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Un nou proiect de 
colaborare între  

universităţile din 
ţările bazinului Mării 
Negre: Univer-sea.net 

Ziua ASEM 

Galeria absolvenţilor 

CarpeDiem  

Ziua mondială a 
alimentaţiei 

Sport 

CEI MAI BUNI DINTRE CEI BUNI PROFESORI AU FOST ONORAŢI 
DE ZIUA PEDAGOGULUI

Cu ocazia zilei profesio-
nale, pedagogii ASEM au fost 
premiați, de către conducerea 
instituției. Aceștia s-au ales cu 
câte o diplomă, fl ori, cuvinte de 
laudă și bani.

Printre cei onorați au fost: 
Emilia Antonov, metodist, ca-
tegoria 1 la facultatea “Relaţii 
Economice Internaţionale”; Ma-
rina Băeșu, doctor, conferenţiar 
universitar, catedra “Mangement 

social”, prodecan facultatea “Eco-
nomie Generală și Drept”; Ghe-
nadie Șavga, doctor, conferen-
ţiar universitar, catedra “Mana-
gement”, facultatea “Business și 
Administrarea Afacerilor”; Mihail 
Manoli, doctor, conferenţiar uni-
versitar, catedra “Contabilitate și 
Audit”, facultatea “Contabilitate”; 
Ilie Coandă, doctor, conferenţiar 
universitar, catedra “Tehnologii 
informaţionale”, prodecan facul-
tatea “Cibernetică, Statistică și 

Informatică Economică”; Djulieta 
Rusu, doctor, conferenţiar univer-
sitar, șef catedra “Limbi Moderne 
Aplicate”, facultatea “Finanţe”; 
Olga Barbăneagră, profesoară de 
economie aplicată, Colegiul Naţi-
onal de Comerţ.

 S-au înmânat și trei premii 
din partea Ministerului Educaţiei, 
pentru activitate prodigioasă în 
domeniul învăţământului, con-
tribuţie substanţială la pregătirea 
specialiștilor de înaltă califi care, 

cultură și inteligenţă, spirit ino-
vaţional și creativ. De acestea 
s-au bucurat: Ala Cotelnic, doctor 
habilitat în economie, profesor 
universitar, prim-prorector ASEM, 
pentru activitate didactică; Raisa 
Borcoman, conferenţiar univer-
sitar, doctor, șef Catedra “Comu-
nicare Economică și Didactică” și 
Valentina Paladi, doctor, confe-
renţiar universitar, decan al Facul-
tăţii “Contabilitate”. 

Cor: ”CE”

Desprins parcă din matri-
cea solară, a unui sfârșit de de-
cembrie 1944, și-a deschis ușile 
pentru primii elevi la 30 ianuarie 
1945, botezat la începuturi So-
vietchii Tehnicum Torgovli, rebo-
tezat în Tehnicumul de Comerţ 
Sovietic, azi Colegiul Naţional de 
Comerţ al ASEM este un centru 
de învăţământ modern, care își 
racordează, conștiincios și per-
severent, activitatea exigenţelor 
educaţionale moderne și reali-
tăţii contemporane, colectivul 
căruia transmite dezinteresat, cu 
dăruire, tuturor tinerilor dornici 

de carte, cunoștinţe în domeniul economiei, tehnologiei și al serviciilor.
Din mesajul  directorului Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM, 

Lidia Pleșca, consacrat marelui eveniment.

Detalii în pag. 8-9 

Festival de muzică corală la ChişinăuCNC al ASEM împlinește 70 de ani. 
La mulţi ani, CNC!

„Cu siguranţă Colegiul Naţional 

de Comerţ al ASEM vă este aripa lipsă 

pentru zbor în lumea realizărilor!”

Cea de-a șaptea ediţie a Festivalului-Concurs Internaţi-
onal Coral “A ruginit frunza din vii” a avut loc la Chișinău, în 
perioada 16-19 octombrie.

Spectatorii au avut parte de o prestaţie unică. Meloma-
nii s-au regăsit în piesele corurilor, iar premiile nu s-au lăsat 
așteptate.  

Corul ASEM, “Cantabile” a participat și el la festival sub ba-
gheta dirijoarei Elenei Marian, ea fi ind și organizatoarea eveni-
mentului. 

Festivalul a reunit 18 coruri din România, Ucraina și Republi-
ca Moldova. Între acestea s-au numărat Corul de femei „Oriana” 
din Odesa, Corul de femei „Voskresenie” de la Ivano-Frankovsk, 
Cvintetul vocal „Anatoly” de la Brașov, Corul de tineret „Ihos” de 
la Iași, Corul de copii de la Școala de Muzică „George Enescu” de 
la Bălţi, Corul bulgăresc de femei „Tvardiţa”, raionul Taraclia.

Inaugurarea ofi cială a festivalului a avut loc la Palatul Ferovi-
arilor din capitală. La 18 octombrie, Palatul Republicii a găzduit 
concursul la compartimentul muzică naţională. În data de 19 oc-
tombrie s-a desfășurat concursul la secţiunea muzică sacră. Cea 
de-a doua secţiune a avut loc la mai multe biserici din Chișinău.

Detalii în pag. 14
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NOUTĂŢI

PARTENERIAT

Președintele ţării, Nicolae Timofti, 

a promulgat Codul educației

Parteneri ai proiectului, care 
s-au angajat să sprijine inițiativele 
culturale și educaționale pentru 
crearea unui mediu cultural co-
mun în bazinul Mării Negre, sunt 
Academia de Studii Economi-
ce  și Academia de Administrare 
Publică de pe lângă Președinte, 
Republica Moldova; Universita-
tea Internațională a Mării Negre, 
Georgia, Dusheti; Universitatea 
Andrei Șaguna din Constanța, 
România; Universitatea Aydin și 
Universitatea Karabuk din Turcia. 

Reprezentanții acestor insti-
tuții s-au adunat recent la Univer-
sitatea Aydin din Istanbul, unde 
au semnat acordul de colabo-
rare și au punctat obiectivele și 
acțiunile comune de realizat în 
următorii doi ani, cât prevede să 
dure ze proiectul. 

Potrivit rectorului ASEM,  
Grigore Belostecinic, obiectivul 
general al proiectului este pro-
movarea schimbului de valori 
educative și al experiențelor în-

tre universitățile din țările parte-
nere prin intermediul unui pro-
gram educațional comun și de 
rețea.  Astfel, un număr de 450 
de studenți vor fi  informați, iar 
aproximativ 40 de instituții de 
învățământ  (câte 10 de partea 
fi ecărei țări partenere în acțiune) 
vor fi  invitate să se implice în ca-
litate de parteneri la programul 
educațional comun dezvoltat în 
cadrul proiectului.

Rezultatele, conform tradiții-
lor unor astfel de inițiative, se 
vor materializa în ateliere de lu-
cru programe educative și de 
schimb de studenți, stabilirea 
de parteneriate, precum și cre-
area unei rețele sociale pentru 
studenți și universități, dar și a 
unui Portal pentru diseminarea 
informației. În fi nal va fi  edita-
tă  broșura ”Cartea albă a celor 
mai bune practici în programe 
educaționale comune”.

Cor.: ”CE”

În acest an premiul a fost acor-
dat  cercetătorului Jean Tirole de la 
Universitatea din Toulouse, Fran-
ţa, «pentru analiza puterii pe piaţă 
și a reglementării pieţelor”.

Jean Tirole este unul dintre cei 
mai infl uenţi economiști din lume, 
lucrările sale vizând mai multe do-
menii. Cele mai importante studii 
ale sale explică modul în care trebuie 
înţelese și reglementate industriile în 
care operează doar câteva companii 
puternice.

Analizele lui despre companiile 
cu putere mare pe o anume piaţă 
furnizează o teorie unitară care se 
bazează pe întrebări legate de poli-
ticile de stat, și anume: cum ar trebui 
guvernele să gestioneze fuziunile 
dintre companiile mari și cum ar tre-
bui autorităţile centrale să reglemen-
teze monopolurile.

Înainte de Tirole, cercetătorii și 
autorităţile au căutat principii gene-
rale după care se conduc toate in-
dustriile. Tirole, în schimb, a dovedit 
din punct de vedere teoretic faptul 
că anumite reguli dau rezultate bune 
doar în anumite condiţii.

Cooperarea pentru stabilirea 
unor preţ uri pe o anumită piaţă este, 
de obicei, dăunătoare, dar coope-
rarea pentru acordarea patentelor 
poate avea efecte pozitive pentru 
toţi actorii dintr-o industrie.

În același sens, fuziunea unei 
companii cu furnizorul său poate în-
curaja inovaţia, dar, în același timp, 
poate avea consecinţe negative în 

ceea ce privește competiţia.
Astfel, reglementarea unei in-

dustrii trebuie să fi e atent adaptată 
specifi cului fi ecărei pieţe în parte. 
Tirole a scris mai multe cărţi și ar-
ticole în care a prezentat un cadru 
general ce trebuie urmat pentru a 
implementa astfel de politici adap-
tate. De asemenea, în articolele sale, 
cercetătorul francez a aplicat aceste 
politici în domenii diverse, cum ar fi  
telecomunicaţiile și sectorul bancar.

Urmând aceste îndrumări pre-
zentate de Tirole, guvernele pot să 
încurajeze companiile mari să devină 
mai productive și, în același timp, să 
evite ca acestea să afecteze competi-
torii și clienţii.

Jean Tirole s-a născut în 1953, în 
Troyes, Franţa, iar în 1981 și-a luat 
doctoratul în cadrul Institutului de 
Tehnologie din Massachusetts, Sta-
tele Unite. În prezent, Tirole este 

director al Institutului de Economie 
Industrială în cadrul Universităţii din 
Toulouse.

Este prima oară din 2009 până 
în prezent când premiul Nobel pen-
tru economie se acordă unei singure 
persoane. Anul trecut, distincţia a 
fost acordată profesorilor americani 
Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen 
(Universitatea din Chicago) și Robert 
J. Shiller (Universitatea Yale), pentru 
contribuţii importante la mai buna 
înţelegere a variaţiilor preţurilor ac-
tivelor pe pieţe.

Premiul Nobel pentru economie 
se acordă anual începând din 1968. 
Câștigătorii premiului Nobel sunt re-
compensaţi cu suma de 8 milioane 
coroane suedeze (echivalentul a 1,2 
milioane dolari americani), o me-
dalie din aur și o diplomă, în cadrul 
unei ceremonii care va avea loc la 
Stockholm în 10 decembrie.

UN NOU PROIECT DE COLABORARE ÎNTRE  
UNIVERSITĂȚILE DIN ȚĂRILE BAZINULUI MĂRII NEGRE:

Univer-sea.net

Un grup de cercetători și manageri universitari din Republica Moldova, Georgia, Româ-

nia și Turcia s-au întrunit în miez de octombrie pentru a da continuitate unui proiect de pro-

movare a rețelelor culturale și a schimburilor educaționale în comunitățile din bazinul Mării 

Negre.  Întâlnirea, la care a participat și Grigore Belostecinic, Președinte al Consiliului Rec-

torilor din RM a avut loc la Universitatea Aydin din Istanbul, Turcia și a fi nalizat cu semnarea 

unui acord între părți.

Președintele Republicii Mol-
dova, Nicolae Timofti, a promul-
gat pe 3 octombrie curent, Codul 
educației. Documentul va intra în 
vigoare după 30 de zile de la data 
publicării în Monitorul Ofi cial al Re-
publicii Moldova.

 Documentul elaborat de Mi-
nisterul Educației reprezintă actul 
normativ-legislativ fundamental în 
domeniul învățământului de toa-
te nivelurile, care reglementează 
funcționarea și raporturile juridice 
din sistemul educațional național. 
Codul vine să înlocuiască Legea 
învățământului adoptată în anul 
1995.

 Codului educației are câteva 
obiective de bază: instituirea unui 
sistem efi cient de asigurare, mo-
nitorizare și evaluare a calității în 
educație, asigurarea legăturii cu 
piața muncii, dezvoltarea, sprijini-
rea și motivarea cadrelor didacti-
ce pentru asigurarea educației de 
calitate, promovarea învățării pe 
tot parcursul vieții, reconsiderarea 
sistemului de învățământ din per-

spectiva serviciilor educaționale de 
calitate și cost-efi ciente.

 Codul educației a fost elaborat 
în urma unui amplu proces parti-
cipativ care a inclus benefi ciari ai 
sistemului educațional, experți în 
domeniu, reprezentanți ai mediu-
lui academic și a celui de afaceri, 
reprezentanți ai instituțiilor mass-
media și publicul larg. În total, în 
acest scop au fost desfășurate pes-
te 40 de dezbateri publice.

Sursa: unimedia.info 

Premiul NOBEL pentru ECONOMIE 2014, 

LA PRIMIT UN PROFESOR 
de la Universitatea din Toulouse, Franţa
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TEHNOLOGII COLABORARE

ACTIVITATEA ASEM

Printre marii fericiţi au fost: Emi-
lia Antonov, metodist, categoria 
1 la facultatea “Relaţii Economice 
Internaţionale”; Marina Băeșu, doc-
tor, conferenţiar universitar, cate-
dra “Mangement social”, prodecan 
facultatea “Economie Generală și 
Drept”; Ghenadie Șavga, doctor, 
conferenţiar universitar, catedra 
“Management”, facultatea “Business 
și Administrarea Afacerilor”; Mihail 
Manoli, doctor, conferenţiar univer-
sitar, catedra “Contabilitate și Audit”, 
facultatea “Contabilitate”; Ilie Coan-
dă, doctor, conferenţiar universitar, 
catedra “Tehnologii informaţionale”, 

prodecan facultatea “Cibernetică, 
Statistică și Informatică Economică”; 
Djulieta Rusu, doctor, conferenţiar 
universitar, șef catedra “Limbi Mo-
derne Aplicate”, facultatea “Finanţe”; 
Olga Barbăneagră, profesoară de 
economie aplicată, Colegiul Naţional 
de Comerţ.

Totodată, s-au înmânat trei pre-
mii, pentru profesorii ASEM, din 
partea Ministerului Educaţiei pentru 
activitate prodigioasă în domeniul 
învăţământului, contribuţie sub-
stanţială la pregătirea specialiștilor 
de înaltă califi care, cultură și inteli-
genţă, spirit inovaţional și creativ. 

De Ziua Internaţională a lucrătorului din învăţământ, 
în cadrul ASEM, a plouat cu premii

Ziua Pedagogului nu a trecut fără câteva premii pentru pro-

fesorii Academiei de Studii Economice din Moldova. Cu diplomă, 

fl ori, premii bănești, cuvinte frumoase și de laudă, aceștia au fost 

felicitaţi de rectorul ASEM, Grigore Belostecinic. 

Proiectul Tempus se înscrie în cadrul 
strategiei Ministerului Educației a Re-
publicii Moldova pentru  modernizarea 
Învăţământului Superior prin utilizarea 
tehnologiei informaţionale (e-learning) 
în procesul de învăţare.

Proiectul se realizează prin coope-
rare publică a  nouă universităţi din Re-
publica Moldova, printre care și ASEM, 
în care se instruiesc 85% din numărul 
total de studenţi care învaţă în instituţiile 
universitare din ţară  și șapte universităţi 
din Uniunea Europeană  (Belgia, Spania, 
Franţa, Italia și România), care au o expe-
rienţă bogată  în proiectarea, realizarea și 
dezvoltarea e-learning-ului.

Obiectivul general  al proiectului 
este dezvoltarea de portaluri e-learning 
(componente intranet și internet) care 
să faciliteze accesul la informaţie și su-
port tehnologic de ultimă oră în vederea 
efi cientizării procesului de instruire a 
studenților prin mijloace TIC.

Grupurile ţintă sunt cadrele didac-
tice din nouă universităţi din Moldova 
partenere ale proiectului, care partajea-
ză resursele și competenţele pentru a 
pregăti și a experimenta învăţământul 
online (cel puţin 350 cadre didactice). 
Studenţii nesalariaţi și salariaţi ce dispun 
de resurse pedagogice multimedia și de 
o modalitate nouă de instruire (cel puţin 
6000 studenţi).

“Proiectul Tempus presupune for-
marea unor centre care să coordoneze 
studiile la distanţă și organizarea unei 
platforme de comunicare, Moodle. Servi-
ciile sunt gratis. Platforma Moodle este li-
beră și poate fi  accesată de toţi. Este ace-

lași principiu ca pe reţelele de socializare, 
doar că aici, înveţi ceva…Este un proiect 
care oferă multe posibilităţi studenţilor”, 
spune Nicolae Luca, catedra economie și 
management, UTM, unul dintre iniţiatorii 
proiectului.

În cadrul proiectului, s-au creat pes-
te 150 de formatori în toate ţările par-
tenere. De asemenea, s-au format 1000 
de cadre didactice în Moldova și peste 
20.000 de studenţi implicaţi. Mentorul 
principal al proiectului Tempus este pro-
fesorul francez, de la Institutul superior 
de știinţe agronomice, agro-alimentare și 
horticole din Rennes, Franţa, Jean Barloy. 

După mai multe proiecte inițiate 

în RM și ani de experiență în domeniul 
educației, Jean Barloy face diferența între 
studenții francezi și ai noștri. ”Din câte 
am observat eu, studenţii moldoveni au 
un comportament bun și sunt printre 
primii în topul celor mai buni studenţi. 
Întrebarea inevitabilă este: ce vreţi să fa-
ceţi în continuare? În acest sens, studen-
ţii francezi, în ultimul an, știu ce vor face 
și unde, cu riscul de a eșua, moldovenii… 
nu prea. Ar fi  oportun, în ultimul an de 
studii, să fi e impuși să se gândească unde 
vor să ajungă, încotro s-o apuce, ce le-ar 
plăcea să facă, altfel, mulţi dintre ei, se pi-
erd și e păcat”, mărturisește Barloy.

Jean Barloy: “Uneori, mi 
se pare că profesorii din 
Moldova nu apreciază la 
justa valoare capacităţile 
studenţilor”

“Proiectul este pentru cei care vor 
să înveţe, este o revoluţie în domeniu. 
Este o bibliotecă, iar studentul are acces 
la toată informaţia din toată lumea. Aici, 
ei găsesc o bază de date a companiilor 
cu renume”, constată rectorul UTM, Ion 
Bostan. 

La eveniment, au fost prezenţi și ofi -
ciali ai ministerelor, Loretta Handrabura 
vice-ministra Educaţiei, Vitalie Tarlev, 
vice-ministrul tehnologiilor informaţio-
nale. “Învăţăm stând acasă. Chiar dacă 
Moldova e la faza incipientă la capitolul 
studierii virtuale, s-a făcut multe”, a de-
clarat Loretta Handrabura, vice-ministra 
Educaţiei. Din partea Academiei de Stu-

dii Economice, a fost prezentă prim-pro-
rector ASEM, Ala Cotelnic.

La rândul său, vice-ministrul Tehno-
logiilor informaţionale, Vitalie Tarlev a 
pus accent pe studenţii noștri, buni, dar 
care au nevoie de susţinere. 

“De azi, începe partea practică a pro-
iectului. Era și de așteptat că tot ce ţine 
de online să aibă succes la noi. În ultimii 
doi ani, Moldova este printre primele 20 
de state din lume, cu cea mai mare vite-
ză la net. De asemenea,  suntem pe locul 
17, la capitolul - costuri net. Vrem să sus-
ţinem tinerii specialiști. Pentru noi, este 
important ca ei să înveţe, pentru ca ziua 
de mâine va fi  asigurată de noi. Trebuie 
să susţinem tinerii creativi, ca ei să iniţi-
eze afaceri aici, acasă. Proiectul Tempus 
este o piesă importantă în acest puzzle 
care se numește - Tehnologii Informaţio-
nale din Moldova”. 

Corina MOROZAN

O delegație de la  Universitatea ”Tran-
silvania” din Brașov și Universitatea din Ber-
gen, Norvegia a vizitat ASEM- ul, în special 
Biblioteca Științifi că. În cadrul acestei vizite 
s-a discutat despre rezultatele cooperării în 
cadrul proiectului Moldo – Român - Norve-
gian  „Dezvoltarea noilor servicii informaţio-
nale pentru Învăţământul Economic superior 
din Moldova”, până la etapa actuală. Totoda-
tă, discuția a fost axată și pe descrierea unui 
nou proiect de sporire a gradului de vizibili-
tate a producției științifi ce în ASEM.

 
Din delegație au făcut parte: Ane Landoy 

și Karin Rydving de la Universitatea din Bergen, 
Norvegia; Sabrinye Serap Kurbanoglu din Turcia 
și Angela Repanovici din România.  

De partea ASEM a fost prezent rectorul, 
academicianul Grigore Belostecinic și directoa-
rea Bibliotecii Științifi ce, dr. Silvia Ghinculov.

La această întâlnire părțile au discutat 
despre cooperarea Moldo – Română - Norve-
giană în  dezvoltarea serviciilor informaţionale 
pentru învăţământ și cercetare, dar și despre 
activităţile planifi cate în cadrul proiectului 
care urmează a fi  direcţionate pentru a realiza 
scopurile și obiectivele pentru 2,5 ani. Această 
colaborare presupune trei etape: prima etapă 
va include crearea grupului de lucru și distribu-
irea sarcinilor, vor fi  organizate cursuri pentru 
studierea limbii engleze pentru bibliotecari; la 
etapa a doua va fi  implementat un depozit digi-
tal al colecției ASEM și a treia etapă presupune 
inițierea unui curs, ”Cultura Informaţiei pentru 
toate categoriile de utilizatori”, bazată pe expe-
rienţa Universităţii din Bergen. De asemenea, 
s-a discutat și despre o eventuală colaborare 
în cadrul unui nou proiect ce ar spori gradul 
de vizibilitate a producției științifi ce în ASEM 
și identifi carea noilor misiuni a bibliotecilor în 
contextul informatizării și google- zării. Ideile 
de implementare a acestuia presupun: dezvol-
tarea unui Centru de Scientrometrie, inițierea 
unei bibliotecii verzi, informatizarea serviciilor 
bibliotecii și servicii prestate publicului larg în 
cadrul bibliotecilor din Moldova, dar și impli-

carea bibliotecilor universitare în promovarea 
învățământului economic în școli, licee, colegii.

Mai întâi de toate, rectorul ASEM a salutat 
prezența oaspeților și a confi rmat că actualul 
proiect derulează bine, iar pentru viitor s-a refe-
rit la necesitatea  de a implementa noi  metode 
comune  de promovare a noului proiect.

La rândul ei, Karin Rydving, de la Univer-
sitatea din Bergen, a mulțumit reprezentanței 
ASEM pentru ospitalitate și a menționat că 
delegația din care face parte a revenit  la 
Chișinău pentru a analiza, împreună cu parte-
nerii de aici,  rezultatele colaborării fructuoase 
în cadrul  proiectului„Dezvoltarea noilor ser-
vicii informaţionale pentru Învăţământul Eco-
nomic superior din Moldova”. Karin Rydving a 
mai adăugat că ASEM - ul este cel mai de încre-
dere partener de aici și ca rezultat al colaboră-
rii, ASEM-ul va avea cea mai bună  bibliotecă 
științifi că din țară. 

La fi nalul acestei întrevederi, rectorul 
ASEM, academicianul Grigore Belostecinic a 
oferit din partea ASEM- ului, diplome de grati-
tudine Anei Landoy și Karin Rydving de la Uni-
versitatea din Bergen, Norvegia și Angelei Re-
panovici din România,  pentru participare activă 
în cadrul proiectului „Dezvoltarea noilor servicii 
informaţionale pentru Învăţământul Economic 
superior din Moldova”.  

 Amintim, că proiectul „Dezvoltarea noilor 
servicii informaţionale pentru Învăţământul 
Economic superior din Moldova”, fi nanţat de 
Programul Norvegian de Cooperare cu Eura-
sia în domeniul învăţământului superior este 
realizat în parteneriat cu Academia de Studii 
Economice și Universitatea din Bergen. Proiec-
tul este axat pe inovarea educaţiei în dome-
niul utilizării informaţiilor. Sprijinul din partea 
programului EURASIA prevede organizarea 
cursurilor de studiere a limbii engleze pentru 
bibliotecarii de la ASEM.  În continuare va fi  
studiată experienţa Bibliotecii Universităţii din 
Bergen și implementate cele mai bune practici 
ale acestei instituţii. 

Zinaida LUPAȘCU

De premiu s-au bucurat: Ala Cotel-
nic, doctor habilitat în economie, 
profesor universitar, prim-prorector 
ASEM, pentru activitate didactică; 
Raisa Borcoman, conferenţiar uni-
versitar, doctor, șef Catedra “Comu-
nicare Economică și Didactică” și 
Valentina Paladi, doctor, conferen-

ţiar universitar, decan al Facultăţii 
“Contabilitate”. 

 “Premiul înseamnă foarte mult, 
încă de la fondarea academiei sunt 
în funcţie, sunt cu trup și sufl et de-
dicată meseriei. Aici e viața mea, 
aici este tot, lucru, colectivul și este 
primul premiu de acest gen”, a măr-

turisit Emilia Antonov, una dintre 
premiante.

După multe felicitări reciproce, 
profesorii s-au întors la activitatea 
lor primară, cea de a profesa și a 
promova studiile economice la cel 
mai înalt nivel.

Cor.: ”CE”

Conferinţa despre e-learning şi-a cules roadele
Studiile la distanţă sunt un know how bine 

cunoscut peste hotare, dar mai puţin mediatizat 
în Moldova. Proiectul Tempus vine să soluţioneze 
această problemă. La sfârșitul proiectul s-a vorbit 

despre rezultate, puncte forte și slabe, despre noi 
proiecte, toate în cadrul conferinţei CRUNT – 2014 
“Bunele practice de instruire online”, care s-a des-
fășurat în perioada 24-27 septembrie.

O bibliotecă mai bună datorită  cooperării  
Moldo–Româno–Norvegiene
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 Conferinţa Știinţifi că Internaţională 

”Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii” 
la cea de-a 23-a ediţie

Cu prilejul Zilei ASEM și cea a Economistului din Republica 

Moldova, Academia de Studii Economice în parteneriat cu Aca-

demia Română și Institutul Național de Cercetări Economice a 

organizat  în perioada 26- 27 septembrie, Conferința Științifi că 

Internațională cu genericul: ”Competitivitatea și inovarea în eco-

nomia cunoașterii”.  În cadrul  programului conferinței au fost in-

cluse comunicările participanților de la ASEM și ale celor invitați 

atât de la instituțiile din Moldova, precum și a celor de peste ho-

tare: România, Belarus, Ucraina și Tadjikistan.

La deschiderea ofi cială a 
conferinței  au fost prezenți oaspeți 
de onoare din România precum: 
Valeriu Ioan – Franc, Director ge-
neral adjunct, INCE al Academiei 
Române, D.H.C. al ASEM, prof. univ., 
dr.; Florina Bran, dr., prov. univ., ASE 
București, soția primului rector al 
ASEM, Paul Bran și o delegație de 
profesori de la Universitatea ”Luci-
an Blaga” din Sibiu.

Prima zi a conferinței a început 
cu depunere de fl ori la placa come-
morativă a primului rector al ASEM, 
Paul Bran.

A urmat ședința plenară, în 
cadrul căreia, rectorul ASEM, aca-
demicianul Grigore Belostecinic  a 
felicitat publicul cu prilejul a 23 de 
ani de la fondarea Academiei de 
Studii Economice, menționând: 
”Cu ocazia acestor două sărbători, 
importante pentru instituția noas-
tră, adresez sincere și cordiale feli-
citări, tuturor profesorilor, colabo-
ratorilor ASEM, economiștilor deja 
formaţi, dar și celor care sunt în 
proces de formare. Aceste sărbă-
tori  să fi e o ocazie pentru a enu-
mera succesele sau lucrurile po-
zitive ce s-au reușit, precum și un 
prilej pentru un bilanţ al acţiunilor 
pentru viitor. Studenţilor, maste-
ranzilor și doctoranzilor să con-
știentizeze că viitorul societăţii și 
al economiei ţării depinde, în cea 
mai mare măsură, de ei, cei care 
reprezintă următoarea generaţie 
a oamenilor de afaceri, a funcţio-
narilor publici, care vor determi-
na politica economică a statului”. 
Tot aici, în cadrul ședinței plenare, 

rectorul a vorbit despre rolul și 
importanța competitivității și ino-
vării în economia RM. ”În situația în 
care Republica Moldova mai con-
tinuă să prezinte decalaje mari la 
capitolul competitivitate în raport 
cu majoritatea statelor europe-
ne, problematica competitivității 
economice devine una foarte im-
portantă pentru țara noastră și nu 
numai pentru dobândire precum 
și menținerea de avantaje com-
petitive. În evoluția favorabilă în-
registrată pe parcursul ultimilor 
ani, RM, deocamdată, nu a reușit 
să-și stimuleze semnifi cativ dez-
voltarea unor capacități noi de 
producție, bazate pe investiții și 
tehnologii occidentale, să acumu-
leze proprii competențe de ino-
vare. Mai rămâne a fi  dependentă 
de investițiile străine, pierzând 
astfel foarte mult din atractivita-
tea investițională a țării. Pentru a 
depăși aceste limite este necesară 
reconsiderarea factorilor, compe-
titivitatea pe termen lung, pre-
cum educația, cercetarea, dezvol-
tarea capacităților tehnologice, 
care să asigure concordanța între 
stabilizarea macroeconomică și 
dezvoltarea unei societăți bazate 
pe cunoștințe”, a conchis rectorul.

Cu un cuvânt de salut către cei 
prezenți a venit și dr., prof. univ., 
Valeriu Ioan – Franc. Domnia sa a 
vorbit despre reușitele colaborării 
dintre INCE al Academiei Româ-
ne și ASEM, spunând: ”Sunt zece 
ani de când am venit pentru pri-
ma dată la ASEM. Acum nouă ani, 
cum am promis, am adus la bibli-

LANSAREA CĂRŢII 

”DESPRE VIAȚĂ ȘI ECONOMIE” 
de Constantin Popescu de la ASE București

oteca AȘM, manuscrisele operei 
lui Eminescu”. Oaspetele român a 
prezentat publicului și o comuni-
care pe tema ”Contribuția cerce-
tării academice la parcursul ade-
rării României la UE”. Valeriu Ioan 
– Franc a făcut o scurtă trecere 
în revistă a evenimentelor în care 
cercetarea academică a contribuit 
la parcursul european al Români-
ei: ”După 25 de ani de la primul 
document istoric (schița de trece-
re la economia de piață), ne gân-
dim că acest document a rămas 
doar unul de cercetare și dacă s-ar 
fi  înfăptuit, sunt convins că alta ar 
fi  fost starea economică și socială 
a României. Mai apoi, cercetarea 
științifi că a fost inclusă în preocu-
pările mersului către aderarea UE 
și anume schița pentru pregătirea 
națională spre aderarea României 
la Uniunea Europeană. Punctul ur-
mător la care Academia Română 
și Institutul Național de Cercetări 
Economice au participat, a fost 
strategia de dezvoltare a Români-
ei pentru aderarea la UE. Singura 
strategie în 25 de ani care s-a îm-

plinit în litera și spiritul ei. Pe baza 
acesteia s-au început negocierile 
pentru aderare. Sunt tratate care 
le veți urma și voi și poate că RM 
va negocia aceste dosare mai 
vertical decât am făcut-o noi”, a 
menționat invitatul.

La fi nalul discursului său, dr., 
prof. univ.,Valeriu Ioan – Franc, în nu-
mele Institutului Național de Cerce-
tări Economice ”Costin C. Kirițescu” 
al Academiei Române,  a conferit 
rectorului ASEM, academicianului 
Grigore Belostecinic, în semn de 
recunoaștere a contribuției la dez-
voltarea învățământului superior 
economic și a cercetării științifi ce 
academice, a eforturilor susținute 
pentru promovarea valorilor cul-
turii naționale în spiritul wernerian 
al compatibilizării și consensului 
european și mondial, Medalia ”CEN-
TENAR PIERRE WERNER”. Din partea 
Băncii Naționale Române, Valeriu 
Ioan – Franc a donat Academiei de 
Studii Economice a Moldovei19 vo-
lume ale Dicționarului General al 
Limbii Române.

Mai apoi, în cadrul ședinței 

plenare au mai fost prezentate co-
municările: ”Conexiunea ”Investiții 
– Resurse Umane”: abordare geo-
politică”, raportor, conf. univ., dr., 
ASEM,  Alic Bîrcă, și ”Abordarea 
procesuală în managementul uni-
versitar: particularități și tendințe” 
- conf. univ., dr., ASEM, Sergiu Por-
tărescu.  

Pe parcursul duratei conferinței, 
26 – 27 septembrie, participanții 
au avut de  prezentat rapoarte 
în cadrul a opt secțiuni tematice. 
Acestea sunt: Business și Admi-
nistrare; Economie Fundamentală 
și Aplicată; Finanțe; Integrare Eu-
ropeană și Politici Sociale; Infor-
matică și Cibernetică Economică; 
Contabilitate și Analiză Financia-
ră; Direcții Prioritare ale Predării - 
Învățării Limbilor Străine în Econo-
mia Cunoașterii și Programul Jean 
Monnet: Dezvoltarea regională 
inovativă – rolul START–UP și IMM- 
urilor. După încheierea conferinței, 
potrivit organizatorilor, urmează a 
fi  editată o culegere de articole se-
lective ale comunicărilor din cadrul 
evenimentului.

În cadrul evenimentelor dedicate Zilei 

Academiei de Studii Economice a Moldo-

vei, prof. univ., Constantin Popescu de 

la ASE București și-a lansat cartea ”Des-

pre viață și economie”. La eveniment au 

fost prezenți colegi ai autorului, profe-

sori ASEM  și participanți ai Conferinței 

Științifi ce Internaționale ”Competitivita-

tea și inovarea în economia cunoașterii”. 

Autorul a prezentat publicului cartea sa, 
un tom în care profesorul Constantin Po-
pescu de la Academia de Studii Economice 

din București ne arată legăturile inedite și 
neașteptate între toate domeniile vieții, înce-
pând cu  sănătatea, cultura, fi lozofi a, poezia 
și fenomenul economic ca un tot întreg. 

”Pornind de la adevărul, că reala trans-
formare de care avem nevoie, trebuie să 
se producă din interiorul fi inței umane 
sub forma ,,revoluției conștiinței». În lipsa 
acesteia, ne vom afl a în fața unei evoluții 
disproporționate, ca o ruptură între decență 
și lăcomie”, a menționat autorul. 

La fi nal, Constantin Popescu a oferit do-
ritorilor autografe și câte un volum de carte.
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La deschiderea ofi cială a cabinetului, cei prezenți 
au putut admira: o expoziţie de monedă veche și 
comemorativă; monede contemporane ale ţărilor 
lumii; o expoziţie de desene cu designul unor mone-
de excepţionale; o colecţie de carte de specialitate; 
echipamente pentru studierea operaţiunilor de casă 
și pentru cercetări în numismatică. Cabinetul Numis-
matic vine să faciliteze procesul de instruire - atât 
pentru corpul profesoral și personalul didactic, cât și 
pentru studenţi.

La ceremonia de inaugurare au fost prezenți profe-
sori, decani ai ASEM și persoane publice din domeniul 
economic și bancar, precum: Vicepreședintele Comite-
tului de Conducere al BC „Moldova Agroindbank” SA, 
Oleg Paingu; Președintele Societăţii Numismatice din 
Republica Moldova, dr.  Anișoara Boldureanu; Consili-
erul Guvernatorului BNM,  Andrei Rotaru; Președinte 
al Asociației Băncilor din Moldova, Leonid Talmaci, și 
Ghenadie Ciobanu de la ASE București. 

Invitații au venit cu mesaje de felicitate în adre-
sa organizatorilor,  urându-le succese și realizări fru-
moase. Șeful Catedrei Bănci și Activitate Bancară, 
ASEM, Oleg Stratulat a mulțumit oaspeților pentru 
urările aduse, dar și pentru aportul material adus Ca-
binetului Numismatic.

PRIMUL CABINET 
NUMISMATIC 
ÎN INCINTA ACADEMIEI 
DE STUDII ECONOMICE 

Sărbătoare pentru toți ASEM-iștii
Ziua ASEM  și cea a Economistului a culminat la teatrul ”Eugen Ionesco” cu un spectacol de zile 

mari ”Oscar și tanti Roz”. Devenind deja o tradiție, în fi ecare an, cu ocazia Zilei Economistului și a 

Zilei Academiei de Studii Economice din Moldova sunt premiați patru jurnaliști autohtoni, pentru 

merite în promovarea științei,  învățământului economic, dar și a studenţiei de calitate.

 Înainte de a începe spectacolul, 
rectorul ASEM, academicianul Gri-
gore Belostecinic a înmânat premii 
jurnaliștilor pentru susținerea și pro-
movarea  ASEM - lui în sursele media. 

Menționați anul acesta au fost: Elena 
Robu, realizatoarea și prezentatoa-
rea emisiunii „Alb Negru”, portalul de 
știri Unimedia; Dmitri Calac, redactor 
- șef adjunct în cadrul săptămâna-

lului «Экономическое Обозрение 
Logos Press»; Viorica Meșină – Pro-
dan, regizoarea fi lmului ”Culorile” și 
Lilia Raicu, redactor, departamentul 
economic la ziarul”Evenimentul Zi-

lei”. Reprezentanții media s-au ales 
cu câte o diplomă și cu ceva bănuți. 
Tot aici, pentru aportul multilateral 
adus ASEM - ului, pentru instruirea 
cadrelor de economiști și pentru 
dezvoltarea științei economice, rec-
torul ASEM, academicianul Grigore 
Belostecinic i-a conferit  din partea 
”Asociației Personalitate” din RM con-
dusă de economistul Serghei Evstra-
tiev, DHC al ASEM, o medalie și un 
premiu bănesc, prof. univ., dr. hab., 

academicianului Sergiu Ion Chircă,. 
După partea ofi cială de premiere, 
toți cei prezenți în sala teatrului ”Eu-
gen Ionesco”au savurat fi ecare mo-
ment din piesa ”Oscar și tanti Roz”. 
Publicul a putut vedea povestea 
unui copil nedreptățit de soartă, care 
stă de vorbă cu Dumnezeu, prin in-
termediul a câtorva scrisori adresate 
Domnului, încercând să se bucure de 
viață, fi ind conștient ce îi pregătise 
soarta.

În cadrul activităților desfășurate de Ziua 

ASEM și cea a Economistului din Republica Mol-

dova, în incinta Academiei de Studii Economice a 

fost inaugurat primul Cabinet Numismatic. 

Salonul de carte STUDIUM 
la cea de-a II-a ediție

Salonul de carte STUDIUM, ajuns 
la cea de-a II-a ediție și-a deschis ușile,  
în perioada 24 septembrie – 3 octom-
brie, pentru toți doritorii de a face 
cunoștință cu publicațiile corpului 
profesoral – didactic și a cercetărilor 
științifi ce din cadrul ASEM. Eveni-
mentul a fost organizat în cadrul Zi-
lelor Academiei de Studii Economice. 
Inițiativa deschiderii salonului, a ve-
nit din partea Angelei Amorțitu, șefa 
secției ”Colecția de Patrimoniu” a Bi-
bliotecii Științifi ce.  

Scopul desfășurării  activității a fost de 
a informa și promova publicațiile editate 
sub egida ASEM și a altor edituri apărute 
în perioada ianuarie 2013- iunie 2014.  

În perioada expoziției, au fost pre-
zentate și expuse diverse genuri și tipuri 
de publicații: cărți, manuale, monografi i, 
teze de doctor, publicații periodice. De 
asemenea, în cadrul salonului au fost or-
ganizate expoziții de documente, lansări 
de publicații ale cadrelor didactice, reviste 
bibliografi ce, dezbateri, omagierea profe-
sorilor.

Fiind prezent la deschiderea festivă, 
rectorul ASEM, academicianul Grigore 
Belostecinic a salutat inițiativa lansării 
unui asemenea salon,  specifi când că 
biblioteca este printre cele mai impor-
tante componente ale infrastructurii 
educaționale și de cercetării. ”Este im-
portant ca biblioteca să caute noi soluții 
de promovare în cadrul instituției noas-
tre, dar și în afara ASEM- lui. Atâta timp 
cât există o concurență dură cu interne-
tul și alte surse de informare contează 
ca biblioteca să se impună în procesul 
de studii și de cercetare și să încerce să 
ofere noi produse și noi modalități de 
promovare a acestora, iar deschiderea  

salonului de carte este o dovadă vie”, a 
menționat rectorul.

Directoarea Bibliotecii Științifice, 
Silvia Ghinculov a adăugat că în cadrul 
BȘ a ASEM derulează proiectul ”Dez-
voltarea noilor servicii informaționale 
pentru învățământul economic superi-
or din RM” în parteneriat cu biblioteca 
Universității ”Transilvania” din Brașov și 
Biblioteca Științifică din Berghin, Nor-
vegia. Această metodă de promovare a 
informației care o dispunem în cadrul 
salonului poate fi anexată la dezvolta-
rea acestui proiect. Potrivit Silviei Ghin-
culov, proiectul va fi derulat până în 
martie 2015.

Lansarea monografi ei ”Paradigma Managementului Calității 
în Instituțiile de Învățământ Superior” de Sergiu Baciu

Dr. conf. univ., șeful Depar-
tamentului Studii. Dezvoltare 
Curriculară și Management al 
calității, Sergiu Baciu și-a lansat, 
pe 25 septembrie, monogra-
fi a ”Paradigma Managemen-
tului Calității în Instituțiile de 
Învățământ Superior”.

La festivitatea lansării, alături 
de autor au fost profesorii, decanii 
ASEM și prietenii acestuia. Pre-
zent a fost și Președintele Agenției 
Naționale pentru Asigurarea 
Calității în Învățământul Profesional, 
Andrei Cuciuc și colegii lui Sergiu 
Baciu din cadrul agenției. Manifes-
tarea a avut loc în incinta ASEM, în 
cadrul evenimentelor desfășurare 

cu prilejul Zilei Academiei de Studii 
Economice.

După o scurtă trecere în revis-
tă a bibliografi ei lui Sergiu Baciu, 
autorul a prezentat publicului 
elementele de bază ale cercetării. 
Monografi a se bazează în mare 
parte pe managementul imple-
mentat în ASEM, dar totodată une-
le elemente au fost implementate 
și experimentate în cadrul UFSM 
”N. Testemițanu” și Institutului de 
Științe ale Educației. ”Această para-
digmă a managementului calității 
în instituțiile de învățământ su-
perior este axată pe satisfacția 
cerințelor clienților, compusă din 

concepția asigurării calității și sis-
temul de management al calității 
capabilă să asigure competență 
instituțională pentru a produce 
prin intermediul unor procese efi -
ciente și efi cace un produs com-
petitiv”, a menționat Sergiu Baciu.

După partea ofi cială de pre-
zentare a monografi ei, cei prezenți 
au fost încadrați într-o discuție 
axată pe dezbateri și opinii des-
pre sistemul de  management al 
calității, calitatea învățământului 
superior din RM, despre prioritățile 
și principalele aspecte în promo-
varea unui învățământ profesional 
competitiv și performant.

Pagini realizate de Zinaida LUPAȘCU
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Sergiu Ion CHIRCĂ: Sergiu Ion CHIRCĂ: 

- Domnule Chircă, să începem in-

terviul cu ultima declarație pe care ați 

făcut-o publică, de ziua ASEM: alegerile 

meritorii pe care le face omul in viață. 

Vă rog să o mai spuneți odată pentru 

cei care nu au fost în sală la moment?

- Sigur, sunt niște alegeri care depind 
de noi la un moment dat, dar să nu negli-
jăm și intervenția sorții. O să fac trimitere 
la un proverb francez, care spune că sunt 
alegeri  în viață despre care știi cu preci-
zie cum vor începe dar nu știi cum se va 
termina totul. 

În primul rând, e valabil pentru atunci 
când te duci să faci politică, apoi când te 
căsătorești și în al treilea rând, sunt mai 
multe variante, dar pentru mine este im-
portant – atunci când te angajezi la ser-
viciu. 

- Cum a fost în politică, Domnule 

profesor?

- Eu m-am angajat destul de activ 
în politică, în 1965, fi ind la Institutul de 
Planifi care Economică, fostul GosPlan, 
am găsit niște materiale secrete, unde 
era scris negru pe alb că Moscova duce 
o politică de deportare a băștinașilor 
moldoveni în Siberia și Kazahstan. Erau 
și cifre concrete, câtă populație să fi e 
deportată anual – 5 - 6000 de cetățeni 

”CARTEA E CEA MAI PUTERNICĂ FORŢĂ 
DUPĂ CEA SUPREMĂ, DUMNEZEIASCĂ”

Sergiu Ion Chircă este profe-

sor universitar, doctor habilitat 

în știinţe economice, Om emerit 

în Știinţă, membru de onoare al 

Academiei Române. Domnia sa 

a publicat cca 300 de lucrări ști-

inţifi ce, inclusiv 11 monografi i 

consacrate diverselor probleme 

teoretice și practice ale econo-

miei. În anii 1990-1994,  Sergiu 

Chircă a fost deputat în primul 

Parlament al RM; în lucrările sale 

știinţifi ce a argumentat orienta-

rea strategică a Statului RM spre 

Uniunea Europeană.

moldoveni. A fost creată și o instituție 
secretă care făcea o selecție a celor ce 
urma să fi e deportați. Am vorbit despre 
aceasta la câteva conferințe și la 22 de-
cembrie 1965 am fost declarat de o reu-
niune importantă naționalist antisovietic 
și eliberat din funcție.  Apoi am fost ales 
deputat în primul parlament indepen-
dent al Republicii Moldova. Din politică 
m-am retras după acel mandat.  Atunci 
politica era o activitate onorabilă de par-
tea legiuitorilor, corectă.

- Dar care sunt convingerile princi-

pale, o formulă a succesului în calitatea 

dvs.  de  soț, tată și nu în cele din urmă 

- ca și coleg? 

- La capitolul familie, mi-a mers, îi 
mulțumesc Domnului. Soția – o basara-
beancă din Alexandreni, Edineț, e medic. 
Chiar și acum, ne iubim mai mult decât 
atunci când copiii ne erau mici. Pentru 
că acum avem să transmitem sentimen-
tul de familie și toată dragostea noastră 
– nepoților. Este adevărat că pe nepoți îi 
iubești mai mult. Am doi feciori, Marcel și 
Sergiu, ambii sunt economiști. 

Și cu serviciul mi-a mers, într-un fel, 
după ce m-au dat afară de la Institutul de 
Planifi care, m-au ocrotit cei de la Institu-
tul de Istorie. Dar nu eram la locul meu. 
Și iată, în anii 70, fondatorul Politehnicii, 
academicianul  Sergiu Rădăuțanu, a în-
drăznit și m-a invitat la Universitate, unde 
am format Catedra Economia Muncii, pe 
care am condus-o timp de 25 de ani. 

La orele mele 
aveam mai me-
reu asistenţi de 
la securitate. Și 
un student m-a 
turnat odată

În perioada sovietică mi-a fost foar-
te greu, fi indcă la orele mele aveam mai 
mereu asistenți de la securitate, de la or-
ganele de partid, să asculte ce vorbesc. 
Eu citeam Economia muncii. E clar că nu-i 
interesa pe ei cum se elaborează un plan, 
cum se calculează salariul… îi interesa 
intervențiile pe teme politice. Eu știam 
cum să le fac timpul pierdut degeaba, 
dar au fost și cazuri când m-au trădat 
dintre studenți. 

Sigur, după  90 condițiile s-au schim-
bat. 

Din 1970 toată viața îmi e legată de 

Școala Economică Superioară. 

În 2000 am organizat la ASEM 2 mas-

terate. Noi am fost primii care am intro-
dus sistemul de studii în bloc la master 
(timp de 1 – 2 săptămâni doar un profe-
sor citește cursul său). Și am mai introdus 
un masterat cu diplomă dublă, cu L’E cole 
Superiore din Grenoble, Franța. Cu plată. 
El costa 20 000, dar ai noștri plăteau doar 
vreo 2000. Și nu a fost mare cerere. Pro-
babil  problema  a fost plata, deși proiec-
tul era foarte bun și fi naliza cu diplomă 
dublă, moldo-franceză.

- Dacă nu economist, atunci ce pro-

fesie ați fi   practicat?

- Mama mea  a rămas orfană la vârsta 
de 2 ani, și a fost educată în spirit profund 
religios în familia diaconului Teodor Bar-
caru.  Vroia să mă vadă preot. Mie nu-mi 
plăcea, dar nu am mers departe. A preda 
lecții e ca și cum ai ține predici. Trebuie să 
inspiri încredere. 

- Vă rog să Vă referiți la statutul 

profesorului în noile condiții, prea 

infl uențate material. 

- Profesorul în RM nu trebuie să 
meargă în auditorii să citească lecții, ci 
să educe, trebuie să o facă astfel ca tine-
retul  să iubească cartea. Condiții sunt, 
internet, xerox, dar lucrul serios, în pro-
funzime se face în bibliotecă. Biblioteca 
trebuie să fi e laboratorul principal al 
universității!

- Daca ați putea redacta cumva cele 

aproape  opt decenii din viața Dvs, ce 

ați omite și ce ați adăuga?

- Aș evita unele greșeli, probabil, deși 
le-am comis în tinerețe, iar această vâr-
stă presupune îndrăzneală,  aprecierea 
minimă a riscurilor. Tinerețea este foc, 
de aceea și greșelile se scriu pe seama ei. 
Dar nu aș schimba nimic. Aș urma exact 
aceeași cale.  

- Am mai vorbit o dată și vreau să 

reveniți, întrucât avem alți cititori - la 

generația de ieri și de azi? Evoluția stu-

dentului….

- Pot compara chiar studentul de azi 
cu studentul de acum 40 ani, când am 
început și a preda. Studenţii de până la 
90 au fost foarte disciplinaţi, sistemul 
de atunci impunea aceasta. După 90, 
în condiţii noi, școala naţională a făcut 
un pas extraordinar spre progres. După 
2000 avem de-a face cu 2 extreme: o 
parte a celor care vin la noi la ASEM sunt 
bine pregătiţi, instruiţi, cunosc com-
puterul, îl utilizează, cunosc și vorbesc 
mult mai bine câteva limbi străine, spre 
deosebire de cei de acum 23 de ani. E 
foarte bine. Apropo, fetele sunt mult 
mai inteligente decât băieții. Doar că 
anume acești studenţi buni, după ab-
solvire, tind să plece peste hotare pen-
tru a-și valorifi ca mai corect potenţialul. 
Trebuie să schimbăm această dominan-
tă. Să creăm un sistem nou, unul liber 
democratic, în realitate, nu pe hârtie, 

care să asigure salarii și condiții de mun-
că bune, ca să-l ademenească pe cel ple-
cat să se întoarcă acasă.

- ... și studenții  mai puţin buni?...

- Cu altă parte a tineretului studios, 
venit din familii nevoiașe, din medii vă-
duvite de tranziţie, este foarte greu de 
lucrat. Ei nu au avut de la cine să înveţe a 
iubi cartea. Mulţi din ei vorbesc mai rău, 
din punct de vedere a culturii limbii, de-
cât studenţii din anii 90 – 94.

Renumita triadă a lui Ghorghe Pru-
teanu relevă o interdependenţă colo-
sală: CUVÂNTIL – GÂNDUL – CULTURA. 
Ai însușit corect cuvântul – corect gân-
dești, ai o cultură avansată. Eu am adă-
ugat aici al patrulea element – ACŢIU-
NEA. Dacă am putea să-i cultivăm gustul 
pentru lectură…

- Dle profesor, DVS ce aveți să 

punctați, cu referire la învățământ, 

pentru un parcurs de calitate a țării 

noastre în drum european?

- Trebuie să punem un accent foarte 
mare pe practică: integrarea cercetării, 
instruirii și abilităţilor reale în economie. 
Noi trebuie să ne gândim cum să inte-
grăm mai bine  procesul educațional cu 
cel practic, fi indcă, să luăm și ca exemplu 
SUA, unde sunt cele mai puternice uni-
versităţi. La ei, în cadrul universităţii se 
fac cercetări extraordinar de profunde, 
importante atât pentru teoria de dezvol-
tare mai departe, cât și pentru practică, 
se face o instruire argumentată, bine or-
ganizată a viitorilor specialiști, care sunt 
familiarizaţi și cu ultimele rezultate în 
domeniul știinţifi c, dar și cu ceea ce are 
loc și în practica de toate zilele. De la bun 
început universităţile din America s-au 
integrat cu fi rmele, proces la care partici-
pă și profesorii, și studenţii, și masteran-
zii, și doctoranzii... Foarte mulţi profesori 
în sistemul american au fi rmele lor. Ei se 
ocupă concomitent și cu instruirea, cu 
cercetare și cu activitatea lor.

- Vă rog să adresați un mesaj stu-

dentului de azi! 

- Să meargă mai des la bibliotecă. 
În Omaha, Nebrasca, unde am fost la 
un schimb de experiență, biblioteci-
le universitare lucrau 24 de ore din 24. 
Trebuia să găsești un loc liber. La noi, 
bibliotecile sunt pustii… Apropo, la în-
ceput, când a fost fondat ASEM și la noi 
erau bibliotecile pline cu studenți care 
rodeau cărțile. 

Cartea e cea mai puternică forță după 
cea supremă, Dumnezeiască. Și cei care 
o ignoră, o abordează superfi cial, nu vor 
avea niciodată puterea necesară pentru 
a izbuti!

- Vă mulţumim!  

Consemnare: 

Liuba LUPAŞCO
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- Stas,  cum a fost să studiezi la 

ASEM?

- În primul rând, faptul că am 
ales ASEM a fost  o surpriză și pen-
tru mine, întrucât la liceu obiectul 
meu preferat dintotdeauna a fost 
istoria, la care am fost și olimpic, dar 
și științele exacte mi se dădeau ușor. 
Probabil, posibilitatea de a dezvolta 
relații cauză – efect argumentate cu 
cifre a fost impulsul care m-a trimis 
la ASEM. Și nu am dat greș.

Studiile la ASEM au însemnat  
deprinderea unui domeniu intere-
sant, mereu în schimbare. Ori, cine 
crede că economia se rezumă doar 
la calcule, înseamnă că nu a înțeles 
niciodată ce înseamnă economie. 
Cred că economia este mai mult 
drept o știință creativă în care in-
geniozitatea trebuie argumentată 
cu teorii și formule. Bineînțeles, 
ASEM-ul a însemnat dezvoltarea 
unei bune gândiri logice, dar și o 
posibilitate de a cunoaște oameni 
minunați.

Aici mai trebuie să adaug faptul 
că am fost extrem de inspirat și la 
alegerea Facultății - Finanțe, a cărei 
domenii de interes mi se par cele 
mai echilibrate, asigurând un op-
tim între studierea teoriei și aspecte 
practice. 

Pentru mine să studiez la ASEM 
a însemnat și să stau la cămin, iar 
viața de cămin a dat cu adevă-
rat  farmec anilor de studenție. Pe 
cei mai buni prieteni i-am câștigat 
grație acestui mediu.

- Cum ai obținut primul job?

- Primul job l-am obținut în anul 
III de facultate. S-a întâmplat spon-

tan: o persoană de la ASEM, față de 
care am un respect și atașament 
deosebit, mi-a recomandat un in-
terviu. Am fost la două runde după 
care mi-au zis că eu sunt cel selec-
tat. Inițial am activat part-time, îm-
binând munca cu studiile, un mix 
din care a ieșit un cocktail destul de 
reușit cred.

- Ce a contat la angajare, ți-au 

spus cumva „Uită tot ce ai învățat 

la facultate... și fă ca noi?”

- De-a lungul activității mele 
nu am auzit niciodată această ex-
presie și sincer mi s-ar părea peni-
bil dacă cineva mi-ar spune. Dacă 
cineva dintre studenți se așteaptă 
că va trebui să scrie la locul de mun-
că defi niții și să rezolve probleme 
după formule cunoscute atunci e o 
chestie, poate că această expresie 
ar avea sens. În cazul meu a valorat 
logica economică. 

Fiind la o companie de con-
sultanță în afaceri, principale-
le calități care se impun sunt 
capacitățile analitice și diversitatea 
cunoștințelor economice. 

- Dar ce faci, de fapt, descrie o 

zi obișnuită a ta de muncă?

- Munca mea poate să difere 
semnifi cativ de la o zi la alta. Asta 
mă și ține la acest loc de muncă 
timp de 4 ani. Urăsc rutina, iar aici 
am parte de diversitate. Bineînțeles, 
există și anumite sarcini lunare, care 
țin de monitorizarea anumitor sec-
toare economice pentru unii clienți 
de-ai noștri. Pe de altă parte există 
și partea de imprevizibil care poate 
să însemne elaborarea unui plan 
de afaceri sau studiu de fezabili-

”CINE CREDE CĂ ECONOMIA SE REZUMĂ DOAR 
LA CALCULE, ÎNSEAMNĂ CĂ NU A ÎNŢELES 
NICIODATĂ CE ÎNSEAMNĂ ECONOMIE”

Interviu cu Stas MADAN, absolvent al ASEM,
consultant la BIS (Business Inteligent Service)

A fost unul dintre studenții buni ai ASEM. Chiar dacă i se 

pare că a obținut un job din timpul facultății, job-ul e cel care 

l-a pescuit înaintea altor angajatori. Prin recomandare. În cazul 

studenților buni, recomandările sunt la ordinea zilei în ASEM.  

tate, generarea unor studii cu un 
anumit specifi c solicitat de clienți, 
care adesea presupune explorarea 
a ceva nou și pentru mine. În ulti-
mul timp am fost implicat într-un 
proiect cu mai multe deplasări prin 
țară, care are drept scop creșterea 
competitivității în unul din cele mai 
sensibile sectoare ale economiei: 
agricultura.

- Care sunt publicațiile econo-

mice de valoare în opinia ta?

- Logos Press de limba rusă, și 
Economist - în română, ambele de 
calitate.

Ținând cont de ultimele 
tendințe de migrare a cititorilor în 
mediul online, există și mai multe 
portaluri cu profi l economic. Din 
acestea, pot să recomand cu plă-
cere: mold-street.com – mereu cu 
investigații economice de bună ca-
litate, agora.md – cu știri mereu ac-
tuale și wallstreet.md – care poate fi  
interesant și prin prisma comparti-
mentului de educație fi nanciară pe 
care îl conține.

SUNT O SERIE DE LUCRURI 
PE CARE E BINE SĂ LE FACI 

ÎN ANUMITE ETAPE ALE VIEŢII

- Care sunt șansele pe care nu 

trebuie sa le neglijezi în timpul 

studenției?

- În primul rând trebuie să învețe 
să mediteze. După facultate, lucruri-
le evoluează atât de rapid, încât asta 
poate deveni un lux și în genere 
sunt o serie de lucruri pe care e bine 
să le faci în anumite etape ale vieții. 
Apoi, nu trebuie să rateze șansa de 
a se implica în tot felul de activități 
extra-program, fi indcă ASEM oferă o 
gamă largă și variată de așa opțiuni, 
important e să fi e interes. Studenția 
oferă și oportunitatea de a lega fru-
moase prietenii, care să reziste în 
timp. 

- Unde sunt colegii tăi de gru-

pă?

- Profesional vorbind, am colegi 
de grupă angajați în sectorul pu-
blic: la Fisc, Ministerul Finanțelor, în 
sectorul bancar, inclusiv BNM, dar și 
câțiva colegi care au lansat afaceri. 

- Fă o statistică a șanselor de 

angajare după absolvirea ASEM, 

având în vedere grupa ta :)

- Mai bine de jumătate din cole-
gii mei de grupă au reușit să obțină 
un job cu profi l economic. Dar cea 
mai importantă observație în acest 
context este că printre studenții 
buni din grupa mea rata de angaja-
re este de sută la sută.

NU AVEM DE INVENTAT 
BICICLETA. TREBUIE DOAR 

SĂ PRELUĂM CELE MAI BUNE 
PRACTICI ȘI SĂ LE ADAPTĂM 

LA REALITĂŢILE NOASTRE

- Ia zi, cum vezi tu viitorul eco-

nomic al țării noastre?

- Nu cred că poate fi  mai rău de-
cât acum, deși în ultimii ani s-a reușit 
multe  transformări pozitive în eco-
nomia națională atât în modul de 
funcționare a instituțiilor publice, 
cât și percepțiile mediului de afaceri. 
Totuși, rămânem în statistici cei mai 
săraci din Europa și fără clasă de mij-
loc, ceia ce e foarte negativ. Marea 
noastră problemă e că după atâția ani 
de tranziție, pârghiile puterii au rămas 
în mâinile  acelorași nomenclaturiști 
comuniști, care cu mentalitatea lor 
de homo soveticus au transformat 
procesul de tranziție la economia de 
piață într-un capitalism eminamente 
mercantilist și sălbatic.

Viitorul economic al țării îl văd 
mult mai bun. Pe de o parte, proce-
sul de integrare europeană, care sper 
din tot sufl etul să fi e unul ireversibil, 
ne va oferi mai multe garanții că vom 
avea un sistem economic funcțional 
integrat în spațiul economic eu-
ropean. Pe de altă parte, trecerea 
timpului și implicarea mai activă a 
tinerilor va dilua și mai mult din acea 
mentalitate sovietică păguboasă.

În plus, din perspectiva competi-
tivității, RM este abia la etapa de 
tranziție dintre o economie bazată 
pe factori către o economie bazată 
pe efi ciență, pe când unele state dez-
voltate ating deja saturația și la etapa 
de inovații. Prin urmare, noi nu avem 
de inventat bicicleta. Trebuie doar să 
preluăm cele mai bune practici. 

- Vreau să te referi la averile 

demnitarilor și justițiarilor, care 

sunt scrise pe soacre, nurori și alte 

neamuri... care ar fi  soluția de luat 

în calcul, pentru FISC?!!!

- Averile demnitarilor și judecăto-
rilor sunt un efect al acelui capitalism 
sălbatic descris mai sus. În aceste ca-
zuri nu deranjează atât de mult fap-
tul că ei au așa averi fabuloase, dar 
mai ales modul cum reacționează ei 
la dezvăluirile presei. Când te uiți la 
reacțiile acestor oameni îți dai seama 
că avem o problemă fundamentală: 
Corupția. Caracatița e atât de bine 
structurată,  încât de cele mai multe 
ori o mână spală pe alta. În România, 
la începutul anilor 2000, amploarea 
corupției era la fel de mare și toți ba-
ronii se credeau la fel de intangibili în 

fața legii ca și ai noștri. Uite că a tre-
cut un deceniu și acum în România, 
ca un ministru sau judecător corupt 
să fi e închis a devenit o normalitate și 
asta în mare parte datorită presiunii 
Uniunii Europene, care a monitorizat 
și a pus presiune pentru o justiție in-
dependentă. Eu sper ca peste 10 ani 
să trăim și noi așa timpuri.

O justiție corectă ar ajuta foarte 
mult dezvoltarea economiei. E sim-
plu. Orice sistem capitalist are la bază 
inviolabilitatea proprietății. Or,  în 
RM de azi protejarea proprietății și a 
investițiilor este destul de fragilă atâ-
ta timp cât justiția acționează pentru 
anumite persoane selectiv.

Din păcate, la ora actuală FISC-ul 
este destul de limitat în deconspira-
rea acestor averi. Lucrurile trebuie să 
deruleze în consecutivitate, de aceia 
întâi avem nevoie de reforme pro-
funde în justiție.

PROFESORUL PERFECT 
INSPIRĂ!

- Răspunde la o întrebare, pe 

care, poate ai așteptat-o, dar  umila 

mea intuiție a scăpat-o? 

- Aș vrea să mă fi  întrebat despre 
profesorii cărora le datorez … 

Impresiile despre un sistem sau 
instituție le dau oamenii de acolo. 
În cazul ASEM-ului – profesorii sunt 
aceștia.  William George Ward spunea: 
”Profesorul mediocru spune. Profe-
sorul bun explică și demonstrează. 
Profesorul perfect inspiră.” Nu neg, 
am avut și profesori mediocri, însă la 
așa lecții, studenții trebuie să aibă ca-
pacitatea de a fi  autodidacți. Am avut 
și mulți profesori buni, de reală valoa-
re și o bună organizare a proceselor, 
asigurate de decanatul Facultății 
Finanțe. Cel mai important pentru 
mine este că am avut profesori care să 
mă inspire și fără de care experiența 
numită ”ASEM” ar fi  fost săracă. Mode-
lele mele de inspirație au fost doam-
na Angela Casian și doamna Angela 
Bauciur lu. Acestor profesoare le voi 
rămâne mereu recunoscător, pentru 
că am găsit afi nitate în modul de a 
gândi și la orele lor am găsit mereu 
rezerve de a mă autodepăși. Doamna 
Casian mi-a fost coordonator atât la 
teza de licență, cât și la teza de master 
și a avut o capacitate extraordinară 
de a mă îndruma pe drumul cel bun, 
dar în același timp de a nu infl uența 
conținutul. Or, așa trebuie să facă fi -
ecare profesor foarte bun: să te ajute 
să-ți lărgești viziunile.

Consemnare: 

Liuba LUPAȘCO
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ANIVERSARE

La 1 septembrie 1998, Cole-
giul Naţional de Comerţ, una 

dintre cele mai vechi instituţii de 
învăţământ mediu de speciali-
tate, fondată în luna noiembrie 
a anului 1944, cu denumirea de 
Tehnicumul de Comerţ Sovietic, 
cu o istorie de peste 50 de ani, cu 
tradiţii proprii, și foarte solicitat 
de pretendenţii la studii, din vina  
sau dorinţa negândită a cuiva, a 
rămas cu studenţi, dar fără clădi-
rea în care era amplasat. Datori-
tă acestei situaţii, soarta a două 
instituţii de învăţământ, una su-
perioară, și alta medie de specia-
litate, care existau bine mersi, în 

imediată vecinătate, a fost să se intersecteze, devenind un tot întreg.
Astfel, ASEM-ul a devenit  gazdă primitoare pentru cei rămași cu cărţile 

și soarta în mijlocul drumului și și-a asumat responsabilitatea de a salva 
o instituţie de învăţământ afl ată în  topul solicitanţilor de studii medii de 
specialitate, prin a-i oferi din puţinul de care dispuneam la moment și pentru 
a rezista presiunilor distructive. 

I-am luat sub aripa noastră protectoare, i-am ajutat să-și constru-
iască o casă nouă, în baza căminului de pe str. Petru Rareș, 18, devenit  
modest bloc de studii, i-am găzdui în sălile noastre de studii și cele de 
conferinţe, în sălile  de lectură, săli sportive, i-am ajutat să-și recapete 
bunul nume și încrederea în viitor.

Am fost și suntem împreună și la bine și la greu, ca o familie unită , deja 
de 16 ani. Azi putem afi rma cu satisfacţie că am adoptat o decizie corectă. 
Adevărul e că ne potrivim în toate: specialităţi de profi l similare, cadre di-
dactice califi cate, manageri preocupaţi ca oferta educaţională pentru elevi şi 
studenţi să fi e una de calitate. 

Și tinerii din ţară apreciază și astăzi Colegiul şi ASEM-ul ca un tan-
dem educaţional reuşit , de aceea ne acordă anual  prioritatea  de a se 
înscrie la studii anume la noi, iar numărul elevilor care vin la studii aici 
este în creștere.

Am satisfacţia să-mi exprim deplinul respect şi să apreciez înalt și 
activitatea  ex-directorilor CNC: dl Mihai ROIBU, dna Larisa ȘTIRBU 
și  a actualului manager, dna Lidia PLEȘCA, care,graţie competenţelor 
profesionale,  manageriale şi a calităţilor omeneşti necesare unui par-
teneriat  pedagogic efi cient,  au contribuit şi contribuie la promovarea 
învăţământului modern şi la formarea specialiştilor cu studii solicitate 
pe piaţa muncii.

Cu ocazia frumoasei aniversări de 70 de ani de la fondare, adresez 
cele mai sincere felicitări pentru toţi profesorii și studenţii CNC, adre-
sându-le doar urări de sănătate și succese în ceea ce facem și urmează 
să facem pe viitor.

Îi îndemn pe tinerii de la CNC să-și trăiască plenar anii studenţiei, im-
plicându-se, în colaborare cu semenii lor de la ASEM, în cele mai diverse 
activităţi extracurriculare.

Stimaţi colegi,
Împreună am dat valoare sprijinului reciproc, ajutorului dezinteresat în 

numele viitorului ţării, am clădit speranţe şi ne-am angajat să pășim alături 
într-un  viitor mai bun. Astfel să ajungem şi la 150 de ani de CNC al ASEM.

La mulţi ani CNC!

HRONICUL UNEI INSTITUŢII
Colegiul Naţional de Comerţ al 

ASEM a fost fondat în anul 1944 prin 
Hotărârea Sovietului Comisarilor No-
rodnici al RSSM nr. 362 din 20 oc-
tombrie 1944 ca Tehnicum de Comerţ 
Sovietic, care pregătea cadre pentru 
comerţ şi alimentaţie publică. Adresa 
juridică: str. Serghei Lazo, 146 .

Prima clasa şi - a deschis uşile la 
30 ianuarie 1945 şi număra 16 elevi. 
Primul sediu al Tehnicumului se afl a 
în clădirea de la intersecţia străzilor 
Frunze şi Serghei Lazo.

Din al doilea semestru al anu-
lui de învăţământ 1956 - 1957 in-
stituţia îşi desfăşoară actiitatea în 

clădirea nouă de pe strada Petru 
Rareş, 18

În 1957 (semestrul II) instituţia 
activesază în sediul nou din str. Pe-
truz Rareş, 18. Tehnicumul dispu-
nea de sală de festivităţi pentru 240 
locuri, sală de lectură (60 locuri), 
săli de clase.  

Apoi s-au construit 2 cămine: 
„Ласточка” şi „Ромашка”, pentru 
500 de locuri de cazare. În 1968 
Tehnicumul dispunea de 40  de ca-
binete (dintre care 23 - dotate cu 
mijloace tehnice moderne), o bibli-
otecă cu un fond de care de 91691 
cărţi. 

Primul sediu al Tehnicumului, 1944 Căminul „Ласточка”  Căminul”Ромашкa”
Al doilea sediu al Tehnicumului, 
1957-1989 

Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
la cea de-a la cea de-a 70-a 70-a aniversareaniversare

Afl at într-un perimetru urba-
nistic edilitar și select, din micro-
raionul economiștilor de talie, 
din inima Chișinăului, unde eco-
nomia stă în capul mesei: Minis-
terul Finanţelor, Banca Naţională 
a Moldovei, Academia de Studii 
Economice, fi liala Băncii Sociale, 
Agroindbank, Colegiul Naţional de 
Comerţ al ASEM - instituţie de în-
văţământ mediu de specialitate de 
renume în întreaga republică, prin 
ani, a devenit un centru de învăţă-
mânt modern, care își racordează, 
conștiincios și perseverent, acti-
vitatea exigenţelor educaţionale 
moderne și realităţii contemporane, colectivul căruia 
împărtășește, dezinteresat, cu dăruire, cunoștinţe vii-
torilor specialiști din domeniul economiei.

Desprins din matricea solară a unui început de 
gerar al tumultuosului an 1945, botezat la începuturi 
Sovețkii Tehnikum Torgovli, rebotezat în Tehnicumul 
de Comerţ Sovietic, renumit Colegiul Naţional de Co-
merţ, din 1 septembrie 1998 devine unitate funcţiona-
lă a Academiei de Studii Economice din Moldova. 

1 septembrie 1998 a fost un an de cotitură în par-
cursul educaţional al instituţiei, care, de fapt, punea la 
îndoială existenţa ei. Un destin incert și iniţial vitreg, 
s-a dovedi, prin ani, unul benefi c, datorită acceptării și 
susţinerii necondiţionate de către Academia de Studii 
Economic din Moldova, nume notoriu în învăţământul 
economic superior din ţară. Sprijinul material, metodic 
și știinţifi c, oferit cu generozitate de ASEM, susţinut de 
căldura omenească și de virtuţile profesionale ale Rec-
torului ASEM, Grigore Belostecinic, ale întregii echipe 
manageriale, ne-au oferit șansa existenţei și a prospe-
rării. Mai mult decât atât, graţie privilegiului pe care îl 
avem în raport cu alte colegii: suntem ai ASEM-ului, an 
de an, la specialităţile: “Contabilitate”, “Merceologie”, 
“Comerţ”, “Tehnologia produselor alimentaţiei publice”, 
“Turism” și “Servicii hoteliere” sunt tot mai solicitate, iar 
tainele lor vin să le deprindă aici tot mai mulţi copii și 
nepoţi ai foștilor elevi, numărul cărora, apropo, depă-
șește cifra de 25 de mii.

Dimensiunea valorică a unei instituţii rezidă în 

relaţia deontologică dintre pro-
fesori, de colaborarea zilnică din-
tre dascăli și discipoli și în dirija-
rea competentă de către echipa 
managerială, în fruntea căreia e 
managerul principal – Rectorul 
Academiei de Studii Economi-
ce, domnul Grigore Belostecinic, 
care, doar în ultimii ani, le-a ofe-
rit elevilor din colegiu condiţii 
deosebite de studii: 2 săli sporti-
ve reparate capital, săli de studii 
în 2 blocuri: “D”și “C”, dotare cu 
calculatoare , burse de merit ale 
Senatului ASEM pentru elevii din 
colegiu, nemaivorbind de accesul 

la toate spaţiile de studii, sport, multimedia, săli de 
lectură ale ASEM-ului. E admirabil că un nume no-
toriu al învăţământului superior din ţare cunoaște și 
promovează activitatea unei instituţii de învăţământ 
mediu de specialitate.

Colectivul de profesori și elevi, cu un efectiv de 
circa 2.000 de oameni, apreciază înalt sprijinul ofe-
rit de ASEM și își exprimă respectul pentru susţine-
rea și încrederea acordată tinerilor dornici de carte 
din instituţie.

Azi, la 70 de ani de activitate, dintre care 16 în 
marea familie ASEM, Colegiul Naţional de Comerţ al 
ASEM, edifi ciu al educaţie, dăruit în exclusivitate unei 
activităţi nobile, își racordează viaţa la exigenţele tim-
pului pe care îl trăiește plenar, la prezentul activ, raliin-
du-se la standardele educaţionale înalte ale Academiei 
de Studii Economice din Moldova. 

Mult stimaţi profesori, dragi elevi, stimaţi părinţi, 
am onoarea de a vă felicita cu norocul că am reușit 
să existăm și să prosperăm, graţie ASEM-ului. În acest 
context exprim profundul respect al colectivului CNC 
faţă de conducerea Academiei de Studii Economice, pe 
care o încredinţez că investiţia pe care a făcut-o în viito-
rul nostru este nepreţuită, fapt pentru care vă suntem 
profund recunoscători. 

Cu respect, Lidia PLEȘCA, 

director al Colegiului Naţional de Comerţ 

al ASEM 

Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM -
70 DE ANI DE ACTIVITATE ŞI 16 ANI ÎN FAMILIA 
ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA 

Grigore BELOSTECINIC,

rector ASEM
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CV-ul Colegiului Național de Comerț al ASEM:
IERI ȘI AZI

Кострома Д.В. – 
директор техникума 
советской торговли 

(1945 – 1954г.г.)

Соколов Л.А. – 
директор техникума 

(1954 – 1957г.г.)

Жильцов Е. А. – 
директор техникума 

(1957 – 1960г.г.)

Гипич П. П. – 
директор техникума 

(1961 – 1984г.г.)

Roibu M. S.  – 
director (1984 – 1998)

Ştirbu Larisa -  
director CNC (1998-2011)

Lidia Pleşca -  
director CNC (2011)

În 1998, în colegiu lucrau 42 profesori, astăzi în instituție 
activează 124 profesori, dintre care  89 de bază și 35 prin cumul.

În 2014, în colegiu își fac studiile 
1840 elevi la specialităţile:
Contabilitate: 

20 grupe, 610 elevi

Turism: 
12 grupe, 380 elevi

Comerţ: 
10 grupe, 260 elevi

Merceologie: 
8 grupe, 197 elevi

Tehnologia Produselor 
Alimentaţiei Publice: 

7 grupe, 198 elevi

Servicii Hoteliere: 
5 grupe, 182 elevi

În 1998, în colegiu se pregăteau 
specialiști în domeniile: 
Contabilitate: 

15 grupe, 332 elevi 

CTS (Comerţ, Turism, 
Servicii Hoteliere): 

9 grupe, 269 elevi

Relaţii Economice 
Internaţionale: 

6 grupe, 167 elevi

Tehnologia Produselor 
Alimentaţiei Publice: 

5 grupe, 127 elevi

Management: 
2 grupe, 59 elevi

CARPE DIEM
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VIDEO-CONFERINȚĂ

Moldova are nu doar pod-

gorii frumoase și vin bun. De 

luna aceasta, țara noastră are și 

o Regină a Vinului. Are 19 ani și 

învață în anul I  la Academia de 

Studii Economice.

 Pentru acest titlu au luptat 

zece concurente, în cadrul unui 

concurs organizat în premie-

ră. Regina Vinului va avea mi-

siunea de a promova vinurile 

moldovenești în străinătate, în 

decursul unui an. 

„Am depus destulă stăruință 
pentru familia mea. Mama mea 
și-a dorit mult să particip la acest 
concurs. Pentru mama m-am stră-
duit să câștig, ca ea să fi e demnă 
de mine”, a spus Veronica Mustea, 
„Regina Vinului”.

Tinerele au concurat la capito-
lele frumusețe, inteligență și crea-
tivitate.

Veronica spune că toate pro-
bele au fost interesante, bine gân-
dite: ”Simple, la prima vedere, dar 
destul de complicate, dacă încer-
cam să intru în esență. Mi-a plăcut 
mult proba a doua - prezentarea 
unui vin. Pentru pregătire am 
mers la Muzeul de vinifi cație din 
Stăuceni. Pentru a parcurge ima-
ginar drumul vinului am fi lmat 
și un fi lmuleț pe podgoriile de la 
Cricova”

Miss Regina vinului încă nu 
știe ce angajamente o să-i revină 
la capitolul  ”promovarea vinurilor 
moldovenești în străinătate”, dar 
speră că marele premiu, în valoare 
de 5 000 de euro, o va ajuta să-și 
realizeze un vis mai vechi: „Îmi do-
resc un câine de mai mult timp. 
Familia nu-mi permite, dar acum 
am posibilitate sa-l iau singură”.

Vice-Miss Regina Vinului a fost 
desemnată Cătălina Lupei.

Iar titlurile de Miss Simpatie și 
Miss Media au fost câștigate de Iri-
na Madan și Cristina Costea.

Vice Miss Regina Vinului a fost 
recompensată cu 3 000 de euro. 
Iar câte 1 500 de euro au primit 
Miss Simpatie și Miss Media.

Nadejda DRĂGĂLIN

Prima video-conferinţă la care au participat 

reprezentanți ai Organizaţiei Mondiale a Turismului 

și din Republica Moldova a avut loc pe 14 septembrie 

și a fost organizată de către Agenţia Turismului a Re-

publicii Moldova în colaborare cu autorităţile OMT. 

La eveniment au participat  Secretarul General al 

OMT, Taleb Rifai; Directorul Regional pentru Europa 

al OMT, Isabel Garaña și Șeful Direcţiei Comunicare și 

Publicare a OMT, Sandra Carvao. De partea noastră 

s-a prezentat Directorul Agenţiei Turismului a RM, Ni-

colae Platon și Vice-directorul Stanislav Rusu și Consi-

lierul Irina Madan.

Cu un mesaj către cei prezenți a venit Secretarul Ge-
neral al OMT, Taleb Rifai, care a confi rmat că Republica 
Moldova, fi ind membru al OMT, va benefi cia de suport 
atât în elaborarea politicilor de dezvoltare a turismului 
autohton în context regional (european) și global, cât și 
în logistică. ”Primul pas în această direcţie va fi  semna-
rea Acordului de cooperare între OMT și RM stabilită pe 3 
noiembrie 2014, Agenţia Turismului fi ind reprezentantul 
ofi cial al RM. Principalii piloni vor fi : elaborarea unui Mas-
ter Plan de dezvoltare a turismului în Republica Moldo-
va; revizuirea și perfectarea metodologiei statistice a RM 
conform rigorilor OMT; armonizarea standardelor de cali-
tate în domeniul turismului al RM cu cele internaţionale, 
europene”, a menționat Taleb Rifai .

Prin urmare, oaspetele a accentuat și faptul că sco-
pul principal al cooperării dintre OMT și Republica Mol-
dova, a fi  dezvoltarea turismului durabil la noi în țară. 
În vederea realizării scopului propus, după semnarea 
Acordului, se propune începerea unei campanii promo-
ţionale pentru investitori. ”Moldova ar trebui, în primul 

rând, să devină mai cunoscută în Europa și în lume, for-
mându-și o imagine pozitivă prin promovarea faptelor 
culturale, istoriilor personale de succes, informaţiilor 
cu privire la natură, tradiţii. „Marketingul ar trebui să fi e 
agresiv și, totodată, inteligent”,  a subliniat Secretarul 
General al OMT.

Directorul Agenţiei Turismului a RM Nicolae Platon, 
i-a mulţumit Secretarului General al OMT și colegilor 
acestuia pentru intenţia fermă de colaborare și de suport 
binevenit. Dl Platon a menţionat faptul că, pentru a efi ci-
entiza activităţi de informare și promovare în domeniu, 
se va crea un Birou de Informare Turistică. ” În rapoarte-
le mondiale recente Moldova a fost clasată pe ultimele 
locuri ca destinaţie turistică, argumentul de bază fi ind 
că ţara noastră nu este cunoscută turiștilor. În afară de 
aceasta, evidenţa statistică încă nu s-a adaptat tendinţe-
lor contemporane ale RM referitor la integrarea ţării atât 
în spaţiul economic european, cât și în economia digitală, 
în întregime. În consecinţă, de exemplu, mulţi turiști, fi -
ind înregistraţi on-line prin agenţiile de turism străine, nu 
sunt tot timpul luaţi în evidenţă de către statistica naţio-
nală. Campania de promovare a Moldovei ca destinaţie 
turistică este foarte binevenită, la fel ca și alte activităţi 
stipulate în Acord”, a adăugat Directorul Agenţiei Turis-
mului a RM, Nicolae Platon.

Semnarea Acordului de cooperare între OMT și RM 
are menirea să dezvolte turismul autohton ca o parte 
componentă a turismului regional și global, au concluzi-
onat participanții la video- conferință.

Zorina ȘÎȘCAN, 

conf. univ., dr. hab

Catedra REI

Vernisaj cu aer mioritic la ASEM

Regina Vinului 
învață la ASEM 

Rug mocnind, dimineţile copilăriei, cât 
dure-ne-vor izvoare, bună ziua lume, visul 
florilor de vișin, primăvara, sunt doar câte-
va din denumirele operelor de artă prezen-
tate de maestrul Didic. În culori pastelate, 
foarte calde, tablourile au înviat biblioteca 
Hrișcev. 

Prezenţi la vernisaj, studenţii, dar și profe-
sorii au lăsat de o parte prelegerile, testările și 
materiile mai mult sau puţin plictisitoare, dar 
foarte utile și au gustat un pic din altă lume. Lu-
mea artei. Mai puţine cifre și calcule, mai mult 
meditaţie și cultură. 

„Dragi studenţi, mă bucur să vă văd pe toţi 
aici. Expoziţia are ca punct reper – timpul. Să 
știţi că el le vindecă pe toate și acum, uitându-
mă la toate tablourile, îmi dau seama că ele 
prezintă o stare, o perioadă de timp din viaţa 
fi ecărui om”, declară Vasile Didic.

Studenţii au ascultat cu mare atenţie, nu 
prea au fost ageri la întrebări, dar au dedicat un 
40 de minute, artei.

Pentru toţi, cei care vor să admire lucrările 
artistului plastic, Vasile Didic, o pot face în în-
cinta bibliotecii Hrișcev, blocul B, în timp ce se 
pregătesc pentru examene sau conspectează 
din cărţile marilor economiști.

Pe lângă prelegeri, teze și date 

exacte, studenţii, dar și profesorii 

au avut ocazia să participe la lansa-

rea unei expoziţii de pictură. Invitat 

ASEM, a fost artistul plastic, Vasile Di-

dic, care și-a golit atelierul de lucru în 

favoarea bibliotecii cu o expoziţia cu 

genericul: „Moldova – cultură, lumină, 

pace – Europa”

Perspectivele dezvoltării turismului 
în Republica Moldova
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EXCELENȚĂ

Cea de-a IV-a ediție a Concursului Naţional ,,Teza de doctorat de 

excelență a anului 2013” organizat anual de către Consiliul Naţional 

pentru Acreditare și Atestare (CNAA), a adus rezultate frumoase pentru 

Academia de Studii Economice.  

Diploma pentru teza de doctorat de 
excelență de GRADUL I în economie cu 
tema „Strategii  fi nanciare de dezvolta-
re a întreprinderilor mici și mijlocii prin 
prisma asigurării unei economii de piață 
funcționale”, la specialitatea 08.00.10 – 
Finanțe; monedă; credit, ia revenit, în 
acest an lectorului superior universitar, 
doctor în economie Lica ERHAN de la 
catedra ,,Contabilitate și Analiza Econo-
mică”, ASEM. Cercetarea premiată a fost 
realizată sub conducerea și coordonarea 
minuțioasă a doctorului habilitat, profe-
sorului universitar, decanului facultății 
,,Finanțe” Ludmila COBZARI. Cu aceas-
tă ocazie doamnei Profesor Ludmila 
COBZARI i-a fost conferită Diploma de 
Merit în calitate de conducător științifi c a 
tezei câștigătoare. 

În conformitate cu Regulamentul 

DIPLOMA PENTRU TEZA DE DOCTORAT 
DE EXCELENŢĂ DE GRADUL I – 
A AJUNS LA ASEM

CNAA, această competiție are drept 
scop stimularea, susținerea și dezvolta-
rea creativității științifi ce a cercetătorilor, 
precum și sporirea calității și efi cienții cer-
cetărilor realizate. Concursul și-a câștigat 
prestigiul prin certifi carea calității înalte 
a cercetărilor de doctorat, care abordea-
ză cele mai actuale și inovative teme ale 
științei contemporane. 

La această ediție a concursului, co-
misiile de experți ale CNAA au promovat 
35 de lucrări ale doctoranzilor. Dintre ei, 
conform evaluării, au fost selectați 12 în-
vingători, pe fi ecare domeniu în parte. În 
componența Comitetului de concurs care 
a jurizat Concursul Național au fost inclu-
se personalități științifi ce competente pe 
domenii, capabile să analizeze nepărtini-
tor și obiectiv lucrările participanților la 
concurs: 8 persoane sânt membri ai Aca-
demiei de Științe a Moldovei, 11 – doctori 
habilitaţi, profesori universitari. Anume 
ei, după mai multe evaluări și discuții, i-au 
desemnat pe cei 12 laureați ai concursu-
lui nominalizat. 

Teza elaborată de către Lica ERHAN 
abordează o tematică extrem de actua-
lă, impulsionat de faptul că, deși există 
numeroase studii consacrate subiec-
tului businessului mic și mijlociu din 
Republica Moldova, acestea sunt axate 
cu preponderență fie pe problemele 
finanțării sectorului întreprinderilor 
mici și mijlocii, fie pe cele ale dezvoltă-
rii acestor întreprinderi. Teza premiată 

propune o abordare com-
binată dintre strategiile 
financiare și dezvoltarea 
întreprinderilor mici și mij-
locii, prin acoperirea unui 
areal cât mai larg de abor-
dări teoretice și practice 
subsemnate temei alese, 
aducându-și contribuția sa 
la studierea problematicii 
complexe a dezvoltării sec-
torului businessului mic 
și mijlociu din Republica 
Moldova.

O teză de doctorat este 
rodul muncii a celor două 
părți componente din cadrul 
aceleiași ecuații: conducăto-
rul științifi c și doctoranda. În 
acest context, doamna Pro-
fesor Ludmila COBZARI, care 
a ghidat numeroase cerce-
tări științifi ce în cadrul teze-
lor de doctorat, contribuind 
la formarea unei pleiade de 
tineri specialiști în dome-
niul economiei naționale a 
menționat: 

,, În decursul acestor ani am 
avut ocazia de a fi  conducăto-
rul științifi c a circa 20 de teze de 
doctorat. Știu foarte bine ce efort 
intelectual presupune scrierea 
unei teze, în acest context salut 
inițiativa Consiliului National de 
Acreditare și Atestare de a premia 
și a evidenția cele mai valoroase 
contribuții științifi ce ale anului. 

Sunt onorată să primesc în 
acest an Diploma de Merit de 
gradul unu în calitate de condu-
cător științifi c a tezei de doctorat 
câștigătoare în domeniul eco-
nomiei. Teza elaborată de către 
Lica ERHAN, reprezintă o cerce-
tare complexă, cu o puternică 
amprentă practică confi rmată 
prin certifi cate de implemen-
tare și un model econometric testat pe între-
prinderile mici și mijlocii cercetate în lucrare. 

O cunosc pe Lica încă din anii de 
studențime în care manifesta interes deo-
sebit pentru cercetare, încă atunci am re-
marcat potențialul și capacitățile sale enor-
me. Este foarte exigentă și perseverentă în 
tot ceea ce face, în acest an am reușit să 
editam împreună o monografi e și sunt si-
gură că nu se va opri aici. Mă bucur alături 
de Lica pentru acest rezultat, care în opinia 
mea este unul muncit și bine meritat”.

Câștigătoarea concursului, pentru 
teza de doctorat de excelență în econo-
mie, lector superior universitar, doctor în 
economie Lica ERHAN, a împărtășit din 
emoțiile sale privind obținerea diplomei 
de gradul I: 

,,Mă încarcă profunde sentimente de 
satisfacție și bucurie pentru acestă reali-
zare, care nu-mi aparține doar mie, dar în 
egală măsură și conducătoarei științifi ce 
Dnei Profesor Ludmila COBZARI, care a 
contribuit major la formarea mea ca cer-
cetător, care m-a îndrumat, și mi-a fost 
mereu alături, pe parcursul realizării aces-
tei lucrări. Cu aleasă considerațiune le 

mulțumesc și recenzenților ofi ciali din ca-
drul tuturor etapelor de susținere a tezei, 
care prin observațiile lor critice au contribu-
it la îmbunătățirea și sporirea valorii tezei 
de doctorat.

Cred că rezultatele acestui concurs 
național atestă încă o dată nivelul înalt al 
cercetărilor știinţifi ce care se realizează în 
cadrul ASEM. Mă simt extreme de onorată 
că am urmat studiile de doctorat la ASEM, 
iar rezultatul fi nal nu a trecut neobservat. 
Am sentimentul că premiul a ajuns la el 
acasă, și sunt mândră ca am reușit sa rea-
lizez acest lucru pentru instituția care mi-a 
dat drum în viață.

Nu aș fi reușit această realizare fără 
sprijinul familiei mele și în special, a 
părinților mei cărora le mulțumesc și le 
dedic acestă diplomă de excelență. Aduc 
felicitări tuturor premianților concursu-
lui pentru performanțele obținute urân-
du-le pe această cale noi forțe creatoare 
și succese în continuare.”

Cor.: ”CE”
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Colectivul ARA s-a completat cu doi noi membri corespondenţi,  

ambii fi ind din ASEM
În cadrul lucrărilor celui de-al 38-lea Congres al ARA, care s-a 

desfășurat în perioada 23-27 iulie curent, în Caltech, Pasadena, 

au fost desemnați doi noi membri corespondenți din Republica 

Moldova: univ. prof, dr. hab. Boris Chistruga și conf. univ. dr. Zi-

novia Toaca. Important de menționat că ambii noii aleși membri 

corespondenți ai ARA, în anul acesta din partea Republicii Moldo-

va, sunt profesori ASEM.

1985). Dispune de o experiență 
vastă în sectorul real al economiei, 
activând la diverse întreprinderi 
strategice din Republica Moldova 
(MEZON, ALFA și JSC TEBAS), dar și 
în administrația publică, fi ind șef 
de secție la Ministerul Economiei 
al Republicii Moldova. În activita-
tea științifi că și didactică dl Boris 
Chistruga s-a integrat începând 
cu anul 1980, la Universitatea de 
Stat din Moldova (catedra de Eco-
nomie politică), continuând la 
Universitatea Liberă Internațională 
din Moldova, iar în prezent deține 
postul de șef catedră Relații Eco-
nomice Internaționale din cadrul 
Academiei de Studii Economice din 
Moldova. Deținând gradul științifi c 
de doctor habilitat în economie, dl 
Chistruga dispune de o reputație 
notabilă în rândul specialiștilor și 
cercetătorilor din domeniul eco-
nomic. Printre cele mai importan-
te preocupări ale lui se numără: 
relațiile economice internaționale, 
competitivitatea, tranziția la econo-
mia de piață și cea postindustrială. 
Este mereu animat de promovarea 

intereselor economice naționale, în 
contextul globalizării și integrării 
economice a Republicii Moldova în 
spațiul european. Prin activitatea 
științifi că și didactică, dl Chistruga 
a contribuit masiv la formarea mul-
tor generații de economiști din Re-
publica Moldova.

Dna Zinovia Toaca, fi ind 
licențiată a Facultății de Matema-
tică, Universitatea de Stat din Mol-
dova (1982), a început activitatea sa 
științifi că la Institutul de Matema-
tică la Academia de Științe a Mol-
dovei. În activitatea didactică dna 
Toaca s-a încadrat în anul 1996, la 
Academia de Studii Economice din 
Moldova, catedra de Cibernetică 
și informatică economică, ținând 
cursuri de modelare matematică a 
proceselor economice, procese de-
cizionale în economie, informatică 
aplicată. Fiind doctor în economie a 
participat la formarea specialiștilor 
în domeniul ciberneticii economice 
și informaticii aplicate. 

Începând cu 2006 dna Toaca 
ține activități part-time la Institu-
tul de Economie, Finanțe și Sta-

tistică și la Institutul de Cercetări 
Economice al Academiei de Științe 
a Moldovei, unde printre preocu-
pările majore a fost și dezvoltarea 
unui model macroeconometric. Ea 
este și unul dintre autorii revistei 
trimestriale „Tendințe economi-
ce din Republica Moldova”, ediția 
căreia este sprijinită de Uniunea 
Europeană, unde a prezentat pro-
gnozele principalilor indicatori 
macroeconomici.

Le lansăm sincere felicitări dlui 
Boris Chistruga și dnei Zinovia Toacă 
și le urăm mari realizări pe tărâmul 
științifi c și didactic!

Prof. univ., dr. hab. 

Dumitru TODOROI, 

membru corespondent, 

ARA

Conf. univ., dr. 

Eduard HÎRBU, 

membru corespondent, ARA

Conf. univ., dr. 

Anatol BARACTARI, 

membru corespondent, ARA

Academia Româno - Americană 
de Știinţe și Arte (ARA) este o Aca-
demie a tuturor celor cca 30 milioa-
ne de români din toată lumea. Aca-
demia este înfi inţata acum 38 de ani 
de către personalităţile marcante 
române din sferele știinţei și artei. 
În prezent în cadrul ARA activează 
cca 120 membri cu drept deplin, 
academicieni ARA din SUA, Canada, 
Australia, Brazilia, Mexic, Germania, 
Franţa, Belgia, Austria, Danemar-
ca, Anglia și Portugalia. În plus, în 
cadrul ARA activează și cca 100 de 
membri corespondenţi ARA, per-
soane marcante din România, Bul-
garia, Ucraina și Republica Moldova.

Republica Moldova este repre-
zentată de 29 de membri corespon-
denţi ARA, dintre care doi membri 

de onoare precum academicianul 
AȘM, prof. Ion Bostan și academi-
cianul AȘM, prof. Grigore Belos-
tecinic. ASEM-ul deține un loc de 
frunte în cadrul Academiei Româno 
-Americane, cu cei 8 membri ARA. 
Suntem mândri că anul acesta la 
cele 8 persoane din ASEM s-au mai 
adăugat 2 colegi, Boris Chistruga 
și Zinovia Toaca, încât numărul 
reprezentanților ASEM în ARA este 
deja de 10 persoane.

Din dosarele noilor membri ARA:
Profesorul Boris Chistruga 

(a.n. 1953), licențiat în electrofi zică 
(1975) și în economie (1980) a ur-
mat studii post-universitare la pre-
stigioasa Universitatea de Stat Lo-
monosov V., Moscova, Rusia (1982-

Printre oaspeții prezenți în săptămâna săr-

bătorilor dedicate Zilei ASEM și a Economiștilor 

în instituția noastră s-au afl at și profesori, cerce-

tători veniți în cadrul programelor de schimb de 

experiență.

Unul dintre oaspeți este Olga Pugacheva, can-
didat în științe economice, profesor la Universitatea 
de Stat „F. Scorina” din orașul Gomel, Belarus. Doam-
na a venit în RM ca să urmeze un stagiu științifi c la 
ASEM, reprezentând Universitatea de Stat ”F. Sco-
rina”, instituție care se afl ă în topul celor mai bune 
universități din Belarus. Acolo studenții aleg din 
oferta a 13 facultăți. I-am adresat doamnei câteva 
întrebări:

- Cum apreciați, ediția curentă a Conferinței 

Științifi ce Internaționale ”Competitivitatea și 

inovarea în economia cunoașterii”, la care ați 

participat?

- Pe parcursul stagiului am făcut cunoștință 
cu procesul educațional al ASEM- ului, urmărind 
cum funcționează sistemul informatic Platfor-
ma Moodle, cu sistemul anti-plagiat, dar și cu 
ultimele cercetări științifice. T otodată am avut 
posibilitatea să  particip la conferință în cadrul 
secțiunii Informatică și Cibernetică Economică 
cu comunicarea ”Tehnologiile Informaționale 
în susținerea business-ului”. Cele studiate aici, 
în cadrul Catedrelor  Cibernetică și Informatică 
Economică și Statistică și Previziune Economică, 
pe parcurs mă vor ajuta la cercetările  științifice 
și la activitatea didactică în cadrul Universității 
de Stat „F. Scorina”.
 

- Ce deosebiri ați sesizat între universita-

tea noastră și cea de unde veniți, la capitolul 

educație, cercetare, inovare? 

- Părerea mea e că la voi se desfășoară mai 
multe proiecte de cercetări științifi ce și colabo-
rări internaționale reciproc avantajoase în zona 
comerțului liber cu Uniunea Europeană. Am fost 
impresionată de laboratoarele dotate cu echipa-
ment modern și predarea pe segment îngust a 
cursurilor de specialitate în domeniul tehnologiilor 
informaționale și utilizarea practică la întreprinde-
rile din RM.

- Cu ce impresii plecați din RM?

- Am participat la un program cultural de 
excepție, la Festivalul Minorităților Naționale. Am 
gustat din bucatele tradiționale moldovenești, ce 
mi-au plăcut foarte mult. Aveți specialiști buni și 
oameni ospitalieri.

Nadejda DRAGALIN

„Toată viața și toată socie-
tatea, laolaltă cu toată cultura, 
sunt o chestiune de comunicare”,  
afi rmă Constantin Noica. 

Iar o cultură a comunicării de-
vine mai înaltă și în măsura în care 
este răspândită. 

Cultura comunicării din Re-
publica Moldova merită o atenție 
specială, mai ales, în condițiile în 
care țara noastră este situată între 
tradițiile comunicative ale Româ-
niei și Rusiei. În plus, rădăcinile cul-
turii comunicării la noi sunt intoxi-
cate și de orizontul lingvistic redus. 

Cultura comunicării constituie 
un instrument imperativ de inte-
grare a individului în societate, fac-
torul constitutiv de formare profe-
sională. Prin urmare, comunicarea 

elevată constituie un avantaj ce 
poate aduce un alt avantaj pe ter-
men lung în cariera fi ecăruia. 

Întru susținerea succesului 
dstră, de azi și de mâine, catedra   
„Comunicare Economică și Didac-
tică”, vă propune rubrica  „Să co-
municăm corect”. Scopul acestei 
rubrici este de a pune la dispoziția 
cititorului o colecție de greșeli care 
trebuie evitate cu orice preț în 
instituțiile de învățământ, în cazul 
studenților și profesorilor, la birou, 
în cazul tuturor celor a căror mun-
că presupune interacțiune lingvis-

tică, în cazul celor care se exprimă 
în mediile de informare, inclusiv în 
mediul atât de avid al Internetului.

O exprimare îngrijită nu în-
seamnă doar respectarea regulilor 
gramaticale și folosirea corespun-
zătoare a construcțiilor lingvistice, 
ci și o pronunție corectă a cuvinte-
lor pe care le utilizăm. De multe ori 
însă acest aspect este neglijat.

Ezitări în accentuarea corectă 
a unor cuvinte apar mai ales când 
este vorba de împrumuturi din alte 
limbi sau când structura fonetică a 
unui cuvânt este percepută, într-
un anumit fel, de „urechea muzica-
lă” a unui vorbitor sau altul. Astfel, 
norma ortoepică stabilește o sin-
gură posibilitate de accentuare a 
unor cuvinte precum:

În cazul altor cuvinte mai 
vechi, se acceptă două posibilități 
de accentuare, preferată însă fi ind 
prima:

ántic – antíc
íntim – intím
tráfi c – trafíc
gíngaș – gingáș
penúrie – penuríe etc.

Succes în comunicare!

Catedra 

„Comunicare economică 

și didactică”

adultér

áripă

áudit, dar: auditór

áulă

călúgăriță

capsúlă

caractér

comedíe

crédit 

débit

depózit

dóctoriță 
épocă

félceriță

itém 

márketing

mótrice

motto, móttoul

píctoriță

Rúsia

sevér 
tránzit

Să comunicăm corect!SCHIMB DE EXPERIENŢĂ 
TEHNOLOGICODIDACTICĂ
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Ritmul trepidant al vieții și pro-
dusele alimentare pe care le gă-
sim în comerț, mereu mai intens 
procesate și mai pline de E-uri, 
accentuează, pe zi ce trece, deze-
chilibrul nostru alimentar. De ace-
ea, este important de atras atenția 
asupra pericolelor pe care aceste 
produse le reprezintă pentru să-
nătatea noastră, mai ales că toate 
substanțele toxice care se găsesc 
în ele favorizează apariția unor 
boli grave. În viaţa cotidiană, oa-
menii nu acordă atenţie unor lu-
cruri, la prima vedere, elementare, 
dar care au un rol foarte important 
pentru viaţă și sănătate, exemplu 
fi ind, modul de a se alimenta co-
rect. Este știut că în ziua de astăzi 
majoritatea populației mănâncă 
preparate fast-food, astfel lipsind 
organismul de elementele nece-
sare pentru o bună funcționare. 
În prezent, problema fast-food –
urilor este o amenințare la adresa 
umanității. Cu toate acestea, nu-
mărul de adepți ai acestui tip de 
alimente nu scade - industria fast-
food este în creștere într-un ritm 
impresionant. Oamenii moderni 
nu sunt obișnuiți să se alimenteze 
rațional. Lipsa culturii alimentare, 
un ritm sporit al vieții moderne 
duce la faptul că suntem mult mai 
susceptibili de a utiliza produse 
alimentare rapide. Aceste alimen-
te nu sunt nici utile, nici corecte și 
sunt considerate de criticii acestui 
fenomen drept responsabile de 
erodarea interesului pentru tradi-
ţiile culinare locale și de afectarea 
continuității acestora în spaţiile 
în care au pătruns. Alimentele 
de tip fast-food sunt principalul 
factor care predispune la obezi-
tate și, cu toate acestea, cele mai 
multe persoane le consumă zilnic. 
Supraponderabilitatea și obezi-
tatea, precum și bolile asociate 
acestora reprezintă o importantă 
problemă de sănătate publică în 
țara noastră. Conform rezultate-

lor unui studiu circa 50% dintre 
persoanele adulte în Republica 
Moldova sunt supraponderale 
sau obeze. 

De aceea este foarte impor-
tant și actual de analizat efec-
tele alimentației rapide asupra 
sănătății și dezvoltării intelectua-
le , în deosebi a tinerilor, deoare-
ce, ei, în mare măsură sunt adepții 
acestui tip de alimente. Hrana de 
tip fast-food este încărcată de ca-
lorii goale, înșelătoare, care dau 
senzaţia de saţietate pentru pu-
ţin timp, dar care nu pot susţine 
efortul depus pe parcursul unei 
zile. Acesta este unul dintre mo-
tivele pentru care consumatorul 

simte nevoia să mănânce din ce 
în ce mai mult. Toate aceste feluri 
de mâncare sunt, de obicei, pu-
ternic sărate și garnisite cu sosuri 
picante. Grăsimea, în asociaţie 
cu sarea, face toate alimentele 
agreabile din punct de vedere 
gustativ, iar prezenţa acestor 
componente în produsele fast-
food explică succesul universal al 
acestor alimente. Fast-food-urile 
sunt însă defi citare în vitamine și 
substanţe minerale, deoarece nu 
conţin decât porţii fi xe și foarte 

Întrebările chestionarului Rezultate

1.Utilizați în alimentație 
preparate fast-food?

a. Da                                         60%                    
b. Nu                                        40%

2.De câte ori mâncați fast-food 
pe săptămână?

a. o dată                                  58%  
b. o dată-3 ori                       30%    
c. 3 ori>                                  12%

3.Ce preparate fast-food 
preferați?

a. McDonalds                       50%
b. Star Kebab ...                    38%
c. Fornetti                              12%

4.De ce întrebuințați mâncare 
de la fast-food?

a. Lipsa de timp                   67%
b. Din plăcere........               20%
c. Preț accesibil                   13%

5.Cunoasteți efectele nocive 
ale fast-food-ului? 

a. Da                                       60%
b. Da,dar nu îmi pasă        30%
c. Nu                                       10%

6.Știi de ce creează fast-food-ul 
dependență?

a. Da                                       13%
b. Da, dar nu îmi pasă       7%
c. Nu                                       80%

De Ziua mondială a alimentaţiei, 
cum ne alimentăm corect

Anual, la 16 octombrie, Organizaţia Naţiu-

nilor Unite pentru Alimentaţie și Agricultură 

sărbătorește Ziua mondială a alimentaţiei, 

care  are drept obiectiv sensibilizarea opiniei 

publice în legătură cu numeroase probleme 

care există pe planetă la acest capitol: pe de o 

parte, milioane de oameni care suferă de sub-

nutriţie, pe de altă parte, milioane de tone de 

alimente care sunt aruncate și milioane de oa-

meni care suferă de obezitate. Potrivit statisti-

cilor OMS, 80% din totalul bolilor sunt cauzate 

de alimentație.

mici de fructe și legume sau nu 
conţin deloc. În plus, sandviciuri-
le, cornurile, hot-dog-ul, pastele 
sunt aproape exclusiv realizate 
pe baza produselor rafi nate, că-
rora le lipsesc atât fi brele alimen-
tare, cât și ceilalţi micronutrienţi 
esenţiali, elemente foarte valo-
roase pentru organism. Astfel, 
valoarea biologică a alimentelor 
tipice fast-food nu poate fi  decât 
extrem de redusă sau chiar nulă.
Pentru a analiza care este atitudi-
nea tinerilor de la ASEM față de 
aceste produse, am efectuat un 
studiu în care au fost antrenați 
120 de tineri cu vârsta cuprinsă 
între 18-20 ani.

Rezultatele sondajului nu 
sunt îmbucurătoare, majorita-
tea tinerilor, din păcate, sunt 
atrași de acest tip de alimente, 
chiar dacă o parte considera-
bilă cunosc efectele cauzate 
de aceste preparate, moti-
vând prin lipsă de timp, prin 
prețuri accesibile, precum și 
necunoașterea faptului că cre-
ează dependență. Dar econo-
misirea timpului și banilor la 
moment, aduce în timp im-
portante prejudicii financiare 
pentru sănătate. Această men-
talitate se poate schimba nu-
mai printr-o informare corectă, 
prin educarea gustului și, de 
asemenea, prin orientarea ce-
rerii tinerilor către alimentele 
tradiționale, care sunt în măsu-
ră să ofere naturalețe, autentici-
tate și beneficii nutriționale. În 
caz contrar tindem să avem o 
generație obeză și bolnavă.

Olga TABUNSCIC

Lector superior, 

Catedra “Merceologie, 

Comerț, Alimentație 

Publică”

STUDENȚIE

Gențile de acasă cea mai 
mare sărbătoare în cămin

Adrian, un student din căminul 
nr. 3 a făcut o înţelegere cu colegii 
lui de cameră. Tinerii s-au înţeles 
că vor mânca împreună.

“Odată ne-am asociat trei să 
facem de mâncare la comun, cu 
rândul.  Cum nu prea aveam ingre-
diente şi nici foarte mare chef de 
stat la cratiţă, ne  jucam în bilot, 
iar cine pierdea trebuia să se con-
formeze și să gătească din ”varie-
tatea” de produse, ceva comestibil. 
Chiar și așa toată scara saliva după 
supa gătită mai mult cu Galina 
Blanca. Îmi aduc aminte că la un 
moment dat au venit cu farfuriile 
şi colegii de vizavi. ”Le plângea sto-
macul”, spune râzând Adrian

El se distrează când vine vorba 
de mâncarea fetelor: de cele mai 
multe ori, un măr, o banană sau 
pachetul de tăiţei de la Mivina con-
stituie masa de seară.

Ion, stă în căminul 3.  Acum 
e în anul doi, îşi aduce aminte că 
anul trecut, în toamnă, nişte pri-
eteni  s-au dus la gazdă cu vreo 
două săptămâni înainte să înceapă 
facultatea. Toate bune şi frumoa-
se, până la vremea micului dejun 
când nu numai că nu aveau nimic 
de mâncare, dar nici vase în care 
să gătească. “A fost tragic. Cu o 
seară înainte am ieşit în oraş, să 
cunoaștem împrejurimile. Am luat 
la rând localurile, fapt pentru care 

dimineaţa ne-am trezit fără niciun 
leu. Ce era să facem?Ajuns la că-
min, am luat din sala de gătit o 
tigaie şi nişte vase pe care le-am 
ascuns în rucsac. Odată rezolvată 
problema vaselor, mai rămânea 
să facem rost de mâncare, aşa că 
am bătut din uşă în uşă şi am ce-
rut măcar niște ouă, sare și ulei”, 
povesteşte tânărul. Din spusele bă-
iatului, Ion şi prietenii săi s-au lins 
pe buze, după o omletă  din patru 
ouă la trei persoane.

Mihai ne-a mărturisit că a slă-
bit 10kg în anul I.(Și nu sunt gras!). 
Adevărul e că uita să mănânce, își 
amintea atunci când îl durea sto-
macul. 

”Ouă și cartofi  prăjiţi, asta pu-
team, sau supe semi – preparate.  
Mai mâncam și pe la vecinele de 
cameră, supe condimentate, de mă  
durea stomacul după ele, dar zi-
ceam ca-s bune, să mă mai cheme.

Mai stăteam cu unul de la 
Hâncești în cameră. El când îi era 
foame dormea un somn și când se 
trezea râgâia și zicea ca îi sătul”, a 
spus râzând Mihai, student  din că-
minul nr. 1.

Totuşi, studenţii recunosc că 
le mai rămâne şi alternativa pa-
chetului de acasă. În primii ani de 
facultate, părinţii burduş esc saco-
şele odraslelor cel puţin o dată pe 
săptămână.

Viața de student în cămin, implică 
adesea  absența unui buget generos 
care să permită  investiții în preparate 
culinare sofi sticate și lipsa îndemână-
rii. Prin urmare, din lipsa de bani ori 
de dotări, rezidenții căminelor se văd 
nevoiți să-și folosească creativitatea și 
resturile de prin frigider pentru a pre-
para ceva comestibil. 

Cum se descurcă și cum se alimen-
tează tinerii din cămine, am întrebat 
de studenții de la ASEM.

Ei ne-au spus că își amintesc cu 
emoții cât de ușor s-au acomodat în 
noua lor locuință. Unii au înfruntat mai 
ușor, alții mai greu teama de necunos-
cut, dar o dată spartă gheața, mulți 
dintre ei recunosc că viața de cămin 
este cea mai frumoasă experiență. 

Pentru unii, pachetele cu bunătăți 
primite de acasă sunt adevărate festi-
ne  culinare, mai ales pentru studenții 
care pe timpul zilei mănâncă ce apucă 
- de la covrigi, biscuiți și semi-preparate 
până la mâncarea de la cantină.

Situații tipice și inevitabile în că-
minele studențești:

Băieţii vin în camerele fetelor 
pentru bani, sau pentru ceea ce 
vor mereu – mâncare!

”Abia ai ajuns în cameră și vrei să 
faci un duș, dar nu poţi să ieși din ca-
meră pentru că băieţii, cel mai des de 
pe aceeași scară,  mișună pe lângă ușa 
ta, băieţi care știu că ai primit azi bur-
sa, ţi-a mai rămas ceva mâncare de ieri 
sau că pur și simplu le este foame.  Nu 
te stresa, este o situaţie tipică”, a spus 
Diana de la căminul nr. 2.

Fetele vin în camerele băieţi-
lor pentru că au de  primit un colet 
de acasă

”De obicei, băieții din anul I cad 
pradă acestor șiretlicuri. Fetele care 
primesc un colet de acasă peste o oră 
ies la vânătoare pe holurile căminelor, 
cu întrebări aparent  de genul: “Știi 
orarul de mâine?” , ”Nu vrei să mănânci 
cu noi astă seară?” sau ”Dacă ai nevo-
ie de ajutor (cu temele), apelează!” Un 
singur răspuns greșit te poate forţa să 
mergi cu ea după colet, care este de 
două ori mai mare și mai greu decât 
se prognoza”, ne-a mărturisit Vlad, re-
zident al căminului nr. 4.

Dacă vrei să mănânci în liniște 
și să mănânci tot, fereastra închisă 
și ușa încuiată

”Trebuie să știi că atunci când 
ridici capacul de la castronul cu mân-
carea proaspăt gătită, circulaţia pe 
holul căminului se accelerează brusc 
de circa 200 de ori și, indiferent de oră, 
apropierea magazinelor și preţuri mai  
mici, aproape toată lumea are nevoie 
de una dintre următoarele: sare, za-
hăr, ulei, piper negru, pâine sau pur și 
simplu sfat. Și e clar că vor căuta asta 
la tine în cameră, anume în acel mo-
ment”, spune Marina din căminul nr. 2.

Macaroane cu ketchup, ouă pră-
jite,  pâine cu margarină și dulceaţă, 
cartofi  prăjiți. Vă lasă gura apă? Așa 
sună o parte din reţetele studenţilor 
care trăiesc în căminele de la ASEM, 
nevoiţi să mănânce ce găsesc prin 
frigiderul pustiu, după ce au dat toţi 
banii ”pe cărţi” sau distracții.

Studenţii  trebuie să fi e inventivi 
când vine vorba de timpul de utiliza-
re a bucătăriei din cămin. Reţeta suc-
cesului: o plită, ceva produse, colegi 
înţelegători și tot felul de improvizaţii, 
cu gust mai mult sau mai puţin îndo-
ielnic.

Ce mănâncă studenții în cămine?

OPINII: 
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CULTURĂEDITORIAL

Asociația Muzical-Corală din Moldova a organi-

zat  a VII-a ediție a Festivalul-Concurs Internațional 

Coral „A ruginit frunza din vii”. Evenimentul a avut  

loc în perioada 16 – 19 octombrie.

Este unul din cele mai mare evenimente corale 
din țară care a adunat 18 coruri din țară și străinătate 
în cinci zile de concerte de excepție. Printre corurile 
care au  evoluat la festival sunt Corul de femei „Ori-
ana”, Odesa, Cvintetul vocal „Anatoly”, Brașov, Corul 
de tineret „Ihos”, Iași, Corul de femei „Voskresenie”, 
Kiev, Ansamblul Vocal „Dzvinochek” Ternopil, Corul 
de copii de la școala de muzică „G. Enescu” din Bălți, 
Corul de bărbați „Flacăra”, Corul bulgăresc de femei 
„Tvardița” ș.a.

 Corurile au concertat la Palatul Feroviarilor, Mu-
zeul Național de Etnografi e și Istorie Naturală, Palatul 
Republicii, dar și în mai multe Biserici din mun. Chiși-
nău, r. Criuleni, r. Dubăsari, r. Ialoveni, r. Anenii – Noi. 
Ceremonia de închidere a Festivalului a fost  la Sala cu 
Orgă. „Suntem bucuroși că putem oferi posibilitatea 
acestor coruri să cânte într-un concert, în fața unui 
public select și în fața unui juriu. Organizăm acest 
eveniment anume pentru a promova corul ca instru-
ment de educare a maselor”, a declarat președintele 
Festivalului, Elena Marian.

Ceremonia de închidere și concertul de gală a 
avut  loc pe 19 octombrie, la Sala cu Orgă.

Anul acesta, de premii s-au învrednicit cinci tineri, 
cinci voci de excepţie, cu pasiune, perseverenţă și o 
mare de... sunete. Aceasta a fost combinaţia perfectă 
pentru ca un grup vocal așa cum este „Anatoly” - să 
cucerească defi nitiv publicul.

Andrada Mureșan (alto), Gabriel Baciu (tenor I), 
Ciprian Cucu (tenor II), Ciprian Ţuţu (bariton) și Ma-
rius Modiga (bas) cântă á capella, cântă cu acompa-
niament, lucrări preclasice, clasice și romantice, mu-
zică religioasă, colinde, prelucrări folclorice și lucrări 
contemporane,  în aranjamente proprii.  Cântă orice,  
pentru că talentul lor acceptă provocările de tot felul 
și pentru că de mai bine de un deceniu aceasta este 
tot ceea ce fac în timpul lor liber.

Urmăresc cu interes fenomenul muzical de acest 
gen; apreciază și îi inspiră grupurile vocale á cappella 
din spațiul american și vest-european. Sunt într-o că-
utare continuă de piese de diferite facturi, pe care le 
adaptează pentru grup.

Potrivit Asociației Muzical-Corale din Moldova, 
ediția curentă este dedicată regretatului dirijor Victor 
Creangă, care s-a stins din viață în acest an.

Nistor LAZAR

Ediţia a VII-a a Festivalului-Concurs Internaţional Coral 

„A ruginit frunza din vii”

S-a întâmplat în vara anului 1992, când mi-
am depus atestatul de absolvire al clasei a IX-a  
la concursul de admitere la Colegiul Național 
de Comerț. Țin minte și acum stresul legat de 
deplasarea la mai mult de 100 de km de casă. 
Chișinăul era atunci pentru mine un fel de 
sfârșit al geografi ei. Mi se părea imens și foarte 
poluat. 

Am trecut concursul, iar la 1 septembrie 
1992 toată lumea, inclusiv bobocii de la CNC,  
s-a adunat pentru a li se spune ”Bun venit!” și 
încă ceva la cinematograful ”Moscova ”, acum 
teatrul Eugene Ionesco din capitală.

”Rabd până la prima sesiune, mi-am zis 
speriată, o pic, și mă întorc în sat cu acte în (ne)
regulă!” După o lună mi-a trecut.

Ce înseamnă experiența CNC pentru 
mine? Înseamnă toate începuturile valoroase, 
care m-au marcat.

În primul rând CARTEA pe care am 
învățat-o aici. Am avut profesori de toată 
admirația. Profesori care știau și respectau me-
seria, profesori ”cu ochi de mamă”, vorba aca-
demicianului Petru Soltan.

Nu știam chimie și-mi pică la obiect re-
gretatul  Mihai Spătaru. Învățam pe de rost, 
inclusiv variantele de teste. Grupa paralelă 
avea chimia mai devreme pe orar. Deci, mă 
descurcam cumva. Până la prima sesiune. 
După primul An Nou - orarul s-a schimbat. Și 
succesele mele – la fel. La consultația pentru 
examenul de vară la chimie, profesorul a zis 
așa: ”Mâine dimineață, deci, Vă aștept pe toți 
cu un buchet mare, mare… de cunoștințe”.

 Am picat examenul. Când a venit mama să 
”vorbească” cu profesorul, să ceară o explicație 
la întrebarea: ”Cum, fi ica ei, pentru succesele 
căreia primi scrisoare de recunoștință de la 
administrație,  în martie, precum că se des-
curcă de minune pe tărâmul cunoștințelor, a 
făcut-o de rușine peste nici trei luni?”

”Puteam să-i pun un șase, i-a zis profesorul 
Spătaru -  pentru memorizare. Dar eu vreau ca 
vara să învețe să gândească ”.

Așa m-am gândit o vară doar la chimie. În 
toamnă am primit nota 7 la restanță. Și acum 
nu mai încerc să bag siliciu în eprubeta cu 
magneziu și să demonstrez că a ieșit o ditamai 
substanță  miraculoasă. Am învățat să respect 
încrederea celor din jur în forțele mele. Am 
învățat să rup cărțile. Pe atunci la 10 se stingea 
lumina în odăi și rămânea doar pe coridoare. Și 
ieșeam cu cartea în coridor.

Apoi, AC -  7. Cea mai mare binecuvân-
tare pe care o putea avea Dumnezeu pen-
tru anii mei de colegiu a fost colegii și buna 
relație din care am absorbit, ca un burete, 
experiențe. Jumătate din colegi erau de la 
țară, fii și fiice de părinți, care cu greu făceau 
față începutului de tranziție. Lecția pe care 
am învățat-o timp de patru ani la Colegiu e 
să mizăm pe forțele proprii, să nu necăjim 
părinții cu cereri pentru una, pentru alta, 
căci știam bine că nu au de unde. Se schim-
ba atunci lumea, banii, sistemul.

PRIETENIA ȘI CONVIEȚUIREA 

AM ÎNVĂȚAT-O LA CĂMIN
Am locuit trei ani în camera 29, a căminu-

lui nr 1. Astăzi acolo este cabinetul de merceo-
logie a Colegiului, după ce Curtea Supremă a 
considerat că în clădirea Colegiului merită să se 
facă justiție, nu carte.

La cămin am învățat cum să reziști timp de 
o săptămână cu un kilogram de cartofi  împărțit 
la trei guri și cum să-ți alini foamea cu lecturi. 
Nu aveam bani pentru haine la modă. Pentru 
un timp nici modă nu prea era J, dar puteam 
face diferențe printr-o carte citită. Făcusem o 
competiție din a ne certa, folosind citate.

Un referat la merceologie, pe tema sticlei și 
altul pe tema ceaiului (ambele arătau mai mult 
a reportaje)au întărit convingerile mele și a celor 
din jur,  că trebuie să merg , după BAC, la jurna-
lism. Așa am și făcut, reușind între timp să mă 
mărit. Știați că mamele – studente reușesc mult 
mai multe pe toate fronturile? Doamna Tocare-
va, de la merceologie alimentară, avea o convin-
gere bătută în cuie cu dovezi clare în acest sens.

DUPĂ 18 ANI…
Vara trecută  ne-am întâlnit mai mulți. 

După  18 ani de întâlniri doar ocazionale sau 
pe net. Am făcut o statistică a carierelor din 
AC-7. Doar doi din cei 26 s-au abătut  din 
drumul pur comercial. Eu am mers la jurna-
lism după colegiu. Elisei Gonța – la medicină. 
Acum e reprezentantul ofi cial al unei mari 
companii farmaceutice în RM. Face MBA-ul. 
Camelia Balan practică IT în Noua Zeelandă, 
Olga Andronache a ajuns director într-o între-
prindere cu sute de angajați în Irlanda. Lidia 
Jumir, colega mea cea mai colorată, este la 
etajul cinci, bloc A, ASEM. Puțin mai la deal, 
la Fidesco o găsești șefă de Departament pe 
Rodica Cauș. Viorel Cemârtan are o fi rmă de 
termopane. Elena Grosu are fi rmă de trans-
port internațional. Diana Micu e în Canada. 
Irina TimofeevTerioșchin are o familie de toată 
frumusețea. Olesea Munteanu, miss-a grupei, 
e în Italia. Eugen Sinița, cel care o iubea la ne-
bunie,  e ”în proiecte”….

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE
Cu toate lipsurile pe care le-am avut atunci, 

Colegiul Național de Comerț este cea mai bună 
alegere, pe care au făcut-o părinții mei la anii 
pe care îi aveam. E așa grație oamenilor pe care 
i-am întâlnit în decurs de 4 ani și generozității lor 
(in)conștiente, poate, din care au binevoit să se 
împartă și cu umila mea persoană. Doar comerț 
cu timp și avuție materială nu am învățat să fac, 
dar știu să pun preț  pe orice clipă.

Din amintirea acelor timpuri, mi-am sfătuit 
copilul să înceapă viața de semi-student  tot 
de aici. Mi-aș dori să trăiască peste ani aceeași 
nostalgie a unei studenții trăite din plin.

L.L.

Distracție și voie bună , asta au simțit boboce-
ii Academiei de Studii Economice pe data de 24 
septembrie 2014 , unde cei mai isteți , ingenioși și 
talentați boboci au pus la bătălie titlul de “Miss și 
Mister BOBOC ASEM 2014”. 

La acest concurs au participat echipele 
facultăților : Business și Administrarea Afacerilor, 
Economie Generală și Drept , facultatea Relații 
Economice Internaționale , Cibernetica Statistică și 
Informatica Economica , Contabilitate și facultatea 
Finanțe .

Concurenții și-au demonstrat calitățile artisti-
ce, umoristice și  intelectuale în cadrul a  celor 3 
probe : prezentarea , proba inteligenții și proba ar-
tistică . Probele au alternat cu  momentele artistice 
surpriză prezentate de către Studioul  “Doremicii”, 

“ Underground Comedy  ” ,  Varzari Tudor , 
Nenescu Victor , Ivas Daniela . 

Nu numai concurenții  erau copleșiți 
de  emoții, ci și membrii Comitetului Sin-
dical al Studenților și Masteranzilor ASEM 
care au fost organizatorii acestui con-
curs . “Pentru noi, organizatorii, balul are 
o însemnătate aparte. Este o tradiție și o  
dorință a noastră de a face ceva diferit , de 
a face ceva ca tinerile generații să se afi r-
me , iar Balul Bobocilor este un concurs 
care le oferă participanților această posi-
bilitate”, a mentionaț președintele  Comi-
tetului Sindical al Studenților și Masteran-
zilor ASEM, Codreanu Dorin.

Titlurile de Miss & Mister Boboc 2014 , au fost 
cîștigate , în urma probelor, de echipa Facultății 
Business și Administrarea Afacerilor ,  formată din 
Belibou Eugen  și Minciună Nicoleta . Tinerii au dat 
dovadă de calitățile necesare pentru a fi  premiați 
cu locul I. Locul II a fost acordat echipei facultății 
Contabilitate , iar locul III boboceilor de la Econo-
mie Generala și Drept . 

Seara a fost plină de momente plăcute,  atît 
participanții , organizatorii cît și cei care au fost 
prezenți au  rămas doar cu  impresii frumoase .

 Marina ZAMĂ,

Președintele Facultații BAA, 

 CSSM,  ASEM

Despre școală și profesori: 
Un kilogram de cartofi  și lecturi 
de foame… atât de sețoase

ASEM ȘI-A ALES BOBOCII  
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 ÎN FIREA STUDENTULUI 

Armata Naţională promovează 

SERVICIUL MILITAR 
PRIN CONTRACT

O TOAMNĂ ZBUCIUMATĂ 

Despre salariile avantajoase, acces gratuit la serviciile 
medicale, deplasări peste hotare,  pensionarea după 25 de 
ani de muncă, dar și despre situația reală din cadrul arma-
tei a vorbit un grup de reprezentanți ai Armatei Naționale, 
care-și propun  promovarea serviciului militar prin con-
tract în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat. 
Din echipa venită în acest sens la ASEM au făcut parte: 
președintele grupului: colonel Andrei Grosu, șef Centrul 
gestionare resurse de mobilizare și al efectivului Armatei 
Naţionale, precum și membrii echipei: locotenent-colo-
nel Leonid Danilov, șef Serviciu pregătire cadre în rezervă, 
Centru gestionare resurse de mobilizare și al efectivului 
Armatei Naţionale;  căpitan Alexandru Spatari, specialist 
Secţie management carieră J1 Direcţiei personal Marele 
Stat Major al Armatei Naţionale; căpitan Vladimir Hristescu, 
ofi ţer prelucrare și analiza informaţiei S2 serviciu cercetare 
stat major, Batalion cu destinaţie specială; plutonier Andrei 
Cojocaru, locţiitor  comandant pluton cercetare - coman-
dant grup cercetare compania stat major, Batalion 22 de 
menţinere a păcii. 

La această întâlnire au fost prezentate studenților, 
două unități ale Armatei Naționale și anume: Batalion cu 
destinaţie specială ”Fulger” și Batalion 22 de menţinere a 
păcii. Studenții au putut afl a din prima sursă despre istoria 
unităților, despre rutina din cadrul acestora, dar și despre 
avantajele tinerilor încorporați în Armata Națională. 

La fi nalul acestei întrevederi, Seful Catedra Milita-
re, ASEM, colonel în rezervă, Gheorghe Popa a mulțumit 
oaspeților pentru vizită și în special pentru refl ectarea 
situației din cadrul armatei. Aceștia, potrivit lui Popa,  au 
spulberat miturile și a stereotipurile.

Armata Națională a lansat, de curând, proiectul 

”Sporirea imaginii Armatei Naționale”. Cu această 

ocazie, pe 16 octombrie, reprezentanți ai Armatei 

Naționale au venit la ASEM cu o prelegere în fața 

studenților de la Catedra Militară.

Și dacă vrei să-ţi cunoști mai bine lo-
curile din preajma universităţii vin-o la 
“ASEM  Quest”. Așa au procedat,  pe data 
de 17 septembrie, patru echipe de stu-
denţi din anului I din cadrul Academiei 
de Studii Economice din Moldova.

 Concursul este la ediția a II-a și ne-a 
demonstrat încă odată că este unul pre-
ferabil atât de studenţi, cât și de  maste-
ranzi. La început, totul părea destul de 
simplu, ca pe parcurs participanții să în-
tâmpine și mici difi cultăți. 

Echipele au fost formate din studenți 
de la facultățile Contabilitate, Relații Eco-
nomice Internaționale, Finanţe. Tot aici 
au participat și masteranzi  de la ȘMEEB.  
Ei au trebuit să pornească în lumea cer-
cetării, cunoașterii, descoperii celor mai 
preferate locuri ale studenţilor. Ei au fost 
supuși la încercări și provocări, cum ar fi  
să găsească “Locul celor mai performan-
te tehnologii”, “Pista pentru a decola în 
lumea cunoștinţelor”, “Izvorul energizării, 
bucatelor gustoase și bunei dispoziţii”. 

Într-un final echipa câștigătoare a 
fost cea a studenţilor de la Relații Eco-
nomice Internaționale care au fost pre-
miaţi cu diplome de participare și cado-
uri din partea sponsorilor.

Proiectul a fost organizat de Senatul 
Studenţesc al ASEM și coordonat de Direc-
torul de Departamentul Relaţii Interne.  

Ana BOICO ,

 facultatea Finanţe , 

gr. 129

  Un nou început  are o 
semnifi caţie. Pentru studenţi, 
începutul semnifi că temelia 
vieţii de a construi un viitor 
fabulos. Cu toţii ne dorim să 
avem succese, să fi m cei mai 
buni și să fi m apreciați corect. 
Pentru a atinge aceste scopuri 
e nevoie, însă, de multă mun-
că, inspirație și capacităţi deo-
sebite.

 „A fi  matur nu înseamnă  a 
împlini o anumită vârstă, ci a fi  
capabil să-ţi asumi răspunderi: 
să fi i în stare să-ţi îndeplinești 
sarcina până la capăt, să faci 
un lucru bine, fără să fi i su-
pravegheat, să fi i în stare să ai 
mulţi bani și să nu-i cheltuiești, 
să suporţi o nedreptate fără 
să te răzbuni”, spune celebra 
scriitoare și jurnalistă,  Abigail 
Van Buren. 

Cele menționate mai sus, 
ne demonstrează, încă o dată, 
că responsabilitatea și riscurile 

sunt elemente de bază care ne 
fac puternici și independenţi 
în fața oricărui obstacol. Pro-
priile greșeli, eșecuri, dezamă-
giri, dar totodată, și bucuriile 
de care avem parte, susținerea 
celor din jur și succesele deno-
tă că fi ecare moment din viață 
trebuie justifi cat și prețuit.

 Cuvintele măreţe a unuia 
dintre cei mai străluciți oa-

meni de știință, Albert Ein-
stein, spunea:“Este esenţial ca 
studentul să dobândească o 
înţelegere și un sentiment viu 
al valorilor. El trebuie să aibă 
un simţ puternic al lucrurilor 
frumoase și bune din punct de 
vedere moral, în caz contrar, și 
posedând o cunoaștere speci-
alizată, el va semăna mai de-
grabă cu un câine bine dresat 

decât cu o persoană dezvoltată 
armonios.”

 Pentru  a ajunge pe culmi-
le succesului nu e simplu, e o 
cale plină de surprize mai mult 
sau mai puțin plăcute. Fiind 
tineri suntem mereu într-un 
zbucium continuu. Ne dorim 
să reușim totul din prima, să 
realizăm scopurile acum, vi-
săm să ajungem oameni mari 
și să fi m apreciați la justa va-
loare. Totul e posibil. Nu e ne-
voie de mult, doar să ai încre-
dere în propriile forțe, dorință 
maximă, capacitate necesară, 
răbdare și multe speranţe vii.  
Vorbele marelui academician 
și fi losof român, Titu Maiore-
cu „Toate hotărârile importan-
te trebuie să le i-ai singur, din 
adâncul individualităţii tale, 
fără infl uenţa altora.” 

Iuliana PUȘNEAC,                

 anul II, CON-136

Sunt sigur că majoritatea citito-
rilor  cunosc noțiunile marketingu-
lui ori cel puțin cele date de Kothler. 
Personal am fi nisat cursurile la Mar-
keting și eram pasionat de literatura 
de specialitate. Printre aceste cărți 
se numără și cartea lui Ryan Holiday 
m “Trust Me, I’m Lying”. Această lu-
crare conține viziunea unui manipu-
lator media reprezentată în formă 
scrisă asupra publicității media. 

Deseori auzim despre acte de 
vandalizm asupra unor proprietăți 

ori despre apariția unor scandaluri 
legate de oameni notorii, majorita-
tea va avea părerea că aceste acte 
sunt îndreptate contra acestor oa-
meni, însă mulți din voi se vor uita 
cu scepticism la nevinovăția acestor 
„victime” care profi tă cu succes de 
aceste situații.

Autorul acestei cărți personal 
s-a angajat în vandalizarea panouri-
lor de promovare a fi lmului “I Hope 
They Serve Beer in Hell”, pe care și 
singur le-a plasat, ca ulterior folosin-

ASEM QUEST- cei care au avut curaj să descopere ASEM- ul

Este oare depravat sistemul mediatic?
Ați observat că titlul articolului este în formă de întrebare reto-

rică, este modul cel mai perfect de a atrage atenția folosit de către 

publiciștii din lumea întreagă, media manipulatorii sunt constrînși de 

deadline-uri și sunt interesați în creșterea exponențială a vizionărilor, 

și pentru aceasta ei vor folosi orice mijloace posibile.

du-se de resursele sale mediatice 
din internet să sensibilizeze opinia 
publicului asupra atacurilor “pre-
judicioase” asupra lucrării contro-
versatului Tacker Max. Ca rezultat, 
interesul asupra fi lmului crescuse 
și încasările nu s-au lăsat așteptate.

O altă calitate a depravării re-
sursului mediatic digital constă în 
structura piramidei inverse prin 
care știrea ajunge pe paginile web 
cu renume trecând prin diferite sur-
se. În așa mod, noutatea, cu un ni-
vel redus de veridicitate, ajunge să 
fi e transformată în ceva și mai puțin 
plauzibil. Deseori pe paginile web 
a ziarelor naționale găsim articole 
dubioase având ca sursă pe cineva 
ca Andrei Ivanov ori alte persoane, 

care de fapt nici nu există. Această 
metodă este des întâlnită și pe site-
urile apusene, precum Gawker ori 
Haffi  ngton Post, TMZ.

Ryan Holiday numește acest 
sistem un ”monstru fl ămând”, de-
oarece scoaterea câtorva jucători 
de pe arena mediatică nu va duce 
la schimbarea acestei situații. Este 
un fel de ”fi ință” în care obosi-
rea unei celule duce spre redarea 
energiei la organism. Autorul ne 
avertizează că folosirea acestui sis-
tem în folosul său de către market-
e ri, poate aduce profi t și atingerea 
obiectivelor. Feedbackul nu se va 
lăsa așteptat.  

Mircea GUTIUM 
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Pentru prima dată în istoria 
baschetului din Republica Mol-
dova a avut loc Supercupa Mol-
dovei. 

Înainte de începerea sezo-
nului, pentru trofeu s-au lup-
tat două dintre cele mai bune 
echipe feminine de baschet: 
echipa Academiei de Stu-
dii Economice din  Moldova 
(ASEM) și  «Femina». 

Echipa ASEM  a câștigat cu un 
scor zdrobitor de 81:39. 

Antrenorul emerit al RM, Vasile 
Scutelinic a menționat: ”Începutul 
meciului s-a arătat tensionat, pen-
tru că a fost primul meci al sezo-
nului. Ne-am pregătit serios din 
timp, am avut  amicale în Galați 
cu  echipa românească»Phoenix». 

La început fetele erau un pic de-
busolate pe teren, ca spre sfârșit 
să  dea jocului ceea ce merită. 
Sunt mulțumit de rezultat. Ne-am  
așteptat la o confruntare mult mai 
serioasă și mai multă rezistență 
din partea adversarului”. 

În pauzele dintre sferturi, în 
incinta Palatului Sporturilor al 
Universității de Stat, atmosfera a 
fost degajată de către un ansam-
blul  feminin de dansuri. 

Iată care este componența 
echipei ASEM, câștigătoarea 
Supercupei Moldovei la bas-
chet: Tyrzaman (29), Gontari 
(12), Steinberg (7), Paladiu (6), 
Matej (0); Daniel (25), Eliso-
vetski (2), Gribanova (0) Byzhi-
ga (0), Murmur (0).

ASEM este câștigătoarea 

Supercupei Moldovei 

la baschet feminin

Concursul “IDEI de AFACERI” Ediţia a X - a

Incubatorul de Afaceri ASEM  în parteneriat cu  Compania 

Orange Moldova lansează Concursul “IDEI de AFACERI” Ediţia 

a X - a. La concurs sunt admiși actualii studenţi și masteranzi ai 
ASEM, cu studii la secţia zi.

Concursul are următorul calendar al activităţilor:

15 septembrie 2014 - Lansarea Concursului
15 septembrie - 17 octombrie 2014 - Înregistrarea participanţilor
20 octombrie - 10 noiembrie 2014 -  Training-ul „ACTIVITATEA 

DE ANTREPRENORIAT, PLANIFICARE ȘI ORGANIZAREA 
START – UP-ului”

10 - 30 noiembrie 2014 - Ajustarea Business Planurilor de către par-
ticipanţi

01 - 15 decembrie 2014 - Evaluarea Business Planurilor și selectarea 
fi naliștilor

16 - 19 decembrie 2014 - Pregătirea fi naliștilor pentru partea fi nală
19 decembrie 2014 - Etapa fi nală. Desemnarea cîștigătorului

Finaliștii vor primi premii substanțiale și asistență pentru im-
plementarea propriilor idei de business.

Premianții vor deveni benefi ciarii Incubatorului de Afaceri al ASEM 
și al Incubatorului Virtual al Studentilor Antreprenori de Succes.

 Informaţii suplimentare: 
Incubatorului de Afaceri ASEM, Bloc B, of.1. 

www.incubator.ase.md; 22-402-824.


