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ADMITEREA 2014 la ASEM

D
upă „revoluţia” Ministeru-
lui Educaţiei în procedu-
ra de  BAC și rezultatele 

acesteia și în acest an admi-
terea urma să fi e o provocare, 
inclusiv pentru universităţile 
cu potenţial, care au luptat 
pentru jumătate din numărul 
potențialilor absolvenți de 
liceu.  Chiar și așa, ASEM nu 
a dus lipsă de pretendenţi la 
studii. Benefi că a fost și opţiu-
nea candidaţilor  de a depune 

concomitent dosarele la mai 
multe universităţi, urmând ca 
viitorii studenţi să se deter-
mine timp de două - trei zile 
după anunţarea rezultatelor 
preliminare. Președintele Co-
misiei de Admitere din acest 
an, Vladimir Grosu, a prezen-
tat rezultatele pentru 2014. 
Astfel, din totalul de 3236 de 
cereri depuse pentru  Ciclul I, 
Licență, anul acesta  au fost 
înmatriculați la învățământul 

cu frecvență la zi – 1697 de 
studenți și 731 de studenți la 
învățământul cu frecvență re-
dusă. La Ciclul II, Masterat, au 
fost înmatriculate 908 de per-
soane la cele 46 de programe 
de master, iar Colegiul Naţio-
nal de Comerţ al ASEM a în-
matriculat 380 de elevi. Ast-
fel, în acest an în cadrul Aca-
demiei de Studii Economice 
își vor face studiile la Ciclul 
I, Licență, în jur de 9 mii  de 
studenți, iar la Ciclul II, Mas-
terat – 1847 de persoane. Ca 
și în anii precedenți, cea mai 
râvnită facultate a fost cea 
de Business și Administrarea 
Afacerilor. Urmează în topul 
preferințelor candidaților la 
studii – facultatea Finanțe, 
apoi Contabilitate și Econo-
mie Generală și Drept. Facul-
tatea  Cibernetică, Statistică 
și Informatică Economică, dar 
și cea de Relații Economice 
Internaționale. Competiţia, 
între timp, continuă. 

Printre studenții înmatricu-
lați în acest an este și una 

dintre fetele cu zece pe li-
nie la BAC, Cătălina Puzur. 
Domnișoara a ales facultatea 
de Contabilitate. Cu toate că 
mulţi o recunosc și majori-
tatea profesorilor știu că ea 
este eleva cu patru de zece la 
examenul maturității, Cătălina 
este mult prea modestă pen-
tru reușitele ei. 

Detalii în pag. 2 

ANUNŢ

Academia de Studii Economice a Moldovei 
în parteneriat cu 

Academia Română, Institutul Naţional 
de Cercetări Economice 
„Costin C. Kiriţescu”,  

ORGANIZEAZĂ 
în perioada 26-27 septembrie 2014

CONFERINŢĂ ŞTIINŢIFICĂ 
INTERNAŢIONALĂ, 

care va avea loc în Aula Bl. ”A”, 
cu începere de la ora - 9:00.

Moldova și-a îmbunătăţit poziţia 
în clasamentul global al competitivităţii

Moldova și-a îmbunătățit poziția în clasamentul global al compe-
titivităţii, ridicându-se timp de un an cu 7 trepte și ocupând locul 82 
din 144 de țări. Acestea sunt datele raportului Forumului Economic 
Mondial „The Global Competitiveness Report 2014-2015”), elaborat 
în Republica Moldova de partenerul proiectului, Academia de Studii 
Economice.  Anul trecut, Moldova ocupa locul 89 dintre 148 de țări, 
iar î n anul acesta s-a plasat pe locul 82, între Grecia și Iran.

Cele mai înalte poziții Moldova le ocupă la capitolul tehnologii (locul 51), 
la situația mediului microeconomic (56), efi ciența pieței muncii (82), dezvol-
tarea infrastructurii (83), învățământul superior și traininguri (84). Totodată, 
Moldova se afl ă printre ultimele țări la capitolul „Inovații” (131), „Mărimea 
pieței” (124) și „Instituțiile de stat” (121).

Potrivit studiului, cel mai mare obstacol pentru dezvoltarea aface-
rilor în Moldova este corupția. Printre alți factori problematici au fost 
menționați: instabilitatea politică, reglementarea fi scală, insufi ciența 
forței de muncă califi cate, accesul limitat la fi nanțare, pregătirea insufi ci-
entă a infrastructurii, impozitele, infl ația etc.

Liderii ratingului competitivității sunt: Elveția, Singapore, SUA, Finlan-
da, Germania, Japonia, Hong Kong, Olanda, Marea Britanie, Suedia. Cele 
mai necompetitive din lume se consideră economiile din Yemen, Ciad și 
Guineea.

Cor.: ”CE”

NOUTATE: 
Tinerii din Moldova au posibilitatea 
de a studia la un program 
MBA moldo-american

Tinerii profesioniști, absolvenți ai programelor de licență 
și master din Republica Moldova au ocazia să aplice la cel mai 
inovativ program MBA – propus de către Academia de Studii 
Economice și Universitate Keiser din Florida, SUA. Program 
comun MBA a fost aprobat de către Ministerul Educaţiei din 
Republica Moldova si la moment este unicul de agest gen.

Programul MBA are o durată de 2 ani la fi nele căruia 
studenţii vor primi o diploma MBA din partea Universităţii 
Keiser, SUA și diploma Școlii Masterale de Excelenţă în Eco-
nomie și Business, 
ASEM.

Acest program 
oferă grad profesi-
onal de califi care 
pentru poziţii de 
manageri nivel 
mediu și înalt și 
este dedicat per-
soanelor ce își do-
resc o carieră de 
succes și creștere 
profesională în cadrul în care activează. Cursurile incluse în 
cadrul programului vor fi  predate de profesori acreditaţi din 
SUA și Republica Moldova, exclusiv în limba engleza. Pe lân-
gă biblioteca ASEM, studenţii vor primi suportul de curs din 
SUA si vor avea acces la fondul de carte al bibliotecii Univer-
sităţii Keiser. 

Dacă doriți să aplicați, trebuie să depuneți dosarul (diplo-
ma de licență, buletinul de identitate, certifi catul medical, 4 
fotografi i 3×4, justifi carea cunoașterii limbii engleze – califi -
cativul poate fi  obținut pe parcursul primului an de studiu) 
la Comisia de Admitere pe lingă Școala Masterala al ASEM.

 Sursa: www.moldova.org

RAPORT
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ACTIVITATEA ASEM

O elevă care a luat zece pe linie 
la ultimul BAC 

este studentă la ASEM
Cătălina Puzur este stu-

dentă în anul I, la facultatea 

de Contabilitate, secţiunea 

buget. Cu toate că mulţi o re-

cunosc și majoritatea profe-

sorilor știu că ea este eleva cu 

patru de zece la BAC, Cătălina 

este mult prea modestă pen-

tru reușitele ei.

Perioada admiterii s-a în-
cheiat, universităţile își numără 
bobocii, iar studenţii încep a cu-
noaște ce înseamnă prelegeri, 
seminarii și sesiuni. Cătălina nu 
este o excepţie. La cei 19 ani știe sigur ce vrea să facă în viaţă, iar 
studiile în economie sunt o parte importantă, deși, râvnește spre 
altceva.

“Visul meu din copilărie a fost să devin inginer în constrcuţii 
sau să fac arhitectură, dar realizam ca pentru aceasta am nevoie și 
de studii economice. De aceea, am depus actele la ASEM și anume 
facultatea de contabilitate, care este una mai practică, exact de ce 
am eu nevoie. Știam c-am să fac două facultăţi. Totodată, părinţii 
mei au insistat să fac economie. Mă simt bine aici, îmi plac materi-
ile”, spune Cătălina.

Nu s-a gândit la alte facultăţi, nici universităţi, fi e în ţară, fi e 
peste hotare, a depus actele doar la ASEM, fi ind sigură 100% de 
alegerea sa. 

Cătălina Puzur este una din cele două eleve din Moldova, care 
după rezultatele fi nale, a obţinut 10 la toate examenele de Baca-
laureat. Cătălina este absolventa liceului teoretic „Mihai Eminescu” 
din Chișinău, și a susținut examenele la limba română, limba fran-
ceză, matematică și chimie. 

Ședința lărgită a senatului 
ASEM din 29 august a început cu 
mesajul de felicitare din partea 
rectorului ASEM, Grigore Belos-
tecinic adresat corpului didac-
tic și didactico-auxiliar: „Stimați 
colegi, suntem într-o ședință 
ordinară, prima din acest an de 
studiu. Felicitări  cu ocazia înce-
putului anului academic 2014-
2015! Am început campania 
admiterii 2014 fi ind dispuși să 
facem față oricărei provocări. 
Instituția noastră este pregătită 
pentru noul an de studiu, la fel 
și situația fi nanciară este una sa-
tisfăcătoare”.

Președintele Comisiei de 
admitere din acest an, Vladimir 
Grosu, a prezentat publicului 
rezultatele admiterii 2014. Ast-
fel, din totalul de 3236 de cereri 
depuse la Ciclul I, Licență, anul 
acesta la cele 22 de specialități au 
fost înmatriculați la învățământul 
cu frecvență la zi – 1697 de 
studenți dintre care 392 la bu-
get și 1305 în bază de contract și 
731 de studenți la învățământul 
cu frecvență redusă. La Ciclul II, 
Masterat, au fost înmatriculate 
908 de persoane la cele 46 de 
programe de master, iar la Ciclul 
III, Doctorat – 139 de persoa-
ne.  CNC al ASEM a înmatriculat 
380 de elevi. Astfel, în acest an 
în cadrul Academiei de Studii 
Economice își vor face studiile 
la Ciclul I, Licență, în jur de 9000 
de studenți, iar la Ciclul II, Maste-
rat – 1847 de persoane. În topul 
celor mai solicitate facultăți s-au 
regăsit: Business și Administra-
rea Afacerilor, prezentând 36,4% 
din totalul celor înmatriculați la 
Ciclul I, Licenţă, fi ind urmată de 
facultatea Economie Genera-
lă și Drept – 16,3%. Urmează în 
topul preferințelor candidaților 
la studii facultatea Finanțe cu 
14,1% și Contabilitate cu 13,7%.  
Specialitățile mai puțin solicita-
te de către pretendenții la studii 
au fost: Statistică și previziune 
economică cu 17 locuri neaco-
perite, Informatică aplicată – 12 
locuri, Informatica și Achiziții cu 
9 locuri neacoperite. În acest an 
media superioară de promovare 
a concursului de înmatriculare în 
baza diplomei de bacalaureat a 
fost  9,68 la Contabilitate, 9,57 la 

REI și 9,52 la Finanțe. Media infe-
rioară fi ind de 6,21 la Achiziții. De 
menționat faptul că, o provocare 
rămâne a fi  posibilitatea tinerilor 
de a depune actele în concurs 
pentru studii în România, unde re-
zultatele sunt anunțate mai târziu. 
Respectiv, listele de înmatriculare 
ar putea suferi schimbări.

ACELEAȘI REGULI, 

COMPETIȚIE MAI DURĂ

În acest an, conform regu-
lamentului de admitere al  Mi-
nisterul Educației, regulile în 
procedura de admitere, nu au 
suferit schimbări esențiale. Ast-
fel, candidaţii au avut dreptul 
să participe concomitent la con-
cursul de admitere la mai multe 
specialităţi și domenii de forma-
re profesională, din cadrul ASEM 
și la alte universităţi, dar au avut 
de ales în fi nal o singură speci-
alitate sau universitate. Totoda-
tă, înmatricularea la locurile cu 
fi nanțare bugetară se realizează 
pe un an, astfel la fi nele sesiunii 
de vară studenții vor participa la 
un nou concurs pentru locurile 
cu fi nanțare bugetară. De ase-
menea, ca și în ultimii doi ani, 
cota de participare la concursul 
de admitere 2014 a rămas de 
90% pentru deținătorii diplome-
lor de bacalaureat și 10% pentru 
cei ce dețin diplome de studii 
medii de specialitate. Excepție 
în acest sens s-a făcut în cazul 
candidaţilor din raioanele de est 
ale republicii, celor cu acte de 
absolvire a școlilor medii – 41 
de  locuri bugetare.  Cei care au 
dorit să-și continue studiile la Ci-
clul II, Masterat, și au optat pen-
tru un loc cu fi nanţare bugetară, 
au avut de susținut un examen 
compus din trei probe – proba 
de specialitate, informatica și 
limba străină. Candidații au tre-
buit să-și aleagă unul din cele 46 
de programe de master. Cel mai 
solicitat domeniu a fost Drep-
tul cu 153 de locuri, Finanțe și 
Bănci – 147, Contabilitate – 129 
de locuri, Marketing și Logisti-
că – 101 de locuri  și Business și 
Administrare cu 166 de locuri. 
Potrivit doamnei Angela Casian, 
directoare ȘMEEB, 65 % din per-

Admiterea 2014 - 2015
Rezultatele, a șteptările, precum și pregătirea ASEM pentru noul an de studii în  discuţie 
la Ședinţa Senatului ASEM din 29 august

soanele înmatriculate la Mas-
terat sunt absolvenții Ciclului I, 
Licență, ai ASEM.  De menționat, 
că în baza solicitărilor de către 
pretendenții la Ciclul II, Masterat 
s-a instituit un nou program de 
master: Managementul Proiec-
telor Europene, care se bucură 
de succes. De asemenea, în ca-
drul ședinței senatului, recto-
rul a specifi cat că începând cu 
acest an, o mai mare atenție se 
va acorda studiilor de masterat. 
Angela Casian a menționat în 
context: ”Acest lucru este ne-
cesar prin prisma experienței 
internaționale. Or, scăderea de-
mografi că de la an la an va pre-
supune mai puțini studenți la 
Licență, inclusiv la ASEM, de ace-
ea se pune accentul pe Masterat 
și noi conștientizăm necesitatea 
de a atrage mai multe persoane 
din alte domenii, aici mă refer 
și la cei care deja au o altă ori-
entare profesională decât cea 
economică, prin programe de 
master atractive. Masterul ocu-
pă locul său meritat în instrui-
rea necesară unui angajat. Și în 
urma discuțiilor dintre angaja-
torii autohtoni și administrația 
ASEM s-a ajuns la concluzia că 
nu este sufi cient să deții doar di-
ploma de Licență pentru a fi  an-
gajat, de aceea este necesar de a 
da continuitate Masteratului, în 
vederea unei instruiri complete”.    

DE BIFAT PENTRU 

ADMITERILE 

ULTERIOARE

Ca și în alți ani, comisia de 
admiterea a întâmpinat unele 
difi cultăți în  perioada admiterii, 
printre care: rata scăzută a pro-
movării examenelor de BAC, lo-
curi oferite tradițional de Guver-
nul României, neclarități genera-
le privind admiterea. De aceea, 
comisia de admitere a venit cu 
unele  propuneri întru facilitarea 
organizării și desfășurării admite-

rii. Printre acestea, perfecționarea 
procesului de comunicare cu 
publicul-țintă, concretizarea unor 
sarcini noi pentru colaboratorii 
ASEM. De asemenea, revizuirea 
unor aspecte ale activității comi-
siei de admitere. 

La fi nal, rectorul a mulțumit 
tuturor celor prezenți la ședință 
și le-a urat baftă în continuare: 
„Academia de Studii Economice 
din Moldova oferă nu doar posi-
bilitatea de formare profesională 

conform celor mai înalte stan-
darde, dar și dezvoltarea multi-
laterală, cum ar fi   oportunitatea 
studenţilor de a se implica în di-
verse activităţi extraacademice, 
competiţia pentru un șir de bur-
se, participarea la programe de 
mobilitate academică, activităţi 
în care Academia de Studii Eco-
nomice a progresat esențial în 
ultimii 10 ani.

Zinaida LUPAȘCU
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Anul acesta 2 413 tineri și-au 
ridicat diplomele de absolvire 
a Ciclului I, Licență la ASEM. Cei 
mai mulți dintre tineri au urmat 
una dintre specialitățile oferite 
de Facultatea Business și Admi-
nistrarea Afacerilor, apoi Finanțe, 
Contabilitate, Economie Gene-
rală și Drept, Relații Economice 
Internaționale și Cibernetică, 
Statistică și Informatică Econo-
mică.

Cei mai buni 10 absolvenți 

ai ASEM în premieră, au obținut 
dreptul de a fi  admiși la Ciclul II, 
Masterat, în afara concursului.

În acest an doar 3 dintre 
absolvenții ASEM au absolvit 
cu media 10 pe linie, iar 305 
absolvenți au media peste 9.

Vezi mai jos o galerie foto a 
festivității consacrate înmânării 
diplomelor absolvenților  Ciclu-
lui I, Licență. 

Corina MOROZAN 

Tradițional, tinerii care s-au ma-
nifestat excelent în timpul studiilor 
la Licență, sunt înscriși în Cartea 
de Aur a Absolvenților ASEM. Iată 
cine sunt cei din promoția 2014 a 
absolvenților de onoare a ASEM:

Elena Botnari și Alexandru 

Popovici de la facultatea „Finan-
ţe”; absolventa facultății Faculta-
tea „Economie Generală și Drept”, 
Liubovi Bojii; Ion Popovici și 
Andrei Jizdan de la facultatea 
„Contabilitate”; Ecaterina Bar-

da - facultatea „Relaţii Economice 
Internaţionale”; de la facultatea 
„Cibernetică, Statistică și Informa-
tică Economică”, Lilian Golban. În-
cheie lista  Mihaela Radu,  Eugeniu 

Litvin și  Alexandru Ghedrovici, 
absolvenți ai facultății „Business și 
Administrarea Afacerilor”.

SONDAJ

CEAU SPUS ABSOLVENŢII 
CÂND ȘIAU LUAT DIPLOMELE? 

Sunt deja angajați sau au oferte. Și-ar dori un sala-

riu de cel puțin 4000 de lei la început și, indiferent dacă 

vor continua sau nu studiile, optând pentru  un master, 

majoritatea absolvenților ciclului I, Licență se declară 

mulțumiți în ziua în care și-au luat diplomele. Cel puțin 

așa arată datele unui sondaj realizat de serviciul Relații 

Publice al ASEM  pe 6 iulie curent, ziua în care tinerii și-au 

primit ofi cial diplomele. 

Scopul realizării chestionarului a fost de a vedea opiniile 
absolvenților privind programul de pregătire din instituție și  
satisfacția în raport cu noul statut. 

Astfel, întrebați dacă disciplinele parcurse în cadrul 
programului de studiu din ASEM le-au satisfăcut nevoile/
așteptările, 36 % dintre respondenți au răspuns ”Da, în to-
talitate”, 47 % - au spus că în mare parte, alte 16 % - parțial 
și doar 2 % spun că nu prea.  

Menționăm faptul că datele sondajului relevă necesita-
tea unei atenții mai mari asupra coordonării orelor practice. 
Or, dacă 55 % dintre respondenți se declară total sau în linii 
generale mulțumiți, atunci peste 40% se declară parțial sau 
deloc mulțumiți de faptul cum au petrecut practica. 

Absolvenții speră însă să-și desăvârșească abilitățile în 
cadrul ciclului II, master. Peste  80 la sută dintre respondenți 
intenționau în acel moment să-l urmeze. 

Referitor la partea a doua a sondajului, ce ține de Cari-
eră, situația este una relativ bună. După trei ani de studii, 
44% dintre absolvenții ASEM intervievați spun că sunt deja 
angajați în câmpul muncii (în cazul a peste 80 la sută, locul 
de muncă acceptat e conform  domeniului specialității lor). 
Dintre cei care nu s-au angajat, majoritatea (55%) spun că 
au oferte de angajare. 

SONDAJ:  Rata angajabilită-
ţii absolvenţilor Ciclului 
I, Licenţă, ASEM cu 6 puncte 
procentuale mai mare de-
cât media pe ţară. 

Cei mai mulți dintre cei angajați  spun că punctele for-
te atunci când au fost luați la lucru au fost calitățile perso-
nale și cunoștințele  acumulate. Un rol foarte mic l-au avut 
activitățile extracurriculare din CV(3%), practica (2%). Sunt 
și din cei care au conectat  relațiile la angajare,  ”cum ătris-
mul” (1%). 

I-am mai întrebat pe proaspeții absolvenți ”Ce sala-
riu i-ar motiva să ocupe primul loc de muncă?” Majorita-
tea, cca 42% așteaptă un salariu de 4 – 6 mii lei. 27% din 
respondenți nici nu se gândesc să accepte un salariu mai 
mic de 6000 lei. Sunt de acord să înceapă cu 2 500 – 4000 lei 
cca 22 la sută din respondenți. Pentru 6, 5 % - experiența și 
condițiile ar conta mai mult decât salariul pentru început și 
puțin peste 1 % ar fi  de acord să primească lunar mai puțin 
de 2 500 de lei.  

Așa sau altfel, în ziua în care și-au luat diplomele, 40 la 
sută dintre absolvenți și-au defi nit starea ca fi ind una de 
mulțumire. 22 la sută erau chiar fericiți. Libertate au simțit 
în acea zi alte 20%. Melancolia s-a abătut asupra a 7%. Re-
stul s-au simțit deprimați și dezolați. 

În serie au fost incluse 200 chestionare direcționate 
spre grupul țintă  selectat din rândul celor 2413 absolvenți 
ai ASEM (anul 2014). Dintre aceștia, 178 au completat și pre-
dat chestionarele, iar 154 au fost declarate valide.

Menționăm faptul că potrivit ultimelor  statistici, con-
form agenției IPN rata de angajare a tinerilor după absolvi-
rea primului ciclu universitar în RM  este de 38%.

L.L.

PESTE 2000 DE STUDENŢI 
au absolvit Ciclul I, Licenţă 
la ASEM anul acesta

SONDAJ:  Rata angajabili-
tăţii absolvenţilor Ci-
clului I, Licenţă, ASEM 
cu 6 la sută mai mare de-
cât media pe ţară. 

Pe 11 iulie la Academia de Studii Economice din Moldova a avut 

loc  festivitatea consacrată înmânării diplomelor absolvenților  Ci-

clului I, Licență.

Absolvenţii de onoare, promoţia – 2014
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CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ 

”Evoluția managementului în perioada de tranziție 
în Moldova și Polonia”

La inițiativa părții poloneze, urmare a colaborării în decurs de  zece ani între 

Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea Economică din Cra-

covia, în perioada 8 – 9 septembrie, în incinta ASEM are loc Conferința Științifi că 

Internațională cu genericul ”Evoluția managementului în perioada de tranziție în 

Moldova și Polonia”. Din componența delegației poloneze au făcut parte peste 30 

de cercetători, profesori de la 10 universități din Polonia.

Scopul organizării conferinței este, 
potrivit organizatorilor, de a face schimb 
de opinii, idei și cunoștințe dintre 
universitățile din Polonia și ASEM. 

La deschiderea ofi cială a manifes-
tării a fost prezent rectorul ASEM, aca-
demicianul Grigore Belostecinic, care a 
prezentat oaspeților polonezi sistemul 
învățământului superior din RM și locul 
Academiei de Studii Economice în context, 

ca fi ind una dintre principalele instituții cu 
profi l economic din țară. 

La rândul său, Janusz Teczke, profesor 
de la Universitatea Economică din Craco-
via a mulțumit părții gazde pentru ospi-
talitate și a venit cu un raport detaliat re-
feritor la evoluția în perioada de  tranziție 
a managementului din Polonia. Cu detalii 
revenim în numărul următor.

Cor:”CE”

De la facultatea de Relaţii Economice 
Internaţionale din cadrul ASEM, a ajuns să 
activeze la una din cele mai renumite bănci 
din Franţa. Fostul student ASEM, Dumitru 
Vicol îşi aminteşte cu drag despre studiile în 
Moldova. Spune că anume aici, a fost ambiţi-
onat să aspire la mai mult. Ştie că studiile de 
peste hotare, îi oferă încrederea că pe viitor 
va putea contribui la dezvoltarea Moldovei. 
Acasă se va întoarce, dar nu acum, mai are de 
„furat” meserie.

Majoritatea conversațiilor referitor la studiile 
peste hotare se încep astfel: ”A fost difi cil să aplici 
și să înveți ”acolo”? Răspunsul meu clasic e: Nu, 
m-am trezit mai dimineața decât colegii mei și 
am reușit să absolvesc o școală prestigioasă și să 
încep cariera într-o bancă de renume.

Parcursul meu universitar a fost relativ deni-
velat în termeni de universități. Am avut ocazia să 
cutreier cantinele a 5 universități până să ajung 
la Paris School of Economics, care apropo nu are 
cantină. Departamentul de economie a școlii ab-
solvite este clasat pe locul 7 mondial dupa cer-
cetările academice. Din anul absolvirii, 2012, am 
reusit să-mi încep cariera în strategie și cercetare 
economică la Societe Generale în Paris. După doi 
ani de experiență de muncă am decis să-mi reiau 
studiile la London School of Economics pentru a 
impulsiona și mai tare perspectivele de carieră.

Nu înţelegi materia? C’est pas grave, cau-
tă o carte la bibliotecă

Mulți dintre tinerii basarabeni care își încep 
studiile peste hotare simt o frustrare la unele 
materii față de colegii săi. Deși sistemul nos-
tru de învățământ generează o gamă largă de 
cunoștințe de bază, nu oferă studenților același 

curriculum care se cere peste hotare și crează un 
decalaj între cunoștințele studenților din Moldo-
va și colegii săi. Dacă identifi cați o astfel de pro-
blemă la debutul cursurilor, să știți că nu e grav. 
Mergeți la o bibliotecă, luați o carte și recuperați. 
Moldovenii au reputația de a fi  studenți studioși. 
Eu am avut această experiență cu materii precum 
econometria. Astăzi, ador econometria și o folo-
sesc intens la muncă.

Nu o suna pe mama să-i zici că nu ai luat 
10 (A, 100%, 20 etc.)

Universitățile din occident nu sunt un con-
curs de frumusețe al notelor. În sistemul francez 
de învățământ , dacă ai luat 16 din 20 ești un fel 
de mic geniu. Este important să dăm valoare no-
telor pentru că este o rampă de lansare pentru vi-
itoarea cariera, însă nu e cel mai important factor. 
Bagajul de cunoștințe dobândite e ceea ce te va 
face un om valoros.

Fiţuicile nu sunt prietenele tale cele mai 
bune

În primul an de master, câteva fete coche-
te din spațiul vast și fermecător al CSI-ului, au 
decis să-și încerce norocul. Câțiva colegi (nemți, 
americani și britanici) au observat această acti-
vitate «ilegală» în timpul examenelor și au ra-
portat administrației școlii. Au scăpat doar cu 
o mustrare, însă peste 2 ani a fost un caz mai 
grav. Un student tot din spațiul nostru s-a lă-
udat pe Instagram cu bijuteriile sale de fițuici. 
Colegii au observat și au adus la cunoștință 
administrației, iar studentul a fost nevoit să 
susțină din nou toate examenele. În caz ca nu 
doriți să aveți multe like-uri din partea colegilor 
și unlike-uri din partea școlii, vă recomand să 
nu utiizați fițuicile.

Motivaţia e ceea ce te va face mai bun
Studiile pot deveni o perioadă îndelunga-

tă de stres cu unele escapade prin intermediul 
petrecerilor studențești. Ar fi  o strategie optima-
lă să-ți găsești un personaj sau o istorioara de 
succes care să te motiveze să te trezești în fi ece 
dimineață, să lupți pentru visele tale. În caz de 
consideri că ești un guru în IT, un geniu în bioteh-
nologie, poate nu ar trebui să frecventezi orele ci 
să începi propria afacere. Însă dacă nu faci parte 
din categoria aceasta, succesul va veni doar prin 
multă muncă și motivație. Eu nu sunt nici guru, 
nici geniu...

Fii creativ, folosește-ţi atuurile!
Fiecare dintre noi a frecventat cursuri de 

muzică, pictură, dans sau a făcut sport. Nu 
sedimentați aceste calități, pentru că este un 
atu în fața colegilor voștri. Ei vă vor admira 
pentru aceste calități. Universitățile din occi-
dent oferă atâtea oportunitați de a continua 
hobby-urile. Dacă nu le aveți, atunci la sigur că 
e momentul să experimentați ceva nou. Eu am 
continuat să fac sport și am făcut câteva încer-
cări de a relua vioara.

Citește între timp ce îţi aștepţi kebab-ul 
Tinerii de peste hotare sunt citiți. Toată lu-

mea citește, până și cei mai duri din societate. Ci-
titul devine un gen de activitate ordinară. Ești în 
metro – citești, aștepți în supermarket – citești, 
gătești bucate moldovenești – citești, până și 
când îți aștepți kebab-ul – citești. ”Citesc, deci 
sunt sexy” este un slogan potrivit pentru tinerii 
din occident pentru că într-adevăr unii din ei 
sunt chiar sexy și citesc.

Implică-te în asociaţii
Este ceva obișnuit ca studenții să activeze 

în ONG-uri care militează pentru diferite cauze. 
Aceste experiențe ar putea fi  foarte benefi ce la 
primele interviuri pentru job-uri. Ele demonstrea-
ză că ești dispus să muncești în echipă, știi ce în-
seamnă project management etc.

Nu uita că faci parte din diasporă, ești o 
valoare

Bogăția Moldovei sunt tinerii săi talentați. 
Acei studenți care își fac studiile peste hotare 
sunt o adevărată mina de aur pentru societa-
tea moldovenească. Nu uita să te implici în 
activitățile diasporei prin asociațiile sale. Pro-
movează imaginea țării peste hotare și impli-
că-te în programele, proiectele derulate de că-
tre autoritățile de la Chișinău. Nu putem cere 
Moldovei să devină Elveția dacă nu contribuim 
noi înșine. Împreună, ne putem dezvolta prin 
voluntariat, proiecte știiințifice, activism civic 
etc. Eu sunt co-fondatorul asociației tinerilor 
aflați la studii în Franța ”Jeunes Moldaves”, cu 
ei am demarat mai multe proiecte. În fiecare an 
organizăm seminare de integrare și informare 
pentru nou-veniți și o mulțime de activități de-
dicate studenților. Cu echipe din diaspora am 
oragnizat Gala Studenților Originari din Repu-
blica Moldova, un proiect de stagii, tabăra IT, 

Seminarul de Politici Publice in cadrul Zilelor 
Diasporei pe 28-30 august.

Aplică la internship-uri și job-uri din timp
Probabilitatea să ai un unchi, văr sau cumă-

tru la o multinațională din occident este mică. 
Din acest motiv ar trebui să aplici pentru stagii și 
job-uri cu mult timp înainte. Unele procese de re-
crutare pot lua 6 luni. Interviurile sunt adevărate 
momente care îți testează abilitățile.

Nu-ţi fi e frică, aplică acolo unde te duce 
ambiţia

Gânduri de genul  ”ei niciodată nu mă vor ac-
cepta” ar trebui să dispară. În occident toți suntem 
egali (deși unii sunt puțin mai egali ca alții, însă 
proporția e chiar mică). Nu avem nimic de pierdut 
dacă aplicăm pentru școlile, stagiile sau job-urile 
de vis. În unele circumstanțe, multinaționalele ar 
prefera un străin care cunoaște mai multe limbi 
decât un cetățean local dintr-o școală prestigioa-
să. Oportunități sunt peste tot, trebuie să ai doar 
răbdare și să aplici.

Bună ziua, une assiette de fromage vă 
rog frumos!

Cam așa mă exprim eu când revin la 
Chișinău. Răspunsul clasic din partea chelne-
rului e: ”Poftim”? Este important să descoperim 
cultura, tradițiile și bucatele țării-gazdă. Dacă 
la venirea mea în Franța, nu putem înțelege 
cum ei mănâncă cașcaval cu mucegai, astăzi eu 
caut așa ceva, chiar și acasă. Mămăliga și salata 
”șuba” sunt bune, însă sunt și în occident buca-
te excepționale. Încercați!

Fă-ţi prieteni cât mai mulţi… nu de petre-
cere, dar de carieră

Mulți tineri când ajung în occident au 
senzația de ”Home alone”. E superb să fi i indepen-
dent și să nu suni părinții când vii după miezul 
nopții, însă nu ar trebui de abuzat. Nu uitați că nu 
veți fi  studenți toată viața și într-o zi va trebui să 
începeți cariera. Pentru a găsi echilibrul între pe-
treceri și studii, strategia optimală e să vă găsiți 
prieteni care au aceleași interese ca voi. Odată ce 
gașca de prieteni e formată doar din petrecăreți, 
veți deveni și voi așa. Dacă sunt persoane care se 
distrează și învață bine atunci stați cât mai mult în 
preajma lor. Prieteniile legate în timpul studenției 
vă vor ajuta o viața întreagă.

Dumitru VICOL

GALERIA ABSOLVENȚILOR ASEM

12 SFATURI PENTRU STUDII, 
de la fostul student ASEM, Dumitru Vicol
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Proiectul prevede că bur-
sele private vor fi acordate în 
baza unui contract încheiat 
între student și agentul eco-
nomic care va face investiţia. 
Un bursier nu va putea deţine 
simultan o bursă privată și o 
bursă de stat. La finalizarea 
studiilor pentru care i-a fost 
acordată bursa privată, bursi-
erul va fi obligat să presteze 
servicii în cadrul întreprin-
derii, pe o perioadă de două 
ori mai mare decât perioada 
pentru care a primit bursa. În 
caz contrar, va restitui integral 
valoarea bursei.

Bursierul nu va fi obligat să 
încheie un contract de muncă 
cu agentul economic doar în 
cazul în care condiţiile de an-

gajare nu sunt cel puţin egale 
cu cele oferite de alte persoa-
ne juridice de pe același seg-
ment. În situaţia în care există 
mai mulţi agenţi economici 
care au acordat burse private 
unui singur bursier, va avea 
prioritate la angajare benefi-
ciarul care acordă bursa în ul-
timii ani de studii.

Autorii proiectului susţin că 
numărul tinerilor care fac studii 
superioare este impunătoare, 
dar posibilităţile de a se angaja 
în câmpul muncii sunt limitate 
de o serie de obstacole care 
necesita a fi  diminuate urgent. 
Cota tinerilor absolvenţi anga-
jaţi în primul an după absolvire 
este de numai 38,5%, informea-
ză agenția  IPN. 

Cei doi tineri, care provin din 
Republica Moldova, controlează 
trei magazine în staţiile de metrou 
Piaţa Unirii 1, Piaţa Unirii 2 și Piaţa 
Romană, conform site-ului Bucu-
ria România. În plan este și deschi-
derea unui magazin în staţia de 
metrou Piaţa Universităţii, potrivit 
aceleiași surse. Totodată, pe lângă 
magazinele fi zice, compania deţi-
ne și un magazin online.

„Am redescoperit puterea «Bu-
curia» în vremea studenţiei când 
bagajele noastre și ale celorlalţi 
călători din vestitul tren Prietenia 
care unește Chișinăul de București 
erau pline de bomboane. La înce-
put, dulciurile erau aduse cu titlu 
de cadou, apoi la cerere, pentru că 
fi ecare din cunoscuţii noștri avea 
deja preferinţe clare“, așa începe 
povestea din România a brandului 

  DE LA STAT MAI PUȚIN, DE LA 

AGENȚI ECONOMICI MAI MULT

GALERIA TINERILOR CU AFACERI

Doi tineri se îndreaptă spre afaceri de un  milion de lei 

cu trei chioșcuri de bomboane basarabene Bucuria 
la metroul din Bucureşti

Bomboanele Bucuria, o adevărată „carte de vizită“ a Republi-

cii Moldova, au ajuns și în București în câteva magazine situate 

în staţiile de metrou, fi ind distribuite de fi rma Tuta Prima Invest, 

înfi inţată în a doua parte a anului 2012 de către Victor Tașca, 27 

de ani, și Sergiu Tuhari, 26 de ani, fost rezident la Incubatorul de 

Afaceri al ASEM.

912 absolvenți ai Școlii 

Masterale de Excelență în 

Economie și Business a ASEM 

(ȘMEEB) și-au primit diplomele 

la 4 iulie curent, în cadrul unei 

festivități solemne. 

Festivitatea de înmânare a 
diplomelor de master a demarat 
cu un discurs de felicitare, din 
partea dlui rector al ASEM, Gri-
gore Belostecinic, care le-a adus, 
absolvenților, cuvinte de laudă 
pentru reușitele obținute și că 
Alma Mater se mândrește cu ase-
menea magiștri.

Angela Casian, director ȘMEEB 
a ASEM, a menționat că proaspeții 
magiștri sunt nu doar absolvenți 
de onoare ai ASEM, dar și par-
te a marii familii a ASEM, aceștia 
având posibilitatea să-și continue 
studiile și la ciclul III, doctorat.

Inga Cucer, absolventă a pro-
gramului de master drept fi nanci-
ar-fi scal, a remarcat: ”Sunt absolut 
mulțumită de studiile făcute în ca-
drul ȘMEEB, de calitatea predării 
și, în general, de atmosfera priete-
noasă ce predomină în ASEM, iar 
festivitatea este una deosebită”.

De remarcat că numărul de 
masteranzi ai ȘM a ASEM, în anul 
universitar 2013-2014, a consti-
tuit 2100 persoane, inclusiv: anul 

I – 1045, anul II – 1055 (inclusiv 74 
absolvenți Promoția 2014, iarnă).

Efectiv, au susţinut teza și au 
dobîndit titlul de master în do-
meniile: știinţe economice, știin-
ţe exacte și servicii – 912 absol-
venţi. De asemenea, în perioada 
20-25 ianuarie 2014, a fost orga-
nizată susținerea tezelor de mas-
ter la programele de masterat cu 
durata studiilor 1,5 ani (90 P.C.), 

unde au susținut 72 persoane, 
obținând titlul de master în drept 
și administrarea afacerilor.

Nota medie la Teza de Mas-
ter, pe ASEM, a fost de 9, 38, în 
creștere față de anii de studii 
precedenți, ceea ce denotă o ca-
litate înaltă a tezelor de master.

Alina CODREANU,

Catedra Drept Public

Magiștrii ai ASEM și-au luat diplomele
BURSE PRIVATE 
PENTRU TINERI

Parlamentul a votat în lectură 

fi nală un proiect de lege care in-

stituie noţiunea de burse private 

pentru studenţi. Agenţii econo-

mici vor fi  stimulaţi să investească 

în instruirea tinerilor, pe care îi 

vor angaja ulterior. Bursele priva-

te pot fi  de trei ori mai mari.

Bucuria pe site-ul distribuitorului 
de bomboane. 

În magazinele Bucuria de la 
București se găsesc branduri pre-
cum Clepsidra, Chișinăul de Seară, 
Do Re Mi, Dorinţa, Favorit, Duet, 
Gloria sau Bucuria. Totodată, pe 
lângă bomboane, Tuta Prima In-
vest mai comercializează și na-
politane, jeleuri, biscuiţi, drajeuri, 
caramele sau produse pentru dia-
betici. Conform datelor de pe ma-
gazinul online Bucuria România, 
preţul unei bomboane pornește 
de la 0,10 lei românești pentru o 
bucată și poate ajunge la aproape 
un leu (de exemplu bomboana 
Meteorit care costă 0,91 lei).

Anul trecut, Tuta Prima Invest 
a avut o cifră de afaceri de 547.000 
lei (124.000 de euro) și un profi t 
net de 73.000 de lei. Astfel, cei doi 
tineri din Republica Moldova se 
îndreaptă către primul milion de 
lei din dulciuri.

Zona metroului este aleasă 
în special de producătorii de 
covrigi, magazine alimentare 
sau cosmetice, dar și de haine, 
fiind tranzitată zilnic de sute 
de oameni. Numai în staţia de 
metrou Piaţa Unirii, acolo unde 
distribuitorul Bucuria are două 
magazine, intră zilnic peste 
37.000 de oameni, conform ul-
timelor date.

Bucuria SA, companie cu o 
istorie de 68 de ani, este cea mai 
mare firmă producătoare de pro-
duse de cofetărie din Republica 
Moldova, conform datelor de pe 
site-ul companiei. Pe piaţa dul-
ciurilor, Bucuria concurează cu 
producători locali precum Kan-
dia Dulce (Rom, Laura, Kandia, 
Primola), Heidi Chocolat ( Hei-
di), dar și cu multinaţionale pre-
cum Nestlé (Joe) sau Mondelez ( 
Milka, Poiana).

Sursa: zf.ro 
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JUNIOR ACHIEVEMENT MOLDOVA

Compania școlară BotanEko la Competiţia Europeană 
Compania Anului

Nu în zadar una dintre legi-
le lui Rockefeller este postulatul 
menționat mai sus. Anume acesta 
a fost cel care a stat la baza con-
stituirii și ulterior, a experienței 
obținute de compania școlară Bo-
tanEko, alcătuită din elevii Colegiu-
lui Financiar-Bancar din Chișinău. 

După ce am câștigat etapa 
națională a concursului ”Compa-

nia Școlară a Anului”, desfășurat 
în cadrul Târgului Național al 
Companiilor Școlare, organizat 
de AO Junior Achievement Mol-
dova, a urmat să ne pregătim 
pentru a reprezenta Republica 
Moldova la competiția europea-
nă. Aceasta a avut loc în orașul 
Tallinn din Estonia, la 19-26 iulie 
curent.

Dacă ai bani puțini, începe o afacere. 

Dacă nu ai bani deloc, începe o afacere. Imediat!
John D. Rockefeller

Cu siguranță, am avut parte de 
o experiență pe cât de bogată, pe 
atât de variată: am fost antrenați 
în simularea activității unei com-
panii, începând cu elaborarea unui 
business plan și încheind cu ela-
borări de strategii de marketing, 
producție și vânzări. La fel, am avut 
ocazia de a comunica și a concura 
cu reprezentanții a 37 de state din 
Europa și, nu în ultimul rînd, am 
avut ocazia de a ne familiariza cu 
cultura unui stat nemaipomenit de 
bogat prin frumusețea și istoria sa. 

În decursul unei săptămâni de 
interacțiune cu un mediu diferit 
de ”acasă”, am reușit să schimbăm 
niște perspective generale asupra 
societății și omenirii. Am cunos-

cut și am comunicat cu oameni 
deosebiți, printre care s-au numă-
rat: oameni de afaceri, ambasadori, 
miniștri și alți ofi ciali. 

Agenda foarte încărcată nu 
ne-a permis nici un răgaz pentru 
a lenevi. Am fost implicați în con-
tinuu în diverse activități: de la 
marșuri turistice până la pregătiri 
de concurs, în rezultatul căruia, nu 
ne-am întors cu mâinile goale. Sun-
tem cu adevărat mândri că am pu-
tut face față unor provocări, după 
care am adus în partenonul Repu-
blicii Moldova și niște distincții. 

Toate acestea, au fost însoțite 
în permanență de cultura deosebit 
de dezvoltată a acestui mic popor 
baltic. Aceștia ne-au demonstrat 

fără doar și poate că arta și cultu-
ra, în general, sunt acei factori ce 
determină bunăstarea unui popor, 
fi ind nu indispensabil bazate pe 
bunăstare fi nanciară. 

Reamintim că participarea ce-
lei mai bune companii școlare din 
Republica Moldova a fost posibi-
lă grație proiectului de cooperare 
dintre Junior Achievement Esto-
ni a și Junior Achievement Moldo-
va pentru dezvoltarea educației 
antreprenoriale, finanțat de către 
Ambasada SUA și Ministerul de 
Externe al Estoniei.

Andrei ZAPȘA,

Colegiul Financiar-Bancar, 

Chișinău

ÎNDEMN LA CUNOAȘTERE

Academicianul român, Academicianul român, 

Eugen Simion,  Eugen Simion,  
cu o prelegere la ASEMcu o prelegere la ASEM

Cu ocazia începerii  noului an academic, ASEM a avut ca 

oaspeți deosebiți pe academicianul român Eugen Simion și po-

etul  Horia Zilieru. Domniile sale au vorbit în fața proaspeților 

admiși la Business și Administrarea Afacerilor despre limbă, 

neam și despre valorile naționale. Întâlnirea a avut loc pe 1 sep-

tembrie, de Ziua Cunoștințelor. 

Prezent la eveniment, rectorul 
ASEM, academicianul Grigore Belos-
tecinic a  felicitat studenții din  anul 
I cu ocazia înmatriculării în ASEM, 
asigurând că cei care au ales ASEM 
-ul nu se vor dezamăgi pe parcursul 
anilor de studii și le-a urat să devi-
nă buni specialiști. De asemenea 
rectorul a menționat că ne afl ăm 

într-o perioadă de sărbători pentru 
RM: Ziua Independenței, Ziua Lim-
bii Noastre și Ziua Cunoștințelor, 
îndemnând studenții să-și  iubească 
neamul și limba. Tot aici, rectorul a 
salutat și prezența oaspeților, după 
care a făcut o scurtă trecere în revistă 
a activității profesionale a acestora .    

Academicianul Eugen Simion 

este  profesor universitar, critic, isto-
ric literar, editor și eseist. Este mem-
bru titular al Academiei  Române și 
președinte al acesteia pe parcursul 
a opt ani. Deține funcția de direc-
tor general al Institutului de Istorie 
și Teorie Literară ”Călinescu” din 
București.  Este președinte al Secției 
de Filologie și Literatura a Academi-
ei Române. Eugen Simion a publicat 
o mulțime de lucrări, inclusiv peste 
trei mii de studii și articole în revis-
tele de specialitate. Este membru 
al Uniunii Scriitorilor din România, 
membru de onoare a Academiei de 
Științe a RM, este membru al Aca-
demiei Regale de Științe din Dane-
marca. Este  membru corespondent 
al Academiei de științe Morale și 
Politice din Franța. Eugen Simion 
deține mai multe premii ale Uniunii 
Scriitorilor din România. Celălalt in-
vitat,  Horia Zilieru, este poet și fi lo-
log român, stabilit la Iași. Domnia sa 
e autor a mai multor volume de car-
te și posesor al mai multor distincții 

și premii precum: Premiul Asociației 
Scriitorilor din Iași, Premiul Mihai 
Eminescu al Academiei Române, 
Premiul de Poezie George Bacovia, 
Premiul Fundației România Mare, 
Premiul Internațional de Poezie Ni-
chita Stănescu, etc.

În luarea sa de cuvânt, academi-
cianul Eugen Simion a mulțumit rec-
torului ASEM pentru invitație, după 
care a povestit studenților despre 
istoria miraculoasă și dezvoltarea în 
timp a limbii române. ”Limba româ-
nă este o limbă indo-europeană, din 
grupul italic și din subgrupul oriental 
al limbilor romanice. Printre limbi-
le romanice, româna este a cincea 
după numărul de vorbitori, în urma 
limbii spaniole, portugheze, franceze 
și italiene. Limba română este vorbi-
tă în toată lumea de 28 de milioane 
de persoane, dintre care cca. 24 de 
milioane o au ca limbă maternă”, a 
menționat academicianul. Limba 
română este o limbă bogată și pu-
ternică pentru poezie, dar și pentru 

moraliști, făcând referință la Dimitrie 
Cantemir și Cioran. În timp, litera-
tura și arta românească au oglindit 
specifi cul neamului și identitatea 
lui spirituală, le-au afi rmat în creații 
de valoare și au recunoscut și altora 
dreptul de a se afi rma, a mai spus Eu-
gen Simion. În cadrul acestei discuții, 
academicianul s-a referit și la Co-
munitatea Europeană, menționând 
că RM a fost  pe jumătate acceptată 
și că UE este o soluție pentru toate 
națiunile Europei. La fi nal, a îndru-
mat auditoriul să-și păstreze  limba,  
cultura și valorile naționale. 

La rândul său, poetul Horia Zi-
lieru a vorbit celor prezenți despre 
specifi cul limbii române în care ope-
rele fundamentale pot fi  traduse 
fără să-și piardă din sunet: ”Este o 
limbă care nu se alterează”. A vorbit 
despre Eugen Simion și a citit câteva 
rânduri din creația proprie, pe care 
i le-a dedicat în una din cărțile sale. 

Zinaida LUPAȘCU
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TELECONFERINȚĂ

Societatea Con științei –Societatea Con științei –
                 oportunitate a  viitorului                 oportunitate a  viitorului

Teleconferința a fost deschisă 
de profesorul Radu Mihalcea,pr
of,dr,DHC,copreședinte, profeso-
rii Ion Ivan, Cristian Ciurea de la 
ASE București,Ioan Andone de la 
Universitatea “Al.I.Cuza”din Iași, 
Nicoleta Todoroi, Cluj-Napoca, 
Diana Micus, m.c.ARA, Elena Ne-
chita, m.c. ARA, Bacău. 

“Este necesar de evidenţiat 
evoluţiile cercetărilor în dome-
niul Creării Societăţii Conștiinţei 
de la Simpozioanele din 2009, 
2010, și 2011, primele TELECON-
FERINŢE din 2012 și 2013 și până 
la Cea a III-a TELECONFERINŢĂ de 
anul acesta. La început au par-
ticipat doar cercetătorii ASEM 
și ASE București, mai apoi s-au 
alăturat tinerii din Iași și Bacău, 
la moment și tineri din Boston și 
Krakow.  La conferință a fost invi-
tată și profesoara Ruxandra VIDU, 
Președintele ARA din California. 

La toate întrunirile este prezent  
profesorul, Dr., Dr., DHC Radu MI-
HALCEA din Chicago  în calitatea 
sa de coordonator și consultant 
și în calitate de participant la  
conferinţe în Plen la toate  FOR-
urile internaționale!

Tinerii de azi au înaintat con-
siderabil, evidenţiind algoritmi-
zarea proceselor de crearea a RO-
BO-inteligenţelor Creative, Emo-
ţionale, cu Temperament și acum 
sa evidenţiat și tendinţa de a 
crea ROBO-inteligenţe Senzuale! 
”Sunt mândru de tinerii noștri, au 
o inteligenţă și un spirit creativ 
de o colosală potenţă de cerceta-
re. Vă mulţumesc și sunt convins 
că Tânăra Generaţie de astăzi va 
trăi și activa fructuos în SOCIETA-
TEA CONȘTIINŢEI”, a menționat 
președintele Teleconferinței,  Du-
mitru Todoroi,m.c. ARA.

Noul Președinte al ARA, Ru-

xandra VIDU a participat la toa-
te etapele de evaluare a acestui 
FOR internațional și s-a arătat im-
presionată de calitatea lucrărilor 
prezentate: “Noua conducere a 
Academiei Româno - Americane 
de Arte si Științe (ARA) susţine în-
tru totul eforturile academicieni-
lor noștri din toată lumea în orga-
nizarea diferitelor FOR-uri de am-
ploare. Unul din aceste FOR-uri 
este cea de-a III-a teleconferință 
internaţională a tinerilor cerce-
tători „Crearea Societăţii Conști-
inţei” care a reușit să adune sub 
egida teleconferinței la Chișinău, 
academicieni, personalități și 
studenți din diferite orașe din Ro-
mânia (București, Bacău, Iași, Cluj 
Napoca) și Statele Unite (Davis, 
California si Chicago, Ilinois).

(…) Românii de pretutindeni 
au contribuit și contribuie esen-
ţial la inventarea noilor direcţii 
de cercetare și la dezvoltarea 
știinţelor și artelor. Este sufi ci-
ent de amintit de vestiţii înain-
tași ai neamului Coandă, Palade, 
Enescu, Ionescu, Eliade și mulţi 

alţii, unii fi ind și academicieni ai 
ARA. Direcţia de cercetare în do-
meniul Creării Societăţii Conștiin-
ţei este una prioritară în evolua-
rea Umanităţii. 

“Analizez multă literatură în 
domeniu și cele mai reușite le 
expediez colegilor mei din ASEM. 
Am publicat în comun multe din 
rezultatele cercetărilor. Efortu-
rile mele modeste, sper, ajută la 
evoluția cercetărilor”, a afi rmat  
Radu Mihalcea.

OPINII 

ALE  STUDENȚILOR

“Am acceptat provoca-

rea de cercetare propusă de 

domnul Todoroi. Este pentru 

prima dată când particip la 

o teleconferință. Mi-au plă-

cut cercetările efectuate. Am 

rămas impresionată,  căci 

am afl at o mulțime de lucruri 

noi, și consider că timpul 

consacrat acestui schimb de 

informații a fost productiv și 

interesant.” a spus Catalina 

Gonta, studentă în anul I, BA-

133.

“Datorită acestui eveni-

ment am acumulat un bagaj 

imens de cunoștințe care în 

viitor ne va fi  de folos. Pot să 

spun ca am trăit o experiență 

în domeniul cercetării efectu-

ate. Am văzut cum se face o 

videoconferință adevărată” a 

specifi cat studenta Andriana 

Binzari, , anul I, BA-131.

“În cadrul conferinței am 

avut ocazia să efectuăm un 

schimb de informații cap-

tivante, critici, păreri, idei 

diferite în domeniul infor-

maticii și economiei, dar în 

același timp am avut ocazia 

să creăm un pod al prieteni-

ei între Chișinău, București, 

Iași, Chicago și Los Angeles.” 

a adăugat Olesea Monacov, 

studenta anului I, BA-131.

Cătălina GONȚA

Scopul sondajului a fost stocarea listelor de 
cărți care, peste o săptămână sau două urmau să 
dispară defi nitiv din fl uxul facebook-ului. Sonda-
jul a durat cinci zile și încă mai rămâne deschis. În 
total au participat 160 de respondenți, înglobând 
peste 1500 titluri de carte.

După prelucrarea datelor, în mediul online 
din Moldova, în top-ul celor 10 cărți îndrăgite au 
ajuns următoarele titluri:

1. Gabriel García Márquez, Un veac desingură-
tate

2. Ion Druță, Frunze de dor
3. Mircea Eliade, Maitreyi
4. Nicolae Dabija, Temă pentru acasă
5. Lev Tolstoi, Anna Karenina

6. Liviu Rebreanu, Ion
7. Charlotte Brontë, Jane Eyre
8. Oscar Wilde, Portretul lui Dorian Gray
9. Jane Austen, Mândrie și prejudecată
10. Liviu Rebreanu, Adam și Eva

Varietatea de titluri a fost neașteptat de lar-
gă și extrem de dispersată. O parte cosiderabi-
lă de autori și titluri apar doar o singură dată în 
lista comună. În afară de romanele “Frunze de 
dor” de Ion Druță și “Temă pentru acasă” de Ni-
colae Dabija, pe care le găsim în top, mai întâl-
nim în liste doar încă vreo 15 cărți semnate de 
scriitori basarabeni (dintre cele aproape 1500 
de titluri!)

Provocare la citit:  TOP 10 cele mai citite cărţi de la noi 
Timp de câteva zile, pe facebook a circulat un sondaj anonim 

la care a putut participa oricine, fi e că deja întocmise lista celor 10 

cărți îndrăgite, fi e că urma s-o facă. O provocare care s-a răspân-

dit harnic pe facebook, sursa fi ind #NiceBooksChallenge.

Cea de-a III-a Teleconferință  internațională a tinerilor cercetători 

“Crearea Societății Conștiinței” s-a consumat la ASEM la începutul lunii 

aprilie. Din 2011 este o  tradiție ca în fi ecare an să se descopere tineri  

entuziaști care să  se implice cu eforturile lor la  evoluția cercetărilor.
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ANUNŢANUNŢ

Alătură-te echipei Alătură-te echipei 
Radio ASEM Radio ASEM 

și redactiei ziarului și redactiei ziarului 
”Curierul Economic”!”Curierul Economic”!

Te așteptăm  să faci parte din echipa noastră!Te așteptăm  să faci parte din echipa noastră!

DACĂ AI SPIRIT DE INIŢIATIVĂ, 
EȘTI CREATIV SAU AI COLABORAT 

CU DEPARTAMENTUL MEDIA 
ÎN INSTITUŢIA DE UNDE VII, 

ATUNCI EȘTI BINEVENIT 
Serviciului Marketing 
și Relaţii Publice, ASEM

ÎŢI GARANTĂM UN MEDIU PRIETENOS, 
LIBERTATE DE CREAŢIE ȘI EXPERIENŢĂ VALOROASĂ.

Pentru detalii, Vă invităm în biroul 101, bloc ”A” pentru o discuţie amicală
 sau 

ne poţi trimite CV-ul și o scrisoare de motivare la relatiipublice@ase.md
Data limită: 22 septembrie

CU 

A

în echipa

Academia de Studii Economice din Moldova

ANUNŢĂ CONCURS 

PENTRU OCUPAREA

POSTURILOR VACANTE

Facultatea “Business și Administrarea Afacerilor”

Catedra “Marketing și Logistică”

Conferențiar universitar  ........................................................................... -1

Catedra “Educație Fizică și Sport “

Profesor universitar  .................................................................................... -1

Facultatea “Economie Generală și Drept”

Catedra “Teorie și Politici Economice”

Conferenţiar universitar  ........................................................................... -1

Catedra “Drept Public”

Conferenţiar universitar  ........................................................................... -1
Lector universitar ........................................................................................ -1

Facultatea “Finanţe”

Catedra «Finanţe și Asigurări»

Conferenţiar universitar  ........................................................................... -2
Lector superior universitar  ...................................................................... -2

Catedra «Investiții și Piețe de Capital»

Lector superior universitar  ...................................................................... -1
Lector universitar ........................................................................................ -1

Catedra «Limbi Moderne Aplicate»

Șef catedră 

Lector universitar ........................................................................................ -1

Facultatea “Contabilitate”

Catedra «Contabilitate și Audit”

Profesor universitar  .................................................................................... -1
Conferențiar universitar  ........................................................................... -1
Lector superior universitar  ...................................................................... -1

Facultatea “Relaţii Economice Internaţionale”

Catedra «Relaţii Economice Internaţionale»

Conferenţiar universitar  ........................................................................... -1

Catedra «Gândire Economică, Demografi e și Geoeconomie”

Conferenţiar universitar -2

Facultatea “Cibernetică, Statistică și Informatică Economică”

Catedra «Cibernetică și Informatică Economică”

Șef catedră

Conferențiar universitar  ........................................................................... -1
Lector superior universitar  ...................................................................... -1

Catedra “Tehnologii Informaționale”

Conferențiar universitar  ........................................................................... -1
Lector superior universitar  ...................................................................... -1
          

Termenul de înscriere la concurs   08.09.2014 – 08.10.2014

Se primesc actele cu condiţia cunoașterii 

și predării în limba de stat.

Adresa noastră: 2005, or. Chișinău

str. Bănulescu-Bodoni, 61

Relaţii la tel: 022 402-846

Mihaela practică sportul de performanță, 
în special halterele, timp de doi ani. Totodată  
reprezintă clubul ASEM la proba triatlon forță,  
obținând următoarele titluri de campioană a 
Republicii Moldova la proba împins culcat 
(40kg) și campioană a Republicii Moldova la 
proba genofl exiuni (95kg).

Studenta a mai participat la Campionatul 
Mondial care  a avut loc în Germania în luna 
iunie 2014, la probele: genofl exiuni (95kg);  
impins culcat (45kg); dezdoiri de spate 
(100kg), unde a obţinut 3 medalii de aur. 

În Germania, sportiva noastră a mers fă-
când parte dintr-un lot cu doar 17 sportivi.  
15 dintre ei au cucerit 43 de medalii. La com-
petiţia mondială din Germania selecţionata 
noastră de triatlon forţă a stabilit 3 recorduri. 
A cucerit 29 de medalii de aur, 10 de argint și 
4 de bronz. Moldova a ocupat în clasamentul 
pe echipe locul 4.

De toate pregătirile a fost responsabil an-
trenorul  clubului ASEM, Marian Stan. 

Menționăm că anul acesta Republica Mol-
dova va fi  gazda Campionatului Mondial la 
Triatlon Forță în noiembrie 2014.

Cor.: ”CE”

SPORT

O studentă la CSIE medaliată cu aur 
la Campionatul Mondial

Mihaela Buia, studentă în anul III la  Facultatea 

Cibernetică, Statistică și Informatică 

Economică, ASEM este campioana RM la 

triatlon forţă.


