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CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ 
INTERNAŢIONALĂ CU 

GENERICUL: „CONTABILITATEA 
ŞI AUDITUL ÎN CONTEXTUL 

INTEGRĂRII ECONOMICE 
EUROPENE: PROGRESE 

ŞI AŞTEPTĂRI”

TÂRGUL  FIRMELOR DE 
EXERCIŢIU LA A VI A EDIŢIE

STRATEGII DIDACTICE 
MODERNE DE STIMULARE 

A CREATIVITĂŢII ELEVILOR ÎN 
CADRUL ORELOR ”TEHNOLOGIA 

PREPARATELOR CULINARE”

Citiţi în număr:Citiţi în număr:

TÂRG DE JOBURI LA ASEM

ASEM, VICECAMPIOANA 
MOLDOVEI LA BASCHET

A muncit foarte mult. Are suc-
cese de invidiat la toate obiectele, 
dar s-a remarcat în mod special 
la finala Olimpiadei Republicane 
la Economie, unde a luat Premiul 
Mare.  Conform înțelegerii, Denis 
Mișcișin a câștigat o bursa de stu-
dii la ASEM, indiferent de rezulta-
tele pe care le va obține anul aces-
ta la BAC.

Denis Mișcișin de la liceul rus 
din Drochia se numără printre cei 
70 de elevi din 23 de licee și 2 co-
legii din ţară, care au participat în 
zilele de 19-21 aprilie la cea de-a 
XV-ea ediție a  Olimpiadei Naţio-
nale  la Economie, desfășurate la 
ASEM. 

(detalii în pag 3)

În perioada 29-30 martie 2013, în incinta Academiei de 

Studii Economice cu susţinerea facultăţii de Business și Admi-

nistrarea Afacerilor și a Catedrei Management, s-a desfășurat 

Conferinţa naţională cu participare internaţională cu genericul 

„Strategii și Politici de Management în Economia Contempora-

nă” – ediţia a doua.

Avînd în vedere dinamismul mediului în care ne afl ăm, importanţa 
acestei conferinţe este una majoră, de altfel ca și tematica care a fost 
abordată. Savanţi, profesori, cercetători și personalităţi din economia 
reală au avut oportunitatea de a discuta subiecte actuale mediului de 
afaceri, de a lansa soluţii și recomandări pentru a îmbunătăţi situația 
economică. 

Dl. Dr. hab., prof. univ., Paladi Ion a deschis ședința, urmat de șeful 
catedrei  „Management”, Dr, conf., univ., Ţurcanu Gheorghe.

Continuare în pag. 3

Denis Mișcișin este primul 
student înmatriculat la ASEM 
în anul acesta

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

La data de 8 aprilie curent, „Senatul Studenţesc al ASEM” a des-

fășurat proiectul „101 întrebări unei persoane de succes”, invitat 

special fi ind domnul Iurie Leancă, ministrul Afacerilor Externe și 

Integrării Europene. Evenimentul a avut loc în incinta sălii de lec-

tură „Eugeniu Hrișcev”, unde auditoriul a benefi ciat de o ambianță 

plăcută și realizarea proiectului a avut maxim rezultat.

Astfel, studenţii au venit cu întrebări ce au cuprins întreg arealul 
de activitate a domnului Ministru, discuţia fi ind una liberă și necondi-
ţionată. Punctele de reper ai întâlnirii au fost - amintirile frumoase de 
studenţie ale domnului Ministru, detalii asupra celor 23  de ani de poli-
tică externă, până a fi  numit în funcţia de Viceprim-ministru, Ministru al 
Afacerilor Externe și Integrării Europene, caracterizarea situaţiei externe 
actuale a Republicii Moldova, de asemenea, Domnul Iurie Leancă ne-a 
relatat detalii în poziţie de soţ și tată, și cât de necesar a fost și este cui-
bul familial, pentru a  se realiza ca personalitate.

Continuare în pag. 3

Conferinţa naţională cu participare internaţională:

„Strategii și Politici de Management 
în Economia Contemporană”
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ACTIVITATEA ASEM

Societatea contemporană este ca-
racterizată de o serie de evoluţii spec-
taculoase la nivelul tuturor domeniilor 
de activitate. Chiar și cele mai conserva-
toare zone au fost afectate de schimbări 
profunde. În contextul ultimilor tendin-
ţe, tehnologii informaţionale moderne, 
cerinţelor utilizatorilor se dezvoltă și 
biblioteca. Creșterea considerabila a ro-
lului informaţiei în comunicarea umana 
dictează metode noi în activitatea bibli-
otecilor, chiar conceptul de bibliotecă a 
suferit modifi cări substanţiale. Utilizarea 
efi cientă a resurselor informaţionale 
este un element al progresului, o nece-
sitate pentru bibliotecile contemporane.

Biblioteca de azi se asociază mai 
mult cu cartea, dar treptat se schimbă 
mediul de comunicare cu utilizatorii - 
tot mai des trece la servirea în mediul 
electronic. Aceasta presupune mai mul-
te activităţi: căutarea informaţiei in cata-
logul electronic al bibliotecii, resursele 
electronice propuse de biblioteca, zona 
libera WI-FI in sălile de lectura și alte ser-
vicii oferite de bibliotecă.

Pentru bibliotecile universitare, as-
tăzi este foarte important accesul des-
chis la informaţie, deoarece acestea sunt 
sursa principală pentru utilizatorii care 
fac studii, cercetări știinţifi ce, Evident și 
bibliotecarii în aceste condiţii trebuie să 
corespundă nivelului necesar. Cum vor 
fi  bibliotecile? Ce ne așteaptă în viitor? 
Viitorul va duce la extinderea reţelelor 
computerizate de biblioteci, centre de 
informare în societate în care sursele de 
informare electronice, datorită mișcării 
Web 2.0 vor deveni principale. Reieșind 
din toate spuse, bibliotecarul trebuie 

să corespundă cerinţelor Bibliotecii 2.0, 
3.0 – bibliotecă de tip nou – centru de 
informare a societăţii.  Activitatea Bibli-
otecii 2.0, 3.0 va fi  bazată pe necesităţile 
utilizatorilor, unde ei vor benefi cia on-li-
ne de serviciile bibliotecii, se vor implica 
în activitatea ei, crearea conţinuturilor, 
susţinerea discuţiilor etc.

Bibliotecarul viitorului va fi  un spe-
cialist în toate domeniile de cunoaștere, 
deoarece favorizează un acces mai efi ci-
ent la colecţiile existente în biblioteca, 
cu ajutorul tehnologiilor informaţionale 
moderne, formează resurse informaţio-
nale accesibile prin Internet, etc. In acest 
context se schimbă imaginea bibliotecii 
si a bibliotecarului. În curând vom vorbi 
de bibliotecarul electronic sau bibliote-
carul virtual așa cum vorbim de biblio-
teca electronica sau biblioteca virtuala. 
Bibliotecarul contemporan devine un 
consultant în informare după cum pro-
fesorul a devenit un consultant în învă-
ţare.

Utilizatorii având nevoie de infor-
maţie calitativă și operativă apelează la 
serviciile bibliotecii și aici bibliotecarul 
modern trebuie sa ofere cea mai exactă 
și corectă, și bine organizată informaţie. 
Utilizatorii trebuie să știe că la bibliotecă 
ei sunt așteptaţi, ajutaţi, susţinuţi și in-
formaţi la un nivel înalt.

Desigur bibliotecile noastre au mul-
te probleme, avem mult de lucru, dar în 
realitatea contemporană bibliotecarul 
trebuie să corespundă cerinţelor moder-
ne. În biblioteci trebuie să activeze speci-
aliști cu studii, competenţi, profesioniști, 
care să-și iubească profesia, să înţeleagă 
sensul, scopul ei, și să activeze conștient 

pentru o bibliotecă performantă, pentru 
utilizatorul modern.

O parte componentă a ASEM o consti-
tuie Biblioteca Știinţifi că care se integrea-
ză într-un sistem complex de informare. 
Biblioteca Știinţifi că ASEM are misiunea 
de a participa la procesul de instruire, for-
mare și educare, la activitatea de cerceta-
re ce se desfășoară în cadrul ASEM, prin 
dezvoltarea unei baze documentare și de 
informaţii pertinente știinţifi c, destinate 
susţinerii programelor de învăţământ și 
cercetare ale studenţilor, cadrelor didac-
tice, cercetătorilor și altor categorii socio-
profesionale din mediul universitar. Aici, 
în spaţii confortabile și luminoase vă stă 
la dispoziţie orice informaţie din toate 
sursele posibile, cum sunt : 

- site-rile sociale Google, Facebook 
etc; 

- resurse electronice EBSCO, Enciclo-
pedia Britanica, Oxford Reference Onli-
ne, IOP Science, Biblioteca Electronică a 
Băncii Mondiale, Biblioteca Electronică 
a Uniunii Europene, Cambridje Jornals 
Online, Baze de date „Legislaţia Republi-
cii Moldova” ș.a.

- cataloage electronice a bibliotecii.
Colectivul bibliotecii  așteaptă toţi 

doritorii de informaţie, în sălile de lectu-
ră, pentru a satisface cerinţele complexe 
de informare și documentare.

Cu ocazia Zilei bibliotecarului, urez 
tuturor colegilor mei de breaslă, din toa-
te bibliotecile: naţionale, universitare, 
specializate, școlare și publice succese 
profesionale și multă sănătate.

Ana CERVONEAȘCII, 
Biblioteca Știinţifi că ASEM

Facultatea “Contabilitate” a Academiei de 
Studii Economice a Moldovei (ASEM) în parte-
neriat cu Asociaţia Contabililor și Auditorilor 
Profesioniști din Republica Moldova (ACAP) și 
Association of Chartered Certifi ed Accountants 
(ACCA) a organizat la data de 05 aprilie 2013 
Conferinţa Știinţifi că Internaţională cu generi-
cul: „Contabilitatea și auditul în contextul inte-
grării economice europene: progrese și așteptări”.

“Comunitatea universitară, mediul de afaceri 
si organismele profesionale contabile, s-au întâlnit 
la Conferinţa Știinţifi că Internaţională - la Chișinău, 
consacrată Zilei Profesionale a Contabilului. În pofi da 
difi cultăţilor prin care trece economia mondială și pro-
fesia contabilă, organizarea conferinţelor și manifes-
tărilor știinţifi ce cu participare internaţională consti-
tuie întotdeauna bune prilejuri de analiză punctuală 
a problemelor și tendinţelor din profesia contabilă în 
contextul economic-social și politic existent.”

Evenimentul a avut loc la ASEM, în sala de lectu-
ră „Eugen Hrișcev”.

Scopul acestei Conferinţe a constat în localiza-
rea problemelor actuale ale contabilităţii în contex-
tul integrării economice europene și a auditului în 
condiţiile implementării Standardelor Internaţio-
nale de Audit (ISA), de asemenea s-au interpretat 
și s-au dezvăluit problemele, soluţiile cu privire la 

23 APRILIE - ZIUA BIBLIOTECARULUI ȘI ZIUA MONDIALĂ A CĂRŢII 
ȘI DREPTULUI DE AUTOR

Conferința Științifi că Internațională cu genericul: „Contabilitatea și auditul 
în contextul integrării economice europene: progrese și așteptări”

tranziţia la Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiara (SIRF) și s-au prezentat noile reglemen-
tări contabile naţionale. 

Conferinţa Știinţifi că Internaţională s-a deschis 
cu un cuvânt de salut și mesaje de felicitare prezen-
tate de către: Valentina  Paladi - Decanul facultăţii 
de Contabilitate, ASEM, Tatiana Mișova - Prorector 
ASEM, Lilia Grigoroi - Președinte ACAP, Andreia 
Stanciu   -  Director ACCA Europa de Sud-Est, Vic-

tor Barbăneagră – Vice-ministru Finanţelor, Ana 
Morariu - Vice-președinte al Camerei Auditorilor  
Financiari din România (CAFR), Ecaterina Necșu-
lescu – Președintele Corpului Experţilor Contabili 
și Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), 
Maria Borta – Președintele Casei Naţionale de Asi-
gurări Sociale. Lucrările Conferinţei s-au desfășurat 
în patru panele: Panel I - Tranziţia la IFRS și noile 
reglementări contabile naţionale: probleme și soluţii; 
Panel II - Probleme ale auditului în condiţiile imple-
mentării ISA; Panel III - Modernizarea contabilităţii 
de gestiune și analizei fi nanciar-contabile în condiţi-
ile economiei concurenţiale; Panel IV - Cooperarea 
între mediul universitar, organizaţiile profesionale și 
mediul de afaceri. Discursurile au fost prezentate de 
reprezentanţi: ai Băncii Mondiale, ai Camerei Audi-
torilor Financiari din România (CAFR), ai Corpului 

Experţilor Contabili și Contabililor Autorizaţi din 
România (CECCAR), ai Camerei de Auditori a Repu-
blicii Azerbaidjan, ai Federaţiei Contabililor și Audi-
torilor Profesioniști din Ucraina (UFPAA) și ai institu-
ţiilor educaţionale din Moldova, România, Belorus, 
Ucraina, Rusia, Macedonia, precum și asociaţii pro-
fesionale și conducători ai fi rmelor de consulting și 
audit – persoane juridice, membri ai ACAP RM. 

Conferinţa Internaţională și-a încheiat lucrările 
cu adoptarea Rezoluţiei și înmânarea Diplomelor 
de gratitudine membrilor pentru 15 ani cu ACAP, 
partenerilor ACAP RM pentru colaborare înde-
lungată: Corpul Experţilor Contabili și Contabililor 
Autorizaţi din România (CECCAR), Camera Audito-
rilor Financiari din România (CAFR), Association of 
Chartered Certifi ed Accountants (ACCA), Federaţia 
Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Ucraina 
(UFPAA), Institutul National al Contabililor Profesi-
oniști din Samara, Camera de Auditori a Republicii 
Azerbaidjan, precum și partenerilor mass-media 
din Moldova pentru promovarea imaginii și misiu-
nii ACAP în presa naţională. 

Valentina PALADI, 
dr., conf. univ.
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A muncit foarte mult. Are succe-
se de invidiat la toate obiectele, dar 
s-a remarcat în mod special în fi na-
la Olimpiadei Republicane la Eco-
nomie, unde a luat Premiul Mare.  
Conform înțelegerii, Denis Mișcișin 
a câștigat o bursa de studii la ASEM, 
indiferent de rezultatele pe care le 
va obține anul acesta la BAC.

Denis Mișcișin de la liceul rus 
din Drochia se numără printre cei 
70 de elevi din 23 de licee și 2 co-
legii din ţară, care au participat în 
zilele de 19-21 aprilie la cea de-a 
XV-ea ediție a  Olimpiadei Naţio-

Sfârșit. Început

 în pag. 1

În urma discuţiilor, circa 
100 de tineri l-au cunoscut 
pe dl Iurie Leancă din altă 
latură, dumnealui a fost 
deschis spre o discuţie și 
ca răspuns la întrebările 
studenţilor, a reușit în tim-
pul disponibil să vorbească 
despre anii de studenţie  la 
Institutul de Stat de Relaţii 
Internaţionale din Mosco-
va și care a fost rolul tatălui 
său în determinarea viitoa-
rei cariere, despre echipa 
de lucru din cadrul minis-
terului și criteriile de eligi-
bilitate a noilor specialiști, 
precum și despre cererea 
de demisie din decembrie 
2012, evenimentele din 7 aprilie 
2009, dar și cele de ultimă oră, ca de-
miterea guvernului,”dezmembrarea” 
AIE și imaginea RM pe fundalul UE, 
după ultimile evenimente și, spre fi -
nal, dorinţa de implicare a dumnea-
lui graţie spiritului critic al soţiei, fe-
ciorilor, pentru care visează un viitor 
luminos aici, în ţară.

Aducem mulţumiri Domnului 

Rector, Grigore BELOSTECINIC, care 
a găsit timp,alături de noi, și a dat o 
nuanţă mai relaxantă întâlnirii, prin 
glume, întrebări provocatoare, iar 
domnului Iurie LEANCĂ îi dorim ca 
fi ecare activitate să fi e de bun augur 
și realizările dumnealui să fi e apreci-
ate de cetăţeni la justa valoare.

Nicoleta GONȚA

Conferinţa naţională cu participare internaţională:

„Strategii și Politici de Management 
în Economia Contemporană”

Sfârșit. Început în pag. 1

La conferință au fost prezenți 
invitați din partea Universităţii de 
Stat din Cahul „B.P. Hașdeu”, Parma-
cli Dumitru, pe secţiuni au prezentat 
comunicări cercetători de la diverse 
universităţi din ţară precum Univer-
sitatea de Stat din Bălţi „A. Russo”, 
Universitatea Tehnică din Moldova, 
Universittatea de Stat din Comrat și 
bineânţeles au luat cuvântul tinerii 
cercetători din cadrul Academiei de 
Studii Economice din Moldova. 

Dr., conf. univ., Stihi Liudmila a 
prezentat o comunicare la tema: 
„Efi cientizarea deciziilor manageria-
le prin implementarea analizei orga-
nizaţionale”. 

Cuvânt de felicitare s-a oferit d-
lui Dr. hab., prof. univ., Sîrbu Ion care 
a prezentat o comunicare la tema: 
„Provocări ale dezvoltării economi-
ce a Republicii Moldova: aspecte 
demografi ce”.  

S-au remarcat prin prezentări de-
osebite următorii participanți: Alcaz 
Tudor (UTM), Tcaci Carolina, Musca 

Snejana, Rodica Slutu (USB), Diaco-
nu Nadejda, Zlatovcena Inna (USC), 
Ţîmbaliuc Natalia, Sandulachi Vero-
nica (ASEM).

Punându-se accentul pe activita-
tea de cercetare, această conferință 
vine cu abordarea unor teme critice, 
un lucru lăudabil la etapa actuală 

de dezvoltare a Republicii Moldova, 
unde găsirea unei soluții este ceva 
deloc ușor și un factor primordial 
în creșterea economică de mai de-
parte, în alegerea și ghidarea într-o 
direcție corectă. 

Cristina RUSSU

  „101 întrebări unei persoane 

de succes”, cu Iurie Leancă

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

nale  la Economie, desfășurate la 
ASEM. 

Premierea învingătorilor a avut 
loc duminică, 21 aprilie. Olimpicii, 
dar și profesorii a căror elevi au 
ieșit învingători,  au beneficiat de 
premii bănești în valoare de 600-
1000 de lei.  Deținătorul Premiului 
Mare,   a obținut  un contract de 

studii de licenţă gratu-
ite în cadrul Academiei 
de Studii Economice a 
Moldovei.

Prezent la ceremo-
nia de înmânare a pre-
miilor, rectorul ASEM, 
academicianul Grigore 
Belostecinic, i-a felicitat 

pe toți participanții la Olimpiadă, i-a 
îndemnat ca să valorifi ce material 
cunoștințele acumulate din pasiu-
nea pe care au făcut-o pentru eco-
nomie și i-a îndemnat pe tineri să-și 
desăvârșească studiile la instituția 
pe care o reprezintă. 

Câștigătorul Premiului Mare a 
spus că îi place foarte mult eco-
nomia. Studiază insistent acest 
obiect, a participat și la alte ediții ale 
competiției și este nespus de fericit 
pentru decizia juriului:

”Testul a fost mai complicat de-
cât în trecut, dar mă bucur mult că 
răspunsurile mele au fost  cele mai 
bune. Cred că acest premiu este 
în egală măsură și al profesoarei 

mele, dar și al părinților, care m-au 
susținut.”

Tânărul spune că își va continua 
neapărat studiile în domeniu, doar 
că încă nu știe unde acasă sau la o 
facultate economică în  Rusia: ”Dacă 
decid că învăț acasă, atunci neapărat 
la ASEM. Și așa ar fi  fost chiar dacă nu 
obțineam bursa.” 

Olimpiada Națională la Econo-
mie este susţinută de Ministerul 
Educaţiei, ASEM, Fundaţia Junior 
Achievement Moldova și Fundaţia 
Familia Sturza.

Concursul naţional dedicat știin-
ţelor economice aniversează 15 ani 
de existență.

Liuba LUPAȘCO
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La tîrg au participat 53 de fi rme de exercițiu din 
toată republica, atît din Chișinău, cît și din Ungheni, 
Ţaul, Râșcani, Leova, Svetlâi, Cahul, Nisporeni. De 
asemenea la tîrg au fost prezenți oaspeți din Ro-
mânia. Oaspeți importanți ca Fabyan Mayr, coor-
donator Kultur Kontakt, Bivol Lucia, reprezentanții 
Ministerului educației și a unor fi rme de exercițiu 
din România, aceștia au monitorizat și evaluat acti-
vitatea fi rmelor de exercițiu. 

În cadrul tîrgului s-au organizat următoarele 
concursuri :

1. Cel mai bun stand.
2. Cel mai bun vînzător.
3. Cea mai reprezentativă mascotă.
4. Cel mai bun promouter.
5. Cel mai bun manager.
6. Cel mai bun contabil.
Colegiul Național de Comerț a fost reprezentat 

la tîrg de 6 fi rme de exercițiu : F.E.»EliteParty» S.R.L.- 
coordonator Bordan Elena, F.E. «BigLife»-coordona-
tor Lazarev Natalia, F.E. «Global Identity» S.R.L.- co-
ordonator Bîrcă Tatiana,  F.E.»PromStyle» S.R.L.- co-
ordonator Boșcaneanu Nadejda,  F.E.»ProMedia» 
S.R.L.- coordonator Manea Natalia, F.E. «ExPro-
fGroup» S.R.L. – coordonator Arcan Petru. Majorita-
tea fi rmelor au obținut succese:

F.E.»ProMedia»-  A fost premiată cu 4 diplome 
pentru el mai bun stand locul l, pentru cel mai bun 
vînzător locul l, la fel pentru cea mai reprezentativă 
mascotă și cel mai bun promouter locul.

F.E.»PromStyle» – A obținut 2 diplome pentru 
cel mai bun manager și pentru cel mai bun stand 
locul ll.

F.E. «BigLife»-La fel  a obținut 2 diplome pentru 
cel mai bun manager și pentru cel mai bun vînzător.

F.E. «EliteParty» – S-a ales cu 2 diplome pentru 
cel mai bun stand locul lll și cel mai bun contabil.

, F.E. «ExProfGroup»- A obținut 2 diplome pen-
tru cel mai bun manager și cel mai bun contabil.

Tîrgul Național al Firmelor de Exercițiu a fost  
evenimentul anului pentru care fi ecare echipă s-a 
mobilizat și a muncit foarte mult.

In calitate de manager al F.E.»PromStyle» pot 
spune ca acest proiect este o șansă de a dobîndi o 
experiență unică pe plan profesional și de a-i fami-
liariza pe elevi cu lucru în echipă. Firma de exerciţiu 
reprezintă modelul unei întreprinderi reale, unde 
elevii se comportă ca șefi  și angajaţi. Ei efectuea-
ză tranzacţii economice existente în fi rmele reale, 
fi ecare fi rmă fi ind structurată, în conformitate cu 
situaţia practică, în departamente: resurse umane, 
secretariat, marketing, desfacere, contabilitate, etc. 
Activitatea lor se desfășoară conform legislaţiei în 
vigoare din Republica Moldova. Datorită fi rmei de 
exercițiu am înțeles ce înseamnă responsabilitatea 
de a fi  manager și ce înseamnă a gestiona o echipă. 
Toți reprezentanții fi rmelor de exercițiun au avut o 
ocazia să înțelegem cum funcționează din interior 
o afacere, să învețe să studiem piața și datorită fap-
tului că avem ca gen de activitate design-ul interior 

și vestimentar specializat am fost foar-
te creativi și ne-am permis să ne reali-
zăm cele mai deosebite fantezii. Pentru 
mine fi rma de exercițiu a fost șansa de 
a cunoaște lumea profesională și de 
a înțelege ce profesie mi-ar plăcea să 
exersez. Concursurile, work-shop-uri-
le, tîrgurile toate activitățile la care am 
fost antrenați pe parcursul acestui pro-
iect ne-au făcut mai maturi și mai res-
ponsabili. Le spun un mare mulțumesc 
autorilor acestui proiect, coordonatori-
lor noștri care ne instruiesc și ne susțin 
tot ceea realizăm.

Am rugat cîțiva elevi inplicați în 
acest proiect să ne răspundă la întreba-
rea    ,, Ce reprezintă fi rma de exercițiu 
pentru ei ?”

,,Firma de exerciţiu este un proiect extraordinar, 
care  ne-a oferit posibilitate să aplicăm în practi-
ca cunoștinţele acumulate pe parcursul a 3 ani de 
studii, este o experienţă unică , care ne-a format ca 
viitori specialiști în lumea afacerilor. Pe durata aces-
tui proiect ne-am dezvoltat multilateral , obţinînd 
cunoștințe în toate domeniile. Participarea fi rmei 
noastre la preselecția pentru Tîrgul internaţional din 
Bulgaria, a fost cea mai mare experienţă a noastră , 
care ne-a deschis noi orizonturi, iar ocuparea primu-
lui loc la acest concurs a fost cea mai mare performa-
ţă din viaţa noastra. Însă succesele noastre nu se 
fi nisează aici, F.E .,,Gaudi Hote”S.R.L, a participat si la 
Tîrgul Naţional al fi rmelor de excerciţiu , unde de ase-
menea  a ocupat locuri de frunte la toate concursurile 
și asta doar datorită acestui proiect , care ne-a oferit 
șansa să ne manifestăm , să arătăm de ce suntem ca-
pabili. La fi nele acestui proiect pot să afi rm cu certitu-
dine ca Firma de exerciţiu este un start sigur în carieră 
, iar noi Debutanţii de azi - Specialiștii de mîine.”                                  

 F.E .,,Gaudi Hote”S.R.L

,,Pentru noi F.E ,,Elite-Party” este o experiență 
frumoasă atît pe plan profesional, cît și o 

experiență de viață. Aici s-au creat niște relații 
de colaborare, relații care au fost de bun augur 
în ceea ce privește firma de exercițiu. La firmă am 
învățat să ne exprimăm fără inhibiții în fața unor 
spectatori, în fața unui public larg, am dat curs 
unor evenimente și prezentări, printre care se enu-
meră și ,,Tîrgul Național al Firmelor de Exercițiu”. 
Acest eveniment a reprezentat pentru noi trăiri 
unice și o experiență unică”

 F.E ,,Elite-Party” S.R.L

,,Firma de exercițiu reprezintă pentru noi prima 
treaptă spre succes, prin intermediul ei noi aplicăm 
cunoștințe teoretice în practică, ceea ce este foarte 
important pentru formarea noastră ca specialiști. In 
cadrul fi rmei am participat la mai multe evenimente. 
Cele mai importante au fost Work-shopul și ,,Tîrgul 
Național al Firmelor de Exercițiu”, aceste evenimen-
te au fost un test de evaluare pentru noi. Astfel fi ind 
verifi cate cunoștințele noastre dobîndite pe parcursul 
întregului an.”                                                           

F.E ,,Biglife” S.R.L

Alina ȚUGUI, 

manager F.E ,,PromStyle” S.R.L 

Târgul  Firmelor de Exercițiu la a VI- a ediție
Pe data de 04 aprilie 2013 în cadrul Centrului MOLDEXPO s-a organizat ediţia a VI-a  a ,,Târgului Naţional al Firmelor de Exerciţiu din R. Moldova’’. 

Evenimentul a fost organizat și fi nanțat  de către  sponsorii generali ai acestui proiect - KulturKontakt Austria, Austrian Developement Departament, 

Centrala Firmelor de Exercițiu și Ministerul Educației.

Dna Marina Iovu-Carauș a venit 
cu un mesaj de felicitare pentru toți 
contabilii din colegiul nostru, dar și 
pentru elevi specialiștii de mâine. ” A 
preda contabilitatea cu multă dăruire 
este, de multe ori, chiar mai greu de-
cât a fi  un bun contabil, menționează 
dumneaei, totodată de competența 
contabililor depinde reușita agenților 
economici, dar și buna funcționare a 
economiei naționale. În acest context, 
dumneaei le-a dorit din tot sufl etul 
viitorilor specialiști cunoștințe profun-
de, perseverență, dârzenie, prosperi-
tate și un viitor luminos, căci ” această 
profesie este una plină de provocări și 
incertitudini, îți oferă oportunitatea sfi -
dărilor, așa încât imaginea contabilului 
să corespundă importanței faptelor re-
alizate.

Implicați în activitate au fost și 
elevii anului I, astfel și-au împărtășit 
impresiile în legătură cu specialitatea 
aleasă, iar elevii anului I Eugen Brânză 
și Vasile Grosu și-au făcut o prezentare 
în powerpoint  despre așteptările pe 
care le-au avut și despre realitatea cu 
care s-au ciocnit în primul an de studiu. 
Ambii au venit la CNC  să studieze con-
tabilitatea la îndemnul prietenilor care 

au absolvit deja cu succes prin aceas-
tă instituție și care le-au mărturisit că, 
prin muncă și perseverență, pot ajunge 
departe. 

O frumoasă compoziție în versuri 
a fost prezentată de elevul anului IV, 
Andrei Iliev, care emo-
tiv, liric, și-a exprimat 
experiența sa de elev al 
coelgiului :

” Mari cerințe, pro-
be multe-

Vrem ca-n viață rol 
s-avem.

Toți încearcă să ne-
asculte 

S-arătăm tot ce pu-
tem!”

Elevele anului IV 
Olga Durleștean și  Vic-
toria Mititelu ne-au 
convins că formarea și 
menținerea unui mediu favorabil de 
afaceri depinde, în mare măsură, de 
contabilitate. Cu multă convingere au 
constatat că primele succese în conta-
bilitate se obțin la lecții și la conferințe.

Nicolae Jieri și Maria Chiper au 
convins publicul că contabilul este 
veriga care asigură comunicarea din-

,,Actualitatea specialității și perspectivele ei de angajare”
Începând cu anul 2011, anual, la data de 4 aprilie, contabilii din Republica 

Moldova celebrează Ziua Națională a Contabilului. Cu această ocazie, joi, 4 
aprilie curent, am asistat la o oră publică foarte utilă și bine organizată de 
elevii anului IV ai Colegiului Național de Comerț al ASEM, coordonați de dna 
Marina Iovu-Carauș, șef/catedră  ”Finanțe și Contabilitate”, cu tematica ,,Actu-
alitatea specialității și perspectivele ei de angajare”.

tre mediul intern și cel extern al unei 
afaceri. Ținând cont de importanța 
contabilității în economia națională, ei 
au menționat numeroasele funcții pe 
care le îndeplinește acest specialist.

Ca viitori contabili, cei care sunt 
abia la început de cale trebuie să țină 
cont de obiectivele care stau în fața ce-
lor ce activează în domeniu.

Elevele anului IV, Cristina Cernit și 
Olga Bogza au familiarizat publicul cu 
cerințele pieței de muncă din Republica 
Moldova. Cristina și Olga au relatat des-

pre cele mai bine plătite locuri de mun-
că în R.Moldova printre care se enume-
ră domeniul tranzacțiilor imobiliare, 
energiei termice și electrice, în fruntea 
clasamentului fi ind sectorul fi nanciar-
bancar.

Prezentările interesante m-au con-
vins că perspectivele de angajare pe 

piața muncii a tine-
rilor specialiști care 
au absolvit conta-
bilitatea sunt multi-
ple, ei pot activa în 
diferite domenii ca 
industrie, agricultu-
ră, comerț, medici-
nă, sistemul bancar. 
Absolvenții mai 
sunt solicitați de or-

ganele de control  de stat și de fi rmele 
care practică activități de audit.

Anatolie Dubceac și Constantin 
Cașcaval au făcut o prezentare a avan-
tajelor și dezavantajelor pe care le pre-
supune profesia de contabil; tendința 
permanentă spre creșterea profesiona-
lă, salariu stabil, aprecierea și încrede-

rea de care se bucură un  bun specialist, 
solicitarea pe piața muncii, posibilita-
tea de a înfi ința o afacere, posedând 
cunoștințele necesare. Ca aspecte mai 
puțin  plăcute ale profesiei numeroase 
verifi cări pe neașteptate, permanentele 
modifi cări în codul fi scal sau necesita-
tea de a implimenta în permanență me-
tode noi de lucru.

Colaborarea zilnică la ore dintre 
șefa de catedră dna Marina Iovu-Carauș 
și elevii anului IV, moderatoarele Olga 
Durleștean  și Victoria Mititel, a format 
o atmosferă agreabilă și a demonstrat 
exitența unui mediu favorabil de studii, 
iar cadrele didactice ne vor îndruma 
spre a deveni adevărați specialiști în 
domeniu.

Livia ȚÂBÂRNĂ  
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Creativitatea este un proces de învă-
ţare aparte, la care elevul și profesorul 
sunt parteneri egali, este un atribut defi -
nitoriu al omului modern.  Actul creativ, 
înfrîngerea obișnuinţei prin originalitate 
, depășește orice obstacol și presupune 
succesul.

O importanţă deosebită  pentru pro-
cesul educaţional o constituie educabi-
litatea creativităţii în general, care im-
plică receptivitate și atitudine deschisă 
faţă de experienţa pozitivă, sensibilitate 
faţă de nou, dorinţa de a experimenta și 
valorifi ca noi ipoteze, o activitate călău-
zitoare de norme și achiziţii valorifi cate,  
bazate pe invenţie, pe creaţie și pe dăru-
irea profesorului faţă de  binele elevului  
și valorilor educaţionale.

Deosebit de creativă este activita-
tea omului în raport cu alimentaţia lui 
corectă, care este baza sănătăţii  și a fe-
ricirii, fi ind considerată o adevărată artă 
a vieţii.

Avînd în vedere importanţa dezvol-
tării artei culinare ca obiect de studiu, 
dar și deosebita valoare a acesteia în 
activitatea umană, am considerat  ne-
cesar să dezvoltăm capacităţile creati-
ve ale elevilor Colegiului  Naţional de 
Comerţ al ASEM, în cadrul lecţiilor la 
disciplina”Tehnologia preparatelor culi-
nare”. Ne-am axat în special  la  identifi -
carea strategiilor  adecvate, care să con-
tribuie, cu maximă efi cienţă, la stimula-
rea și dezvoltarea creativităţii viitorilor 
specialiști tehnicieni-tehnologi.

Împreună cu profesorii de speciali-
tate, am parcurs la cercetări experimen-
tale, prin care se identifi că strategiile 
didactice menite să dezvolte  creativita-
tea, ce merită efortul de a fi  realizate la 
lecţiile teoretice, practice și de laborator. 
Identifi carea unor metode și procedee, 
care să faciliteze stimularea creativităţii, 
probarea unor căi de activizare a învă-
ţării  face viaţa elevului mai dinamică, 
motivantă și interesantă, învăţătorului 
oferindu-i-se satisfacţii deosebite.

Ca proces, creativitatea se axează pe 
rezolvarea  problemelor, pe care elevul  
le descoperă. Pentru a stimula creativi-

tatea elevilor în cadrul lecţiilor de ”Teh-
nologia preparatelor culinare” sunt utile 
etape, ca:

1)  revizuirea ipotezelor;
2) clasifi carea simultană după mai 

multe criterii;
3)  însușirea limbajului de speciali-

tate;
4)  formarea gîndirii tehnice și a ima-

ginaţiei spaţiale la un nivel care     să-i 
permită să înţeleagă și să explice;

5) cunoașterea semnelor convenţi-
onale, a simbolurilor, schemelor și sem-
nifi caţia acestora, pentru a le identifi ca, 
interpreta și folosi corect și cu ușurinţă 
în documentaţia tehnică a domeniului 
tehnologic;

6)  verifi carea și aprecierea calităţii 
rezultatelor activităţii.

La lecţiile de ”Tehnologia prepara-
telor culinare”,  aplicarea învăţării prin 
stimularea creativităţii  este benefi că, 
pentru faptul că asigură formarea unei 
gîndiri fl exibile, divergente și fl uente. 
Soluţiile originale, interpretarea și apli-
carea cunoștinţelor posedate sunt doar 
cîteva dintre criteriile ce stimulează cre-
ativitatea elevilor în cadrul acestor ore. 

Sunt numeroase metode și procedee 
care pot fi  utilizate pentru stimularea  
creativităţii, selecţia lor însă are nevoie 
de repere clare. În cele ce urmează,voi 
încerca să   prezint cîteva metode de 
dezvoltare a creativităţii   pe care le-am 
folosit  în cadrul orelor de ”Tehnologia 
preparatelor culinare”: brainstorming-
ul, metoda mozaicului, metoda cubului, 
tehnica sinectică, jocul de rol, copacul 
ideilor ș.a..

Brainstorming-ul sau „furtuna de 
idei”, ce provoaca un curs liber și necritic 
de asociaţii de idei, fără a se face  o eva-
luare a produsului (Alex. Oaborn).

Brainstormingul este o metodă care 
ajută la crearea unor idei și concepte 
creative și inovatoare. Pentru un brain-
storming efi cient, inhibiţiile și criticile 
suspendate vor fi  puse de-o parte, astfel 
exprimarea va deveni liberă și partici-
panţii la procesul de brainstorming își 
vor expune ideile și părerile fără teama 
de a fi  respinși sau criticaţi. Un brainstor-
ming durează în jur de zece minute și 
participă în medie 10 elevi sau grupuri 
de minim 10 elevi. Se expune un con-
cept, o idee sau o problemă și fi ecare 

Strategii didactice moderne de stimulare a creativităţii
elevilor în cadrul orelor ”Tehnologia preparatelor culinare”

„Creativitatea este o fl oare atît de delicată, încît elogiul o 

face să înfl orească, în timp ce descurajarea o înăbușă adesea, 

chiar înainte    ca ea să se poată transforma în fl oare.”
(Thomas Carlyle)

își spune părerea despre cele expuse și 
absolut tot ceea ce le trece prin minte, 
inclusiv idei comice sau inaplicabile. 
O variantă a brainstormingului este 
brainwritingul.

O sesiune de brainstorming bine di-
rijată dă fi ecăruia ocazia de a participa la 
dezbateri și se poate dovedi o acţiune 
foarte constructivă.

Metoda mozaicului oferă avantaje-
le în asimilarea cunoștinţelor:

1)  este urmărită capacitatea de sin-
teză, de analiză și argumentare;

2  dezvoltă capacităţile de comuni-
care și de exprimare a propriilor idei;

3)  asigură implicarea și participarea 
tuturor elevilor la lecţie;

4) dezvoltă abilităţi de cooperare în 
cadrul grupului de elevi;

5) dezvoltă interesul pentru învăţare.
Consider că, în învăţămînt,pentru 

un succes al lecţiei se cere problema 
strategiilor ce desfășoară   creativitatea, 
pentru a face mai dinamice și utile ac-
tivităţile de predare  și  evaluare. Avînd 
în vedere faptul că, predarea centrată 
pe elev se afl ă în directă relaţionare cu 
creativitatea și reprezintă o prioritate 
absolută pentru înfăptuirea reformei în 
învăţămînt, avînd ca scop formarea con-
tinuă a cadrelor didactice în demersul 
de implementare a unui învăţămînt mo-
dern și efi cient, iar ca obiective: 

1)  promovarea unor metode moder-
ne în procesul de învăţămînt centrate pe 
elev și motivarea lor pentru  învăţare; 

2)  argumentarea efi cienţei metode-
lor tradiţionale prin adaptarea 

Lor la cerinţele educaţiei europene; 
3)  promovarea strategiilor privind 

asigurarea educaţiei de calitate; 
4)  conștientizarea importanţei tutu-

ror disciplinelor de învăţămînt în dezvol-
tarea personalităţii elevului.

Lecţiile la disciplina “ Tehnologia pre-
paratelor cuilinare” oferă reale posibili-
tăţi de organizare și desfășurare a unor 
multiple activităţi menite a dezvolta ca-
pacitatea de creaţie a elevului-viitorului  
tehnician-tehnolog. Dintre acestea pot 
fi  accentuate: corectitudinea selectării 
materiei prime pentru obţinerea unui 
preparat  culinar savuros, improvizarea 
unor ingrediente, alcătuirea algoritmu-
lui de preparare în baza fi șelor tehnolo-

gice, prezentare spectacu-
loasă a preparatului fi nit.

În activităţile de clasă 
și la lecţiile practice, utili-
zez strategii de dezvoltare  
a creativităţii în diferite 
ipostaze.

De asemenea, aș vrea 
să remarc că rezultatele 
îmbucurătoare, sunt graţie 
bunei colaborări cu pro-
fesorii catedrei “Comerţ, 
Merceologie, Tehnologie” 
dirijată de șefa de catedră, 
doamna Maria Bulgac, un 
specialist de performanţă 
în domeniul atît pedago-
giei cît și al Alimentaţiei 
Publice.E oportună co-
laborarea cu  doamnele 
profesoare de specialitate: 
Olga Tabunșcic și Taisia 
Druţa , care  stagiu de invi-

diat la aseastă catedră, datorită pregătirii 
profesionale și dragostei pentru această 
profesie, au pregătit multe promoţii de 
tehnicieni-tehnologi  în cadrul Colegiu-
lui  Naţional de Comerţ al ASEM.

În colaborare cu profesorii de speci-
alitate căutăm problema, care   merită o 
cercetare pedagogică, ce se referă la ca-
litatea deprinderilor și capacităţilor  care 
se formează, la atmosfera de lucru în ca-
drul colectivului de profesori și elevi, la 
identifi carea unei motivaţii puternice în 
ceia ce privește învăţarea desfășurată în 
această manieră.

În urma desfășurării unei ore de-
monstrative cu subiectul(tema) ”Prepa-
rate și garnituri din legume și ciuperci” 
în  grupa TAP- 102 la disciplina “Tehno-
logia preparatelor culinare”,în cadrul 
modulului psiho-pedagogic din data 
04.04.2013, am aplicat următoarele va-
riabile: pentru dezvoltarea creativităţii 
elevilor am utilizat mai multe tehnici și 
metode active, i-am implicat  pe cît mai 
mulţi elevi în activităţile de învăţare, 
utilizînd munca pe echipe,  precum și 
o abordare transdisciplinară a învăţării. 
Am procedat în acest fel, deoarece con-
sider că învăţarea integrală este benefi -
că, leagă această disciplină de celelalte, 
asigură o viziune globală asupra obiecti-
velor, dar și o maximă coordonare în di-
ferite  etape  ale procesului de  învăţare. 
Asemenea mijloace, strategii didactice 
creeazâ climatul afectiv și intelectual 
pentru activitatea  independentă. Folo-
sindu-le cu tact și măiestrie pedagogi-
că,  modelăm capacităţile intelectuale 
ale elevilor pentru obţinerea profesiei și 
condiţiile adaptării  cu succes la exigen-
ţile vieţii sociale.

În concluzie vreau să-mi expun ide-
ea, că noile strategii didactice moderne 
pot fi  aplicate  în corelaţie cu toate for-
mele de organizare a activităţilor (indi-
vidual, perechi, grup și frontal) ,  elevii 
devenind o continuitate de învăţare, în 
care fi ecare contribuie atît la propria în-
văţare, cît și la procesul de învăţare co-
lectiv. Elevii sunt solicitaţi să apeleze la 
acele surse, care îi ajută să rezolve pro-
blemele și sunt implicaţi în experienţe 
de învăţare complexe, proiecte din viaţa 
reală, prin care își dezvoltă cunoștinţele 
și deprinderile profesionale.

În cadrul lecţiilor  la ”Tehnologia pre-
paratelor culinare” elevii dau dovadă de 
capacitatea de a fi  creativi  și dacă sunt 
susţinuţi și promovaţi vor învăţa să fi e 
independenţi, să aibă încredere în ei 
înșiși,  ce le va  ajuta să-și dezvolte cre-
ativitatea, de a deveni cei mai originali  
tehnicieni-tehnologi și de a dezvolta 
arta culinară în continuare, deoarece în 
lume “Arta Culinară” este acceptată ca și 
celelalte șase arte (muzică, pictură, dans, 
sculptură ș.a.), pentru că are frumuseţe, 
culoare, parfum, are arome, are gust și 
mai mult decît atît este accesibilă și ne-
cesară pentru ca omul să poată trăi săna-
tos și frumos.         

Coralia BABCENCO, 

profesor la disciplina 

”Tehnologia preparatelor 

culinare”,

Colegiul Naţional 

de Comerţ al ASEM
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CELE MAI BUNE CĂRŢI DE AFACERI 
CARE MERITĂ CITITE

Bob Proctor, Michelle Blood: 
„Cartea 4: Despre bani. 
Legea atracției banilor”

Această minunată 
carte este un best-
seller internațional, 
vîndut în jur de 7 mi-
lioane de exempla-
re, probabil pentru 
faptul că unul din-
tre autori este cel 
supranumit‚ „guru’’ 
dezvoltarii perso-
nale sau  ‘’omul care 
te schimbă în 6 mi-
nute’’: Bob Proctor, 
personalitate cu faimă mondială. 

Când pronunți numele său, cunoscătorii îți spun 
din prima, cel din spatele fi lmului The Secret, cel care 
a dezvoltat o generație întreagă de antreprenori, cel 
care datorită unei cărți citite la 26 de ani și a unui 
mentor deosebit și-a schimbat viața radical ajun-
gând să facă milioane de dolari pe an. Cu o activitate 
de peste 40 de ani în domeniul artei motivaționale, 
vine cu această carte pentru a încuraja mai departe, 
au scris-o împreună cu Michelle Blood sub infl uența 
muzicii pe care o compun ambii din 1992. Autorii ne 
aduc la o stare în care subconștiința ne șoptește că 
nu este nimic imposibil – o etapă foarte bună dacă 
dorim să schimbăm ceva. 

În această carte veți găsi răspunsuri despre cum 
conștiința ne înfl uențează veniturile, cum să ne „pro-
gramăm” pentru avere, unde putem să găsim multi-
tudinea de izvoare ale venitului, ce trebuie de făcut 
pentru a uita de insufi ciența de bani, cum să ne atâr-
năm corect față de bani cînd ei vor fi  foarte mulți. 

Pare imposibil? Citiți cartea, să vedem care sunt 
concluziile după aceasta.

Cineva ar spune că este obosit de cărți 
insiraționale, în acest caz aș afi rma sigur, că aceas-
tă persoană este cea mai bogată din lume, cea mai 
fericită pe toată planurile, datorită faptului că nu 
gîndește limpede, probabil s-ar părea o declarație 
dură, dar e așa, noi întotdeauna avem unde crește, 
avem ce învăța, avem direcții de perfecționat și este 
aberant să stăm pe loc. 

Cristina RUSSU

Cafenea improvizată la CNC
„Simularea activității proceselor tehnologice dintr-o unitate de 

alimentație publică” a fost tema activității practice la care a  parti-
cipat grupa TAP – 101 de la Colegiul Național de Comerț al ASEM. 
Acest proiect didactic s-a desfășurat la data de 18 aprilie și a fost 
organizat de către  Svetlana Nicolai și   Taisia Druța.

Scopul activității a fost analizarea detailată a tuturor proceselor teh-
nologice și formarea deprinderilor practice a elevilor simulând o situație 
de producere din viață și activitatea comercială a unei întreprinderi apli-
când cunoștințele teoretice în practică.

„În zadar orice efort, în bucătărie sau în viață, dacă nu pui dragoste în 
ceea ce faci !” cu aceste cuvinte s-a dat start deschiderii ofi ciale a cafene-
lei improvizate „Guguță”. În decursul activității elevii au avut de parcurs 
următoarele sarcini: să determine domeniul de activitate, să identifi ce 
structura organizatorică a întreprinderii, amenajarea interioară, struc-
turarea ofertei, aprovizionarea cu materii prime, păstrarea acestora în 
condiții optime, determinarea prețurilor,  pregătirea preparatelor și ser-
virea consumatorilor.

La această manifestare cei prezenți au putut vedea o cafenea deco-
rată în stil tradițional moldovenesc cu un personal de o înaltă califi care și 
bine organizat, precum și  un meniu  bine întocmit. Elevii participanți au 
dat dovadă de cunoștințe și profesionalism, fi ecare dintre ei ocupând un 

post în cadrul cafenelei. Vizitatorii au putut servi din bucate  tradiționale 
ca: tortul Guguță (specialitatea casei), sarmale moldovenești și colțunași 
cu cartofi , produse de cofetărie și patiserie în asortiment, băuturi răcori-
toare, ceai, cafea. Prețul acestora fi ind unul rezonabil dar totodată și real 
adaptat la condițiile de piață.  Organizatorii ne-au mărturisit că ideia de 
a„ înfi ința” o cafenea în stil moldovenesc a pornit inspirându-se de la 
fosta cafenea Guguță de pe bulevardul Ștefan cel Mare.

Activitatea a decurs productiv, foarte activ și s-au atins obiectivele și 
așteptările propuse. Elevii   participanţi au fost destul de receptivi, chiar 
interesaţi de a-și arăta aptitudinile și cunoștinţele acumulate ca la fi nal 
fi ecare sa fi e  notat după merit, nota fi ind motivată.

 Zinaida LUPAȘCU

ACTIVITATEA ASEM

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

După două luni de la demararea 
concursului, opt echipe au ajuns în fi -
nală și fi ecare s-a luptat să demonstre-
ze că anume proiectul lor este cel mai 
bun, iar lupta nu a fost doar pentru titlu 
ci și pentru cei 800 de dolari promiși de 
sponsorul general, compania Student 
Adventure.

Echipele s-au evidențiat prin pre-
zentări bine puse la punct, care au 
cuprins rezultatele de bază ale cerce-
tării, concluzii și recomandări elabo-
rate în baza studiului și desigur prin 
originalitatea numelui: Swat Group, Zo-
ombies, Ask 4 You, LTI, Betwixt-Grup, 
QR, iSmart, A2O. Munca acestora a 
fost apreciată de juriul, în următoa-
rea componență: Nicolae Patlati re-
prezentant Student Adventure, Igor 
Melnic și Vitalie Rapcea - Asociația 
Națională de Marketing, Oxana Sa-
vciuc și Zgherea Georgetta - Catedra de 
Marketing ASEM.

După cîteva ore de expuneri, între-
bări, răspunsuri și bună dispoziție, a fost 
anunțată decizia fi nală, astfel banii au 
mers la:

Târgul s-a adresat  studenților din 
anii terminali și absolvenților ASEM, 
scopul acţiunii a fost de a-i informa pe 
tineri despre ofertele de muncă ale an-
gajatorilor, de a le oferi posibilitatea să-
și prezinte CV-urile și  să-și găsească un 
job, întâlnindu-se direct cu angajatorii. 
La rândul lor companiile prezente au 
avut ocazia să găsească un personal tâ-
năr, dinamic și efi cient, calități pe care le 
întrunesc studenții academiei. S-au pre-
zentat companiile: ProCredit Bank, Ce-
dacri, Orbico,  Meldava Capital, Linella și 
o companie IT sponsorizată de Incuba-
torul de Afaceri ASEM.    Reprezentanții 
acestora  au venit la târg cu afi șe, pano-
uri informaționale, broșuri și și-au pre-
zentat cu lux de amănunte companiile:

„La ProCredit Bank, pentru toți tine-
rii absolvenți ai universităților, sau cei 
care au deja experiență în muncă, noi 
avem un program „Young Bankers”. Este 

unica posibilitate de a deveni angajat 
al băncii. Atunci când persoana devine 
parte a programului nostru, primește o 
bursă de la două mii lei. După absolvi-
rea acestui program, se discută indivi-
dual cu persoana angajată în privința 
salariului, însă vreau să menționez că e 
un proces transparent și angajatul știe 
din start ce salariu va primi. Avem nevo-
ie de persoane care sunt disponibile să 
lucreze atât în fi lialele din Chișinău cât 
și în cele din afara orașului. Căutăm per-
soane care au entuziasm, care sunt dor-
nice să devină parte a  ProCredit Bank 
în Moldova. Mulți studenți s-au arătat 
interesați de ceea ce le propunem și ne-
au asigurat că vor accesa site-ul nostru 
și vor completa ancheta” menționează 
Lilia Pîntea de la departamentul Mar-
keting și PR al băncii.

„Suntem o companie care s-a divi-
zat în două părți: Feedback și SmartAd. 
Feedback-ul se ocupă cu cercetări de 
marketing și SmartAd-ul cu reclama, 
PR și tot ce-i legat de promovarea unei 
companii. Avem nevoie de agenți co-
merciali, web designeri și merchandi-
seri. Căutăm operatori de interviu, ceea 
ce ţine de cercetările de marketing. 
Experiența în domeniu este aplauda-
bilă dar nu e strict necesară. Cu privire 
la salariu, angajatul este remunerat în 
dependență de sfera în care activează. 
Avem deja  în jur de 20 de cereri depuse 
de studenți către noi.” - ne-a spus An-
drei Donea, departamentul Publicitate 
al companiei. 

Deși companiile s-au zgârcit să 
ne ofere detalii despre salariile care le 
propun tinerilor specialiști, am încercat 
să afl ăm de la studenți ce salariu și ce 
așteptări în plan carieristic au: 

„ Este salutabil fatul că s-a organizat 
un târg al locurilor de muncă la noi la  
ASEM, dar adevărul e că nu toți studenții 

pot benefi cia de aceste job-uri, pentru 
că sunt full time. Personal îmi doresc un 
job cu program fl exibil și cu un salariu 
normal. Am completat ancheta pentru 
postul de operator și agent de vânzări. 
Mi s-a spus că salariu este confi dențial 
și este discutat la interviu, eu cred că e 
bine”, spune Elena, studentă la Contabi-
litate.

„ Aș fi  dorit să fi  fost prezente mai 
multe companii, dar pentru început e 
bine și atât. Mi-a plăcut că unele com-
panii oferă un job cu orar fi x. Mi s-a 
părut interesantă oferta de la ProCredit 
Bank, doar că ei oferă posibilitate doar 
studenților din anii terminali sau celor 
care au absolvit deja. În general toate 
job-urile propuse sunt bune. Un sala-
riu decent cred că ar trebui să fi e de la 
patru mii de lei”, opinează Iulia, de la 
facultatea de Business și Administrarea 
Afacerilor.

„Din ofertele care ni s-au propus as-
tăzi la târg, aș dori o experiență în mar-
keting, propusă de Feedback, dar mi 
s-a părut tentantă și oferta companiei 
Meldava, de sales-manager care oferă 
training-uri, poți să și crești în carieră la 
ei. Salariul e în dependență de volumul 
de vânzări, minim fi ind de 999 lei și deci 
angajatul decide cât dorește să câștige”, 
spune Mihaela, de la  BAA.

„ Ar fi  bine ca în fi ecare an să fi e or-
ganizat un astfel de târg la ASEM, un be-
nefi ciu major pentru tinerii care doresc 
să-și încerce abilitățile profesionale. Eu 
una am completat ancheta de operator 
la compania Meldava și pentru început 
cred că m-aș mulțumi cu un salariu de 
2500 lei”, recunoaște Alexandra de la 
Finanțe.

La rândul ei, Inga Șendrea, Președinta 
Consiliului Sindical al Studenților și Mas-
teranzilor ASEM mărturisește: „Inițial am 
organizat acest târg  pentru studenții din 
anul III, dar a fost binevenit și util pentru 
toți studenții care au participat și care 
au putut afl a despre ofertele existente 
pe piaţa muncii. Și angajatorii, interesaţi 
să-și completeze funcţiile vacante cu ti-
neri specialiști de la academie, au „testat 
terenul”. Au fost invitate 20 de compa-
nii, în fi nal însă am ajuns doar cu șase. 
Așteptăm ca măcar 40 de persoane să fi e 
angajate. Vreau să menționez că munca 
depusă la organizarea acestei activități 
nu a fost apreciată de toți, aici mă refer la 
șefi i de grupă ai tuturor facultăților care 
nu au considerat necesar să-și informe-
ze colegii despre târg și studenții nu au 
fost receptivi. Așteptările noastre au fost 
mult mai mari”.

Conform unui sondaj efectuat de 
către Sindicatul  studențesc al ASEM, 
1200 de persoane au participat la târgul 
de job-uri de la ASEM.

Zinaida LUPAȘCU

Desemnarea celui mai bun 
proiect de marketing...

Echipa  Zoombies - 400 de dolari 
(locul I);

Echipa A2O - 300  de dolari (locul II);
Echipa Ask4you - 200 de dolari (lo-

cul III).
Apropo, nu e o greșeală matema-

tică, într-adevăr în sumă avem 900 
de dolari, aici s-a ascuns surpriza fără 
de care nu se poate la astfel de eve-
nimente, deci mare a fost mirarea pu-
blicului, dar mai ales a fi naliștilor când 
fondul de premiere a fost mărit cu 100 
de dolari!

Impunător de stimulativ nu numai 
prin tipul de premiere, dar prin meto-
da de lucru și atitudinea deosebită din 
partea organizatorilor, concursul a dat 
culoare vieței de student, i-a pus la mun-
că pe participanți și le-a dat de gîndit ce-
lor care au pierdut oportunitatea, drept 
urmare impactul este impunător. A fost 
o atmosferă plină de energie pozitivă, 
astfel de concursuri, bine structurate, 
se merită de repetat. 

Cristina RUSSU

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

ile din țară, care au propus peste 65 de oferte de muncă în domeniul econo-
mic studenților de la ASEM. S-a întâmplat în cadrul unui târg al locurilor de 
muncă organizat la 4 aprilie, la inițiativa Incubatorului de Afaceri al ASEM în 
parteneriat cu Consiliul Sindical Studențesc.
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Ion SÎRBU, 
dr. hab., profesor 
universitar, catedra 
„Management” ASEM, 
la 75 de ani

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.

16 APRILIE
Bușmachiu Eugenia, conferenţiar univ., Catedra “Finanţe și Asigurări”
Teacă Aliona, șef serviciu, “Resurse Umane”
Cebotari Margareta, profesor de istorie, Catedra “Știinţe Umanistice”, CNC
Lupu Lilia, profesor de Matematică, Catedra “Știinţelor Exacte”, CNC

17 APRILIE
Bostan Galina, conferenţiar univ., Catedra “Drept Privat”
Botezatu Alexandra, colaborator ASEM 
Roșca Dumitru, șef serviciu, “Paza ASEM”

18 APRILIE

Ananiev Nicolai, colaborator ASEM 
Botezatu Ninel, asistent univ., Catedra “Investiţii și Pieţe de Capital”
Florea Nina, colaborator ASEM 
Toma Zinaida, colaborator ASEM 

19 APRILIE
Dulea Nicolae, colaborator ASEM 
Guriţa Alexei, lector sup. univ., Catedra “Militară”
Tuhari Ecaterina, lector sup. univ., Catedra “Teorii și Politici Economice”
Ţurcan Natalia, conferenţiar univ., Catedra “Turism și Servicii Hoteliere”

20 APRILIE
Pîslaru Elena, economist, Serviciul “Planifi care Economică și Finanţe”

21 APRILIE
Postolachi Gheorghe, lector sup. univ., Catedra “Drept Privat”
Tolpinschi Valentina, conferenţiar univ., Catedra “Statistică și Previziune Eco-
nomică”
Zaharia Natalia, pictor
Zlati Tatiana, colaborator ASEM 

22 APRILIE
Bîrcă Aliona, conferenţiar univ., Catedra “Contabilitate”
Roșca Diana, lector sup. univ., Catedra “Turism și Servicii Hoteliere”
Sclifos Constantin, inginer progr. coord., Laboratorul “Multimedia”

23 APRILIE
Ghedrovici Olesea, lector sup. univ., Catedra “Contabilitate”
Zaharia Alexandra, colaborator ASEM 

24 APRILIE
Bucos Tatiana, lector sup. univ., Catedra “Teorii și Politici Economice”
Crigan Tamara, colaborator ASEM 

25 APRILIE
Levinte Tatiana, laborant superior, Catedra “Merceologie și Comerţ”
Varaxa Tamara, tehnician 

26 APRILIE
Moldovan Ecaterina, asistent univ., Catedra “Drept Privat”

27 APRILIE
Bordeniuc Eugenia, colaborator ASEM 
Bratu Valeriu, inginer elec. 
Saharnean Liliana, lector sup. univ., Catedra “Marketing și Logistică”
Sîrbu Ion, profesor univ., Catedra “Management”

28 APRILIE
Arvat Inga, laborant superior, Catedra “Management Social”
Frinea Cristina, asistent univ., Catedra “Drept Public”
Sainsus Valentina, colaborator ASEM 

29 APRILIE
Berghe Nadejda, lector sup. univ., Catedra “Finanţe și Asigurări”
Boico Tatiana, colaborator ASEM 
Guzun Agafi a, colaborator ASEM 
Harea Ruslan, conferenţiar univ., Catedra “Contabilitate”
Livandovschi Roman, conferenţiar univ., Catedra “Turism și Servicii Hoteliere”
Sîrghii Viorel, lector univ., Catedra “Drept Public”

30 APRILIE
Gherold Silvia, inginer progr. coord.
Sajin Ada, lector sup. univ., Catedra “Cibernetică și Informatică Economică”
Salcuţan Aliona, profesor de drept, Catedra “Finanţe și contabilitate”
Șoimaru Vasile, conferenţiar univ., Catedra “Management Social”
Barbăneagră Olga, profesor de economie, Catedra “Economie, turism, servicii”, 
CNC

Născut în anul 1938, 27 aprilie în comuna Taraclia, raionul Că-
ușeni. Specialist în domeniul economiei și managementului.

Angajat la ASEM din anul 1998. A absolvit Institutul Agricol 
din Chișinău în anul 1961, doctorantura Institutului de cercetări 
Economice din Moscova în anii 1966-1969. Doctor în economie 
(1969), conferenţiar universitar (1978). Pe parcursul anilor 1970-
1974 șef secţie la Institutul de cercetări Economice a Academiei 
de Știinţe din Moldova. Din 1974 până 1993 conferenţiar la cate-
dra „Economie și management” a Institutului Politehnic din Mol-
dova. În anul 1992 a  susţinut teza de doctor habilitat și în 1993 a 
fost confi rmat în gradul știinţifi c de doctor habilitat în economie 
de Comisia Superioară de Atestare din Moscova.

În perioada anilor 1993-1998 a ocupat postul de profesor 
universitar la catedra Economie și Management la Universitatea 
Tehnică din Moldova. În anul 1998 a trecut concursul la catedra 
„Management” ASEM în calitate de profesor universitar, unde ac-
tivează până în prezent.

Participă activ la pregătirea cadrelor didactice de califi care 
înaltă – 17 doctori în știinţe economice inclusiv doi doctori ha-
bilitaţi, a publicat 5 monografi i știinţifi ce și 8 manuale, note de 
curs și alte materiale didactice pentru specialitatea economie și 
management, o serie de articole știinţifi ce – în total 210 lucrări 
știinţifi ce cu un volum de 250 c.a. De rând cu aceasta a activat în 
cadrul simpozioanelor știinţifi ce din R.Moldova, Galaţi, Craiova, 
Sibiu, Târgoviște, București, Pitești, Moscova.

Primul meci. ASEM s-a impus 
în primul meci din finala campi-
onatului cu Femina, scor 81-72 și 
a luat o obţiune serioasă să câști-
ge iarăși titlul naţional. În primul 
meci al finalei, găzduit de campi-
oana în exerciţiu, ASEM a câștigat 
numai una din cele 4 reprize, însă 
asta a fost suficient ca “economis-
tele” să fie declarate învingătoare 
la finalul partidei. Deși au domi-
nat ostilităţile din teren, fetele de 
la Femina au avut o a 3-a repriză 
dezastruoasă, fapt de care au pro-
fitat adversarele.

Al doilea meci. Femina și ASEM 
au oferit un adevărat spectacol în 
meciul al doilea din fi nală, scor 64-
63. Victoria pentru “pumele violete” 
a fost adusă în ultimile secunde. 
Partida a început perfect pentru 
ASEM, care a reușit să introducă coș 
după coș, în timp ce Femina repeta 
greșelile din primul meci. Spectato-

rii, entuziasmaţi de prestaţia favori-
telor lor, se vedeau deja cu a doua 
victorie în buzunar. Cu ceva mai 
mult de un minut ASEM avea avans 
de 4 puncte dar fetele de la Femina 
au revenit formidabil pe fi nal prin 
Schiţco și Socolova, prima aducând 
și punctul victoriei din aruncare li-
beră. Scor fi nal: ASEM - Femina 63-
64, iar scorul la general în marea 
fi nală a devinit 1-1. 

Al treilea meci. Femina era la un 
pas de a cuceri al doilea titlu conse-
cutiv din istoria clubului. Formaţia 
din capitală a trecut în cel de-al trei-
lea meci al fi nalei de ASEM cu sco-
rul de 79-60, într-o partidă în care a 
dominat ostilităţile din teren. Echipa 
antrenată de Leonid Șalopa condu-
ce în seria fi nală cu scorul de 2-1.

Al patrulea meci. Luptă aprigă 
în fi nala Campionatului Naţional. 
ASEM a egalat scorul la general, 
după ce a învins Femina în cel de-

ASEM, vicecampioana Moldovei 

la baschet
Echipa feminină a ASEM a cucerit medaliile de argint ale campiona-

tului Republicii Moldova. În fi nala competiţiei ASEM-istele au cedat la 
mare luptă în trei meciuri în faţa formaţiei Femina Chișinău.

al patrulea meci din marea fi nală. 
“Economistele” s-au impus catego-
ric în faţa actualei campioane, Fe-
mina cu scorul de 76-59. “Studen-
tele” au dominat clar încă de la în-
ceputul meciului, iar la pauza mare 
conduceau cu 37-21. Cea mai bună 
jucătoare a partidei a fost Cristina 
Gontari, care a marcat pentru “eco-
nomiste” 28 de puncte. De cealaltă 
parte, Margarita Schiţco și-a trecut 
în cont 23 de puncte.

Al cincilea meci. Femina a de-
venit campioana Moldovei. Echi-
pa pregătită de Leonid Șalopa a 
cucerit al doilea titlu consecutiv, 
după ce a învins în meciul decisiv 
din fi nală, formaţia Academiei de 
Studii Economice din Moldova, 
scor 62-52. “Am depus foarte mult 
efort pentru ca să învingem în me-
ciul decisiv. Suntem foarte fericite 
pentru că până la urmă am câștigat 
campionatul pentru a doua oară”, 
a declarat căpitanul echipei Femi-
na, Diana Socolov. La pauza mare, 
Femina conducea cu 30-26, iar în a 
doua parte a meciului s-a dezlăn-
ţuit și a învins cu scorul 62-52. Cea 
mai bună jucătoare a campionatu-
lui naţional, sezonul 2012-2013, a 
fost desemnată Margarita Schiţco 
de la Femina. “Scorul arată că am 
învins ușor, dar nu este chiar așa. Al 
cincilea meci tot timpul este difi cil, 
dacă îl pierzi, atunci putem spune 
că munca depusă în timpul sezonu-
lui a fost în zadar. Am învins și sun-
tem fericiţi”, a declarat antrenorul 
echipei Femina, Leonid Șalopa. “Nu 
am rezistat moral. Am fost pregătite 
foarte bine fi zic, dar cred că nu am 
avut voinţă destulă pentru a învin-
ge. Acesta a fost motivul principal 
al înfrângerii”, a spus jucătoarea 
ASEM Adriana Paladi.
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Colectivul facultății CSIE exprimă sincere 
condoleanțe familiei, rudelor și prietenilor răposatului 

L. LÂSÂI, 
lector superior al catedrei Tehnologii Informaționale. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Colectivul catedrei Tehnologii Informaționale este 
profund îndurerat de decesul prematur al colegului 

L. LÂSÂI. 

Fie-i țărâna ușoară și Dumnezeu să-l odihnească în 
lumea celor drepți.

ANUNȚ!
Consiliul Sindical al ASEM te încurajează să participi în zilele de 30 aprilie - 1 mai, anul curent, la 

SPARTACHIADA între universități.
Joci football, basket, volei, dame, ridici greutăți sau practici oricare alt sport care nu este menționat mai sus te invităm să mergi 

cu noi să demonstrăm că instituția noastră este cea mai puternică.
Pentru detalii vă puteți apropia în cab. 104, bl. A.

Tel.: 068040645, 068197769 

Profesorul univer-

sitar, doctor Ion Gh. 

Roșca, fostul rector al 

Academiei de Studii 

Economice din Bucu-

rești, a trecut în nefi -

inţă, răpus de o boală 

necruţătoare,  sam-

bătă, cu doar 6 zile 

înainte de a fi  împlinit 

65 de ani. 

“Evenimentul a în-
tristat spiritele oaspe-
ţilor din toată lumea, 

adunaţi să sărbătorească 100 de ani de existenţă a ASE 
București, universitate pe care regretatul  profesor și 
rector a iubit-o și a slujit-o cu dăruire, pasiune și devo-
tament.” – spune Grigore Belostecinic ,  rectorul ASEM, 
menţionând că vestea i-a bulversat pe colegii de la Chi-
șinău. 

“Comunitatea academică de aici se alătură celei de 
la București, și se închină cu pioșenie și deosebit respect 
în fața amintirii Omului, Profesorului și Rectorului Ion 
Gh. Roșca. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”- decla-
ră membrii Senatului ASEM, for care i-a acordat în 2006 
domnului profesor Roșca  primul titlul de Doctor Honoris 
Causa, al ASEM. 

A iubit până în ultima clipă Academia de Studii Eco-
nomice din București. A muncit până în ultimul moment 
pentru pregătirea Centenarului universităţii sale, animat 
de extraordinara forţă a spiritului său, cu puteri înzecite 
de dragoste și devotament. A fost și va rămâne pentru 
toţi cei care l-au cunoscut un exemplu de curaj, de tena-
citate, de omenie.

Probabil că nu întâmplător Dumnezeu a ales ca Omul, 
care și-a dedicat viaţa binelui ASE, să se contopească în 
eternitate cu data de naștere a instituţiei pe care a iubit-o 
și a slujit-o.

Prof. univ. dr. Ion Gh. ROȘCA s-a născut la 12 aprilie 
1949. A absolvit în 1972, ca șef de promoţie, Academia 
de Studii Economice din București,  Facultate de Calcul 
Economic și Cibernetică Economică.

A primit Diploma “Georgescu Roegen”, ASE, pentru 
activitatea de cercetare știinţifi că, în perioada 1999-2004. 
A fost distins cu Premiul Academiei Române în 1987, pen-
tru cartea “Informatica”. A fost autorul a zeci de manuale 
școlare și sute de articole știinţifi ce. A fost rector al Aca-
demiei de Studii Economice in perioada 2004 - 2012. 

În semn de recunoaștere a prestigiului personalităţii 
sale știinţifi ce și manageriale, profesorul universitar doc-
tor Ion Gh. Roșca a fost distins cu titlul de Doctor Honoris 
Causa și al altor universităţi: Universitatea de Vest din Ti-
mișoara (2011), Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșiţa 
(2011), Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
(2011), Universitatea de Economie și Finanţe din Sankt-
Petersburg (2008), Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
(2007). Domnia sa a fost declarat cetăţean de onoare al 
Municipiului Râmnicu Vâlcea și al comunei Osica de Sus, 
judeţul Olt. Liceul Teoretic din comuna Osica de Sus îi 
poartă numele.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

A murit 

Ion Gh. Roșca,
 fostul rector ASE

ANUNȚ

În zilele de 25-26 mai curent, sunteți invitați în par-
cul Dendrarium din mun. Chișinău la un concert de 
caritate.

Scopul acestui concert caritabil este de a acumula 
surse pentru ușurarea vieții bolnavilor de epidermoliză 
(boala - fl uturașului).

Evenimentul este organizat de Asociația nonguver-
namentală „Debra Moldova”.

 Să fi m receptivi la durerea acestor persoane, să le 
oferim și lor posibilitatea să zâmbească.

Costul unui bilet este de 30 lei. Vă puteți apropia în 
cab. 102 , bl. A.

PERSOANĂ DE CONTACT:
Președinte „Debra Moldova”, Eugeniu Brad:
  +373 79192668
  +373 69291843
  +373 22468068

http://www.debra-moldova.md
e-mail: eugenbrad@mail.ru

ASEM  a demonstrează 
pentru a câta oară că 
este cea mai puternică 
instituție, dar de această 
dată în sensul direct al 
cuvîntului.  Campionatul 
de Box al ASEM a avut loc 
în perioada  17-18 aprilie 
și a reunit 14 pugiliști, 
studenți ai ASEM, sportivi 
curajoși care au furat o 
sumedenie de aplauze și 
strigăte de încurajare din 
partea publicului exaltat 
de ceea ce se petrecea.

CEI MAI PUTERNICI ÎN RING: 
CAMPIONATULUI DE BOX AL ASEM

Showul promis de Senatul 
Studențesc cu ceva timp în a fost 
unul pe măsura așteptărilor, s-a pe-
trecut într-un club de noapte din 
capitală, unde pe lângă dueluri fru-
moase, lovituri puternice, luptători 
bine antrenați, spectatorii au avut 
parte de surprize frumoase din par-
tea organizatorilor și desigur din par-
tea sponsorului general, compania 
Acord Travel.

Distracția pe cinste a fost oferită 
de interpretul Yoni, raperul Bax-Di, 
dansatorul Palamari Mircea, care a cu-
cerit poporul romîn la concursul “Ro-
manii au Talent”, dansatoare Cristina 
Mereuţă, grupul de dans de la UCCM 
și Tete-a-Tete. 

Jurizați de arbitri supremi, de 
categorie internațională, boxerii au 
avut o evoluție bună, podiumul a fost 
împărțit în felul următor, pe categorii:

Categoria 60 kg: I. Petuhov 
Boris; II. Samanati Sergiu; III. 
Razdorojnîi Igor.
Categoria 69 kg: I. Bostan Sta-
nislav; II. Covali Mihail; III. Știrnu 
Vitalie.
Categoria 75 kg: I. Antohi De-
nis; II. Terenti Andrei; III. Glib-
ciuc Andrei.
Categoria 81 kg: I.Simonenco 
Vladislav; II. Mînăscurtă Mircea.
Categoria 91 kg: I. Scorobo-
gari Maxim; II. Șmuli Dima.

 Luptele au reușit să ridice adrena-
lina la toți cei prezenți, a fost dispoziție 
bună, fel de dispoziție preferat, proba-
bil, nu de toți, dar pentru numărul de 
persoane prezente acolo la sigur a fost 
un eveniment memorabil, pentru care 
se așteaptă continuare.

Cristina RUSSU
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