Nivelul înalt al studiilor, cer-
cetările științifi ce profunde, tendința 
de perfecționare continuă și abilitatea 
de adaptare la cerințele societății ne-
au plasat pe treapta celor mai atrac-
tive instituții de învățământ superior 
din Republica Moldova și precizez că, 
ASEM acordă o deosebită importanță 
relațiilor de colaborare cu alte instituții 
de învățământ și centre de cercetare din 
alte state”.

La rândul lui,  rectorul universității din 
China a făcut o prezentare universității 
pe care o conduce. Rectorii ambelor 

universități au dis-
cutat despre pre-
mizele și oportuni-
tăţile implementării 
programelor comu-
ne de studii, pre-
cum și alte aspecte 
de interes reciproc.

După sem-
narea Acordului, 
delegația chineză a 
făcut o excursie în 
ASEM,  ghid fi ind 
chiar rectorul, Gri-
gore Belostecinic. 
Dlui cu mândrie 

și statisfacție a prezentat Incubatorul 
de Afaceri, sălile Paul Bran, sala Eugen 
Hrișcev, Sala Multimedia și multe alte 
obiective „strategice” pentru instituția 
pe care o conduce.

Zinaida LUPAȘCU

mia de Studii Economice:“Cu o deose-
bită plăcere vreau să menționez faptul 
că Academia de Studii Economice este 
principala și, pentru moment, unica 
instituție universitară cu profi l econo-
mic din țară, reprezentând un complex 
universitar modern și cel mai bine do-
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Evenimentul a durat în jur de 6 ore, 
momente pline de emoții atât pentru 
concurente cât și pentru publicul care 
a avut parte de un șir de surprize din 
partea organizatorilor și bună dispoziție 
garantată de artiștii: Dianna Rotaru, Ka-
tălina Rusu, Ionela Ţăruș și Mihai Ungu-
reanu, Artur Corcodel, Valentin Drago-
mir, FireLove și Irina Gondiu, Gicu Cimbir 
și Irina Kitoroagă. 

Fetele au încântat pe parcursul în-
tregii seri trecând cu brio toate probele, 
s-au prezentat cît mai ingenios, au expus 
planuri de afaceri bine puse la punct, au 
făcut față tuturor întrebărilor și au avut 
o apariție spectaculoasă în rochii de 

mireasă. Ele sunt o frumoasă imagine a 
academiei și au dovedit că “Adevărul se 
oprește la inteligență; frumusețea pă-
trunde până la inimă.” (Lacordaire)

S-a observat munca depusă de fi e-
care dintre ele, fetele au încercat să se 
prezinte cât mai original, au dansat, au 
cîntat, au făcut mici scene de teatru, 
totul cu multă pasiune și emoții poziti-
ve. Dreptul de a decide cine este Miss 
ASEM a fost acordat juriului format din 
13 persoane, printre care Diana Rotaru, 
Katalina Rusu, Dmitri Popa președintele 
alianței studenților USM și reprezentanți 
din partea sponsorilor. Dar chiar și cu un 
astfel de juriu decizia s-a lăsat așteptată 

și în cele din urmă titlul a mers la partici-
panta cu numărul 11, Liliana Mereacre.

Întrebată despre emoțiile trăite și 
ce consideră ea că a ajutat-o să cîștige 
Liliana spune: “Sunt foarte fericită că am 
participat la acest concurs și sunt mîn-
dră de acest titlu, am depus foarte multă 
muncă, nopți nedormite, dar s-a meritat. 
Mă bucur că concurentele mele au fost 
atît de prietenoase și bravo în toate, le res-
pect foarte mult, au muncit și ele enorm. 
Nu eram sigură ca voi fi  invingătoare, dar 
așa a fost să fi e și Slavă Domnului pentru 
acest success. Pe parcursul concursului am 
avut emoții foarte mari, dar cu susținerea 
colegilor, prietenilor, părinților am trecut 

cu bine peste toate. Cînd am primit titlul 
nu îmi venea să cred, sincer, nu știam cum 
să reacționez, nu știam pe cine să ascult și 
la cine să privesc, pînă în ultima clipă nu 
am crezut că sunt eu, dar, probabil, trebu-
ia să am mai mult încredere. Să cîștig cred 
că m-a ajutat felul meu de a fi , prețuiesc 
valori ca: credința, speranța, dragostea, 
înțelepciunea și omenia. Am fost eu așa 
cum sunt și am încercat să ajung la inima 
juriului și a publicului.”

În cele din urmă Liliana i-a con-
vins pe toți, prin rafi nament, grație și 
inteligență. 

Cristina RUSSU

Liliana MEREACRE este 
MISS ASEM 2013

Unsprezece studente 
ale ASEM au demonstrat 
că rar întâlnita potrivire 
de caracter “frumoasă și 
deșteaptă” este mai mult 
decât fi rească la ASEM ! 
Miss ASEM 2013, 
eveniment organizat 
de către Senatul 
Studențesc, a avut loc 
în data de 27 martie, 
iar mult râvnitul titlu 
este acum al Lilianei 
Mereacre studentă în 
anul doi la Finanțe și 
Bănci. 
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Eveniment ce a marcat Zilele Francofoniei în 
Moldova, Festivalul Național al cântecului fran-
cofon, „Chantons, Amis”, s-a desfășurat la cea 
de a X-a ediție, jubiliară. La acest  festival - con-
curs au participat cei mai talentați copii și tineri 
pasionați de limba franceză din republică. Ca și 
în anii precedenți,  organizator al festivalului a 
fost Svetlana Manuil, Președinta  Asociației Pro-
fesorilor de Limbă Franceză din RM, director ad-
junct la CNC al ASEM.  Câștigătoare Grand Prix-
ului de anul acesta, Olga-Doina Grăjdieru din 
Sîngerei va merge într-o  călătorie de vis la Paris.

Cu ocazia celei de a X-a ediții, 55 de participanți 
cu vârsta cuprinsă între 10 și 22 de ani, au evoluat pe 
scena ASEM-ului cu dorința de a aduce un omagiu 
cântecului francez. Repartizați în trei categorii de 
vârstă, participanții, provenind din mun. Chișinău 
și 24 raioane  din republică, au interpretat fi ecare 
unele dintre cele mai de succes cântece franceze 
din repertoriul interpreților: Lara Fabian, Patricia 
Kaas, Edith Piaf, Celine Dion și alții. Toți participanții  
au fost susţinuţi de către cei dragi, părinţi, prieteni 
și profesorii de limbă franceză.  Noutatea acestei 
ediții a fost  includerea în concurs și a profesorilor. 
În acest an au participat 5 profesori. Membrii juriu-
lui  au avut o misiune grea,potrivit lor, concurența 

a fost mare și participanții au dat dovadă de talent 
și pasiune. Din juriu au făcut parte: compozitorii - 
Constantin Rusnac, Aurelian Dănilă, Vlad Mircos, 
Andrei Sava; directorul Alianței Franceze, Emmanu-
el Skoulios; Maria Răileanu, reprezentanta Ministe-

rului Tineretului și Sportului; Oliver Prado, director 
general GPG “Consulting”; Sata Seck, animatoare a 
emisiunilor online în SUA; Margot Spanu, drama-
turg, poetesă; Rozalina Buldumea, prezentatoare 
TV. Juriul, prezidat de compozitorul  Constantin 
Rusnac, a desemnat câștigătorii concursului și a 
acordat premii pe măsură.

La categoria de vârstă 10-13 ani, premiul mare 

Spoturile publicitare la prima ediție
 Prima ediție a concursului „Spo-

turi Publicitare” organizat de Colegiul 
Național de Comerț  s-a desfășurat la 28 
februarie curent în incinta ASEM. Laza-
rev Natalia, Bordan Elena și Teacă Ala  
au organizat acest concurs pentru cel 
mai bun spot publicitar în cadrul Cate-
drei „Comerț, Merceologie, Tehnologii”. 
La eveniment au participat membrii 
administrației colegiului, profesori, elevi 
de la CNC al ASEM  și de la Colegiul Poli-
tehnic din Chișinău .

Tema concursului a fost „ Promovează-
ți cu succes produsul”. Participanții au avut 
la bază următoarele obiective: familiariza-
rea și acomodarea acestora cu activitatea 
care urmează, munca în echipă sub presi-
unea timpului, creativitate și originalitate, 
creșterea încrederii în forţele proprii prin 
stabilirea performanţelor obţinute și stabi-
lirea relațiilor cu publicul. Echipele au fost 
jurizate de către  profesori, experți în dome-
niu și anume: Dumitru Mocanu, manager 
marketing SRL „Volta”; Rotaru  Olesea, lector 
universitar, catedra „Marketing și logistică” 
ASEM; Covaliova Elena, asistent universitar, 
catedra „Marketing și logistică”, ASEM, în 
competența cărora au intrat : analiza spotu-
rilor fi ecărei echipe, evaluarea prezentării  și  
originalitatea acestora.

Cu un cuvânt de salut din partea or-
ganizatorilor s-a dat start deschiderii  con-
cursului: „Suntem deschiși să vedem ceva 
nou, să apreciem decursul activității și să 
evaluăm punctele forte și cele slabe ale 
acesteia” a menționat dna Lazarev. Produ-

sul propus în concurs a fost „mătura din 
mălai”. Cei prezenţi la eveniment au putut 
să vadă cinci echipe care și-au prezentat 
produsul  (mătura din mălai) remarcându-

se în parte, prin originalitate și creativita-
te.  Participanţii au avut la dispoziție 5min. 
pentru a prezenta istoria produsului, 2min. 
pentru prezentarea Spotului Publicitar  și 
5min. pentru elaborarea unui  slogan pu-
blicitar, ca spre sfârșit să fie enunţate re-

zultatele și premierea acestora.Înainte de 
a se pronunța dnii jurați, s-a oferit cuvânt 
dnei Manuil Svetlana, director-adjunct al 
Colegiului Național de Comerț care a spus 

că: „Îmi pare bine că catedra „Comerţ, 
Merceologie, Tehnologii”, a organizat o 
astfel de activitate. Un lucru simplu dar 
cu multă dăruire, creativitate și origina-
litate, bravo. Mulţumim organizatorilor, 
moderatorilor, participanților că ne duc 
faima colegiului prin activitățile la care 
participă”. Prezent la eveniment, Făină 
Ion, expert în domeniul publicităţii, a vor-
bit despre experiențele din activitatea sa 
personală, a venit cu recomandări pentru 

elevi și a răspuns  la întrebările acestora. 
În opinia sa, feedback-ul unei publicități 
trebuie să provoace în primul rând ferici-
rea. O reclamă bună trebuie sa aducă pro-

fit,  accesibilitate, convingere, creativitate 
și originalitate, și să fie informativă.

La final membrii juriului au anunțat 
rezultatele mult așteptate. Finaliștii con-
cursului sunt: pe locul I elevii grupei COM 
292, locul  II l-a ocupat grupa MER 294, 
coordonator al ambelor echipe Ala Tea-
că, locul III i s-a oferit grupei MER 292, 
coordonator, Natalia Lazarev, grupa AI 
0109 Automatică și informatică, coor-
donator Aliona Șaptefraţi de la Colegiul 
Politehnic din Chișinău și grupa COM 294 
coordonator Elena Bordan, s-au plasat pe 
locul IV și respectiv locul V. Activitatea sa 
desfășurat foarte activ și productiv, cu 
un impact pozitiv asupra celor prezenți. 
În cadrul acestei activități sau  implicat 
elevi de la Colegiul Național de Comerț 
al ASEM și de la Colegiul Politehnic din 
Chișinău. Elevii prezenţi la activitate, cât 
și participanţii au fost destul de receptivi, 
chiar interesaţi de a-și arăta aptitudinile și 
cunoștinţele acumulate.

Comitetul organizatoric: Natalia Laza-
rev, Teacă Ala și Bordan Elena  au mulțumit 
tuturor participanților, oaspeților, membri-
lor juriului că au susținut și încurajat echi-
pele pe parcursul activității. Au felicitat 
participanții și le-au urat la mai mult și la 
mai mare. Organizatorii au concluzionat că 
în general concursul a reușit,deoarece s-au 
atins obiectivele propuse, participanţii și-
au atins așteptările și publicul a rămas cu 
impresii plăcute.  

Zinaida LUPAȘCU

 „Chantons, Amis” la cea de-a X-ea ediție 
Premiul mare - o călătorie în Franța IMPRESII

„SĂ DEA DOMNUL SĂ NE ÎNTÂLNIM 
ȘI LA ALTE EDIȚII A ACESTUI 

FANTASTIC FESTIVAL”
„Festivalul național ”Chantons amis” a fost un 

eveniment sclipitor pe fundalul tuturor activităților 
desfășurate în cadrul zilelor Francofoniei în Moldova.

Cea de-a  X –a ediție a festivalului a adunat cei mai 
talentați copii și tineri francofoni și francofi li din republică, 
care anterior trecuse o preselecție serioasă. Dar, s-a meri-
tat.

Eu, personal, am participat la 8 ediții din 10, cu elevi 
de la liceul teoretic ”Ștefan cel Mare și Sfănt” din satul Ta-
raclia, raionul Căușeni. Avînd cu noi lozinca olimpică ”prin-
cipalul e să participăm”, copiii au fost motivați să vină la 
acest festival și să cînte în cea mai frumoasă, armonioasă 
și melodioasă limbă a lumii - limba franceză. Limba, care 
unește popoarele , nu le dezbină. Limba, care pune accent 
pe valorile supreme: solidaritate, prietenie, pace, fraterni-
tate, echitate…

Revenind la festival vreau să menționez, că a fost 
unul special, cu premii frumoase, diplome și medalii jubi-
liare, cu mulți copii talentați și cu un juriu pe potrivă, în 
componența căruia au fost personalități notorii.

Acest festival minunat al cântecului francez se datorea-
ză unei doamne extraordinare, care  i–a dat naștere și care 
luptă pentru menținerea lui. Aceasta este doamna Svetla-
na Manuil, președinta Asociației profesorilor de limbă fran-
ceză din republică, o persoană de o modestie rară, activă, 
energică și care apără din toate puterile terenul francofon 
din țară. A bătut la multe uși, nu tot timpul i s–a deschis, 
dar nu s–a lăsat, a mers înainte.

Mulțumim tuturor celor, care au contribuit la 
desfășurarea cu succes a acestui eveniment și să dea Dom-
nul să ne întâlnim și la alte ediții a acestui fantastic festival.

Tatiana COJOCARU, profesoară de l. franceză
s. Taraclia, r-nul Căușeni

ARTA ESTE MANIERA CEA MAI 
FRUMOASĂ DE A TRĂI

„Am avut plăcerea să asist la festivalul ,,Chantons, 
amis” și să admir frumusețea veții. Am rămas plăcut impre-
sionată de prestația concurenților și de modul lor de a-și 
trăi la maxim emoțiile. 

Au fost momente cînd privindu-i, îmi venea să le invi-
diez curajul. 

M-au impresiont participanții care s-au urcat pe scenă, 
au cîntat frumos. Îmi plac melodiile franceze pentru faptul 
că penetrează sufl etul odată cu prima notă. Ceea ce am vă-
zut a fost mai mult decît un concurs a fost un sentiment, un 
fi or trăit la maxim de către toți cei prezenți în sală. Expresi-
vitatea și munca concurenților a fost evidentă și au făcut ca 
cei mai buni să fi e răsplătiți pe măsură”

Alina ȚUGUI, 
vicepreședintele senatului elevilor C.N.C.

a revenit lui  Dumitru Hîtu și Cătălina Lepădatu 
(Leova), premiul I - Tudor Cerchez (Chișinău), pre-
miul II -Mădălina Bargan (Telenești) și Evelina Ca-
inac (Chișinău), premiul III - Vitalina Botnari (Bălți) 
și Cătălina Condrea (Telenești), iar premiul special 
- Oliver Prado (Chișinău).

 La categoria de vârstă 14-17 ani, Grand Prix-
ul a mers către Ecaterina Cojocaru (Chișinău), pre-
miul I - Sergiu Garabadjii (Ocnița) și Maria Cîrlig 
(Șoldănești), premiul II - Aliona Sorochina, Viorela 
Cerevatîi (Chișinău) și Mihaela Platița (Chișinău), 
premiul III i-a revenit Nataliei Țurcan (Chișinău), lui 
Ilie Arseni (Criuleni) și Mihaelei Arsene (Chișinău), 
iar premiul special a fost obținut de către Mihaela 
Cucoș (Chișinău, CNC al ASEM). 

La categoria de vârstă 18-22 ani: Premiul 
mare: Olga- Doina Grăjdieru (Sîngerei), premiul 
I - Ala Burcovschi (Bălți), premiul II - Sănduța 
Crețu (Chișinău) și Irina Popovici (Chișinău), pre-
miul III- Miriam Frimu (Chișinău) și Marina Echim 
(Chișinău), premiile speciale au fost obținute 
de către Virginia Tacuș (Fălești),  Eugen Spătaru 
(Sîngerei),  Iuliana Romaniuc (Drochia), de către 
Veronica Vacari (Dondușeni) și  Andrei Baltaga 
(Chișinău). 

Și profesorii participanți la concurs au fost 
premiați. Astfel, Grand-Prix-ul l-a obținut Lucia 
Balanici (Bălți), mențiuni au primit: Silvia Prodan 
(Dondușeni), Alina Bobeică (Chișinău, ASEM), Olga 
Cîrja (Cîrja), Maria Maleavschi (Chișinău, ASEM).

Menționăm că, participanții la acest festival 
au fost aleși în urma unei preselecții minuțioase, 
la care au participat 80 de tineri, inclusiv șapte 
profesori.  Festivalul „CHANTONS, AMIS!” face par-
te din șirul de manifestări cultural-artistice dedi-
cate  Zilelor Francofoniei în Republica Moldova și 
este organizat în fi ecare an la iniţiativa Colegiului 
Naţional de Comerţ al ASEM, în colaborare cu 
Asociaţia profesorilor de limbă franceză, Ministe-
rul Educaţiei și cu susținerea Alianţei Franceze în 
Republica Moldova.

 Nicu CARAGIA
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La
multi 
ani!

FELICITĂRIFELICITĂRI
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.

1 APRILIE
Agafonov Natalia, colaborator ASEM 
Beniuc Liudmila, secretar știinţifi c
Chircu Pavel, conferenţiar univ., Catedra «Matematică»
Fedorcea Viorica, colaborator ASEM
Focșa Galina, profesor protecţia civilă, Catedra « Știinţe Umanistice», CNC 

2 APRILIE
Covaș Lilia, conferenţiar univ., Catedra “Management”
Macari Ion, conferenţiar univ., Catedra “Marketing și Logistică»
Moldovan Ala, șef ofi ciu, Secţia «Bibliografi e»
Nani Mihail, conferenţiar univ., Catedra «Contabilitate și Audit»
Pâslaru Olga, colaborator ASEM 

3 APRILIE
Baractari Vera, colaborator ASEM 
Hîrbu Eduard, conferenţiar univ., Catedra “Statistică și Previziune Economică»
Varaniţa Irina, laborant, CNC

4 APRILIE
Chiaburu Elena, colaborator ASEM 
Lupan Vladimir, colaborator ASEM 
Matei Constantin, profesor univ., Catedra “Gândire Economică Demografi e și 
Geoeconomie» 
Medvedeva Tatiana, cond.art. cercului de dans

5 APRILIE
Chiprian Cristina, colaborator ASEM 

6 APRILIE
Cerari Irina, colaborator ASEM 
Golovco Parascovia, șef secţie «Colecţia în limbi moderne»
Guma Nicolae, colaborator ASEM 
Reabţov Gheorghe, lector sup. univ., Catedra “Limbi Moderne de Afaceri”
Cebotari Oxana, laborant, CNC
Moloșag Violeta, profesor de istorie, Catedra “Știinţe Umanistice», CNC

7 APRILIE
Jorovlea Elvira, lector sup. univ., Catedra “Comunicare Economică și Didactică»
Plamadeala Natalia, colaborator ASEM 

8 APRILIE
Grabarovschi Ludmila, conferenţiar univ., Catedra “Contabilitate și Audit»

9 APRILIE
Urîtu Nadejda, laborant, Catedra “Investiţii și Pieţe de Capital»

10 APRILIE
Filip Victor, lector sup. univ., Catedra “Militară”
Lazari Liliana, conferenţiar univ., Catedra “Contabilitate”
Mîndru Natalia, colaborator ASEM 
Roller Ala, conferenţiar univ., Catedra “Bănci și Activitate Bancară»

11 APRILIE
Ursu Oxana, asistent univ., Catedra “Drept Privat”
Melihov Valentina, șef serviciu, Personalul de Conducere, CNC

12 APRILIE
Chiaburu Irina, colaborator ASEM 
Diaconu Luminiţa, lector univ., Catedra “Limbi Moderne de Afaceri”
Guţul-Gordienco Irina, lector sup. univ., Catedra “Limbi Moderne de Afaceri”
Matei Ion, pedagog social, CNC
Roșca Silvia, funcţionar de serviciu, CNC

13 APRILIE
Cepurneac Lidia, colaborator ASEM
Jeinova Larisa, specialist princ., CNC 

14 APRILIE
Bîrlădeanu Viorica, dispecer superior, Serviciul “Studii și Evidenţa Studenţilor»
Crăciun Constantin, redactor, Redacţia «Literatura Economica, Reviste, Ziare»

15 APRILIE
Vlas Valentina, colaborator ASEM 
Prijilevschi Angela, intendent, CNC

Catedra Limbi Moderne Apli-

cate a demonstrat din nou că 

la ASEM studiază cei mai activi, 

ingenioși și creativi studenți. Prin 

intermediul uinui Brain-ring orga-

nizat la 21 m artie curent cu ocazia 

Zilei Francofoniei sub conducerea 

doamnei Bejan Maria.

La acest concurs au participat 
trei echipe de la diferite facultați: 
Echipa EGD care au venit cu mottoul  
„Nous ne sommes pas les meilleurs, 
mais nous sommes les meilleurs 
des meilleurs, echipa FB cu deviza 
„La puissance – dans les fi nances” și 
echipa CON cu deviza  „Voulez-vous 
une vie en rose – comptabiliser les 
choses”.

La început, aceștia  au impresio-
nat prin creativitatea și originalita-
tea cu care și-au prezentat echipele. 
De remarcat este faptul că în motto-
ul ales s-a regasit fi ecare membru al 
echipei.

Toți participanții și-au măsurat 
puterile în materie de cultură ge-
nerală și economie întrecîndu-și 
cunoștințele pe parcursul celor trei 
etape ale brain-ringului. Astfel, la 
prima etapă „Connaissez-vous la 
France?”, echipele au demonstrat 
temeinice cunoștințe despre cul-
tura franceză, au răspuns la între-
bări și chiar au cîntat imnul Franței  
«La Marseilaise  »  convingînd pe cei 
prezenți de efi cacitatea muncii Cate-
drei Limbi moderne Aplicate. 

Cu toate astea, spun studenții, 
proba a doua, “ A travers l’économie 
” le-a fost cea mai aproape sufl etu-
lui întrucît le-a dat posibilitatea să 
convingă prin faptul că sunt buni 
specialiști în domeniul în care stu-
diază. Astfel, echipele au răspuns 
la cîte șapte întrebări din domeniul 
economic. Etapa s-a fi nisat cu căpă-
tarea de noi cunoștințe în econo-
mie și acumularea de noi informații. 
Munca asiduă a concurenților după 
primele două etape a fost răsplătită 
cu o porție de muzică bună din par-
tea studentului  Iacob Botnari, grupa 
D-123 care a interpretat melodia « A 
toi »  și a studentei Bradescu George-
ta din CON -116, care a uimit inter-
pretînd «Je suis une femme amoure-
use ». Pauza muzicală a servit drept 
motiv de relaxare înaintea celei mai 
intrigate probe  – «Concursul  Căpi-
tanilor» unde cei trei șefi  de echi-
pă au trebuit, sub susținerea celor 
prezenți să răspundă în scris la patru 
încercări. Ei au demonstrat la aceas-
tă probă că cunosc foarte bine lite-

Ziua Francofoniei la ASEM

ratura, cinematografi a și economia 
franceză. Și pentru că sunt studenți 
ai ASEM, ei nu se limitează doar la 
atît, fi ind bine informați, căpitanii, 
au răspuns corect și la întrebările din 
politică, istorie și geografi e.

Toate rezultatele au fost minuțios 
analizate și evaluate corespunză-
toar de către juriu compus din Dna 
Rusu Djulieta – șef de catedră și 
Dna Postolachi Victoria, timp în care 
Luminița Capbătut din FB 125 a în-
cîntat cu cîntecul «La Seine »  iar o vi-
oară a sunat sub degetele Marianei 
Pastușoc din Grupa D-112. Bilanțul 
juriului nu s-a lăsat mult așteptat, 
astfel locurile au fost repartizate 
după cum urmează :

Locul I- FB
Locul II- EGD
Locul III-CON
Participanții au fost încurajați 

cu premii simbolice din partea 

Alianței Franceze. Dna. Rusu Djulieta 
a menționat că acest concurs a fost 
unul binevenit  și, speră ea, a marcat 
un început bun a unei tradiții de ziua 
Francofoniei la ASEM. 

În cele din urmă, echipele au 
conștientizat că la brain-ringul or-
ganizat nu au fost învinși ci doar 
cîștigători de bună dispoziție, 
cunoștințe, bucurie și experiență, iar 
pînă la urmă a cîștigat lozinca  «Li-
berté, Egalité, Fraternité» .

În calitate de moderatoare, am 
observat că toți cei prezenți au fost 
plini de entuziasm și drag de cultu-
ră franceză. Atît participanții cît și 
invitații, juriul și ceilalți prezenți s-au 
arătat mulțumiți de desfășurarea 
concursului care a luat sfîrșit sub no-
tele imnului Studențesc Gaudeamus 
interpretat de tot cei prezenți în sală.

Steluța MAZILU, 

ASEM, CON 116 



Curierul Economic6 nr. 4 (228), 29 martie 2013ACTIVITATEA ASEM

La 28 martie 2013 a avut loc masa rotundă 

cu genericul „Probleme actuale privind regle-

mentarea preţurilor în Republica Moldova” or-

ganizată de modulul „Preţuri” din cadrul cate-

drei „Investiţii și Pieţe de Capital”.

La respectiva manifestare au participat în ca-
litate de invitaţi Octavian Calmâc, vice-ministru al 
economiei, Inga Ionesii, Șef Direcţie generală po-
litici comerciale și Svetlana Ţurcanu, Șef Direcţie 
comerţ interior din cadrul Ministerului Economiei, 
Iuri Crotenco, dr. habilitat, Director al Institutului de 
Investigaţii Strategice în Economie din cadrul ULIM, 
Veronica Vragaleva, drd., Șef Direcţie administra-
rea impozitelor directe din cadrul IFPS, Ludmila 
Cobzari, prof. univ., dr. habilitat, decan al facultăţii 
Finanţe, Nadejda Botnari, conf. univ., dr., șef catedră 
Finanţe și asigurări, reprezentanţi ai catedrelor de 
profi l din cadrul USM, UCCM,  precum și studenţii 
anului II ai facultăţii Finanţe.

Dna Rodica Hîncu, prof. univ., dr. habilitat, sef 
catedră „Investiţii și Pieţe de Capital” a salutat parti-

cipanţii, menţionând importanţa politicii de preţuri 
în contextul realizării politicii economice a Repu-
blicii Moldova și reformelor importante derulate în 
acest domeniu.

Lansarea discuţiilor s-a axat pe comunicarea cu 
tema „Oportunitatea intervenţiei statului în eco-

nomie și efi cienţa instrumentelor de reglementare 
a preţurilor și tarifelor”, prezentată de Ana Gumo-
vschi, conf. univ., dr., șef al modulului „Preţuri”.  

Dezbaterile ulterioare au vizat următoarele as-
pecte: particularităţile și problemele reglementării 
preţurilor la produsele social importante, resursele 

energetice, produsele farmaceutice, a tarifelor la 
serviciile colective și serviciile publice, precum și 
practicile internaţionale în domeniul vizat.

Auditoriul s-a arătat interesat de subiectele 
puse în discuţie, iar diversitatea aspectelor abor-
date a scos în evidenţă un vast areal de probleme 
legate de specifi cul organizării și funcţionării pieţei 
interne, caracterul fragmentat și multidimensional 
al cadrului legal de reglementare a preţurilor, diver-
sitatea instituţiilor abilitate în domeniu, dependen-
te de Parlament, Guvern, instituţii guvernamentale 
sau autorităţi locale.  

În acest context, s-a subliniat necesitatea tra-
tării univoce a mecanismelor de reglementare a 
preţurilor și tarifelor, identifi cării instrumentelor 
efi ciente de reglementare și delimitării stricte a 
competenţelor instituţiilor de resort.

Dezbaterile au fost încununate cu lansarea unor 
noi subiecte pentru eventuale ulterioare întruniri.

Ana GUMOVSCHI, conf. univ., dr., 

catedra „Investiţii și Pieţe de Capital”

Vineri, 22 martie 2013 a avut loc 
un eveniment de anvergură, marca 
Euroclub ASEM. Scopul întâlnirii a 
fost prezentarea studiului modului 
de percepţie a procesului de integra-
re europeană de către cetaţenii Repu-
blicii Moldova. 

Acest eveniment a avut ca invitaţi 
speciali membri ai Delegaţiei Uniunii 

Europene în Moldova, Hubert Duhot 
-  Manager de proiect, Kaido Sirel – Șe-
ful Secţiei Operaţiuni, Marjana Raff a – 
membră a Delegaţiei. 

Lista a fost completată de către pro-
rectorul Academiei de Studii Economi-
ce din Moldova, Corneliu Guţu, Direc-
toarea Bibliotecii Știinţifi ce ASEM, Silvia 
Ghinculov, precum și de reprezentanţi 
ai EYP Moldova împreună cu membri ai 

Eurocluburilor din Chișinău, Bălţi, Vulcă-
nești și Comrat.  

Evenimentul este inclus în catego-
ria activităților cu specifi c socio-econo-
mic și se referă la sondajul realizat de 
membrii  Euroclub ASEM, în colaborare 
cu Fundația Soros-Moldova. Populația,  
împărțită în patru grupe distincte 
(cetățeni, agricultori, pensionari și me-
diul academic) și-au exprimat punctul 

de vedere asupra problemelor privind 
utilitatea și costurile integrării euro-
pene. Tinerii au analizat rezultatele și 
au încercat să găsească soluţii optime. 
Membrii Delegaţiei Uniunii Europene 
au încurajat implicarea lor în cerce-
tarea și soluţionarea problemelor cu 
care se confruntă Republica Moldova. 
Ei au vorbit despre societatea civilă din 
ţara noastră, despre proiectele Uniunii 

Sunt tineri și ingenioși. Vorbim despre zeci 
de tineri care au participat la un concurs de ști-
inţă și inginerie: ”Mold ISEF-2013”. Doar trei în-
vingători vor participa la o competiţie știinţifi că 
din SUA. Alţi 15 elevi au primit daruri din partea 
companiilor de telefonie mobilă din ţară.

Valeria Ţârdea din orașul Drochia a creat ma-
cheta unui dispozitiv, indispensabil în construcţii. 
“Lucrarea mea va ajuta   la ridicarea corpurilor în 
construcţii”, spune Valeria.

Tudor Chistruga din satul Lipnic, raionul Ocni-
ţa vrea să curăţe râul Cubolta. “În primul rând facem 
monitorizarea fi zică, mai apoi cea biologică. Vom 
identifi ca și colecta macroorganismele, care indica 
gradul de poluare si mai apoi vom face monitori-

MASA ROTUNDĂ CU GENERICUL 

„Probleme actuale privind reglementarea preţurilor în Republica Moldova”

 “Bring Europe to your home”
Europene, criteriile de selectare a be-
nefi ciarilor și despre posibilităţile de 
fi nanţare.

 Acest eveniment reprezintă un 
pas important spre facilitarea cola-
borării dintre membrii Eurocluburilor 
din Moldova și anticipează Conferinţa 
Naţională a Eurocluburilor preconizată 
pentru începutul lunii mai, când se sar-
batorește Ziua Europei.

Conceptul de Euroclub a apărut 
în anii ‘90 în  Portugalia și reprezintă o 
asociație de tineri bazată pe interesele 
comune ale membrilor săi, care își pro-
pune să dezvolte valorile europene și 
să le promoveze în rândul populației. 
La noi, acest fenomen are o istorie mai 
modestă și s-a dezvoltat datorită iniţi-
ativei  Delegației Uniunii Europene în 
Republica Moldova, care a încurajat 
proiectul “Bring Europe to your home”.  
În acest context, Euroclub ASEM, con-
dus de Marina Popa și-a început activi-
tatea în septembrie 2011.

Stefania GORI

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

zarea chimica. Vom face un plan de cercetare apoi 
vom sădi arbori, vom adânci albia raului», afi rmă 
Tudor. 

La evaluarea proiectelor,  juriul a ţinut cont de 
mai multe criterii.”Am apreciat creatvitatea, origi-
nalitatea, profunzimea știinţifi că, aportul personal, 
și capacitatea de a face o prezentare”, a declarat di-
rectorul de programe la Institutul de Politici Publi-
ce, tot el și președinte al juriului, Anatol Gremalschi.

Concursul naţional de știinţă și inginerie “Mold-
ISEF 2013” a fost organizat în premieră.  «În acest 

an am semnat un memorandum cu compania In-
tel, care prevede mai multe aspecte de colaborare. 
Unul dintre ele este participarea la acest concurs», a 
menţionat ministrul Educaţiei, Maia Sandu.

La concurs au fost depuse 62 de proiecte. Majo-
ritatea sunt din domeniul tehnologiei informaţiei și 
ecologiei. Evenimentul a fost organizat de Ministe-
rul Educaţiei, Compania Intel și Asociaţia Naţională 
a Companiilor Private TIC, iar gazdă a fost ASEM. 

”Mold ISEF-2013” a fost organizat- în perioada 
23-24 martie - la inițiativa Ministerului Educației, în 

colaborare cu Corporația Intel, reprezentanța din 
Kiev, Ucraina și Asociația Națională a Companiilor 
Private din Domeniul TIC. ISEF este cel mai mare 
concurs școlar de științe și inginerie, cu o istorie 
de peste o jumătate de secol, la care participă mai 
mult de 1,500 de elevi din aproximativ 70 de țări și 
are un fond de premii și burse de peste 3 milioa-
ne de dolari. Începând cu anul curent și Republica 
Moldova participă la concurs.

Nicu CARAGIA
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Se știe că o dată cu sosirea 
primăverii se aprind spiritele, na-
tura se trezește, tot felul de ener-
gii încing atmosfera, necătând la 
faptul ca iarna nu vrea să plece, 
ceea ce se întîmplă în jur demon-
strează semne reale de înviorare.

După ce am ales cine este Miss 
ASEM, fără îndoială se cere de a 
cunoaște cine este campionul 
instituției noastre într-o arie speci-
fi c bărbătescă. În acestă ordine de 
idei Senatul Studențesc ASEM vă 
invită în perioada de 16-17 aprilie 
la Campionatul de Box ASEM, unde 
nu veți admira tactici în afaceri, dar 

în box, probabil departe de profi lul 
instituției noastre, dar aproape de 
simțul de învingător al viitorilor bu-
sinessmeni. 

Organizatorii ne garantează un 
show de excepție alături de raperii 
Bax-di, Vigi Yoni, NuDInHIncești, 
Serginy, Iulik, ansamblul de dan-
suri Tête-à-tête, dansatorul Mircea 
Palamari care a uitmit la Românii 
au Talent și multe alte suprize.

Prețul unui bilet este de 50 lei, 
pentru ambele seri: 16 aprilie-semi-
fi nala și 17 aprilie-marea fi nală.

Sunteți așteptați cu drag!
Cristina RUSSU

Academiada-2013: volei (feminin)
S-a disputat proba de volei (feminin) 

din cadrul Academiadei ASEM-2013. Res-
ponsabil și arbitrul principal al competi-
ţiei a fost Taisia Catrenco, lector superior 
universitar. Pe locul întâi s-a situat echipa 
Facultăţii de Business și Administrarea 
Afacerilor, în componenţa: Tatiana Dia-
coniţă – căpitan (grupa MCL 293), Xenia 
Copâlova (MCL 295), Alina Graciova (BAA 
11 L), Olesea Melnic (MPI 121), Diana 
Onila (BA 122), Nadea Avdeeva (BA 126). 
Vicecampioană a devenit Facultatea de 
Finanţe și Bănci cu următoatul lot de ju-
cătoare: Caravanscaia – căpitan, Viorica 
Bâtcă (ambele – masterat), Olga Roman-
cenco (FB 11 F), Cristina Ţurcan (FB 12 
E), Silvia Morari (FB 114), Camelia Popa 
(FB 128). Pe treapta a treia a podiumului 
de premiere a urcat echipa Facultăţii de 
Contabilitate, având în componenţă pe: 
Valeria Nareico – căpitan (CON 12 S2), 
Maria Cebotarean (CON 11 C), Iulia Dmi-
trieva (CON 12 S2), Cristina Pcela (CON 12 
S3), Victoria Nichitina (CON 128), Nadej-
da Gribanova (CON 122). Pe următoarele 

locuri în clasament s-au situat: 4. Faculta-
tea de Relaţii Economice Internaţiona-
le (liderii echipei: Anastasia Romanscaia 
– căpitan (REI 122) și Daniela Croitoru 
(REI 123); 5. Facultatea de Economie Ge-
nerală și Drept (liderii echipei: Magda 

Stratulat – căpitan (D 116) și Alina Miron 
(EG 122); 6. Facultatea de Cibernetică, 
Statistică și Informatică Economică 
(liderii echipei: Anastasia Badredinova – 
căpitan (CIB 123), Iulia Bancova (CIB 123) 
și Raisa Popescu (CIB 121). 

Participanţii la proba de volei (feminin) al Academiadei-2013

Participanţii la proba de şah al Academiadei-2013

Secvenţă de la turneul de şah al Academiadei-2013

Academiada-2013: șah

În zilele de 25-26 martie a avut loc proba de șah din cadrul 
Academiadei ASEM-2013. La competiţie au participat toate 
cele șase facultăţi ale instituţiei noastre. Responsabil și arbitrul 
principal al competiţiei a fost Silvia Pârău, lector universitar. 
Campioană a devenit Facultatea de Contabilitate care a ob-
ţinut victorii în toate meciurile diputate (3-0 cu EMREI și EGD, 
2-1 cu BAA, FB și CIB) și a acumulat 12 puncte. În componenţa 
echipei au evoluat: Iulia Rachier (grupa CON 122), Alexandru 
Ciupercă (CON 113) și Semion Olișevschi (CON 127). Pe locul 

secund s-a clasat Facultatea de Busi-
ness și Administrarea Afacerilor, în 
componenţa: Margarita Ivanov (BA 
11K), Anatolie Lonavenco (BA 11G) 
și Victor Stoica (BA 128). BAA a obţi-
nut 4 victorii (3-0 cu FB și 2-1 cu EGD, 
EMREI și CIB), a suferit o înfrângere 
și a acumulat 10 puncte. Pe treapta 
a treia a podiumului de premiere a 
urcat echipa Facultăţii de Finanţe și 
Bănci cu următoatul lot de jucători: 
Diana Platon (FB 126), Serghei Turov 

(FB 11E), Pavel Baciu (FB 124). Formaţia a acumulat 8 puncte, 
obţinând trei victorii (3-0 cu EMREI, 2-1 cu EGD și CIB). Pe locul 
4 s-a clasat Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informati-
că Economică cu 6 puncte acumulate (a obţinut o victorie cu 
scorul de 2-1 în faţa echipei EGD). Tot șase puncte a acumulat și 
Facultatea de Economie Generală și Drept (a obţinut o victorie 
cu scorul de 3-0 în faţa echipei EMREI). Ultimul loc a fost ocupat 
de Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale (a obţinut 
o victorie cu scorul de 2-1 în faţa echipei CIB).

Se apropie Campionatul de Box ASEM

Membrii echipei Facultăţii de Contabilitate, campio-
nii probei de şah al Academiadei-2013 (de la stânga la 
dreapta): Semion Olişevschi, Iulia Rachier şi Alexandru 
Ciupercă

ASEM S-A CALIFICAT ÎN FINALA 
CAMPIONATULUI DE BASCHET 

FEMININ
Cel de-al doilea meci dintre 

ASEM și Politehnica din semifi na-
lele Campionatului Naţional de 
baschet feminin s-a încheiat la 
egalitate, scor 57:57. Deși ASEM și 
Politehnica au remizat, partida nu 
a avut parte de prelungiri. În fi nală 
s-a califi cat echipa Academiei de 
Studii Economice, deoarece a obţi-
nut victoria în primul meci.

“După regulile internaţionale, 
dacă semifi nala se joacă doar din 
două meciuri, atunci în caz de ega-
litate nu poate fi  vorba de prelun-
giri. În acest caz, se califi că echipa 
care a învins în primul meci, pen-

tru că are o diferenţă de puncte 
mai mare”, a spus antrenorul Poli-
tehnica, Olga Verghizov.

“Se întâmplă mai rar în baschet 
ca un meci să se termine la egali-
tate, dar așa sunt regulile în semi-
fi nale. În primul meci am învins la 
o diferenţă de 11 puncte, deci des-
pre prelungiri nu mai putem vor-
bi”, a menţionat antrenorul echipei 
ASEM, Vasile Scutelnic.

ASEM va juca în marea fi nală cu 
campioana în exerciţiu, Femina. Pri-
mul meci va avea loc pe 3 aprilie, iar 
deţinătoarea trofeului va fi  echipa 
care va obţine prima trei victorii.

MECIURI AMICALE 
CU OLIMPIA BRAȘOV

În zilele de 29 și 30 martie echipa feminină de baschet a Academiei 
de Studii Economice din Moldova (ASEM) a susţinut două meciuri ami-
cale cu formaţia Olimpia Brașov.

“Echipa noastră a fost înfi inţată în anul 2009. În prezent ocupăm lo-
cul 9 (din 16 participante) în Liga Naţională a campionatului României. 
Pe prima poziţie în clasament se afl ă CSM Trgoviște, campioana din se-
zonul trecut, care a participat în actuala ediţie în Euroligă. Lotul Olim-
piei cuprinde 12 jucătoare, vârsta media a cărora este de 20 de ani. În 
componenţa echipei joacă două starniere: Nina Djokovic din Serbia și 
Brandy Hoskins din Statele Unite ale Amercii. Cinci jucătoare sunt com-
ponentele lotului de tineret (Under 23) al României. Scopul nostru este 
să ne clasăm în primele 8 formaţii ale României la fi nalul actualului se-
zon”, a declarat Dan Calancea, antrenorul echipei Olimpia Brașov. 

“Este vizita de răspuns a brașovenilor în ţara noastră. În perioada 29 
noiembrie – 3 decembrie 2012 formaţia noastră a efectuat o deplasare 
în acest minunat oraș, unde de asemenea a susţinut două partide ami-
cale. Ne bucură faptul că am stabilit relaţii amicale cu una din cele mai 
puternice echipe din România. Ţin să mulţumesc și conducerii ASEM, 
personal rectorului Grigore Belostecinic, care ne susţin permanent. Nu 
întâmplător domnul rector a fost prezent la meciurile noastre cu Olim-
pia”, a menţionat Vasile Scutelnic, antrenorul formaţiei ASEM.

Andrei PRODAN
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Senatul Studenţesc al Academiei de Stu-
dii Economice , organizează în premieră, pe 
12 aprilie, 2013, la Faraon, începând cu orele 
20:00, evenimentul cultural-distractiv “Retro 
Party”.

Scopul proiectului este de-a promova via-
ţa studenţească, prin îmbinarea armonioasă a 
petrecerii plăcute a timpului, alături de furni-
zarea unor informaţii despre principalele eve-
nimente muzicale și culturale ale anilor 1970, 
1980, 1990. Intenţionăm să testăm talente-
le vocale ale ASEM-iștilor, prin interpretarea 
unor piese retro la karaoke de către studenţi 
talentaţi, să verifi căm aptitudinile persoanelor 
prezente de-a recunoaște melodiile și forma-
ţiile anilor respective, precum și să delectăm 
oaspeţii cu interpretări ale artistelor autohto-
ne Cristy Rouge și Tatiana Heghea, cu prestaţii 
de dans, chitară, etc. În calitate de prezentator, 
îl vom avea pe celebrul MC Mircea Bass.

 Senatul Studenţesc al ASEM și de data 
aceasta vă garantează un eveniment intere-
sant și impresionant, invitând studenţii la cel 
mai retro dintre toate Retro Party-rile  de până 
acum.

Stephen R. Covey (24.10.1932 — 16.07. 2012) — 

specialist în doemniul conducerii, gestionarea 

vieții, profesor și consultant în managementul 

organizațiilor. Deținător de MBA al Universității 

Harvard. Tată a 9 copii și bunel pentru 52 nepoți. 

Cunoscut după acestă carte, care în august 2011 

a fost numita de revista TIME una dintre cele 25 

cărți infl uente de business. 

Cred că jumătate din persoane care văd titlul sunt 
intrigate în citirea acestei cărți, iar după ce cealaltă 
jumătate vede coperta pe care scrie „O carte care-ți 

va schimba viața” la sigur o vor citi, dacă într-ade-
văr vor să schimbe ceva. Același lucru vă recomand 
și eu, nu ezitați, aveți ce învăța de aici chiar ducă 
întoarceți coperta inversă unde sunt scrise cele 7 
trepte, tot nu este sufi cient și chiar dacă citiți această 
carte și nu acționați, la fel nu se va schimba nimic!!! 
Dar cel mai important este că aveți undeva scris cum 
să acționați.  Iată cîteva păreri despre această carte 
ale unor personalități: “Efi ciența în 7 trepte constituie 
chei ale succesului în toate domeniile vieții. Este o 
carte care, într-adevăr, încită la refl ecție” Edward A. 
Brennan (Președinte al Companiei Sears, Roebuck 
and Co.); “Cînd vorbește Stephen Covey miniștrii as-
cultă” (Dun’s Business Month); “O carte excepțională. 
Reușește minunat să inspire pe cei ce încearcă să-și 
integreze diferitele responsabilități ale vieții – indi-
viduale, de familie și profesionale – mai bine decât 
orice altă carte pe care am citit-o” Paul H. Thomson 
(Decan al Școlii de Management din Marriot).

Deci nu mai spun absolut nimic, mai ales trep-
tele lui Covey, fi indcă ele trebuie citite detaliat, vă 
spun doar că această carte din 1989 a fost vîndută 
în 3,5 milioane de exemplare.

Cristina RUSSU

Colectivul facultății de Contabilitate, 
ASEM,  exprimă sincere condoleanțe Dnei 
Natalia Zlatina,  prodecan al facultății 
,,Contabilitate”  și familiei îndurerate în 
legătură cu trecerea în nefi ință a cele mai 
scumpe și dragi fi ințe, mamei sale 

ZLATINA MARIA.

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

Colectivul Catedrei „Drept 
Privat” exprimă sincere con-
doleanţe D-nei Liliana Rota-
ru-Maslo, conf.univ., în legă-
tură cu trecerea în nefi inţă a 
tatălui său 

ROTARU ALEXEI

Dumnezeu să-l odihneas-
că în pace!

Colectivul Catedrei „Drept 
Privat” exprimă sincere con-
doleanţe D-nei Adelina Bâcu, 
conf.univ., în legătură cu tre-
cerea în nefi inţă a tatălui său

CALDARI VALENTIN

Fie ca Dumnezeu să-l aibă 
în paza sa!

Colectivul catedrei “Contabilitate și 
audit”, ASEM, exprimă sincere condolean-
ţe Doamnei Zlatina Natalia, conferenţiar 
universitar, doctor în economie la catedra 
“Contabilitate și audit”, în legătură cu tre-
cerea în nefi inţă a mamei Dumneaei,

ZLATINA MARIA

Dumnezeu să-i odihnească sufl etul și 
s-o așeze în lumea celor drepţi.

SLONOVSCHI MARIA

Șef Serviciu ”Studii(1991-2001), Șef 
Serviciu Masterat (2001-2011), Meto-
dist Coordonator al Școlii Masterale 

de Excelență în Economie și Business 
(din 2011)

 (19.07.1950 – 08.03.2013)

Spune Domnul Hristos: „Prive-

gheaţi și vă rugaţi, căci nu știţi nici 

ziua, nici ceasul când va veni sfârși-

tul omului”. 
Este trist că trebuie să ne luăm 

rămas bun, mult prea devreme, de la 
fosta noastră colegă  Maria Slono-

vschi….  Un om deosebit, o persoa-
na minunata, o colegă bună.

Maria Slonovschi  s-a născut la 
19 iulie 1950 în or. Sângerei. A ab-
solvit două facultăţi a două institu-
ţii de învăţământ superior: Univer-
sitatea de Stat din Moldova (1972) 
și Academia de Studii Economice a 
Moldovei (2000).

A fost o profesionistă de cate-
gorie înaltă în managementul pro-
cesului de studii la instituţiile de 
învăţământ universitar. Activând 
în ASEM de la fondare,  a organizat 
activitatea “Serviciului studii și evi-
denţa studenţilor”, veghind bunul 
mers al lucrurilor în cadrul acestuia  
timp de 10 ani. A stat la baza organi-
zării învăţământului postuniversitar 
specializat prin masterat  în ASEM 
și a administrat activitatea acestuia 
timp de un deceniu. A fost membru 
al grupurilor de lucru și coautor al 
diferitelor formulare de diploma de 
licenţă și de masterat, al diferitelor 
Regulamente cu privire la activitatea 
didactică în învăţământul universi-
tar, cu privire la normarea activităţii 
didactice, al Planului-Cadru și a mul-
tor altor lucrări elaborate de către 
Ministerul Educaţiei. A fost mebră a 
Senatului ASEM, a deţinut mai multe 
menţiuni ale ME din Republica Mol-
dova și ale conducerii ASEM.

E trist și dureros atunci când descri-
em performanţele unui om drag la tim-
pul trecut. 

Maria Slonovsci a fost… Și a  a 
plecat. Subit... A lăsat în urmă un soţ 
înlăcrimat, pentru că iată, de astăzi, 
rămâne singur. Rămâne îndurerat, 
pentru că cea cu care a convieţuit 
o viaţă întreagă pleacă din casă, din 
curtea unde a trăit, lăsând în umă 
un mare gol. Nimic nu va mai fi la 
fel de aici încolo pentru el, nimeni 
nu mai poate să-i aline durerile așa 
cum o făcea Ea, care nu mai e.

A lăsat în urma doi feciori realizati, 

însă întristaţi, pe care a știut sa-i edu-
ce, să le creeze un viitor în viaţă și să-i 
înveţe dreapta credinţă. 

A lăsat în urmă rude, prieteni, co-
legi de serviciu, vecini - toţi cei pe 
care i-a cunoscut și cu care a avut re-
laţii deosebite. Toţi aceștia îi vor duce 
lipsa, își vor aminti de Ea de multe ori 
și vor suspina în adâncul inimii lor. 

Să rugăm pe Domnul nostru Iisus 
Hristos să o primească în împărăţia sa, 
acolo unde drepţii sălășluiesc, unde 
este locașul celor vii, acolo unde nu 
este durere, nici întristare, nici suspin, 
iar dacă a greșit cu ceva în această 
viaţă, să-l rugăm pe Dumnezeu să o 
ierte și s-o odihnească în pace. 

Maria va fi  mereu în gândurile și 
amintirile noastre - dintr-o perioada 
mai luminoasă trăită... cândva!

Îndurerată familie, rude, prieteni, 
colegi, Vă transmitem pe această cale 
un gând bun și întreaga noastră com-
pasiune. 

Vei rămâne o amintire în sufl etele 
noastre, dragă Maria.

Să-ţi fi e ţărâna ușoară. 

Cu adâncă tristeţe și compasiune, 
Colectivul de  profesori 

și colaboratori ai ASEM 

LACRIMI DE DURERE LA
ÎNCEPUT DE PRIMĂVARĂ...

RETRO Party așa cum s-a mai văzut

CELE MAI BUNE CĂRȚI DE AFACERI CARE MERITĂ CITITE

Stephen R. Covey: 

“Efi ciența în 7 trepte”

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

Se declară pierdută matricola, eliberată pe numele Liubimova Liudmila, studentă în anul III, grupa 104 
(ENG), facultatea Relații Economice Internaționale, cu nr. 100928. 
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