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Grigore Belostecinic – 
DHC al Universităţii 

de Economie și Comerţ 
din Kiev 

Concursul 
”Idei de Afaceri” 

Sistemul educaţional 
și piaţa muncii

Retrospectiva 
ASEM 2014

O carte în dar 
de Crăciun

Joi, pe 12 decembrie, o  delegație de profesori din cadrul 
unei universități private din Turcia  a fost în vizită la ASEM, unde 
a avut o întrevedere cu administrația instituției. 

„Motivul pentru care am insistat asupra acestei întâlniri este 
că vrem să colaborăm în cadrul unui program de master, MBA, 
al universității noastre. Acest program prevede, ca  și mobilita-
te academică, faptul că masteranzii noștri trebuie să urmeze un 
curs de o lună la o universitate din altă țară. Am vrea ca în Mol-
dova acesta să fi e la ASEM, unde tinerii, care deja au afaceri, să 
cunoască totul despre aspectele businessului moldovenesc, dar 
și să se întâlnească cu oameni de afaceri, potențiali parteneri de 
aici” – a spus șeful delegației turcești, Ayhan Surek.  

”Suntem deschiși spre orice colaborare din care să preluăm 
experiențe noi și care să fi e reciproc avantajoasă”, a menționat 
în replică rectorul ASEM, Grigore Belostecinic, specifi când fap-
tul că ASEM este implicată în mai multe proiecte de promova-
re a rețelelor culturale și a schimburilor educaționale în cadrul 
comunităților din Bazinul Mării Negre.   

L. L.

Stimaţi studenţi, profesori, colegi, Stimaţi studenţi, profesori, colegi, 
Vă adresez cele mai sincere felicitări şi urări de bine cu Vă adresez cele mai sincere felicitări şi urări de bine cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă.ocazia sărbătorilor de iarnă.

Să aveţi parte de un Nou An marcat de  realizări frumoase Să aveţi parte de un Nou An marcat de  realizări frumoase 
şi de înalte aprecieri ale  activităţii profesionale, un an mai şi de înalte aprecieri ale  activităţii profesionale, un an mai 
sigur în aspiraţii şi plin de succes.sigur în aspiraţii şi plin de succes.

Fie ca aroma de brad, colindele și mireasma acestor sărbători Fie ca aroma de brad, colindele și mireasma acestor sărbători 
să vă umple sufl etul şi casa de bucurie, căldură, pace şi să vă umple sufl etul şi casa de bucurie, căldură, pace şi 
speranţă.  Aura Bunătăţii să Vă ardă  mereu în inimi speranţă.  Aura Bunătăţii să Vă ardă  mereu în inimi 
pentru o viaţă plină de Linişte, Credinţă şi Iubire. Fie ca pentru o viaţă plină de Linişte, Credinţă şi Iubire. Fie ca 
Înţelepciunea, Încrederea și Generozitatea să vă călăuzească Înţelepciunea, Încrederea și Generozitatea să vă călăuzească 
pașii în noul an. pașii în noul an. 

La mulţi ani și sărbători fericite!La mulţi ani și sărbători fericite!

Cu respect, Cu respect, 
Grigore Grigore BELOSTECINICBELOSTECINIC, , 

rector al ASEMrector al ASEM

MOȘUL A FOST DEJA 
LA COPIII CUMINŢI

În perioada 1 – 20 decembrie, 2014 echipa Senatului Studenţesc al 
ASEM a organizat Caravana de Crăciun cu îndemnul ”Fii tu însuți Moș Cră-
ciun!”.  În acest an, Caravana a ajutat familiile social vulnerabile din raionul 
Telenești dar și la 300 de copii din Casa – internat din or. Hâncești. 

Benefi ciarii au primit dulciuri, rechizite școlare, cărți, produse alimen-
tare, dar și mașini de spălat automat, detergenți, frigider.

Cei peste  9 mii de lei cheltuiți au fost adunați în urma colectării de 
fonduri inclusiv de la sponsori. 

Mulțumim tuturor oamenilor cu sufl et mare, sponsorilor pentru con-
tribuţie în organizarea acestui act de binefacere!

 Cor. : ”CE”

ÎN AJUN DE CRĂCIUN COLABORARE

Masteranzii turci Masteranzii turci 
ar putea deprinde ar putea deprinde 
la ASEM gustul afacerilor la ASEM gustul afacerilor 
moldoveneștimoldovenești
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ONORURI

La fi nele acestui an, ca și de fi ecare 
dată, suntem îndemnaţi să facem bilan-
ţul anului ce a trecut: ce realizări am 
avut, ce ne-a reușit din ceea ce ne-am 
propus, ce a rămas de făcut pentru anul 
viitor, ce lecţii am învăţat din cele rea-
lizate și din cele nerealizate. Cred,  ca și 
în toţi ceilalţi ani, și acesta a fost unul 
deosebit, irepetabil pentru fi ecare dintre 
noi.  Am reușit la nivel de ASEM să ela-
borăm și să implementăm noile planuri 
de studii pentru studenţii de la ciclul I, 
Licenţă, adaptându-le la cerinţele pieţei 
muncii. Am demarat elaborarea planu-
rilor noi la ciclul II, Masterat, pornind 
de la modifi cările efectuate în planurile 
de la ciclul I, pentru a asigura continui-
tatea. Au fost organizate multe mese ro-
tunde, întâlniri cu oameni interesanţi, 
personalităţi de la care ai ce învăţa, au 
fost organizate multe concursuri pentru 
studenţi. Cu alte cuvinte, Anul 2014 a 
simţit întru totul pulsul vieţii în ASEM. 
Ce nu ne-a reușit? Aș zice că a rămas 
sub nivelul dorinţelor noastre implica-
rea activă a studenţilor  în activităţile 
din cadrul instituţiei.  Nu ne-a reușit în 
măsura în care ne-am dorit să-i mobili-
zăm pe studenţi în frecventarea orelor, 
în participarea în diferite proiecte de 
studii.

Evident, că așteptările de la anul ce 

vine sunt mari. De fi ecare dată ne pu-
nem speranţe că va fi  unul mai bun ca 
cel ce a trecut, va fi  cu mai multe rea-
lizări. Dar până la urmă totul depinde 
de noi, de faptul cum putem să ne or-
ganizăm, cât de realiste sunt planurile 
pe care le trasăm, câtă ambiţie avem în 
realizarea acestora și poate… un pic de 
noroc.   
Și acum trebuie să-i zicem Anului 

2014 un Adio. Am fost bucuroși să-l 
cunoaștem, suntem recunoscători pen-
tru tot ce ne-a oferit. Avem amintiri 
frumoase, dar poate și unele  regrete. 
Sperăm, că  anul 2015 va fi  unul și mai 
bun , mai bogat în împliniri, mai înalt 
în aspiraţii și plin de succese. În prag de 
sărbători, cu pace, lumină și căldură în 
sufl et,  felicit întreg colectivul ASEM do-
rindu-le sănătate,  pace în ţară, în casă 
și în sufl etele fi ecăruia, noi realizări. 
Studenţilor le-aș dori să benefi cieze 
din plin de această perioadă minunată 
din viaţa lor, de anii de studenţie. Să-și 
pună planuri cât mai ambiţioase și să 
meargă cu mult curaj înainte. Astfel se 
vor deschide multe drumuri și vor putea 
reuși. Crăciun Fericit și La Mulţi Ani!

Ala COTELNIC, 

Prim-prorector cu activitate 

didactică

A mai trecut un an în calendar, iar la fi -
nele acestuia tradițional sunt făcute unele 
totaluri și trasate planurile pe viitor. Anul 
2014 pentru noi, cei de la Facultatea Bu-
siness și Administrarea Afacerilor, a fost 
un an bun. Suntem în continuare cea mai 
numeroasă facultate din ASEM, unde stu-
diază în cadrul a 7 specialități - cca 4000 
de studenți, iar la cele 5 catedre activează 
peste 85 de profesori. 

Pe parcursul anului profesorii au fost 
implicați în mai multe activități, printre 
care: conferința științifi că națională cu 
participare internațională ”Strategii și 
politici de management în economia con-
temporană”, ed. a III; seminarul practico-
știinţifi c ” Piaţa turistică internaţională 
și a Republicii Moldova”; conferinţa ști-
inţifi că internaţională ”Competitivita-
tea și inovarea în economia cunoașterii”;  
masa rotundă ”Turismul balnear – direc-
ţie importantă în industria turistică”; 
simpozionul știinţifi c „Building a Quality 
World Together”, conferinţa naţională cu 
participare internaţională ”Marketing, 
Comerţ, Merceologie: evoluţii și tendinţe 
în condiţiile globalizării economice”; două 
proiecte instituţionale de cercetare și 3 
proiecte internaționale TEMPUS. 

Studenții facultății în continuare par-
ticipă activ la diverse programe de mobili-
tate academică, în prezent 8 studenți stu-
diază un semestru în cele mai prestigioase 
universități din Polonia și România.

În scopul dezvoltării la studenți a 
abilităților antreprenoriale, capacității 
de a lucra în echipă și a creativității, pe 
parcursul anului în cadrul facultății au 
fost organizate mai multe concursuri 
studențești, ca: ”Cel mai bun proiect de 
marketing”, ”Azi student, mâine antre-
prenori”, ”Start-up&business model”.  

Facultatea BAA a organizat al doilea 
an consecutiv ”Academia strat-up”, în ca-
drul Săptămânii Mondiale a Antrepreno-
riatului/Global Entrepreneurship Week 
(GEW), unde întreprinzătorii de succes 
din Moldova au împărtășit studenților 
noștri din experiența sa.

Întotdeauna, în orice concurs studenții 
de la BAA sunt printre câștigători, fi e 
că este concursul Cel mai bun student 
al ASEM, Burse de Merit, Bursa AGEPI, 
Concursul național de eseuri cu genericul 
”Integritatea în Uniunea Europeană a 
Republicii Moldova”, Academiada (sport) 
sau competiția echipelor sanitare. Sun-
tem mândri de faptul că studenții de la 
specialitatea Managementul și tehno-
logia alimentației publice au obținut: 1 
Bronz, 2 Aur, 1 Argint, la Concursul Culi-
nar Național pentru Juniori, ce a întrunit 
studenți din 11 instituţii de învăţământ 
vocaţional din ţară.

Ne bucurăm pentru realizările 
obținute de către profesorii și studenții 
facultăți în anul 2014 și ne dorim ca 
activitățile/proiectele începute sau cele 
pe care le vom lansa în noul an, 2015, să le 
realizăm cu succes.

Mult stimaţi profesori, dragi studenți, 
cu ocazia frumoaselor Sărbători de iarnă, 
Vă dorim un nou an fericit alături de cei 
dragi și apropiaţi, multă sănătate, succese 
și prosperitate. Fie ca magia sărbătorilor 
să Vă însenineze sufl etele și să Vă aducă 
speranţe și forţe proaspete ca să împliniţi 
tot ce va doriţi!  

Crăciun fericit! La anul și La mulți ani!

Cu mult drag, 

Angela SOLCAN, dr., conf. univ.

Decanul facultății BAA

Grigore BELOSTECINIC - 
Doctor Honoris Causa 
al Universităţii de Economie 
și Comerţ  din Kiev

Autorul celei mai bune lucrări 
științifice străine din cadrul Concursului 
Internațional privind istoria, dezvoltarea 
și modernizarea instituțiilor executori-
lor  judecătorești din Rusia și străinătate, 
a fost desemnat, recent, studentul anului 
III la EGD, specialitatea Drept, Ivan Banu, 
cu lucrarea ”Организационно-правовые 
основы исполнительного производства 
в сфере обращения взыскания на иму-
щество должников. Российский и зару-
бежный опыт” .

Cu această ocazie Ivan Banu și condu-
cătorul său științifi c, conf. univ., dr. Adelina 
Bîcu, au primit, din partea Serviciului fede-
ral al executorilor judecătorești din Rusia, 
câte o diplomă și cadouri. 

Potrivit FSSP (Serviciului Federal al Exe-
cutorilor Judecătorești) din Rusia, în cadrul 
concursului s-au înscris peste 160 de per-
soane din Rusia, cât și din străinătate. Ca 

urmare, au fost selectate pe categorii 16 
dintre  cele mai bune materiale. Lucrarea 
studentului Ivan Banu a fost recunoscută 
ca fi ind cea mai bună lucrare științifi că din 
țări străine.

Nadejda DRAGALIN

Miercuri, pe 3 decem-

brie, Aula Magna a Univer-

sităţii Naționale de Econo-

mie și Comerț din Kiev a 

găzduit ceremonia de acor-

dare a titlului de Doctor 

Honoris Causa dlui rector 

Grigore Belostecinic. Cere-

monia  a fost una festivă, de 

o înaltă ținută academică și 

s-a bucurat de o asistență 

aleasă, formată din mem-

brii Consiliului Științifi c al 

UNECK. La eveniment a fost prezent și dl Ion 

Stăvilă, Ambasador Extraordinar și Plenipo-

tenţiar al Republicii Moldova în Ucraina.  

Decizia unanimă a Consiliului Științifi c  al 
UNECK de a-i conferi înaltul titlu de Doctor 
Honoris Causa academicianului Grigore Belos-
tecinic a fost grație contribuţiei personale de 
excepţie în domeniul științei economice ale 
acestuia, dar și pentru înaltul prestigiu profe-

sional pe plan național și european, precum și 
relaţiile fructuoase de colaborare universitară 
și științifi că, care s-au stabilit în ultimii ani între 
UNECK și ASEM. 

În Laudatio, rostită de academicianul Ana-
tolie Mazaraki, rectorul UNECK, au fost trecute 
în revistă meritele și realizările excepționale 
ale dlui academician Grigore Belostecinic 
în domeniul managementului universitar, a 
fost evidențiată succint valoarea activității 

sale știinţifi ce din ultimii ani, 
dedicația sinceră și continue ale 
activității profesionale pentru 
învățământul economic superior 
și creaţia știinţifi că, viziunea stra-
tegică de transformare a ASEM 
intr-o universitate angajată în 
viitor. A fost menționat faptul că 
dnul academician Grigore Belos-
tecinic este doar a noua perso-
nalitate marcantă, căreia i-a fost 
acordat  titlul de Doctor Honoris 
Causa de către universitatea re-

spectivă.  
În prelegerea, susţinută în cadrul ceremo-

niei, dnul academician Grigore Belostecinic a 
făcut o pledoarie complexă pentru transforma-
rea universității ca element defi nitoriu al unui 
sistem național de educație în actualul context 
al globalizării într-o veritabilă instituție cogniti-
vă și inovativă, dotată cu condiţii vitale pentru 
asigurarea procesului de educație și cercetare, 
fortifi cată și recunoscută pe plan intern și eu-

ropean, înzestrată cu viziuni strategice pe ter-
men mediu și lung, etc. 

După ceremonie a avut loc o ședință cu 
conducerea universității, la care au fost trasa-
te noi proiecte de colaborare universitară între 
UNECK și ASEM pentru următorii ani.

Corneliu GUȚU, 

Prorector cu activitate științifi că 

și Relații Externe

Un student al ASEM câștigător 
al unui concurs știinţifi c în Rusia 

Anul Nou la ușă bate,  
                                Să-i dorim seninătate!

Acum, trebuie să-i zicem lui 2014 ADIO! 
2015 să vină cu ambiţie și …  
un pic mai mult noroc
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EXPERIENŢE

Business Planuri bine întocmite, 
emoţii și premii, toate au fost pre-
zente la înmânarea premiilor pentru 
concursul „Idei de Afaceri” al Incuba-
torului ASEM.

După o zi întreagă de prezentări, 
întrebări, laude, dar și critici, juriul a 
ales. Unii au fost foarte susprinși de 
rezultat, alţii un pic supăraţi, cert este 
că toţi s-au ales cu câte o diplomă. 

Astfel, primul loc i-a fost acordat 
agenţiei de confecţionare a lucruri-
lor Handmade și organizare a eve-
nimentelor, director – Nistor Lazar. 
Locul doi a fost luat de Vlada Cara-
postol, cu ideea de a comercializa 
vouchere pe internet. Ultimii, dar nu 
cei din urmă au fost Victor Burea și 
echipa sa, cu ideea de a presta servi-

cii de returnare a obiectelor pierdute 
prin achiziţionarea autocolantelor 
sau brelocurilor.

Potrivit organizatorilor, scopul 
concursului este de a pune în valoa-
re ideile de afaceri inovatoare. Astfel, 
încât să aduci pe piaţă ceea ce nu mai 
există sau dacă și există, în condițiile 
unei  concurenţe acerbe, să te dife-
renţiezi prin originalitate la maxim.

Câștigătorul premiului întâi, Nis-
tor Lazar ne-a zis că ideea lui de afa-
ceri a prins la juriu pentru că era bine 
structurată și a fost respectat timpul 
de prezentare.

„Agenţia noastră va oferi cadouri 
corporative. Se va ţine cont de ca-
priciile clienţilor, iar produsele vor fi  
personalizate. O sa abordăm eveni-

A FOST DESEMNAT CÂŞTIGĂTORUL 
CONCURSULUI “IDEI DE AFACERI” 

O agenţie de organizare a evenimentelor și confecţionare a lucrurilor 
Handmade a luat premiul întâi în cadrul concursului de Business Planuri 
al Incubatorului de Afaceri al ASEM.

La 27 noiembrie 2014, în cadrul  
Academiei de Studii Economice din Mol-
dova a avut loc festivitatea de înmâna-
re  a Bursei de Merit a Agenției de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI) 
pentru  doi dintre cei mai buni studenţi 
ai Facultăţii  Business si Administrarea 
afacerilor  , specialitatea Managementul 
Proprietarii Intelectuale.

La eveniment au participat:  Lilia Bolo-
can, directorul general AGEPI, Ala Cotelnic, 
dr. habilitat, profesor  universitar, prim-
prorector ASEM ,  Angela Solcan, dr. conf. 
univ., decanul Facultății Business și Admi-
nistrarea afacerilor, profesori , studenţi dar 
și alţi  specialiști din cadrul AGEPI.

În acest sens, dna Ala Cotelnic a 
menţionat despre importanţa  acestei 
iniţiative din partea AGEPI , care repre-
zintă o încurajare a calităţilor și perfor-
manţelor educaţionale.

Astfel, în rezultatul examinării do-
sarelor depuse la concurs,  prin decizia 
unei comisii specializate  din cadrul 

ASEM și administraţiei AGEPI,  Bursa de 
Merit AGEPI pentru anul de studii 2014-
2015, în mărime de 1000 lei lunar, timp 
de 10 luni , a fost acordată studentei Ele-
na Tomșa și studentului Igor Cojocaru, 
grupa de studii MPI-131.

Pentru Elena această distincţie  re-
prezintă “o susţinere enormă  și  înţele-

SEMNE BUNE ANUL ARE! 
Ce a bifat în agenda ȘMEEB anul ce tocmai își sfârșește misiunea?

În cadrul Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business în anul 
de universitar 2013-2014 a fost asigurată organizarea studiilor la 25 pro-
grame de masterat cu un contingent de 2100 masteranzi. 

Profund interesată de asigurarea competitivităţii ei în lume și asumân-
du-și iniţiativa de înnoire a studiilor de masterat, în vederea accentuării 
valorilor acestor studii și a cercetării știinţifi ce a masteranzilor, ASEM prin 
Decizia Senatului din 26 februarie 2014, a înaintat spre aprobare Ministe-
rului Educației al Republicii Moldova  următoarele programe de masterat, 
pentru care a primit autorizare prin Ordinul Ministrului nr. 467 din 23 mai 
2014: MBA (Master of Business Administration); eBusiness; Managemen-
tul proiectelor europene; Agrobusiness; Politici economice și dezvoltare 
internațională; Educație economică. 

În perioada 4-5 aprilie 2014 în cadrul Simpozionului Științifi c al Tine-
rilor Cercetători ai ASEM (ediția a XII-a) în incinta Școlii Masterale a fost 
organizată și a funcționat secțiunea masteranzilor ”Economia Republicii 
Moldova în spațiul economic european: exigențe-șanse-provocări” la care 
s-au înscris 23 de masteranzi, au fost decernate 22 diplome de gradul I și 
1 diplomă de gradul II.

Un rol aparte în activitatea Școlii Masterale o au cele 208 persoane, ca-
drele didactice care cu abnegație și dăruire desfășoară activități didactice 
la ciclul II, Masterat.

De altfel studiile universitare, ciclul II și postuniversitare devin tot 
mai solicitate de angajați atât din cadrul instituțiilor publice, cât și a celor 
din mediu de afaceri, ceea ce ne face să credem că diversitatea ofertei 
educaționale a ASEM la ciclul II, masterat, condițiile foarte bune pentru 
desfășurarea procesului educațional din ASEM dar și, nu în ultimul rând 
cadrele didactice performante vin în susținerea imaginii ASEM ca cea mai 
prestigioasă instituție de profi l economic din țară.

Sărbătorile Crăciunului și ale Anului Nou să vă aducă tot ce-i mai 
bun pe lume, multă dragoste, fericire si prosperitate. Fie ca spiritul 
blând al Sfi ntelor Sărbători să ningă asupra voastră doar bucurie și 
senin, prosperitate, veselie și sănătate în anul ce vine! LA MULȚI ANI și 
SĂRBĂTORI FERICITE,  Vouă,  Stimați masteranzi, Stimați Profesori și 
Angajați ai ASEM!

Cu respect, 

Angela CASIAN, 

Director ȘMEEB

mentele pentru o clasă mai tânară, 
vom participa și noi la organizare, 
iar clientul va fi  informat referitor la 
fi ecare etapă a procesului de lucru. 
Credem că business planul nostru  
a impresionat juriul pentru că 
a fost formulat corect, nu am 
avut greșeli de scriere. A fost o 
idee prezentată bine, respec-
tând toate cerinţele.  Juriul nici 
nu ni-a acordat multe întrebri”, 
mărturisește Nistor Lazar.

Serghei Baziuc, șeful de-
partamentului resurse umane 
în cadrul Efes Vitanta Moldova 
s-a arătat mulţumit de rezulta-
tele concursului și a îndemnat 
studenţii ASEM să participe și 
la anul.

„A fost foarte greu să ale-
gem câștigătorii, pentru că 
toate echipele meritau să câș-
tige. Criteriul principal a fost 

elementul inovator al fi rmelor și cal-
culele bine puse la punct. În compa-
nia noastră, majoritatea studenţilor 
angajaţi sunt absolvenţi ASEM. Mă 
bucură faptul că vin întotdeauna cu 

idei noi și interesante și sunt unii din-
tre cei ma buni”, a declarat Serghei 
Baziuc, unul din membrii juriului.

La eveniment au fost prezenţi 
studenţi, masteranzi ASEM, benefi ci-

ari ai proiectului, manageri 
de poriect și parteneri.

În total, au fost prezen-
tate 17 idei de afaceri.

De asemenea, în cadrul 
concursului au fost pre-
zentate câteva istorii de 
succes ale Incubatorului 
de Afaceri, ca de exemplu, 
cea a Anei Coșleţ – direc-
tor „Force-Expert” SRL, 
Grigore Sofroni – director 
„Feedback Grup” SRL, Ion 
Baciu – director „EMC” SRL 
și Andrei Rudoi – director 
„Beacause” SRL.

Corina MOROZAN

Bursa de Merit AGEPI 
pentru cei mai buni studenţi de la specialitatea MPI

gere a faptului că are o responsabilitate 
în ceea ce privește menţinerea unui ni-
vel didactic calitativ”.

Igor Cojocaru a menţionat că este 
prima sa Bursă de Merit, astfel încât me-
reu a fost încurajat “cu un mulţumesc, un 
bravo și atît”, iar de acum încolo el speră 
să investească și mai mult în viitorul său.

Adresându-se către învingătorii 
concursului, Lilia Bolocan  și-a exprimat 
încrederea cu care AGEPI oferă acest 
suport fi nanciar. Ea a menţionat că  “Nu 
contează viteza cu care mergi, dar direc-
ţia pe care o dezvolţi”, dorindu-le viito-
rilor manageri din domeniul proprietăţii 
intelectuale răbdare, ambiţie,  perseve-
renţă și realizare profesională.

C onform  prevederilor  Regulamen-
tului cu privire la Bursa de Merit AGEPI, 
candidaturile pretendenţilor au fost 
selectate din rândul studenților anului 
II sau III ai Facultății BAA a ASEM, speci-
alitatea Managementul proprietății in-
telectuale, care deţin o medie generala 
pentru anul precedent de studii, peste  
9.00 , care frecventează integral activi-
tăţile didactice din planul de învățământ  
și participă  la activităţi extracurriculare. 

Colaborarea dintre AGEPI și ASEM 
devine în ultimii ani una tot mai produc-
tivă și fructuoasă, contribuind la stimu-
larea și pregătirea cadrelor naţionale în 
acest domeniu.

Le dorim premianţilor mult succes și 
noi performanţe educaţionale!

Dorina JORA,

studenta anul I,

 Facultatea BAA
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CONFERINŢĂ

JUNIOR ACHIEVEMENT MOLDOVA

Scopul evenimentului științifi c a 
fost de a scoate în evidență proble-
mele de marketing, comerț și mer-
ceologie, dar și de a veni cu soluții 
academice în condițiile globalizării 
economice.  În cadrul dezbaterilor 
s-a evidențiat, de asemenea, necesi-
tatea evaluării impactului globaliză-
rii asupra strategiilor de dezvoltare 
ale statelor lumii din perspectiva 
disciplinelor studiate. S-a ajuns la 
concluzia că atingerea acestui scop 
implică necesitatea realizării mai 
multor obiective majore: elaborarea 
reperelor strategiei de dezvoltare; 
identifi carea căilor și măsurilor în-
treprinse de către stat pentru a face 
faţă cerinţelor globalizării, analiza 
impactului acestor căi și măsuri; ela-

borarea metodologiei evaluării stra-
tegiei de dezvoltare prin propunerea 
a unei noi metodologii a competiti-
vităţii naţionale… dar toate printr-
un sistem educațional bine punctat 
în domeniu, cu studierea celor mai 
bune experiențe, implementare de 
standarde adecvate și practică. Mul-
tă practică și creativitate.  

Prezent la deschiderea mani-
festării, rectorul  ASEM,  academici-
anul Grigore Belostecinic, a salutat 
prezența participanților la conferință 
și a menționat că în condițiile în care 
concurența devine tot mai dură, 
între state, industrii, dar și între oa-
meni, vor rezista și valorifi ca mai bine 
oportunitățile, pe care le oferă aceste 
schimbări, cei care se vor adapta mai 

MARKETING, COMERŢ, MERCEOLOGIE: 
EVOLUŢII ȘI TENDINŢE ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII ECONOMICE

Două catedre: ”Marketing și Logistică” și  ”Merceologie, Comerț și 
alimentație publică” au organizat în perioada 27 - 28 noiembrie confe-
rinţa  națională cu participare internațională ”Marketing, Comerț, Mer-
ceologie: evoluții și tendințe în condițiile globalizării economice”. La pri-
ma ediție a conferinței au participat cercetători din Republica Moldova, 
România și Ucraina.

bine tendințelor. ”În aceste condiții 
aplicarea marketingului este bene-
fi că pentru cei care sunt implicați 
în această concurență. Semnarea 
Acordului de Asociere și de Liber 
Schimb cu Uniunea Europeană va 
facilita accesul produselor noastre 
pe piața europeană, cu un potențial 
de absorbție, cerințe și exigențe 
mult mai mari decât pe cele care le 
avem. Contează foarte mult reorien-

tarea pieței noastre de desfacere, în 
condițiile în care, conform statisticilor, 
în ultimele două luni, exportul produ-
selor moldovenești în UE a crescut cu 
cca 11%”, a specifi cat rectorul ASEM.

Pe parcursul conferinței, în zilele 
de 27 și 28 noiembrie, participanții au 
prezentat comunicări în cadrul a două 
secțiuni: Tendințele marketingului 
modern în condițiile globalizării 
și Merceologia și piața mărfurilor 

de larg consum în condițiile glo-
balizării. Printre cele mai relevante 
lucrări abordate, au fost: ”Модель 
вывода нового продукта на про-
довольственный рынок Eвропы” și 
”Гармонизация законодательства 
республики молдова в области 
маркировки пищевых продуктов с  
законодательством EC”.

Zinaida LUPAȘCU

STIMAŢI PROFESORI ȘI STUDENŢI 
AI FACULTĂŢII „ECONOMIE GENERALĂ ȘI DREPT”!

Ne afl ăm la cumpăna dintre ani, când omenirea îm-
bracă straie de sărbătoare pentru a marca Crăciunul și 
Anul Nou. Ultimele zile ale anului 2014, sunt gata de a 
trece în istorie, iar Noul An – 2015 este aproape să-și des-
chidă primele fi le albe și necunoscute pentru noi. 

Pentru facultatea „Economie Generală și Drept”, anul 
2014 a fost un an relativ bun, dar și cu multe provocări. 
În anul 2014, am reușit să consolidăm și să dezvoltăm, 
din punct de vedere profesional, colectivul profesoral și, 
totodată, să menţinem contingentul de studenţi ai facul-
tăţii. De asemenea, am reușit să iniţiem o nouă speciali-
tate în cadrul facultăţii. Realizările pe care le-am obţinut 
în anul 2014 se datorează sprijinului necondiţionat din 
partea conducerii ASEM, muncii asidue și devotamentu-
lui demonstrat de fi ecare membru al facultăţii. 

În anul 2014, fi ecare dintre noi, profesori și studenţi, 
am trecut prin diferite provocări, însă, cel mai mult, aces-
tea au fost simţite de studenţii anului I de studii, care au 
început o nouă treaptă în viaţa lor. 

Sper, ca fi ecare dintre Dumneavoastră  să-și amin-
tească de anul 2014 cu plăcere de toate împlinirile, cu 
melancolie de toate clipele frumoase și cu încredere de 
tot ce nu aţi reușit până acum, atât pe plan profesional, 
cât și personal.

Anul Nou – 2015 bate la ușă, iar aceasta ne face să 
privim cu încredere și cu noi speranţe în viitor. În anul 
2015, ne dorim să continuăm și să dezvoltăm lucrurile 
frumoase ce vor poziţiona facultatea la un nivel superior. 
Noi, cadrele didactice ne dorim să avem cât mai mulţi 
studenţi cu performanţe academice foarte bune, fapt ce 
va contribui și la promovarea imaginii facultăţii în exte-
riorul ASEM-ului. Dacă anul 2014 a fost marea provocare 
pentru studenţii anului I, atunci anul 2015 va fi  marea 
provocare pentru studenţii absolvenţi. Cu această ocazie, 
vreau să le doresc cele mai mari succese la examenele de 
absolvire. În perioada care urmează să recupereze tot ce 
nu au reușit în anii anteriori pentru a demonstra cele 
mai înalte cunoștinţe profesionale, fapt ce-i va propulsa 
pe cele mai înalte culmi profesionale.  

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, felicit întregul corp 
profesoral și extra-profesoral al facultăţii „Economie ge-
nerală și Drept”, precum și studenţii care își fac studiile 
la cele 5 specialităţi din cadrul facultăţii, dorindu-le clipe 
fericite alături de cei dragi, multă căldură în sufl et și în 
casă, bucurie în inimă, sănătate din plin, putere de mun-
că și lipici la carte. 

CRĂCIUN FERICIT       LA MULŢI ANI
Cu respect,

Decanul facultăţii 

„Economie Generală și Drept” Conf. univ. dr.                                                                            

Alic BÎRCĂ 

20 de profesori din diferite licee 
din 8 raioane ale țării au participat, în 
cadrul unui seminar tematic, organi-
zat de către A.O. Junior Achievement 
Moldova (JA), în parteneriat cu com-
pania StarNet, Fundația Familia Stur-
za și ASEM. Evenimentul a avut loc în 
perioada 6-7 decembrie curent.

Timp de două zile, participanții s-au 
familiarizat și au pus accent pe rezolvarea 
problemelor de economie aplicată, utili-
zând termeni ca ”preț de echilibru”, ”cost 
de oportunitate”, ”calcularea gradului de 
elasticitate al cererii”, ”PIB”, ”salariul real 
și nominal”, ”factori de producție”, ”bilanț 
contabil”, etc.

Totodată, au fost prezentate oportu-
nitățile de care vor benefi cia profesorii JA, 
în anul 2015. Este vorba de Olimpiada de 
Economie, una dintre cele mai importante 

activități, realizate împreună cu Ministerul 
Educației al RM, evenimentul ”Profesioniști 
și Debutanți” (o zi petrecută în umbra unui 
profesionist), cluburi de discuții pentru ti-
neri, tabără de vară tematică, etc.  

”A fost o activitate foarte utilă, deoarece, 
pregătirea de Olimpiada de Economie ne-
cesită unele eforturi în plus, atât din partea 
profesorului care pregătește elevul, cât și o 
motivație de a inspira acest participant”, a 
spus Svetlana Cruc, profesoară la Liceul Teo-
retic rus nr. 3 din or. Drochia.

”Pentru a avea succese mai mari, tre-
buie să depunem o muncă enormă, ală-
turi de elevii pe care îi pregătim pentru 
olimpiadă. Ne bucurăm că Junior Achie-
vement Moldova a reușit, în acest an, 
să organizeze un asemenea eveniment, 
unde ne-am adunat acei profesori ai că-
ror elevi, an de an, sunt premianții Olim-
piadei de Economie”, a adăugat Zinaida 

Gudumac, profesoară la Liceul Teoretic 
din Trinca, r-l Edineț.

Elena Crudu, StarNet management 
grup, prezentă la deschiderea evenimen-
tului, a subliniat: ”Compania StarNet este 
deschisă proiectelor interesante, este ală-
turi de JA Moldova de ceva timp, susține 
tineretul studios și consideră că aceștia tre-
buie încurajați mereu”.

Participanții s-au ales cu cunoștințe 
temeinice, deprinderi practice de a rezolva 
setul de probleme propus la olimpiadele 
de economie, certifi cate de participare și 
emoții pozitive. Lucrul în echipă, schimbul 
de experiență au fost la ordinea zilei, or, re-
zultatele bune vin în rezultatul unei munci 
efi cient

 Alina CODREANU,

coordonator de programe 

JA Moldova

La 26 noiembrie curent, Asociația 
Obștească Junior Achievement Mol-
dova în colaborare cu Colegiul Finan-
ciar-Bancar din Chișinău au organizat,  
pentru elevii anului I, un work-shop, 
în cadrul programului de educație 
economică și formare antreprenoria-
lă, cu genericul „Ideea ta de azi - afa-
cerea ta de mâine”.

Astfel, 16 elevi ai specialității fi nanțe, 
coordonați de voluntarii Junior Achieve-
ment, au trecut toate etapele de identi-
fi care a caracteristicilor unor produse și 
servicii de succes, aplicâ nd metodele de 
studiu al pieţei și au elaborat un discurs-
argumentat pentru prezentarea ideii de 
afaceri. 

Invitatul special al acestui eveni-
ment, tânărul antreprenor de succes 
Roman Munteanu a relatat tinerilor 
care sunt calităţile și abilităţile profesio-
nale necesare pentru desfășurarea unui 
concret tip de afacere. Antreprenorul 
a explicat care sunt strategiile de cola-
borare efectivă în cadrul unei echipe și 
modalitățile de promovare a produse-
lor/serviciilor pe o piaţă de desfacere 
importantă.

Pe parcursul atelierelor de lucru, 
participanţii au găsit soluţii creative și 
inovative. Echipele au analizat ideea 
de afacere prin diverse studii de fezabi-
litate și au elaborat spoturi publicitare, 
convingând juriul că ideea lor este una 
de succes.

Elevii au rămas mulțumiți de această 
provocare, ce le-a oferit noi puteri și le-a 

înzestrat cu noi abilităţi și cunoștinţe în 
domeniul afacerilor. 

Astfel, work-shopul „Ideea ta de azi 
- afacerea ta de mâine” a reprezentat o 
modalitate perfectă de a educa și motiva 
tinerii în spiritul antreprenorial.

Ana-Maria BUCATARI,

Colegiul Financiar-Bancar

Programe liceale de educaţie economică și antreprenorială

Ideea ta de azi - afacerea ta de mâine
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AUDIERE PUBLICĂ 

În pragul sărbătorilor creștine, când 
colindul își pornește drumul său de 
belșug, când lumina ne pătrunde în sufl et 
pentru clipa cea de taină a nopţii de Cră-
ciun, frumoasele şi fermecătoarele sărbă-
tori de iarnă ne oferă prilejul să trecem 
în revistă realizările şi să aşternem pe 
hârtie gândurile, pentru ca acestea să se 
realizeze în planuri şi strategii de viitor.

Avem motive de mândrie pentru rea-
lizările obţinute și în acest an în cadrul 
marii familii a ASEM şi, în particular, în 
cadrul facultăţii Finanţe.

Este complicat să regăseşti cele mai 
importante realizări printre multitudi-
nea de activităţi înregistrate în cadrul 
facultăţii Finanţe, dar totuși vom încerca 
să trecem în revistă unele din ele:

- Inaugurarea Cabinetului Numisma-
tic, organizată de catedra Bănci şi Acti-
vitate Bancară;

- Lansarea manualului la disciplina 
”Preţuri și tarife” în limba engleză, or-
ganizat de catedra Investiţii şi Pieţe de 
Capital;

- Lansarea manualului la disciplina 

”Monedă și credit”, organizat de catedra 
Bănci şi Activitate Bancară;

- Debutul editării Buletinului Numis-
matic, organizată de catedra Bănci şi Ac-
tivitate Bancară;

- Masa rotundă ”Psihopedagogie – 
știinţă și artă”, organizată de catedra 
Limbi Moderne Aplicate;

- Masa rotundă ”Sistemul de asigu-
rări sociale în Republica Moldova: actu-
alitate și perspective”, organizat de cate-
dra Finanţe și Asigurări;

- Seminarul știinţifi co-practic ”Dez-
voltarea pieţei de capital a Republicii 
Moldova” cu suportul unui cadru legal ar-
monizat”, organizat de catedra Investiţii 
și Pieţe de Capital;

- Seminar știinţifi c ”Evoluţia fi nanţe-
lor publice în Republica Moldova pe par-
cursul a 20 de ani” cu participarea dlui 
Boris Morozov, profesor la Universitatea 
de Stat din Louisiana, SUA, organizat de 
catedra Finanţe și Asigurări;

- Acţiunea didactico-instructivă în 
comun cu BC ”Mobiasbancă – Groupe So-
ciete Generale” SA, organizată de catedra 

În acest scop, 67 de persoane – an-
treprenori, profesori și studenți – au scris 
depoziții în care au evidențiat lacunele sis-
temului educațional din RM și au propus 
soluții pentru îmbunătățirea acestuia. 

În cadrul audierii, 9 persoane și-au 
susținut depoziția verbal.  Întrebările la 
care au răspuns aceștia au fost:  

1. Care sunt discrepanţele majore dintre 
cererea de forţă de muncă din partea com-
paniilor și oferta educaţională a sistemului 
de învăţământ din RM?

2. Ce măsuri ar trebui întreprinse pen-
tru ca oferta educaţională să corespundă 
mai bine cererii din partea pieţei forţei de 
muncă?

3. Ce măsuri ar trebui întreprinse pentru 
a păstra forţa de muncă specializată în ţară?

Respectiv, una din principalele proble-
me cu care se confruntă învăţământul profe-
sional în RM, constă în corelarea defi cientă a 
cererii pieţei forţei de muncă cu oferta edu-
caţională, astfel încât sistemul educaţional 
nu asigură un număr sufi cient de absolvenţi 
pentru profesiile solicitate.

Lipsa personalului califi cat pentru di-
ferite activități este una din principalele 
bariere pentru dezvoltarea afacerilor, invo-
cate de companiile locale și internaţionale 
în RM. Această teză este confi rmată și de 
poziţia Moldovei în clasamentele interna-
ţionale privind competitivitatea și ușurinţa 
desfășurării afacerilor. Astfel, clasamentul 
internaţional al competitivităţii pentru anii 
2014-2015 plasează Republica Moldova 
pe locul 84 la calitatea învăţământului su-
perior și pe locul 82 la capitolul efi cienţei 
pieţei muncii, printre cele 144 de ţări cu-
prinse în raport.
”Sistemul educațional din R. Moldova cu 

toată infrastructura sa este unul moștenit 
din perioada sovietică, fără calcule și orien-
tarea strategică a țării, deși consumă în jur 
de 9 % din PIB. Cu toate acestea, în pofi da 
cheltuielilor mari, sistemul educațional nu 
este conectat la necesitățile economiei, în 
loc să producă viitori angajați, el produce 
viitori emigranți, ceea ce este în defavoa-
rea statului”, consideră Ghenadie Mocanu, 
expert IDIS ”Viitorul”.

”Discrepanțele majore dintre cererea 
de forță de muncă și oferta educațională a 
sistemului de învățământ se încep încă din 
școala generală. Pentru că lipsește orienta-
rea profesională în școală, copiii deseori nu 
învață meseria care li se potrivește și din 
această cauză practic toata viața nu se afl ă 
la locul său”, a precizat Ruslan Boian, profe-
sor Școala de meserii pentru slab văzători.   

”Consider că problema experienţei de 
lucru în domeniu, este o problemă stri-
dentă pentru majoritatea tinerilor care 
sunt în căutarea unui post de muncă. Și 
aici apare o dilemă în privinţa experienţei 
de muncă. Odată ce cauţi un job în dome-
niul în care ai făcut studii, angajatorul so-
licită experienţă, dar tu fi ind un tânăr spe-
cialist n-ai posibilitate de a căpăta această 
experienţă deoarece nimeni nu dorește 
să angajeze o persoană fără experienţă”, a 
menționat unul dintre studenții prezenți 
la audieri.

Opiniile colectate vor fi  sintetizate într-
un raport ce va cuprinde concluzii și reco-
mandări pentru a fi  preluate de către fac-
torii de decizie publică. Acesta va fi  ulterior 
prezentat public în cadrul unei conferinţe 
de presă.

L.L.

La mulţi ani și mulţi bani! Bănci şi Activitate Bancară;
- Brain-ringul cu genericul ”Etica în 

afaceri”, organizat de catedra Limbi Mo-
derne Aplicate;

- Concursul pentru studenţi „Banche-
rul modern – intelect inovator și spirit 
jovial”, organizat de catedra Bănci şi Ac-
tivitate Bancară.

În atenţie permanentă se regăsesc ac-
tivităţile extracurriculare ale studenţilor 
şi la acest capitol pot fi  menţionate mai 
multe dezbateri şi mese rotunde ce vizea-
ză strategiile, programele şi politicile na-
ţionale pe mai multe direcţii.

O importanţă deosebită se acordă im-
plementării tehnologiilor educaţionale 
moderne, bazate pe sporirea rolului stu-
dentului în asimilarea materialului de 
program, pe utilizarea metodelor contem-
porane în predare/învăţare/formare, valo-
rifi carea elementului practic, colaborarea 
cu instituţiile, organizaţiile şi întreprin-

derile în vederea consolidării capacităţii 
de pregătire profesională aplicată.

Crăciunul este acea sărbătoare mi-
nunată care ne dă putere să fi m mai 
buni, mai generoși și mai curajoși. Să 
îndrăznim să visăm și să sperăm că vom 
dispune de sufi cient timp pentru ca să 
reuşim să realizăm multe idei şi planuri 
pe care dorim să le aducem spre apre-
ciere colegilor şi studenţilor, să credem 
cu tărie că anul ce va începe va fi  mai 
rodnic și mai fericit.

Cu acest prilej frumos de sărbătoare, 
colectivul facultăţii  Finanţe vă urează 
ca magia Anului Nou şi sfânta sărbătoa-
re a Naşterii Domnului să vă aducă lumi-
nă  în sufl et şi împlinirea tuturor viselor. 
Mirosul de brad şi feeria fulgilor de nea 
să vă pătrundă inima, să vă binecuvân-
teze cu bunătate, credinţă, căldură sufl e-
tească. Să aveţi parte de clipe de poveste 
alături de cei dragi! 

SĂRBĂTORI FERICITE ŞI LA MULŢI ANI!
Din numele colectivului facultăţii Finanţe,

Decanul facultăţii Finanţe Prof.univ., dr.habilitat 

Ludmila COBZARI

În ce măsură sistemul educaţional din RM satisface 
nevoile de forţă de muncă ale companiilor?

Agenda Națională de Business a 
desfășurat joi, pe 11 decembrie, audieri 
publice în domeniul educațional. Scopul 
audierii a constat în identifi carea soluţi-
ilor care să contribuie la aprovizionarea 
pieţei forţei de muncă cu specialiști sufi -
cient dotaţi cu califi cările și competenţe-
le solicitate de angajatori, iar prin aceas-
ta și la crearea unor condiţii de afaceri și 
investiţionale mai bune.

”Cu siguranţă sunt discrepanţe 
între cererea de forţă de muncă din 
partea companiilor și oferta educa-
ţională pe domeniul contabilităţii și 
auditului. Deși universităţile și cole-
giile pregătesc un număr mare de 
contabili, cererea pe piaţa de muncă 
este mare, iar „contabilii buni” conti-
nua sa fi e la mare căutare”, conside-
ră Lilia Grigoroi, decanul facultății 
Contabilitate, ASEM,  președinta 
Asociaţiei Contabililor și Auditorilor 
Profesioniști din Republica Moldo-
va. Prezentă la audierea publică, doamna Grigoroi a 
punctat poziția membrilor ACAP, punctând mai mul-
te discrepanțe. Printre acestea: 

”… neconcordanţa între notele obţinute la dis-
ciplinele de profi l pe parcursul studiilor și cunoștin-
ţele, competenţele și abilităţile demonstrate de can-
didaţii la angajare în cadrul interviurilor și/sau testă-
rilor. Adiţional, o buna parte nu cunosc de existenţa 
revistelor de specialitate in domeniu, a site-urilor și 
forumurilor în domeniul contabilităţii și auditului, 
asociaţiilor profesionale, etc.

Atestăm nivelul slab de cunoștinţe, atât teoreti-
ce cât și aplicative al absolvenţilor, dar  credem că la 
capitolul dat ar putea fi  și problema angajatorului, 
exagerând cu cerinţele de competenţe, având în ve-
dere ciclurile de studii, Clasifi catorul naţional al cali-
fi cărilor, dar și practica internaţională de certifi care a 
contabililor. Este cert faptul că pe parcursul a trei ani 
de studii de licenţă absolventul nu poate să obţină 
setul complet de cunoștinţe și abilităţi practice să 
acopere toate cerinţele angajatorului în aspect con-
tabil, fi scal, fi nanciar, legislaţia muncii, etc.

Mai întâlnim și un nivel slab de cunoștinţe în do-
meniul tehnologiilor informaţionale. Absolvenţii nu 
cunosc cele mai simple aplicaţii Microsoft Offi  ce, de 
exemplu Excel, care este foarte larg folosit in cadrul 
entităţilor, dar și restanţe, în cazul unor instituţii, la 
capitolul de actualizare a programelor de studii în 
conformitate cu modifi cările legislative și cerinţele 
angajatorilor.  

Ne-am referi la unele cauze a exis-
tenţei acestor discrepanţe, dar cert e: 
cu cât educaţia va fi  pusă la coada ori-
cărei strategii naţionale, cu cât vom in-
vesti mai puţin în ea, cu atât relaxarea 
morală se va permanentiza.

Astăzi agenţii economici nu vor 
să ia studenţii la practică, deoarece 
presupune timp suplimentar, respon-
sabilitate, iar cel mai important - ac-
cesul la informaţiile companiilor este 
strict restricţionat.

Apoi, la intrarea pe piaţa muncii, 
absolvenţii se confruntă cu diverse probleme, dintre 
care cele mai „dureroase” se referă la salariile mici și 
experienţa de muncă solicitată.

Ce măsuri ar trebui întreprinse pentru a păstra for-
ţa de muncă specializată în ţară?

Răspunsul este trivial de simplu (nu și la capitolul 
implementare, intuiesc) – motivare fi nanciară și per-
spectivă de creștere în cadrul companiei. Totuși, aici 
trebuie luaţi în considerare și alţi factori: economia 
tenebră, evaziunea fi scală, schemele pe care trebuie 
uneori contabilii să le traducă în „debit-credit” la soli-
citarea angajatorului, etc. oarecum afectează dorinţa 
de a performa în cadrul entităţilor autohtone. În plus 
am adăuga că ofertele pieţei muncii locale (condiţiile, 
salarizarea, oportunităţile de carieră etc.) descurajează 
populaţia să se angajeze. De aceia propunem salarii 
decente proporțional responsabilității pe care o are un 
director fi nanciar / contabil șef ; stabilitate și mediu calm 
pentru lucru (la moment orice contabil-șef se confruntă 
cu instabilitatea interpretărilor în legislație. Ca urmare, 
acest fapt descurajează angajatul, deoarece este întot-
deauna neîncrezător în munca sa și se confruntă cu stre-
sul imens); pachete salariale, care va conţine mai multe 
facilitaţi, de exemplu,- procurarea unui bun /imobil 
la o dobânda mult mai mica decât pe piaţa, facilităţile 
propuse de angajator sa fi e scutite de impozite si taxe, 
de exemplu, poliţa de asigurare medicala alternativa la 
acea obligatorie, abonamente la sala de sport etc.”

Sursa: www.viitorul.org

OPINIE

Lilia GRIGOROI:
”CU CÂT EDUCAŢIA VA FI PUSĂ LA COADA ORICĂREI STRATEGII 
NAŢIONALE, CU CÂT VOM INVESTI MAI PUŢIN ÎN EA, 
CU ATÂT RELAXAREA MORALĂ SE VA PERMANENTIZA!” 
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IANUARIE

ELEVII DE LA 19 COLEGII ELEVII DE LA 19 COLEGII 
ȘIAU ÎNCERCAT ȘIAU ÎNCERCAT 
TALENTELETALENTELE

Cea de-a treia ediţie a festivalului-concurs 
,,Elevii din colegii au talent” s-a consumat în 
una din  sâmbetele lui ianuarie la ASEM. Eve-

nimentul s-a desfășurat la iniţiativa Colegiului 
Naţional de Comerț al ASEM, cu implicare și 
totală dăruire a doamnei Svetlana Manuil, pro-
fesoară de limbă franceză la CNC. Parteneri ai 
evenimentului au fost Ministerul Educaţiei și 
Asociaţia Colegiilor din Republica Moldova. 
Scopul, potrivit organizatoarei, a fost de a iden-
tifi ca și promova tinerele talente din colegiile 
din ţară.

 MASĂ ROTUNDĂ

CEREREA ŞI OFERTA CEREREA ŞI OFERTA 
PROFESIONALĂ PROFESIONALĂ 
ÎN SECTORUL BANCAR ÎN SECTORUL BANCAR 

În scopul găsirii unui punct de aur dintre 
cererea și oferta pe piaţa de muncă, cea ban-
cară, în cadrul Academiei de Studii Economice 

din Moldova a fost organizată  o masă rotundă 
cu genericul „Cererea și oferta profesională în 
sectorul bancar din Moldova. Soluţii de optimi-
zare”.  Organizatori: Agenţia universitară a Fran-
cofoniei (Antena din Chișinău), „Mobiasbanca 
– Groupe Société Générale”, Facultatea Finanţe 
(ASEM) și Centrul de Consultanţă și Analiză Fi-
nanciară și Bugetară (ASEM). 

FEBRUARIE

BURSE DE MERIT 2013  BURSE DE MERIT 2013  
PENTRU CEI MAI BUNI PENTRU CEI MAI BUNI 
STUDENŢISTUDENŢI

50 de studenţi, de la 11 universităţi din 
Moldova și-au ridicat Bursele  de Merit 2013, 
obținute în cadrul unui concurs  organizat 
de către Centrul de Informaţii Universitare cu 
suportul fi nanciar al Moldova Agroindbank 
și Orange Moldova.  14 dintre norocoși sunt 

studenți și masteranzi ai ASEM. Premiile au fost 
oferite pe 12 februarie în cadrul unei ceremo-
nii festive la care au participat Prim-ministrul 
Iurie Leancă, alţi ofi ciali, reprezentanţi ai me-
diului academic, foști și actuali bursieri, parte-
neri ai Programului.

FINALIȘTII concursului „BURSE DE MERIT 
2013”, studenţi ai ASEM.

Ciclul I, Licenţă
Daniela PAPUC, Liubovi BOJII, Eugenia OA-

IENEAGRĂ, Ecaterina BARDA, Cristian BOUNE-
GRU, Cristina CARAUȘ, Alexandru GHEDROVICI, 
Cristina RUSSU, Mircea GUTIUM, Mihaela NICO-
RICI, Nina BLETEA, Ion POPOVICI.

Ciclul II, Masterat
Corina OPREA  și Galina OSTAPENCO.

STUDENŢI LA ASEM STUDENŢI LA ASEM 
PENTRU O ZIPENTRU O ZI

 Încă nu au absolvit liceul, dar au planuri 
mari. Își doresc să gestioneze companii inter-
naţionale, să fie oameni de afaceri, savanţi și 
politicieni cu renume. Este vorba despre 25 de 
elevi, care au participat la proiectul „Fii student 
pentru o zi”, desfășurat de Senatul Studenţesc 

al ASEM. Iniţial, în concurs s-au înscris 50 de 
elevi. În decursul zilei de 25 februarie, elevii 
participanți au făcut o excursie prin ASEM (vizi-
tând blocurile de studii, biblioteca, mediateca, 
muzeul, Incubatorul de afaceri, serviciul “Relații 
cu Publicul” și ziarul ”Curierul Economic”). 
Pretendenții la statutul de student al ASEM  au 
interacţionat apoi  cu studenții și profesorii  în 
cadrul orelor, în auditorii și au alfat  din prima 
sursă „Cum e să înveți la ASEM?”. Ulterior, au 
participat la   traininguri și workshopuri, unde 
au învăţat să-și descopere și să-și exploateze 
capacităţile. De asemenea, profesorii le-au 
dezvăluit cum să identifi ce oportunităţile.

FESTIVALUL FESTIVALUL 
VEDETELOR REIVEDETELOR REI

Pe 14 februarie, Consiliul Studențesc al 
facultății de Relații Economice Internaționale 
a organizat “Festivalul Vedetelor REI”, un eveni-

ment care deja  a devenit o tradiție și la care 
au participat cei mai talentați studenți. Printre 
numerele artistice care au uimit profesorii și 
studenții prezenți, desigur că au fost piesele 
interpretate atât cu voce, cât și la chitară.

 IN MEMORIAM

O VICTORIE ONORABILĂ O VICTORIE ONORABILĂ 
A CERCETĂTORILOR  A CERCETĂTORILOR  
ROMÂNI DE ROMÂNI DE 
PRETUTINDENI ”GRIGORE PRETUTINDENI ”GRIGORE 
VIERU APOSTOL AL VIERU APOSTOL AL 
PĂMÂNTULUI ROMÂNESC”PĂMÂNTULUI ROMÂNESC”

Consiliul Studențesc al Facultății Business 
și Administrarea Afacerilor (C.S.F.B.A.A), împre-
ună cu Biblioteca Științifi că ASEM, la data de 
13 februarie a organizat o întâlnire literar-mu-
zicală dedicată marelui poet al neamului cu ge-
nericul ”Grigore Vieru - apostol al pământului 
românesc”.Activitatea s-a desfășurat în cadrul 
sălii  ”Eugen Hrișcev” a bibliotecii ASEM, având 
invitați pe scriitorii Nicolae Dabija, Nicolae 
Rusu, Vlad Pohilă și nu în ultimul rând rectorul 
ASEM, Grigore Belostecinic.

CE VOR ANGAJATORII?CE VOR ANGAJATORII?
ABSOLVENŢI BUNI, COMPETENŢI, ABSOLVENŢI BUNI, COMPETENŢI, 
POLIGLOŢI ȘI INSISTENŢI…POLIGLOŢI ȘI INSISTENŢI…

În special, MINISTERELE: 
”INSTITUŢIILE  DE ÎNVĂŢĂMÂNT  ”INSTITUŢIILE  DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
TREBUIE SĂȘI DEPRINDĂ DISCIPOLII SĂ TREBUIE SĂȘI DEPRINDĂ DISCIPOLII SĂ 
ÎNVEŢE TOATĂ VIAŢA”ÎNVEŢE TOATĂ VIAŢA”

Un raiting credibil al universităților și 
facultăților, specializări mai înguste, calitate 
profesională a absolvenților - sunt subiectele 
principale abordate de către reprezentanții 
ministerelor de resort la întâlnirea cu 
reprezentanții ASEM.

ANGAJATORII ÎN TURISM: 
”ABSOLVENŢII ASEM SE DEOSEBESC ”ABSOLVENŢII ASEM SE DEOSEBESC 
ESENŢIAL DE CEI CARE VIN DE LA ALTE ESENŢIAL DE CEI CARE VIN DE LA ALTE 
INSTITUŢII SUPERIOARE”INSTITUŢII SUPERIOARE”

Următorul domeniu abordat a fost cel al 
turismului. La o discuție în acest sens, la ASEM  
au fost invitați reprezentanți ai agențiilor de tu-
rism. O sugestie către conducerea ASEM a fost 
ca perioada de practică a studenților să fi e de o 
durată mai lungă. Cei care doresc să activeze în 
domeniul turismului  trebuie să cunoască bine 
limbile străine, tehnologiile informaționale, dar 
să aibă și încredere în forțele proprii.

BANCHERII: 
”STUDENŢII TREBUIE SĂȘI DEZVOLTE ”STUDENŢII TREBUIE SĂȘI DEZVOLTE 
CALITĂŢI CARE SĂI ADAPTEZE CALITĂŢI CARE SĂI ADAPTEZE 
LA NECESITĂŢILE PIEŢEI MUNCII”LA NECESITĂŢILE PIEŢEI MUNCII”

Cursuri de dezvoltare profesională pen-
tru studenți, implementarea unor labo-
ratoare pentru practică, o colaborare mai 
strânsă dintre bănci și ASEM, dar și necesita-

tea de  a dezvolta unele calități la studenți, 
care să le permită să se adapteze mai lejer 
la necesitățile pieții muncii, au fost printre 
puținele doleanțe ale reprezentaților din do-
meniul bancar.

STAGIU DE VARĂ STAGIU DE VARĂ 
ÎN GRECIAÎN GRECIA

Experiență unică în calitate de manager și 
personal de ofi ciu, recepționist de hotel, bucă-
tar și patisier, chelner și barmen, salariu atractiv 
de la 500 de euro, cazare și alimentație gratui-
tă, posibilitatea de a călători și de a cunoaște 
noi oameni și culturi, studierea aprofundată 

a limbilor străine, cunoașterea unui alt mediu 
de viață într-o altă țară - despre aceste și alte 
oportunități Stagiu de vară în Grecia de stagiu 
în Rhodes din Grecia le-a vorbit studenților 
ASEM  Diana Filatova, asistent manager al 
companiei Rhodes, în cadrul unei întâlniri cu 
studenții. 

,,ACADEMIADA ,,ACADEMIADA 
STUDENŢILOR”  2014STUDENŢILOR”  2014

Pe 17 februarie s-a dat start Academia-
dei studenților ASEM la proba volei feminin. 
La acest turneu au participat 6 echipe, fi eca-
re reprezentând o facultate. Numărul total al 
participanţilor la proba dată a constituit 47 
membri. Făcând trimitere la experiența anilor 
precedenţi putem concluziona că echipele au 
fost mai bine  pregătite, demonstrând și prin 
rezultatele concursului. Arbitrul principal a 
acestor competiţii a fost Taisia Catrenco, lector 
superior. Conform clasamentului general,  pe 
locul I s-a plasat selecționata Facultății Busi-
ness și Administrarea Afacerilor; Locul II  - Fa-
cultatea Economie Generală și Drept; Locul III  
- Facultatea Finanţe.

ECHIPA ASEM  ECHIPA ASEM  
CAMPIOANA RM CAMPIOANA RM 
LA VOLEI FEMININLA VOLEI FEMININ

Echipa  feminină de volei a Academiei 
de Studii Economice din Moldova a câștigat 
Campionatul RM la volei feminin. Opt com-
petitoare au concurat la ediția respectivă a 
Campionatului și acestea sunt: ASEM, USM, 
UTM, USMF, Olimpia, Speranța, Speranța 2 și 
Tiraspol. Echipa ASEM le-a devansat pe toate,  
clasându-se pe locul I. Din componența echi-
pei câștigătoare fac parte: Ecaterina Strebițchi, 
Aliona Karavanțkaia, Olga Romanenco, Magda-
lena Stratulat, Tatiana Ceban, Victoria Cucuiețu, 
Natalia Olari și Diana Cristea.ș

Retrospectiva ASEM  2014 



Curierul Economic 7nr. 15-16 (256-257), 24 decembrie 2014-16 (256-257), 24 d ASEM

ACADEMIADA ACADEMIADA 
PROFESORILOR ȘI PROFESORILOR ȘI 
COLABORATORILOR ASEMCOLABORATORILOR ASEM

Pentru al treilea an consecutiv, Catedra de 
Educație Fizică și Sport, organizează Acade-
miada instituției, competiţie sportivă rezervată 
cadrelor didactice și colaboratorilor ASEM. Ca 
și în anul trecut, cele opt echipe și-au măsurat 
puterile la cinci probe sportive (volei, tenis de 
masă, joc de dame, șah și badminton). Pe 13 
decembrie, la Complexul Sportiv ASEM a avut 
loc ceremonia de premiere a participanților. Di-
plomele și cupele au fost înmânate laureaților 
de către academicianul  Grigore Belostecinic, 
rector al ASEM.  

 CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ

„CREŞTEREA ECONOMICĂ „CREŞTEREA ECONOMICĂ 
CALITATIVĂ: ASPECTE CALITATIVĂ: ASPECTE 
TEORETICE ŞI PRACTICE”TEORETICE ŞI PRACTICE”

La 27 februarie 2014, în cadrul Acade-
miei de Studii Economice a Moldovei, și-a 
desfășurat lucrările Conferinţa știinţifi co-
practică internaţională „Creșterea economică 
calitativă: aspect teoretice și practice”, organi-
zată de catedra „Teorie și Politici Economice”, 
ASEM. La dezbateri au participat 64 de cerce-

tători, inclusiv 17 reprezentanţi ai instituţiilor 
superioare din străinătate (România (București, 
Iași, Brașov, Focșani), Turcia, Belarusi, Ucraina). 
În urma dezbaterilor active pe marginea pro-
blemelor ce ţin de calitatea creșterii economice 
în Republica Moldova, în contextul globalizării 
economiei mondiale și integrării ţării în UE, au 
fost trase concluzii referitor la rolul creșterii 
factorilor economici si noneconomici în dez-
voltarea economică. O atenţie deosebită a fost 
acordată problemelor teoretico-metodologice 
ale creșterii economice, factorilor materiali și 
nemateriali ai creșterii reale, proceselor gestiu-
nii efi ciente. De asemenea, au fost discutate un 
șir de probleme ce ţin de modifi cările calitative 
în sistemul educaţional în vederea tranziţiei la 
capitalismul academic.

ÎNTÂLNIREA CU ÎNTÂLNIREA CU 
ABSOLVENŢII CNC, 2014ABSOLVENŢII CNC, 2014

Pe data de 28 februarie, s-a desfășurat cea 
de-a II-a ediție a întâlnirii absolvenților CNC al 
ASEM. În jur de 250 de absolvenți ai colegiului 
din diferite generații s-au adunat cu această 
ocazie. Partea festivă a evenimentului a avut loc 
în Aula bl ”A”, ASEM, coordonator fi ind Svetla-
na Manuil. La această întâlnire, Administrația 
CNC a decernat diplome de merit celor care 
au susținut și susțin în continuare activitățile 

colegiului. Atmosfera evenimentului a fost în-
cinsă cu cântece, poezii și scenete, prezentate 
de către elevii de la CNC. Pe parcursul întâlnirii, 
absolvenții au împărtășit amintirile, succesele 
și convingerile formate pe băncile colegiului.

CONFERINŢĂ ȘTIINŢIFICĂCONFERINŢĂ ȘTIINŢIFICĂ
Catedrele „Contabilitate și audit” și „Con-

tabilitate și analiză economică” cu suportul 
logistic al Asociaţiei Contabililor și Auditorilor 
Profesioniști din Republica Moldova au orga-
nizat la 27 februarie  Conferința Națională 
Didactico-științifi că „Predarea-învăţarea dis-
ciplinelor de contabilitate, audit și analiză 
economică în contextul noilor reglementări”. 
Evenimentul s-a desfășurat în incinta ASEM cu 

participarea a circa 70 de cadre didactice din 
cadrul principalelor instituţii de învățământ 
din Republica Moldova. Conferința Națională 
Didactico-științifi că din acest an cu tema  „Pre-
darea-învăţarea disciplinelor de contabilitate, 
audit și analiză economică în contextul noi-
lor reglementări” s-a axat în mod prioritar pe 
examinarea și evaluarea peisajului  actual al 
educației și formării profesionale în domeniul 
contabilității în raport cu noile reglementări 
contabile și a avut ca scop principal contri-
buirea la îmbunătățirea calității și efi cien-
tizarea programelor de studii în domeniul 
contabilității, oferite de ASEM.

MARTIE

SEMINAR PROFESIONAL SEMINAR PROFESIONAL 
ȘI UN OMAGIU ADUS ȘI UN OMAGIU ADUS 
FEMEILORFEMEILOR

”Mecanismele de promovare și de popu-
larizare a știinţei economice” a fost tema se-
minarului profesional desfășurat pe 5 martie 
în incinta Academiei de Studii Economice. 
La eveniment au participat bibliotecarii de la 
ASEM și reprezentanții instituțiilor de subordo-
nare metodologică. Atmosfera a fost degajată, 
grație omagiului  adresat femeilor în prag de 
sărbătoare. Tineri talentați au recitat poezii și 

au interpretat cântece cu tematică maternă. 
Seminarul profesional este organizat în cadrul 
Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informa-
ţionale pentru Învăţământul Economic superi-
or din Moldova”, fi nanţat de Programul Nor-
vegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul 
învăţământului superior, realizat în parteneriat 
între Academia de Studii Economice din Mol-
dova și Universitatea din Bergen. Întrucât eve-
nimentul s-a desfășurat în luna mărțișorului și 
în preajma sărbătorii femeii, tineri înzestrați cu 

talent de la ASEM și CNC  au încins atmosfera 
în sala Bibliotecii Științifi ce ”Eugen Hrișcev”, cu 
poezii și cântece dedicate mamelor și tuturor 
femeilor.

EXPOZIŢIE INEDITĂ EXPOZIŢIE INEDITĂ 
LA ASEMLA ASEM

Deși primăvara se lasă așteptată, în holul 
blocului ”A” al ASEM,  aceasta deja a sosit. At-
mosfera creată se datorează primei expoziții, 
handmade, a broderiilor din panglici, autoarea 
căreia este Liudmila Beniuc, secretara senatu-
lui ASEM. Festivitatea de deschidere a avut loc 
pe 3 martie. Toate lucrările au fost realizate pe 
pânză ornamentate cu panglică și frumos înră-
mate. Autoarea exponatelor, Liudmila Beniuc, 
a mărturisit că este mulțumită de prima sa 
expoziție de broderii din panglici. Deși nu sunt 
primele ei lucrări confecționate manual, aces-
tea rămân a fi   speciale, realizate în memoria 
mamei sale.

VICTORINĂ CU STUDENŢII VICTORINĂ CU STUDENŢII 
DE LA EGDDE LA EGD

Cu prilejul Sărbătorii Internaționale a Fe-
meii, două echipe ”WI-FI” și ”PRO VICTORIA”,  
formate din studenții din anul II de la EGD, 
specialitatea Drept, s-au confruntat în cadrul 
unei victorine, desfășurate pe 5 martie. Te-
matica concursului a fost ”Situația femeilor 
pe piața muncii” și organizat de către Alexan-
dra Tighineanu, prodecan al Facultății EGD, cu 
susținerea Consiliului Sindical al Studenților 
din ASEM. În urma rezultatelor echipa Pro Vic-
toria a devenit învingătoare. Scopul acestui 
concurs a fost de a evidenția problemele cu 
care se confruntă femeile în relațiile de muncă.

CORUL „CANTABILE” AL CORUL „CANTABILE” AL 
ASEM IA IMPRESIONAT ASEM IA IMPRESIONAT 
PE JURAŢII DE LA PE JURAŢII DE LA 
„ROMÂNII AU TALENT”„ROMÂNII AU TALENT”

Cei 38 de membri ai corului, format din 
„economiști, fi nanțiști și contabili”, au oferit un 
moment magic pe acordurile piesei „Heal the 
World” a lui Michael Jackson, iar juriul i-a trimis 
cu trei răspunsuri pozitive în etapa următoare. 

 ATELIER 

UN ZÂMBET + UN ZÂMBET + 
O ÎMBRĂŢIȘARE = O ÎMBRĂŢIȘARE = 
UN MĂRŢIȘORUN MĂRŢIȘOR

Acesta a fost sloganul cu care  studenții 
împreună cu membrii Senatului Studenţesc al 
ASEM, au întâmpinat luni, 3 martie, persoanele 
care au intrat în bl. ”A” al Academiei. De aseme-

nea, Consiliul Studenţesc al Facultăţii Business 
și Administrarea Afacerilor (C.S.F.B.A.A.) împre-
ună cu Biblioteca Știinţifi că ASEM, a organizat 
un atelier de confecţionare a mărţișoarelor. La 
activitate au fost invitaţi studenții ASEM, că-
rora li s-a  oferit materiale, fi ind  ghidați de un 
maestru în arta handmade, Tatiana Borodatîi. 
Ulterior, acestea au fost dăruite studenţilor și 
profesorilor din ASEM, evident, din scenariu 
făcând parte și câte o îmbrăţișare caldă, pentru  
ca studenţii  să trăiască cele mai frumoase și 
pozitive emoţii  în anii de studenţie.

STUDENŢII ASEM STUDENŢII ASEM 
ÎN VIZITĂ LA BNMÎN VIZITĂ LA BNM

Pe 21 martie, Banca Naţională a Mol-
dovei i-a avut ca oaspeţi pe tinerii studioși 
de la ASEM, reuniţi în Senatul Studențesc al 
ASEM. Specialiștii băncii centrale au salutat 
intenţia studenților de a-și forma necesarul 
de cunoștinţe fi nanciare pentru a se orienta în 
procesele economice și a-și lansa în viitor pro-
priile iniţiative în mediul de afaceri. Întâlnirea 
cu reprezentanţii senatului se înscrie în șirul de 
măsuri ale Băncii Naţionale întreprinse în ideea 
educaţiei fi nanciare a publicului, pentru o mai 
bună comunicare și integrare în realitatea eco-
nomică modernă.

 CONFERINŢA NAŢIONALĂ 
CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ 

”STRATEGII ȘI POLITICI ”STRATEGII ȘI POLITICI 
DE MANAGEMENT DE MANAGEMENT 
ÎN ECONOMIA ÎN ECONOMIA 
CONTEMPORANĂ” CONTEMPORANĂ” 

Pentru al cincilea an consecutiv, în perioa-
da 28-29 martie 2014, Catedra Management, 
Facultatea Business și Administrarea Afacerilor, 
a organizat Conferința națională cu participare 
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internațională ”Strategii și Politici de Manage-
ment în Economia Contemporană” – ediția a 
III-a. Conferința și-a desfășurat activitatea în 
cadrul a 2 secțiuni: ”Strategii de management 
în economia concurențială” și ”Dezvoltarea 
spiritului antreprenorial”. În cadrul conferinței 
au fost abordate diferite subiecte, printre cele 
mai relevante pot fi  menționate: negocieri-
le ca formă de comunicare, managementul 
inovațional, managementul frontierei de stat, 
gestiunea potențialului uman, siguranța eco-
nomică etc.

CONCURSUL CONCURSUL 
”BANCHERUL MODERN” ”BANCHERUL MODERN” 
LA CEA DEA VIIA EDIŢIELA CEA DEA VIIA EDIŢIE

Concursul cu genericul: „Bancherul modern 
- Intelect inovator și spirit jovial . Cunoștinţe 
teoretice profunde și deprinderi practice te-
meinice” este organizat anual și a devenit deja 

tradiţie cu rezonanţă în rândurile studenţilor. 
Afl at la cea de a VII-a ediţie, concursul se bu-
cură de popularitate sporită în mediul studen-
ţesc. În acest an cei mai remarcabili participanţi 
ai ediţiilor anterioare au „transmis ștafeta” ac-
tualilor studenţi veseli și ingenioși. În ziua de 
13 martie studenţii anului II ai Facultăţii Fi-
nanţe, specialitatea Finanţe și Bănci, au mon-
tat în cadrul concursului scenete despre viața 
studențească, comportamentul angajaţilor din 
sistemul bancar când acestora le vine auditul 
bancar. Protagoniști ai concursului au fost echi-
pele „MAIBank”, șef echipă – Alexandru Stajilă 
(gr. FB-125, Facultatea Finanţe) și „BANCOQ”, 
șef echipă – Mihai Golovatenco (gr. FB-121, Fa-
cultatea Finanţe.

”CHANTONS, AMIS!” ”CHANTONS, AMIS!” 
LA CEA DEA XIA EDIŢIELA CEA DEA XIA EDIŢIE

Festivalul - Concurs Naţional al Cântecului 
Francofon ”Chantons, amis!”, în acest an, s-a 
desfășurat pe  29 martie în incinta ASEM și a 
fost organizat la iniţiativa Colegiului Naţional 
de Comerţ. Ajuns la cea de-a XI-a ediţie, Festi-
valul a întrunit 60 de concurenţi, dintre care 10 

profesori. Cea mai puternică tranșă s-a dovedit 
a fi  categoria 14-17 ani, care a adunat la prese-
lecţie aproape 40 de tineri. La concurs au fost 
încadraţi participanţi din raioanele: Căușeni, 
Criuleni, Călărași, Strășeni, Ocniţa, Leova, Flo-
rești, Șoldănești, Telenești, Dubăsari, Cimișlia 
ș.a. În Franţa va pleca Maria Maleavschi (cate-
goria profesori) și Parvina Gheorghiu din  Leo-
va (categoria 18-22 ani).

72 DE ABSOLVENŢI 72 DE ABSOLVENŢI 
AI ȘMEEB AU OBŢINUT AI ȘMEEB AU OBŢINUT 
DIPLOME DE MAGISTRUDIPLOME DE MAGISTRU

Magiștri în drept fi nanciar - fi scal (DFF), 
drept economic (DE) și administrarea afacerilor 

(AA) s-au adunat, la 21 martie curent, la festi-
vitatea de înmânare a diplomelor de masterat, 
după fi nisarea cu succes a 1,5 ani de studii. De 
menționat că, în prezent, peste 2600 de maste-
ranzi își continuă studiile la diferite programe 
de masterat, oferite de Academia de Studii Eco-
nomice a Moldovei.

 MASA ROTUNDA 

“MULTILINGVISMUL  UN “MULTILINGVISMUL  UN 
ATU AL NOII GENERAŢII”ATU AL NOII GENERAŢII”

Zilele Francofoniei sunt ofi ciate în Repu-
blica Moldova mai bine de 18 ani și de fi eca-
re dată, cu acest prilej sunt organizate acţiuni 
culturale pentru promovarea și valorifi carea 
limbii și culturii franceze. În acest context, ca-
tedra „Limbi Moderne Aplicate” a organizat la 
27 martie o masă rotundă cu genericul “Mul-
tilingvismul - un atu al noii generaţii”. Aborda-
rea acestei teme a luat forma unor dezbateri 
care au scos la iveală atât interesul studenţilor 

asupra subiectului discutat, cât și ingeniozita-
tea în viziuni și opinii. Aspectele multilingvis-
mului s-au reliefat în aprecierea importanţei 
cunoașterii limbilor străine pentru dezvoltarea 
personală, angajarea în câmpul muncii și inte-
grarea europeană.

DUMITRU MATCOVSCHI  DUMITRU MATCOVSCHI  
SIMBOL EMBLEMATIC SIMBOL EMBLEMATIC 
AL BASARABIEIAL BASARABIEI

Ofi cial, anul 2014 a fost dedicat marelui 
Poet, Om și Simbol – Dumitru Matcovschi. Pen-
tru ai aduce un omagiu, Biblioteca Științifi că 
ASEM, a organizat la începutul lunii aprilie, 
serată – muzicală cu genericul: ”Dumitru Mat-
covschi – simbol emblematic al Basarabiei”. 
Oaspeți ai seratei au fost scriitorul Andrei 
Țurcanu, poetul  și publicistul Emilian Galai-
cu – Păun,  nepotul regretatului poet D. Mat-
covschi, Eugen Smolnițchi și rectorul ASEM, 
academicianul Grigore Belostecinic. Pentru a 
distinge puțin atmosfera din sala bibliotecii 
științifi ce ”Eugen Hrișcev”, tineri talentați de la 
CNC au încântat publicul cu cântece și poezie. 

Andrei Valuța, elev la CNC a interpretat câteva 
piese din repertoriul lui Ion și Doina Aldea- Te-
odorovici, textele cărora au fost scrise de D. 
Matcovschi. Printre acestea au fost: ”Casa pă-
rintească”, ”Focul din vatră”, ”Bucurați-vă”. Ale-
xandrina Croitoru, elevă la CNC, a recitat poezia 
”Bucurați-vă.

CONCURSUL CONCURSUL 
”PROFESIA CONTABILĂ  ”PROFESIA CONTABILĂ  
O CARIERĂ DE SUCCES”O CARIERĂ DE SUCCES”

Consiliul Studenţesc al Facultăţii ,,Contabi-
litate”, sub egida Cercului Știinţifi c Studenţesc 
de Contabilitate a organizat prima ediţie a 

concursului intelectual interactiv cu genericul 
,,Profesia contabilă - o carieră de succes”. Con-
cursul s-a desfășurat vineri, 28 martie 2014 și a 
fost dedicat Zilei Naţionale a Contabilului, care 
se sărbătorește la 4 aprilie. Scopul concursului 
s-a axat pe stimularea interesului studenţilor 
faţă de activităţile extracurriculare și promo-
varea incomparabilului farmec al contabilităţii.

APRILIE

SOCIETATEA CONȘTIINŢEI SOCIETATEA CONȘTIINŢEI 
 OPORTUNITATE  OPORTUNITATE 
A  VIITORULUIA  VIITORULUI

Cea de-a III-a Teleconferință  internațională 
a tinerilor cercetători “Crearea Societății 
Conștiinței” s-a consumat la ASEM la începutul 

lunii aprilie. Din 2011 este o  tradiție ca în fi e-
care an să se descopere tineri  entuziaști care 
să  se implice cu eforturile lor la  evoluția cer-
cetărilor.

ECATERINA VIDRAȘCU ECATERINA VIDRAȘCU 
ESTE PRIMA STUDENTĂ ESTE PRIMA STUDENTĂ 
ÎNMATRICULATĂ LA ASEM ÎNMATRICULATĂ LA ASEM 
ÎN ANUL ACESTAÎN ANUL ACESTA

A muncit foarte mult. Are succese de invi-
diat la toate obiectele, dar s-a remarcat în mod 
special la finala Olimpiadei Republicane de 
Economie, unde a luat Premiul Mare.  Conform 
înţelegerii, Ecaterina Vidrașcu a câștigat un 

contract de studii gratuit la ASEM, indiferent 
de rezultatele pe care le va obţine anul acesta 
la BAC. Ecaterina Vidrașcu  de la liceul teoretic 
”B. Cazacu”, din Nisporeni se numără printre 
cei 65 de elevi din 23 de licee din ţară, care au 
participat în zilele de 11-13 aprilie la cea de-a 

XVI-a ediţie a  Olimpiadei Naţionale  de Econo-
mie, desfășurate la ASEM. Pentru Premiul Mare 
au concurat 25 de elevi absolvenţi.

Din păcate, ulterior studenta a ales o Uni-
versitate străină cu sediul la Riga. 

MISS ASEM 2014 ESTE MISS ASEM 2014 ESTE 
ALINA JEREGHI DE LA EGDALINA JEREGHI DE LA EGD

Zece studente au concurat pe 4 aprilie 
pentru titlul de Miss ASEM. Evenimentul s-a 
consumat la Teatrul ”Eugene Ionesco” din 
capitală și a fost organizat pentru al XII - lea 
an consecutiv. Tinerele care s-au înscris în 

competiţie s-au ales cu premii de valoare, 
cel mai râvnit fiind totuși titlul de MISS. Câș-
tigătoarea s-a ales cu o excursie pentru două 
persoane în Grecia și alte premii de valoare. 
Organizatorii, Senatul Studenţesc al ASEM, 
spun că scopul acestui concurs este de a 
promova imaginea femeii de afaceri și de a 
scoate în evidenţă abilităţile unui bun orga-
nizator și întreprinzător.

TÂRGUL CARE A ADUNAT TÂRGUL CARE A ADUNAT 
UNIVERSITĂŢI UNIVERSITĂŢI 
DIN EUROPADIN EUROPA

La Chișinău a avut loc primul târg inter-
naţional al universităţilor. Printre cele 30 de 
instituţii de peste hotare, prezente au fost și 
câteva universităţi locale. Majoritatea tinerilor 
au făcut coadă la stand-urile străinilor. De o 
deosebită popularitate s-au bucurat universi-
tăţile din Germania, Danemarca și Franţa. Târ-
gul internațional de universități a durat două 

zile și a adunat studenţi de la diferite univer-
sităţi din Moldova, profesori și reprezentanţi 
ai instituţiilor de învăţământ de peste hotare, 
dar și locale. Târgul a fost organizat la iniţia-
tiva reţelei RIUF (the Romanian International 
University Fair), cu o experienţă de 8 ani în 
domeniu. 

faţă de activităţile exttracurrrrrrrrrrrriculare și promo
varea incomparabilului ffffffffarararmeeeeeeeccccccccccccccc c al contabilităţii.
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SIMPOZIONUL SIMPOZIONUL 
INTERNAŢIONAL AL INTERNAŢIONAL AL 
TINERILOR CERCETĂTORI,  TINERILOR CERCETĂTORI,  
ASEM  2014ASEM  2014

În perioada 4-5 aprilie, în incinta Academi-
ei de Studii Economice, s-a desfășurat cea de-a 
VII-a ediție a Simpozionului Științifi c al Tinerilor 
Cercetători ASEM. Deschiderea a avut loc pe 4 
aprilie și a avut ca oaspete pe șefa Agenției de 

Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI),  
Lilia Bolocan, care este și  partener  al simpo-
zionului. Pe parcursul a două zile cât a durat 
simpozionul, participanții și-au etalat  aptitudi-
nile  de cercetare în cadrul celor 20 de secțiuni 
cu tematică economică, propuse tradițional în 
fi ecare an. Astfel, studenții au putut alege între 
19 secțiuni cu profi l diferit, masteranzii au avut 
ca tema de cercetare: ”Economia RM în spațiul 
european: exigențe – șanse - provocări”, iar 
doctoranzii au evoluat la specialitățile cu spe-
cifi cul respectiv.

150 DE DIRIJORI 150 DE DIRIJORI 
SAU REUNIT PENTRU SAU REUNIT PENTRU 
A SALVA ARTA CORALĂ A SALVA ARTA CORALĂ 
DIN MOLDOVADIN MOLDOVA

Suma de 50.000 de lei, oferită de că-
tre Edelweiss în cadrul Galei Premiilor de 
Performanță (decembrie 2013), a fost utilizat 
de către Asociația Muzical Corală și Uniunea 
Muzicienilor pentru a organiza, în premieră în 
Moldova, o conferință națională a dirijorilor de 
cor. Evenimentul a avut loc sâmbătă, 5 aprilie 
a.c., la ASEM și a constituit un succes, reunind 
peste 150 de dirijori de cor din cele 33 de ra-
ioane ale țării.

CONCURSUL CONCURSUL 
„AZI STUDENT, MÂINE „AZI STUDENT, MÂINE 
ANTREPRENOR”ANTREPRENOR”

Joi, 10 aprilie 2014, a avut loc cea de-a VI-a 
ediţie a concursului economic “Azi student, 
mâine antreprenor”, organizat de facultatea 
Business și Administrarea Afacerilor și catedra 
de Management. În cadrul evenimentului au 
concurat 15 echipe cu nume inedite, care au 

demonstrat toată dibăcia și responsabilita-
tea prin prestaţiile lor. Participanţii au avut ca 
sarcină prezentarea în 3 minute a unei idei de 
afaceri pentru care au dispus de o oră de pre-
gătire. Adiţional, au primit întrebări din partea 
juriului prezent. Clasamentul juriului a fost ur-
mătorul: Locul I - echipa “United” condusă de 
Roman Roșca; Locul II  echipa “Essma” în frunte 
cu Maria Moisei și Locul III - echipa “ АВИС” con-
dusă de Ghenadii Vacarciuc. Premiul “Simpatia 
Publicului” a fost oferit echipei ”Avangarda”, 
care s-au bucurat de o susţinere activă din par-
tea celor prezenţi la concurs.

DISCUŢII NEFORMALE DISCUŢII NEFORMALE 
ÎNTRE MINISTRUL FER  ÎNTRE MINISTRUL FER  
ȘI STUDENŢII ASEMȘI STUDENŢII ASEM

Despre cum ideea ta de proiect să ia foc, 
studenţii Academiei de Studii Economice din 
Moldova au alfat în cadrul unei întâlniri cu 
Ministrul Fondurilor Europene al României, 
Eugen Teodorovici. Specialist în administraţie 
publică, ministrul a trecut prin școala vieţii și 
s-a împărtășit cu principalele sale lecţii cu cei 
care abia își construiesc viitorul. La întâlnire au 
participat studenţii anului I și II.

O DELEGAŢIE ROMÂNĂ O DELEGAŢIE ROMÂNĂ 
ÎN VIZITĂ LA ASEMÎN VIZITĂ LA ASEM

Pe 3 aprilie, o delegație română, împre-
ună cu reprezentantul de partea RM, Con-
silierul Președintelui în domeniul culturii, 
învățământului și științei, Mihail Șleahtițchi, 

au vizitat Academia de Studii Economice în 
cadrul unei întâlniri cu studenții și cadrele di-
dactice de aici. Scopul vizitei a fost de a discu-
ta cu studenții despre vectorul extern al RM. 
Pe parcursul acestei întâlniri, studenții ASEM 
au adresat ofi cialilor români diverse întrebări, 
printre care: confl ictul transnistrean și șansele 
aderării în viitorul apropiat a RM la UE; securita-
tea națională, în contextul situației din Crime-
ea; dar și despre poziția României în acest sens.

UN GRUP DE STUDENŢI UN GRUP DE STUDENŢI 
PENTRU O ZIPENTRU O ZI

Grație popularității evenimentului «Stu-
dent pentru o zi»,  încă 100 de elevi de la di-
ferite licee din țară, au participat, urmare a 
unei selecții suplimentare în cadrul proiectului 
respectiv,  desfășurat de Senatul Studenţesc al 
ASEM. Iniţial, în concurs s-au înscris peste 150 
de pretendenți. În decursul zilei elevii  au făcut 
o excursie prin ASEM (vizitând blocurile de stu-
dii, biblioteca, mediateca, muzeul, Incubatorul 
de afaceri, serviciul “Relații cu Publicul” și ziarul 
”Curierul Economic”). Pretendenții la statutul 
de student ai ASEM  au interacţionat apoi  cu 
studenții și profesorii  în cadrul orelor, în audi-
torii și au al at  din prima sursă „Cum e să înveți 
la ASEM?”. 

ALEXANDRINA CROITORU ALEXANDRINA CROITORU 
ESTE MISS CNC 2014ESTE MISS CNC 2014

Pe 17 aprilie, Cole-
giul Naţional de Comerţ, 
a desfășurat  Concursul 
Miss CNC. Zece concu-
rente, patru probe ca la 
fi nal să fi e desemnată 
Miss CNC 2014 - Ale-
xandrina CROITORU 
anul I la servicii hote-
liere! Alexandrina este 
deținătoarea mai mul-
tor premii în cadrul festivalurilor naționale 
precum ”Elevii din colegii au talent”, ”Floa-
rea omenirii”, dar și una din cele mai active 
persoane din viața CNC. În acest sens, este 
câștigătoarea concursului ”Balul bobocilor 
2014” de la colegiu și inițiatoarea Clubului 
teatral în instituția în care învață.

 CONFERINȚĂ

”DIMENSIUNILE ”DIMENSIUNILE 
COMUNICĂRII ÎN COMUNICĂRII ÎN 
CONTEXTUL INTEGRĂRII CONTEXTUL INTEGRĂRII 
EUROPENE A REPUBLICII EUROPENE A REPUBLICII 
MOLDOVA”MOLDOVA”

La 11 aprilie 2014, Catedra „Comunicare 
Economică și Didactică” din cadrul facultăţii 
„Economie Generală și Drept”, ASEM, a orga-
nizat  Conferinţa cu genericul   „Dimensiunile 
comunicării în contextul integrării europene a 
Republicii Moldova”, care a pus în discuţie atât 
cerinţele impuse de comunitatea europeana, 
cât și de piaţa forței de muncă, din perspectiva 
comunicării profesioniste. Drept mijloc de efi -

cientizare a oricărei activităţi s-a avut  în vedere 
faptul că prin comunicarea profesionistă se ob-
ţine mai mult control asupra rezultatelor, mai 
multă vizibilitate, de jure și de facto, o identi-
tate avantajos și corect percepută, in grosso 
modo, o integrare efi cace în mediul econo-
mic și social, unitate în acţiune, dar și răspun-
suri adaptabile la circumstanţele în perpetuă 
schimbare.

MAI

INVESTIŢIE PENTRU INVESTIŢIE PENTRU 
INSTRUIRE ÎN DOMENIUL INSTRUIRE ÎN DOMENIUL 
ALIMENTAŢIEI PUBLICE ALIMENTAŢIEI PUBLICE 
LA ASEMLA ASEM

Academia de Studii Economice, în colabo-
rare cu A.O. ”Asociația Culinarilor Catering Mol-
dova” au inaugurat Centrul de Instruire al ASEM 
în domeniul alimentației publice, și, cu această 
ocazie,  a fost lansat în premieră Concursul Cu-
linar Național pentru Juniori 2014. Centrul de 

Instruire în domeniul alimentației publice al 
ASEM reprezintă o investiție a Academiei de 
Studii Economice din Moldova. Acesta cuprin-
de un cabinet metodic, un laborator tehnolo-
gic, dotat cu cele mai performante utilaje, echi-
pamente  și ustensile tehnologice și un restau-
rant didactic pentru studenții  Specialității Teh-
nologia și Managementul Alimentației Publice, 
instituită acum doi ani în cadrul facultății Busi-
ness și Administrarea Afacerilor, ASEM, precum 
și elevilor din cadrul Colegiului Național de 
Comerț, afi liat ASEM.  Sâmbătă, pe 24 mai, la 
Chișinău  s-a desfășurat în premieră Concursul 
Culinar Național pentru Juniori, care a întrunit 
elevi și studenţi din 11  instituţii de învăţământ 
vocaţional din ţară, specializate în domeniu. Ti-
nerii bucătari și-au etalat talentele de a pregăti 
și creativitatea de a servi în cadrul Centrului de 
Instruire al ASEM în domeniul alimentației pu-
blice, inaugurat în dimineaţa apetisantei com-
petiţii. S-a împărțit aur , bronz, argint,  mențiuni 
și multă experiență. 

ASEM ȘI ÎCS ”CEDACRI ASEM ȘI ÎCS ”CEDACRI 
INTERNATIONAL” INTERNATIONAL” 
SAU ANGAJAT SAU ANGAJAT 
ÎNTRUN PARTENERIATÎNTRUN PARTENERIAT

Academia de Studii Economice din Mol-
dova (ASEM) și ÎCS ”Cedacri internațional” SRL 
au încheiat marți un Acord  de Parteneriat, 
privind colaborarea în vederea aprofundării 
cunoștinţelor și dobândirea de noi competen-
ţe prevăzute în curricula universitară, prin pla-
sarea studenţilor în situaţii reale de producţie. 
S-a întâmplat grație conștientizării de către 
părți a motivaţiei pentru pregătirea teoreti-
că și practică a studenţilor, printr-o mai bună 
cunoaștere a viitoarei profesii de către aceștia 
precum și pregătirea tinerilor absolvenţi pen-
tru piaţa muncii, prin dobândirea de experien-
ţă practică în perioada studiilor universitare. 
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Or, aceasta poate fi   realizat doar printr-un par-
teneriat public-privat.

VALORILE UNIUNII VALORILE UNIUNII 
EUROPENE, PROMOVATE EUROPENE, PROMOVATE 
INTENS LA ASEMINTENS LA ASEM

În contextul obţinerii pentru Republica 
Moldova a unui regim liberalizat de vize pen-
tru călătorii în spaţiul UE, studenţii de la ASEM 
au avut ocazia să adreseze întrebări referitoare 
la integrarea ţării noastre în spaţiul european, 
despre confl ictul transnistrean, impactul crizei 
politice din Ucraina, promovarea valorilor de-
mocratice și mobilitatea academică etc. - ofi -
cialilor și  reprezentanţilor corpului diplomatic 
acreditat în RM, dar și altor personalităţi politi-
ce  importante. Aceștia  nu ezită să facă loc în 
agenda lor pentru discuţii cu tinerii de la ASEM.  
Timp de o lună de zile, studenţii Academiei de 
Studii Economice i-au avut ca oaspeţi pe Mem-

brii delegaţiei Congresului SUA, senatorii John 
McCain, Ron Johnson, John Barrasso și John 
Joeven, Ambasadorul Germaniei în RM, Matthi-
as Meyer, Ambasadorul SUA în RM, William H. 
Moser și Ambasadorul Slovaciei în Moldova, 
Robert Kirnag.

RECTORUL UNIVERSITĂŢII RECTORUL UNIVERSITĂŢII 
DE ECONOMIE ȘI COMERŢ DE ECONOMIE ȘI COMERŢ 
DIN KIEV  DOCTOR DIN KIEV  DOCTOR 
HONORIS CAUSA AL ASEMHONORIS CAUSA AL ASEM

Rectorul Universității de Economie și 
Comerț din Kiev, Anatolii Mazaraki, a primit 
vineri, pe 16 mai, la Chișinău, titlul onorifi c 
Doctor Honoris Causa din partea Academiei 
de Studii Economice din Republica Moldova 
(ASEM) în cadrul unei ședințe festive a Sena-
tului ASEM. Anatolii Mazaraki a primit titlul 
de Doctor Honoris Causa, dar și o medalie din 
partea ASEM, în prezența Ambasadorului Ex-
traordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în RM, 
Excelența sa, Domnul Serghei Pirojcov, precum 
și a altor personalități din mediul științifi c și 
academic din Ucraina și Republica Moldova.

ASEM A DESCHIS UȘILE ASEM A DESCHIS UȘILE 
PENTRU TOŢIPENTRU TOŢI

În data de 11 mai la ASEM s-a desfășurat 
evenimentul tradițional primăverii: „Ziua Ușilor 
Deschise”. Reprezentanți ai fi ecărei facultăți, 
decani, prodecani, profesori au fost deschiși de 
a răspunde la orice întrebare adresată de către 
cei veniți pentru afl a  cum să studieze la ASEM.

CONCURSUL STUDENŢESC CONCURSUL STUDENŢESC 
INTERNAŢIONAL INTERNAŢIONAL 
„PROFESIA CONTABILĂ  „PROFESIA CONTABILĂ  
O CARIERĂ DE SUCCES”O CARIERĂ DE SUCCES”

Catedrele „Contabilitate și Analiză Econo-
mică” și „Contabilitate și Audit” din cadrul Aca-
demiei de Studii Economice a Moldovei în co-
laborare cu Departamentul de Contabilitate, 

Finanţe și Informatică Economică”, Facultatea 
de Știinţe Economice și Administraţie Publică, 
de la Universitatea  „Ștefan cel Mare”, din Su-
ceava, România și CECCAR (Corpul Experților 
Contabili și Contabililor Autorizați din Româ-
nia), au organizat  în luna mai, cea dea VI-a 
ediție a Concursului Studenţesc Internaţio-
nal „Profesia contabilă – o carieră de succes” 
fi ind și prima ediție organizată la Suceava în 
parteneriat cu studenții din Republica Mol-
dova, precum și primul concurs studențesc 
internațional organizat în cadrul catedrei de 
Contabilitate a ASEM.

„GALA LAUREA�ILOR 2014„: „GALA LAUREA�ILOR 2014„: 
ONORURI PENTRU CEI MAI ONORURI PENTRU CEI MAI 
BUNI ELEVI  AI CNC BUNI ELEVI  AI CNC 

Colegiul Național de Comerț a acordat di-
plome de performanță celor mai buni elevi ai 
anului în cadrul celei de-a VI-a ediție a „Galei 
Laureaților 2014”. Evenimentul a avut loc în 
incinta ASEM la 19 mai. Elevii premianți au 
fost susținuți de colegi, profesori și prieteni. 
Elevul anului a fost desemnată Livia Țîbîrnă, 
gr. CON 113.

CONCURSUL NETRIDERS CONCURSUL NETRIDERS 
20142014

În data de 15 mai 2014, în cadrul Facultăţii 
Cibernetică, Statistică și Informatică Economi-
că a ASEM, a avut loc Concursul Naţional de 
Reţelistică NetRiders 2014, la care au participat 
cei mai buni studenţi ai Academiilor CISCO din 
Republica Moldova. Top NetRiders Moldova 
2014 vor fi   premiați generos, cu suportul fi nan-
ciar al Cisco Systems. 

SĂRBĂTOAREA SPORTULUI SĂRBĂTOAREA SPORTULUI 
LA ASEM, LA ASEM, EDIŢIA 2014EDIŢIA 2014

Academia de Studii Economice din Moldo-
va este bine cunoscută pentru competențele 
sale sportive, iar un succes considerabil trebuie 
neapărat celebrat, ceea ce s-a și întâmplat la 

Sărbătoare Sportului la ASEM, Ediția 2014. Cel 
mai mare eveniment sportiv al anului din ca-
drul academiei a avut loc în data de 21 mai, în 
incinta Complexului Sportiv al ASEM. Sportivi 
ai ASEM și toți ceilalți veniți să-i încurajeze au 
asistat la înmânarea premiilor pentru cele mai 
mari succese la Campionatul Naţional Univer-
sitar și Campionatele Republicane din sezonul 
curent.

ASEMISTELE, CAMPIOANE ASEMISTELE, CAMPIOANE 
UNIVERSITARE UNIVERSITARE 
LA BASCHETLA BASCHET

Gazdele Campionatului național universi-
tar la baschet feminin, studentele de la ASEM 
au devenit Campioane universitare la baschet. 

Economistele de mâine  au învins în toate me-
ciurile disputate. Formaţia ghidată de antreno-
rul Emerit al Republicii Moldova, Vasile Scutel-
nic a învins în meciul decisiv al fi nalei marea 
rivală „Femina”, cu o diferenţă de 10 puncte. 

IULIE

MAGIȘTRI AI ASEM MAGIȘTRI AI ASEM 
ȘIAU LUAT DIPLOMELEȘIAU LUAT DIPLOMELE

912 absolvenți ai Școlii Masterale de 
Excelență în Economie și Business a ASEM 
(ȘMEEB) și-au primit diplomele la 4 iulie cu-
rent, în cadrul unei festivități solemne. 

Festivitatea de înmânare a diplomelor de 
master a demarat cu un discurs de felicitare, 
din partea dlui rector al ASEM, Grigore Belos-
tecinic, care le-a adus, absolvenților, cuvinte 
de laudă pentru reușitele obținute și că Alma 
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Mater se mândrește cu asemenea magiștri. De 
remarcat că numărul de masteranzi ai ȘM a 
ASEM, în anul universitar 2013-2014, a consti-
tuit 2100 persoane, inclusiv: anul I – 1045, anul 
II – 1055 (inclusiv 74 absolvenți Promoția 2014, 
iarnă). Nota medie la Teza de Master, pe ASEM, 
a fost de 9, 38, în creștere față de anii de studii 
precedenți, ceea ce denotă o calitate înaltă a 
tezelor de master.

PESTE 2000 DE STUDENŢI PESTE 2000 DE STUDENŢI 
AU ABSOLVIT CICLUL I, AU ABSOLVIT CICLUL I, 
LICENŢĂ LA ASEM LICENŢĂ LA ASEM 
ANUL ACESTAANUL ACESTA

Pe 11 iulie la Academia de Studii Economi-
ce din Moldova a avut loc  festivitatea consa-
crată înmânării diplomelor absolvenților  Ciclu-
lui I, Licență.

Anul acesta 2 413 tineri și-au ridicat diplo-
mele de absolvire a Ciclului I, Licență la ASEM. 
Cei mai mulți dintre tineri au urmat una dintre 
specialitățile oferite de Facultatea Business și 
Administrarea Afacerilor, apoi Finanțe, Con-
tabilitate, Economie Generală și Drept, Relații 
Economice Internaționale și Cibernetică, Sta-
tistică și Informatică Economică.

Cei mai buni 10 absolvenți ai ASEM în pre-
mieră, au obținut dreptul de a fi  admiși la Ciclul 
II, Masterat, în afara concursului.

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

COLECTIVUL ARA SA COLECTIVUL ARA SA 
COMPLETAT CU DOI NOI COMPLETAT CU DOI NOI 
MEMBRI CORESPONDENŢI, MEMBRI CORESPONDENŢI, 
AMBII FIIND DIN ASEMAMBII FIIND DIN ASEM

În cadrul lucrărilor celui de-al 38-lea Con-
gres al ARA, în Caltech, Pasadena, au fost 
desemnați doi noi membri corespondenți din 
Republica Moldova: univ. prof, dr. hab. Boris 
Chistruga și conf. univ. dr. Zinovia Toaca. Impor-
tant de menționat că ambii noii aleși membri 
corespondenți ai ARA, în anul acesta din partea 
Republicii Moldova, sunt profesori ai ASEM.

AUGUST

ADMITEREA 2014  2015ADMITEREA 2014  2015
Rezultatele, așteptările, precum și pregăti-

rea ASEM pentru noul an de studii în discuţie la 
Ședinţa Senatului ASEM din 29 august

Procedura de  BAC și rezultatele acesteia 
și în acest an admiterea urma să fi e o provoca-

re, inclusiv pentru universităţile cu potenţial, 
care au luptat pentru jumătate din numărul 
potențialilor absolvenți de liceu.  Chiar și așa, 
ASEM nu a dus lipsă de pretendenţi la studii. 
Benefi că a fost și opţiunea candidaţilor  de a 
depune concomitent dosarele la mai multe 
universităţi, urmând ca viitorii studenţi să se 
determine timp de două - trei zile după anun-
ţarea rezultatelor preliminare. Președintele Co-
misiei de Admitere din acest an, Vladimir Gro-
su, a prezentat rezultatele pentru 2014. Astfel, 
din totalul de 3236 de cereri depuse pentru  Ci-
clul I, Licență, anul acesta  au fost înmatriculați 
la învățământul cu frecvență la zi – 1697 de 
studenți și 731 de studenți la învățământul 
cu frecvență redusă. La Ciclul II, Masterat, au 
fost înmatriculate 908 de persoane la cele 46 
de programe de master, iar Colegiul Naţio-
nal de Comerţ al ASEM a înmatriculat 380 de 
elevi. Astfel, în acest an în cadrul Academiei 
de Studii Economice își vor face studiile la Ci-
clul I, Licență, în jur de 9 mii  de studenți, iar 
la Ciclul II, Masterat – 1847 de persoane. Ca și 
în anii precedenți, cea mai râvnită facultate a 
fost cea de Business și Administrarea Afacerilor. 
Urmează în topul preferințelor candidaților la 
studii – facultatea Finanțe, apoi Contabilitate 
și Economie Generală și Drept. Facultatea  Ci-
bernetică, Statistică și Informatică Economică, 
dar și cea de Relații Economice Internaționale. 
Competiţia, între timp, continuă.

SEPTEMBRIE

MOLDOVA ȘIA MOLDOVA ȘIA 
ÎMBUNĂTĂŢIT POZIŢIA ÎMBUNĂTĂŢIT POZIŢIA 
ÎN CLASAMENTUL GLOBAL ÎN CLASAMENTUL GLOBAL 
AL COMPETITIVITĂŢIIAL COMPETITIVITĂŢII

Moldova și-a îmbunătățit poziția în clasa-
mentul global al competitivităţii, ridicându-se 
timp de un an cu 7 trepte și ocupând locul 82 
din 144 de țări. Acestea sunt datele raportu-
lui Forumului Economic Mondial „The Global 
Competitiveness Report 2014-2015”), elaborat 
în Republica Moldova de partenerul proiectu-
lui, Academia de Studii Economice.  Anul tre-
cut, Moldova ocupa locul 89 dintre 148 de țări, 
iar în anul acesta s-a plasat pe locul 82, între 
Grecia și Iran.

O ELEVĂ CARE A LUAT O ELEVĂ CARE A LUAT 
ZECE PE LINIE LA ZECE PE LINIE LA 
ULTIMUL BAC ESTE ULTIMUL BAC ESTE 
STUDENTĂ LA ASEMSTUDENTĂ LA ASEM

Cătălina Puzur este stu-
dentă în anul I, la facultatea 
de Contabilitate, secţiunea 
buget. Cu toate că mulţi 
o recunosc și majoritatea 
profesorilor știu că ea este 
eleva cu patru de zece la 
BAC, Cătălina este mult 
prea modestă pentru reu-

șitele ei.
La cei 19 ani știe sigur ce vrea să facă în via-

ţă, iar studiile în economie sunt o parte impor-
tantă, deși, râvnește spre altceva.

 CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ 
INTERNAȚIONALĂ 

”EVOLUŢIA ”EVOLUŢIA 
MANAGEMENTULUI ÎN MANAGEMENTULUI ÎN 
PERIOADA DE TRANZIŢIE PERIOADA DE TRANZIŢIE 
ÎN MOLDOVA ȘI POLONIA”ÎN MOLDOVA ȘI POLONIA”

La inițiativa părții poloneze, urmare a cola-
borării în decurs de  zece ani între Academia de 
Studii Economice din Moldova și Universitatea 
Economică din Cracovia, în perioada 8 – 9 sep-
tembrie, în incinta ASEM, are loc Conferința 
Științifi că Internațională cu genericul ”Evoluția 
managementul în perioada de tranziție în Mol-
dova și Polonia”. Din componența delegației 
poloneze au făcut parte peste 30 de cercetă-
tori, profesori de la 10 universități din Polonia.

Scopul organizării conferinței este, potri-
vit organizatorilor, de a face schimb de opi-
nii, idei și cunoștințe dintre universitățile din 
Polonia și ASEM.

BURSE PRIVATE BURSE PRIVATE 
PENTRU TINERIPENTRU TINERI

Parlamentul a votat în lectură fi nală un pro-
iect de lege care instituie noţiunea de burse 
private pentru studenţi. Agenţii economici vor 
fi  stimulaţi să investească în instruirea tinerilor, 
pe care îi vor angaja ulterior. Bursele private 
pot fi  de trei ori mai mari.

Proiectul prevede că bursele private vor fi  
acordate în baza unui contract încheiat între 
student și agentul economic care va face inves-
tiţia. Un bursier nu va putea deţine simultan o 
bursă privată și o bursă de stat. La fi nalizarea 
studiilor pentru care i-a fost acordată bursa 
privată, bursierul va fi  obligat să presteze ser-
vicii în cadrul întreprinderii, pe o perioadă de 
două ori mai mare decât perioada pentru care 
a primit bursa. În caz contrar, va restitui integral 
valoarea bursei.

ACADEMICIANUL ROMÂN, ACADEMICIANUL ROMÂN, 
EUGEN SIMION CU O EUGEN SIMION CU O 
PRELEGERE LA ASEMPRELEGERE LA ASEM

Cu ocazia începerii  noului an academic, 
ASEM a avut ca oaspeți deosebiți pe aca-
demicianul român Eugen Simion și poetul  
Horia Zilieru. Domniile sale au vorbit în fața 

proaspeților admiși la Business și Administra-
rea Afacerilor despre limbă, neam și despre 
valorile naționale. Întâlnirea a avut loc pe 1 
septembrie, de Ziua Cunoștințelor.

O STUDENTĂ LA CSIE O STUDENTĂ LA CSIE 
MEDALIATĂ CU AUR LA MEDALIATĂ CU AUR LA 
CAMPIONATUL MONDIALCAMPIONATUL MONDIAL

Mihaela Buia, studentă în anul III la  Facul-
tatea Cibernetică, Statistică și Informatică Eco-
nomică, ASEM este campioana RM la triatlon 
forță.

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

ASEM QUEST  CEI CARE ASEM QUEST  CEI CARE 
AU AVUT CURAJ SĂ AU AVUT CURAJ SĂ 
DESCOPERE ASEMDESCOPERE ASEMulul

 Pe 17septembrie, patru echipe de stu-
denţi din anului I din cadrul Academiei de Stu-
dii Economice din Moldova, au participat la cea 
de-a II- a ediție a concursului ASEM QUEST. 
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OCTOMBRIE

DE ZIUA PEDAGOGULUIDE ZIUA PEDAGOGULUI
Cu ocazia zilei profesionale, cadrele di-

dactice de la  ASEM au fost premiate de către 
conducerea instituției. Cei mai buni dintre cei 
buni s-au ales cu câte o diplomă, fl ori, cuvin-
te de laudă și bani. Printre cei onorați au fost: 
Emilia Antonov, metodist, categoria 1 la fa-
cultatea “Relaţii Economice Internaţionale”; 
Marina Băeșu, doctor, conferenţiar universitar, 
catedra “Management Social”, prodecan facul-
tatea “Economie Generală și Drept”; Ghenadie 
Șavga, doctor, conferenţiar universitar, catedra 
“Management”, facultatea “Business și Admi-
nistrarea Afacerilor”; Mihail Manoli, doctor, 
conferenţiar universitar, catedra “Contabilitate 
și Audit”, facultatea Contabilitate”; Ilie Coandă, 
doctor, conferenţiar universitar, catedra “Teh-
nologii informaţionale”, prodecan facultatea 
“Cibernetică, Statistică și Informatică Econo-
mică”; Djulieta Rusu, doctor, conferenţiar uni-
versitar, șef catedra “Limbi Moderne Aplicate”, 
facultatea “Finanţe”; Olga Barbăneagră, profe-
soară de economie aplicată, Colegiul Naţional 
de Comerţ. 

ȘI MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI MINISTERUL EDUCAŢIEI 
A DISPUSA DISPUS

 În aceeași zi, s-au înmânat  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 
inovaţional și creativ. De acestea s-au bucurat: 
Ala Cotelnic, doctor habilitat în economie, pro-
fesor universitar, prim-prorector ASEM, pentru 
activitate didactică; Raisa Borcoman, conferen-
ţiar universitar, doctor, șef Catedra “Comunica-
re Economică și Didactică” și Valentina Paladi, 
doctor, conferenţiar universitar, decan al Facul-
tăţii “Contabilitate”.

UN NOU PROIECT DE UN NOU PROIECT DE 
COLABORARE ÎNTRE COLABORARE ÎNTRE 
UNIVERSITĂŢILE DIN UNIVERSITĂŢILE DIN 
ŢĂRILE BAZINULUI MĂRII ŢĂRILE BAZINULUI MĂRII 
NEGRE: NEGRE: Univer-sea.netUniver-sea.net

Un grup de cercetători și manageri univer-
sitari 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 Rectori-

lor din RM a avut loc la Universitatea Aydin din 
Istanbul, Turcia și a fi nalizat cu semnarea unui 
acord între părți.

(oct2)
O bibliotecă mai bună datorită cooperă-

rii Moldo–Româno–Norvegiene
O delegație de la Universitatea ”Transil-

vania” din Brașov și Universitatea din Bergen, 
Norvegia a vizitat ASEM- ul, în special Biblio-
teca Științifi că. În cadrul acestei vizite s-a dis-
cutat despre rezultatele cooperării în cadrul 
proiectului Moldo – Român – Norvegian  „Dez-
voltarea noilor servicii informaţionale pentru 
Învăţământul Economic superior din Moldo-
va”, până la etapa actuală. Totodată, discuția a 
fost axată și pe descrierea unui nou proiect de 
sporire a gradului de vizibilitate a producției 
științifi ce în ASEM.

ZIUA ASEMZIUA ASEM
1. CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ INTERNAŢIO-
NALĂ ”COMPETITIVITATEA ȘI INOVAREA 
ÎN ECONOMIA CUNOAȘTERII” la cea de-a 
23-a ediţie

Cu prilejul Zilei ASEM și cea a Economistu-
lui din Republica Moldova, Academia de Studii 
Economice în parteneriat cu Academia Româ-
nă și Institutul Național de Cercetări Economi-
ce a organizat în perioada 26- 27 septembrie, 
Conferința Științifi că Internațională cu generi-
cul: ”Competitivitatea și inovarea în economia 

cunoașterii”. În cadrul programului conferinței 
au fost incluse comunicările participanților de 
la ASEM și ale celor invitați atât de la instituțiile 
din Moldova, precum și a celor de peste hotare: 
România, Belarus, Ucraina și Tadjikistan.

Pe parcursul  conferinței,  participanții 
au avut de prezentat rapoarte în cadrul a opt 
secțiuni tematice.

2. SĂRBĂTOARE PENTRU TOȚI ASEM-știi
Ziua ASEM  și cea a Economistului a culmi-

nat la teatrul ”Eugen Ionescu” cu un spectacol 
de zile mari ”Oscar și tanti Roz”. Devenind deja 
o tradiție, în fi ecare an, cu ocazia Zilei Economis-
tului și a Zilei Academiei de Studii Economice 

din Moldova sunt premiați patru jurnaliști au-
tohtoni, pentru merite în promovarea științei,  
învățământului economic, dar și a studenţiei de 
calitate. Menționați anul acesta au fost: Elena 
Robu, realizatoarea și prezentatoarea emisiunii 
„Alb Negru”, portalul de știri Unimedia; Dmitri 
Calac, redactor - șef adjunct în cadrul săptă-
mânalului «Экономическое Обозрение Logos 
Press»; Viorica Meșină – Prodan, regizoarea fi l-
mului ”Culorile” și Lilia Raicu, redactor, depar-
tamentul economic la ziarul”Evenimentul Zilei”.

3. LANSAREA CĂRȚII ”DESPRE VIAȚĂ ȘI 
ECONOMIE”  DE CONSTANTIN POPESCU 
DE LA ASE BUCUREȘTI

În cadrul evenimentelor dedicate Zilei Aca-
demiei de Studii Economice a Moldovei, prof. 
univ., Constantin Popescu de la ASE București 
și-a lansat cartea ”Despre viață și economie”. La 

eveniment au fost prezenți colegi ai autorului, 
profesori ASEM  și participanți ai Conferinței 
Științifi ce Internaționale ”Competitivitatea și 
inovarea în economia cunoașterii”.

4. PRIMUL CABINET NUMISMATIC ÎN IN-
CINTA ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE 

În cadrul activităților desfășurate de Ziua 
ASEM și cea a Economistului din Republica 
Moldova, în incinta Academiei de Studii Eco-
nomice a fost inaugurat primul Cabinet Nu-

mismatic. La deschiderea ofi cială a cabinetului, 
cei prezenți au putut admira: o expoziţie de 
monedă veche și comemorativă; monede con-
temporane ale ţărilor lumii; o expoziţie de de-
sene cu designul unor monede excepţionale; o 
colecţie de carte de specialitate; echipamente 
pentru studierea operaţiunilor de casă și pen-
tru cercetări în numismatică. Cabinetul Numis-
matic vine să faciliteze procesul de instruire 
- atât pentru corpul profesoral și personalul 
didactic, cât și pentru studenţi.

5. 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 octombrie, pentru toți dorito-
rii de a face cunoștință cu publicațiile corpului 
profesoral – didactic și a cercetărilor științifi ce 

din cadrul ASEM. Evenimentul a fost organizat 
în cadrul Zilelor Academiei de Studii Economi-
ce. Inițiativa deschiderii salonului, a venit din 
partea Angelei Amorțitu, șefa secției ”Colecția 
de Patrimoniu” a Bibliotecii 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.  

6. LANSAREA MONOGRAFIEI ”PARADIG-
MA MANAGEMENTULUI CALITĂȚII ÎN 
INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR” 
DE SERGIU BACIU

Dr. conf. univ., șeful De-
partamentului Studii, Dez-
voltare Curriculară și Mana-
gement al calității, Sergiu 
Baciu și-a lansat, pe 25 
septembrie, monografi a 
”Paradigma Managemen-
tului Calității în Instituțiile 
de Învățământ Superior”. 

COLEGIUL NAŢIONAL COLEGIUL NAŢIONAL 
DE COMERŢ AL ASEM DE COMERŢ AL ASEM 
LA CEA DEA 70A LA CEA DEA 70A 
ANIVERSAREANIVERSARE

Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM -70 
DE ANI DE ACTIVITATE ȘI 16 ANI ÎN FAMILIA 
ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN MOL-
DOVA.

Colegiul Naţional de Comerţ este sub-
diviziune a Academiei de Studii Economice, 
planul de studii fi ind elaborat de specialiștii 
academiei. Colegiul a fost fondat în anul 1944 
și pregătește viitorii contabili, economiști, 
specialiști în turism sau serviciile hoteliere.

VERNISAJ CU AER VERNISAJ CU AER 
MIORITIC LA ASEMMIORITIC LA ASEM

Pe lângă prelegeri, teze și date exacte, 
studenţii, dar și profesorii au avut ocazia să 
participe la lansarea 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: „Moldo-

va – cultură, lumină, pace – Europa”. Prezenţi la 
vernisaj, studenţii, dar și profesorii au lăsat de o 
parte prelegerile, testările și materiile mai mult 
sau puţin plictisitoare, dar foarte utile și au gus-
tat un pic din altă lume, lumea artei. Mai puţine 
cifre și calcule, mai mult meditaţie și cultură.

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

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 docto-
rat de excelență de GRADUL I în economie cu 
tema „Strategii fi nanciare de dezvoltare a între-
prinderilor mici și mijlocii prin prisma asigurării 
unei economii de piață funcționale”, la speciali-

tatea 08.00.10 – Finanțe; monedă; credit, i-a re-
venit, în acest an lectorului superior universitar, 
doctor în economie Lica ERHAN de la catedra 
,,Contabilitate și Analiza Economică”, ASEM.

ARMATA NAŢIONALĂ ARMATA NAŢIONALĂ 
PROMOVEAZĂ SERVICIUL PROMOVEAZĂ SERVICIUL 
MILITAR PRIN CONTRACTMILITAR PRIN CONTRACT

Armata Națională a lansat, de curând, pro-
iectul ”Sporirea imaginii Armatei  Naționale”. Cu 
această ocazie, pe 16 octombrie, reprezentanți 
ai Armatei Naționale au venit la ASEM cu o pre-
legere în fața studenților de la Catedra Milita-
ră. Despre salariile avantajoase, acces gratuit 
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la serviciile medicale, deplasări peste hotare, 
pensionarea după 25 de ani de muncă, dar și 
despre situația reală din cadrul armatei a vorbit 
un grup de reprezentanți ai Armatei Naționale, 
care-și propun   promovarea serviciului militar 
prin contract în cadrul instituţiilor de învăţă-
mânt superior de stat.

ASEM ESTE ASEM ESTE 
CÂȘTIGĂTOAREA CÂȘTIGĂTOAREA 
SUPERCUPEI MOLDOVEI SUPERCUPEI MOLDOVEI 
LA BASCHET FEMININLA BASCHET FEMININ

Pentru prima dată în istoria baschetului din 
Republica Moldova a avut loc Supercupa Mol-
dovei. Înainte de începerea sezonului, pentru 
trofeu s-au luptat două dintre cele mai bune 

echipe feminine de baschet: echipa Academi-
ei de Studii Economice din Moldova (ASEM) și 
(Femina). Echipa ASEM a câștigat cu un scor 
zdrobitor de 81:39.

NOIEMBRIE

ASEM ȘIA ALES CEI MAI ASEM ȘIA ALES CEI MAI 
BUNI 10 STUDENŢIBUNI 10 STUDENŢI

Pe 17 noiembrie, ASEM și-a premiat cei 
mai buni   studenți ai anului, în cadrul concur-
sului «Cel mai bun student al ASEM», 2014. Sunt 
cei care au demonstrat prin dosare de invidiat, 
că sunt cei mai buni.  Pentru titlu, în top 10 au 
concurat 41 de tineri, iar la evaluarea dosarelor 
s-a ţinut cont de media academică, activităţile 
extracurriculare, publicațiile știinţifi ce, precum 
și participarea fi ecărui student în diverse activi-
tăţi ce ţin de promovarea  imaginii ASEM.

Iată cine sunt în TOP 10 cei mai buni studenţi 
ai ASEM:

Premiul Mare
Gonţa Nicoleta (anul III, Finanţe)
Premiul I
Oprea Corina (anul II, Masterat)
Galeru Maria (anul III, REI)
Premiul II
Ciorchină Alexandrina (anul II, Finanţe)
Nastas Elena (anul III, EGD)
Banu Ivan (anul IV, EGD)
Premiul III
Lazar Nistor (anul II, Finanţe)
Harea Veronica (anul III, BAA)
Gutium Mircea (anul III, EGD)
Nicorici Mihaela (anul I, Masterat)

NOUL COD AL EDUCAŢIEI NOUL COD AL EDUCAŢIEI 
A INTRAT ÎN VIGOARE A INTRAT ÎN VIGOARE 
PE 23 NOIEMBRIEPE 23 NOIEMBRIE

Printre prevederile Codului care vor fi  puse 
în aplicare în termen scurt se numără înfi ințarea 
Inspectoratului școlar, numirea directorilor 
de instituții pe bază de concurs, pe un ter-
men de cinci ani, trecerea liceelor în gestiunea 
autorităților publice locale de nivelul doi și a 
UTA Găgăuzia. O altă prevedere a Codului se 
referă la instituirea consiliilor de administrație 
în școli, structuri care vor avea rol de decizie și 
vor include trei reprezentanți ai părinților și un 
reprezentant al elevilor. Documentul interzice 
personalului didactic să presteze servicii cu pla-
tă copiilor cu care interacționează direct la clasă.

17 MODELE PENTRU 17 MODELE PENTRU 
ÎNTREPRINDERI SOCIALEÎNTREPRINDERI SOCIALE

În perioada 17 – 23 noiembrie în 153 de 
ţări concomitent, inclusiv și în Republica Mol-
dova, s-a desfășurat Săptămâna Mondială a 
Antreprenoriatului (Global Entrepreneurship 
Week – GEW). Cu această ocazie Facultatea 
Business și Administrarea Afacerilor a organi-
zat cea de a 2-a ediţie a concursului studen-
ţesc STAR-UP&BUSINESS MODEL, care constă 
în construirea unui model de Start-up într-un 
domeniu prestabilit cu aplicarea Business Mo-
delului CANVAS.

Astfel locul I i-a revenit echipei AFINA care 
a propus lansarea unui site www.vorbeste. md, 
care ar lansa cursuri on-line de predare a limbii 
române. Ideea care a fost desemnată și de către 
public la categoria Simpatia Publicului (pentru 

prima dată decizia Juriului a coincis cu alegerea 
publicului). Locul II a obținut echipa Ladies in 
Business care a venit cu modelul de afaceri pri-
vind crearea unei pensiuni pentru copiii, care au 
părinţi peste hotare, iar locul III a obținut echipa 
GreenBiz ce a propus un model de afaceri care 
prevede producerea de sacoșe eco.

 SIMPOZION ȘTIINŢIFIC 

REŢETE DE SUCCES CU REŢETE DE SUCCES CU 
OCAZIA ZILEI MONDIALE OCAZIA ZILEI MONDIALE 
A CALITĂŢIIA CALITĂŢII

Pe 13 noiembrie, cu ocazia ZILEI MONDI-
ALE A CALITĂŢII, în cadrul Facultății Busine-
ss și Administrarea Afacerilor s-a desfășurat 
simpozionul științific cu tematica ”Să conso-
lidăm calitatea împreună” (Building a Qua-
lity World Together), prin care s-a accentuat 
importanţa fiecăruia în construirea calităţii. 
Evenimentul a fost organizat de către Catedra 
Management în colaborare cu Catedra Mer-
ceologie, Comerţ și Alimentație Publică, BAA, 
ASEM. În cadrul ASEM, Ziua Calității se orga-
nizează al doilea an consecutiv, iar îndemnul 
din acest an a fost: ”Să consolidăm calitatea 
împreună!” (Building a Quality World To-
gether). Temă ce denotă importanța colabo-

rării între colegi, departamente și parteneri 
de afaceri. În cadrul Simpozionului Științific 
au fost provocați la discuție studenții și pro-
fesorii ASEM, dar și reprezentanți ai mediului 
de afaceri, rolul cărora este major în asigura-
rea calității economiei RM.

„IMPRESII „IMPRESII 
ANTREPRENORIALE” ANTREPRENORIALE” 
LA STARTLA STARTupup ACADEMY ACADEMY

În cadrul Săptămânii Mondiale a Antrepre-
noriatului (17-23 noiembrie), Facultatea Bu-
siness și Administrarea Afacerilor a organizat 
pe 18 noiembrie un eveniment inspiraţional 
– Start-Up Academy, ediţia a II-a. Trei antre-

prenori de succes din Republica Moldova și-au 
împărtășit experienţa personală și au relatat 
mai multe despre conceptul de „start-up”. 

CONTABILITATEA CAPĂTĂ CONTABILITATEA CAPĂTĂ 
UN CARACTER CREATIVUN CARACTER CREATIV

Pe 30 octombrie, în cadrul catedrei „Con-
tabilitate și Analiză Economică” a avut loc în-
trunirea Cercului Științifi c Studențesc „Young 
Accountants”. Întâlnirea a reunit studenți de la 
diferite specialități ASEM: Finanțe și Bănci, Mar-
keting și Logistică, Turism. În cadrul cercului a 
fost dezbătut subiectul contabilității creative. 

LECŢIE DE CONSUM MEDIALECŢIE DE CONSUM MEDIA
Pe 23 octombrie, 35 de studenţi de la Aca-

demia de Studii Economice a Moldovei au parti-
cipat la o lecție de consum media, organizată de 

către Centrul de Jurnalism Independent și mo-
derată de jurnalistul de la Radio Europa Liberă, 
Vasile Botnaru. În cadrul lecției s-a vorbit și des-
pre rolul știrii de a prezenta fapte, și nu opinii, 
primele fi ind mai importante, pentru că ele per-
mit consumatorilor să își facă propriile concluzii.

LANSAREA MANUALULUI LANSAREA MANUALULUI 
”PREŢURI ŞI TARIFE””PREŢURI ŞI TARIFE”

Pe 18 noiembrie în cadrul Catedrei 
Investiții și Piețe de Capital a avut loc lansarea 
cărţii din domeniul fi nanciar “Preţuri și tarife”, 
alcătuită de un colectiv sub coordonarea dr. 
conf., Ana Gumovschi.

„EUROPA PENTRU TINE”„EUROPA PENTRU TINE”
Flash-mob pentru un viitor European. 

Mai mulţi studenţi și membri ai Senatului 
Studențesc al ASEM au organizat, pe 23 no-

iembrie, un fl ash- mob în faţa Academiei. Sco-
pul manifestării a fost de a îndemna cetăţenii 
RM să iasă la vot. Toți cei prezenți la fl ash-mob 
au primit câte un fular cu logotipul campaniei, 
gest care simbolizează grija și suportul Uniunii 
Europene față de Republica Moldova.  

SĂPTĂMÂNA SĂPTĂMÂNA 
INTERNAŢIONALĂ INTERNAŢIONALĂ 
A ACCESULUI DESCHIS A ACCESULUI DESCHIS 
2014 LA BIBLIOTECA 2014 LA BIBLIOTECA 
ȘTIINŢIFICĂ A ASEMȘTIINŢIFICĂ A ASEM

Săptămâna Internaţională a Accesului 
Deschis 2014, ajunsă la cea de-a VIII-a ediţie 
s-a desfășurat cu genericul „Generation Open”. 
Evenimentul este organizat în fi ecare an, la ni-
vel global. În cadrul Săptămânii Internaţionale 
a Accesului Deschis 2014, Biblioteca Știinţifi că 
a organizat mai multe activităţi, la care au par-
ticipat studenţi, profesori și cercetători.

 VIDEO-CONFERINȚA 

”SECURITATEA ”SECURITATEA 
INFORMAŢIONALĂ”INFORMAŢIONALĂ”

Laboratorul Securitatea Informațională 
din cadrul Facultății CSIE, ASEM, a organizat 
pe 24 noiembrie cea de-a II-a ediție a Video-
conferinței ”Securitatea informațională”. În 
cadrul video-conferinței participanții au pre-
zentat rapoarte care au scos în vizor probleme 
actuale pentru securitatea informațională.Te-
matica acestora a cuprins aspecte de securita-
te informațională în activitatea întreprinderilor 
și băncilor comerciale, securitatea fi nanciară 
în structurile comerciale, protecția resurselor 
informaționale, utilizarea protocoalelor secu-
rizate și de comunicații, protecția copiilor în 
mediul online.

ACADEMIADA CADRELOR ACADEMIADA CADRELOR 
DIDACTICE ŞI COLABORADIDACTICE ŞI COLABORA
TORILOR ASEM, 2014TORILOR ASEM, 2014

Catedra „Educaţie Fizică și Sport”, cu supor-
tul Administraţiei și Comitetului Sindical, ASEM, 
a organizat cea de-a IV- a ediție a Academiadei 
instituţiei. Competiţia sportivă e rezervată ca-
drelor didactice și colaboratorilor ASEM. Ca și 
în anii precedenți, în concurs, au fost propuse 5 
probe sportive și anume: volei, badminton, joc 
de dame, tenis de masă și șah. Festivitatea de 
deschidere a Academiadei a avut loc pe 11 no-
iembrie, în incinta Complexului Sportiv ASEM. 
Arbitrul principal al Academiadei din acest an 
este Daria Levițchi. La proba volei, câștigătoare 
a fost  Facultatea Relaţii Economice Internaţi-
onale. A doua probă a fost Badminton. Aici, 
cel mai bine s-au prezentat sportivii Secţiei de 
Administrare și Gospodărire – locul I. În cadrul 
celei de-a treia probă – Joc de dame,  reprezen-
tanţii facultăţii Cibernetică, Statistică și Infor-
matică Economică s-au clasat pe locul I. Până la 
fi nalul Academiadei, urmează să se desfășoare 
încă 2 probe sportive: tenis de masă și șah.
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SĂ COMUNICĂM CORECT!SEMINAR PRACTICO-ȘTIINŢIFIC RRRREEEECCCCCCCC

„Dezvoltarea pieţei de capital a Republicii Moldova 
cu suportul unui cadru legal armonizat”

La 28 noiembrie, membrii 
catedrei „Investiţii și Pieţe de 
Capital” în parteneriat cu Co-
misia Naţională a Pieţei Finan-
ciare a Republicii Moldova, au 
organizat seminarul practico-
știinţifi c cu tema ”Dezvoltarea 
pieţei de capital a Republicii 
Moldova cu suportul unui ca-
dru legal armonizat”. 

Printre cei invitați au fost 
și reprezentaţii CNPF: direc-
torul Direcţiei generale exe-
cutive, Elena PUI; directorul 
adjunct în cadrul Direcţiei 
Generale supraveghere valori mobiliare, șef 
al Direcţiei reglementare și autorizare parti-
cipanţi profesioniști, Alexandru GNATIUC și 
șefa Direcţiei monitorizare și control partici-
panţi profesioniști în cadrul Direcţiei Gene-
rale supraveghere valori mobiliare, Cornelia 
ONCEANU. La seminar au participat profe-
sori, doctoranzi și studenţii din anul II și III, 
ai facultăţii Finanţe.

Prof. univ., dr. hab., șef catedră „Inves-
tiţii și Pieţe de Capital”, Rodica Hîncu, a 
salutat participanţii menţionând impor-
tanţa comunicării și colaborării eficiente 
dintre mediul academic și cel practic, cu 
atât mai mult în ceea ce vizează interpre-
tarea cadrului legislativ de reglementare 
a pieţei de capital autohtone și reforme-
le importante derulate în acest domeniu. 
Armonizarea cadrului legal la directivele 
Uniunii Europene neapărat va conduce la 
dezvoltarea pieţei de capital a Republicii 
Moldova, la sporirea atractivităţii inves-
tiţionale a acesteia. Însă unele aspecte 
ale cadrului legal, care sunt în proces de 
implementare trezesc un interes aparte și 
necesită a fi discutate în mod imperativ, a 
subliniat dna Hîncu.

Discuţiile dintre reprezentanţii CNPF și 
membrii catedrei „Investiţii și Pieţe de Ca-
pital”  s-au concentrat pe marginea urmă-
toarelor subiecte: Infrastructura pieţei de 
capital în contextul noului cadru legislativ; 
Modifi carea legislaţiei privind activitatea 
societăţilor de investiţii și Protejarea inves-

titorilor prin constituirea fondului de com-
pensare a investitorilor.

De menționat faptul că, în 2013 a intrat 
în vigoare Legea privind piaţa de capital, 
care are ca scop ajustarea cadrului naţional 
de reglementare în domeniul pieţei de capi-
tal la Directivele Uniunii Europene, principi-
ile IOSCO și implementarea celor mai bune 
practici internaţionale în vederea dezvoltării 
infrastructurii pieţei de capital naţionale, su-
pravegherii bazate pe estimarea gradului de 
risc, diversifi cării instrumentelor fi nanciare, 
ridicării nivelului de protecţie a investitorilor, 
reducerii riscurilor sistemice. Legea transpu-
ne 11 directive europene aferente serviciilor 
de investiţii și fi nanciare, inclusiv principala 
directivă aplicabilă domeniului fi nanciar – 
Directiva nr.2004/39/CE din 21.04.2004 a Par-
lamentului European și a Consiliului privind 
pieţele instrumentelor fi nanciare (MIFID).

Discuţiile au scos în evidenţă rolul so-
cietăţilor de investiţii ca parte integrantă a 
structurii instituţionale a pieţei de capital, 
rolul societăţilor de registru și funcţiile De-
pozitarului Central în conjunctura actuală, 
și importanţa Fondului de compensare a 
investitorilor etc.

”În conformitate cu Legea privind piaţa 
de capital și în baza Regulamentului recent 
aprobat, urmează să se constituie Fondul 
de compensare a investitorilor pentru cazul 
în care o societate de investiţii va intra în in-
solvabilitate”, a menţionat șefa Direcţiei mo-
nitorizare și control participanţi profesioniști 

în cadrul Direcţiei Generale supraveghere 
valori mobiliare, Cornelia Onceanu. Tot pen-
tru protecţia drepturilor investitorilor sunt și 
cerinţele prudenţiale, de management efi ci-
ent a unei societăţi de investiţii, și de control 
al riscurilor în așa fel încât să fi e asigurată o 
piaţă competitivă în raport cu cea din UE. 

La rândul său, directorul adjunct în ca-
drul Direcţiei Generale supraveghere valori 
mobiliare, Alexandru Gnatiuc, s-a referit la 
plafonul de compensare pentru fi ecare in-
vestitor, stipulat în prevederile legale în Re-
publica Moldova și în statele UE.

În dezbateri, participanții s-au referit 
și la necesitatea dezvoltării Fondurilor de 
pensii facultative prin actualizarea cadrului 
legal de funcţionare a sistemului, la extin-
derea posibilităţilor de investire a acestora. 

Auditoriul s-a arătat interesat de su-
biectele puse în discuţie, iar diversitatea 
aspectelor abordate a scos în evidenţă un 
vast areal de probleme legate de specifi cul 
organizării funcţionării pieţei de capital au-
tohtone, caracterul complex al infrastructu-
rii pieţei de capital, precum și necesitatea 
reformelor continue în domeniu.  

Dezbaterile au fost încununate cu evo-
carea unor noi subiecte pentru eventuale, 
ulterioare întruniri, ce ţin de reglementarea 
și supravegherea pieţei de capital.

Mariana BUNU

Catedra  „Investiţii şi Pieţe 

de Capital”

Pleonasmul  
Pleonasmul (din gr. πλεονασμóς pleonasmos ”exces, sur-

plus”)  este o greșeală de exprimare constând în folosirea alătu-
rată a unor cuvinte cu același înțeles. Altfel spus, pleonasmul 
reprezintă folosirea inutilă a unui termen, a unei construcții 
alături de un alt termen, altă construcție cu semnifi cație ase-
mănătoare.

Fiind o eroare de exprimare, pleonasmul, în același timp, 
este și o eroare de logică, deoarece în cazul în care se spune 
același lucru, se exprimă aceeași idee, fi e din necunoaștere, fi e 
din neatenție, prin utilizarea cuvintelor cu același sens, riscăm să 
nu fi m uneori înțeleși, iar în alte cazuri chiar să devenim ridicoli. 

Ne vom propune în cele ce urmează să facem referire la 
unele pleonasme intolerabile, selectate din mass-media, de la 
TV, din paginile ziarelor, din discursurile televizate, din discuţi-
ile cotidiene etc.

                 Greșit          Corect

- Accident neprevă-
zut/ neplăcut

Accident (când vorbim des-
pre accidente ne referim la 
evenimente întâmplătoare și 
neplăcute)             

- atac agresiv atac - acţiune agresivă împo-
triva cuiva

- a prefera mai bine a prefera

- a (-și) aduce aportul aportul său, a avea contribuția, 
a contribui  

- exclusiv numai exclusiv sau numai  (sinoni-
me)

- inclusiv și inclusiv sau și (sinonime)

- substituit în locul a substitui = a pune ceva în 
loc de altceva

- acord comun acord = înțelegere între două 
sau mai multe părți

- exemple ilustrative a ilustra = a explica prin 
exemple

- anvelopă de cauciuc anvelopă = înveliș de cauciuc
- mijloace mass-
media

mass-media = mijloace de 
comunicare în masă

- concluzie fi nală concluzie = ultima parte a 
unei expuneri

- a lucra la elaborarea a lucra, a elabora

- a monopoliza total a monopoliza

- varietate diversă varietate

- semn indicator semn, indicator

- scurtă alocuțiune alocuțiune = cuvântare scur-
tă, ocazională

- a colabora împre-
ună a colabora

- a fi  în fonduri 
bănești a fi  în fonduri

- a benefi cia de un 
avantaj

a benefi cia sau a avea un 
avantaj

- performanță 
excepțională (deose-
bită)

performanță = rezultat 
excepțional

- perspectivă de 
viitor

perspectivă = posibilitatea 
realizării în viitor a unui lucru

- supliment anexat supliment = anexă, completa-
re, adaos

- avertisment pre-
alabil avertisment

Sugestii de evitare a expresiilor pleonastice
1. NU creați expresii prin alăturarea cuvintelor cu sens 

identic sau foarte apropiat. 
Ex.: amploare mare, aversă de ploaie, a gesticula cu mâini-

le…, a demara începutul, a depila părul, laitmotiv principal etc.
2. NU se vor plasa cuvintele mai, mai puțin, cel mai, foar-

te, extraordinar de…, înainte de adjectivele/adverbele care nu 
au grade de comparație.

Ex.: cel mai grandios, foarte perfect, cel mai desăvârșit etc.
3. NU se vor utiliza adjectivele mic, mărunt, micuț, mititel 

cu diminutive:
Ex.: măsuță mică, struguraș mărunt, cheiță mică etc.
4. NU se vor plasa expresiile a putea fi , a fi  posibil, a fi  cu 

putință înainte de derivatele cu sufi xul –bil, care indică sensul 
de posibilitate a unei acțiuni:

Ex.: acceptabil, accesibil, admisibil, comestibil, condamnabil, 
credibil, lăudabil, recomandabil, discutabil,explicabil, inseparabil, 
regretabil, viabil, penetrabil, suportabil, divizibil etc.

5. NU se vor plasa cuvintele mai, din nou, iarăși, iar, încă 
o dată pe lângă verbele derivate cu prefi xul re-, care indică re-
petarea unei acțiuni:

Ex.: a readuce, a realege, a reconstrui, a rechema, a revacci-
na, a reedita, a recuceri, a (se) reîntâlni, a redescoperi, a reveni etc.

6. NU se vor utiliza cuvintele împreună (cu), laolaltă, 
alături (de)  pe lângă derivatele cu prefi xele co-, com-, con-, 
care indică sensul de împreună (cu):

 Ex.: a colabora, a conviețui, a conveni, a coopera, coexistență, 
coproprietar, concubinaj etc. 

Apariţia unei cărţi semnifi că o contribu-
ţie importantă în susţinerea procesului di-
dactic, respectiv este un eveniment impor-
tant atât pentru studenţi, catedre didactice, 
cât și facultăţi și academie în întregime.

În cadrul catedrei „Investiţii și Pieţe de 
Capital”, lansările de carte au devenit deja o 
tradiţie. Astfel, pe 18 noiembrie, cu prilejul 
Zilei Internaţionale a Studentuluia avut loc 

lansarea cărții „Prices and tariff s”, elaborată 
de colectivul de autori: Ana Gumovschi (co-
ordonator), Daniela Popa, Olga Conencov și 
Ninel Botezatu.

La prezenta lansare au participat stu-
denţii facultăţilor  „Finanţe” și „Business 
și Administrarea Afacerilor” care ascultă 
cursul respectiv, profesori din cadrul  ca-

tedrei „Investiţii și Pieţe de Capital” și al-
tor catedre ale facultăţii „Finanţe”, invitaţi: 
Maria Ciubotaru, dr. habilitat și Croten-
co Iuri, dr. habilitat – recenzenţii acestei 
elaborări, Ludmila Cobzari – dr. habilitat, 
prof. univ., decan, președinte al consiliu-
lui facultăţii „Finanţe”. Invitaţii au remar-
cat consistenţa și originalitatea materia-
lului expus, au felicitat atât colectivul de 

autori, cât și membrii catedrei. Dna Maria 
Ciubotaru a remarcat că aceasta este o 
elaborare foarte importantă pentru for-
marea viitorilor specialiști  în domeniu în 
Republica Moldova și a menţionat faptul 
că aceasta este prima și unica elaborare în 
limba engleză, fiind urmare a primei ediţii 
publicate în limba română în anul 2005, 

având ca autori pe Eugenia Bușmachiu și 
Ana Gumovschi.

Apreciind rolul tuturor celor care și-au 
adus aportul la apariţia cursului universitar, 
Dna Rodica Hîncu, dr. habilitat, prof. univ., 
șef catedră „Investiţii și Pieţe de Capital” a 
menţionat: ”Stimaţi studenţi, drumul, până 
la apariţia de sub tipar a unui manual, este 
lung, dar prin munca asiduă, prin efortul 
conjugat și abnegaţia colectivului de autori, 
realizarea acestui deziderat a devenit posi-
bilă, or cartea în parcursul său este apre-
ciată de recenzenţi, este redactată și vede 
lumina zilei în tipografi e, după ce ajunge 
pe rafturile bibliotecii. Vă felicităm, dragi 
studenţi, cu apariţia unui nou suport didac-
tic! Sperăm că în era Internetului cartea va 
rămâne cel mai de preţ și nesecat izvor de 
cunoștinţe!!!”. 

Lansarea a culminat cu realizarea fru-
moasei tradiţii „de la autor - la cititor”, prin 
înmânarea a câte un exemplar de carte 
studenţilor de la facultăţile „Finanţe” și „Bu-
siness și administrarea afacerilor” care au 
înregistrat performanţe înalte la studii și în 
activităţile extracurriculare.

Ana GUMOVSCHI, 

conf. univ., dr., 

catedra „Investiţii şi Pieţe 

de Capital”

Lansarea cărţii „Prices and tariff s”
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EXPOZIȚIE

AHO, Aho !

Frunzuliţă foi de fragi,

Ziua bună, dascăli dragi! 

Dacă nu vă supărăm,

Ne daţi voie să urăm?

 Ziceţi dom”le mai cu viaţă

Că de nu plecăm acasă!

Mă repet supărător

Bucuroşi de urători?

Mînaţi plugul românesc,

Hai, băieţi, că ne primesc!!

Hăi! hăi!

***

Aho,aho, drag colectiv,

O să fi u exaustiv

Şi vă zic cu voce tare

Cea mai modernă urare:

Am ales fete și băieţi,

Toţi voioși și chiar isteţi

De la Colegiul de Comerţ.

Excelenţi la urătură

Şi campioni la-nvăţătură.

Ia mai mînaţi măi,

Hăi! Hăi!

****

Profesorilor de mate

Le urăm succese-n toate.

S-aibă bani în portofele 

Cît caietul pătrăţele.

Frunză verde logaritm

Să trăiţi mereu în ritm.

Faceţi roată, măi fl ăcăi,

Şi sunaţi din zurgălăi

Hăi! Hăi!

***

Pentru ei facem urare

Profesorilor de calculatoare,

S-aveţi an fenomenal

Ca o funcţie-n pascal. 

Vă dorim atît bănet 

Cite bloguri sunt pe net.

***

Acum urăm cu bucurie

Profesorilor de biologie

Vă dorim s-aveţi bucate

Cite-n Frunze sunt stomate

Mult noroc și sănătate

Pe 11 decembrie, la CNC al ASEM  a 
avut loc expoziția cu genericul ”Etalarea 
mărfurilor pe raft” la disciplina de specia-
litate ”Tehnologii Comerciale”, fi ind lucru 
individual bazat pe sistemul de credite 
transferabile. Au participat și și-au de-
monstrat măiestria de a etala un linear 
de mărfuri  viitorii specialiști califi cați din 
grupele academice: MER-131, MER-132, 
COM-132.  Reprezentanții fi ecărei grupe 
au avut misiunea de a-și prezenta mun-
ca asiduă în fața asistenților, membrii 
administrației: directoarea instituției, di-
rectorii adjuncți, șefi i de catedre și profe-
sori de specialitate. 

Grupa MER-131, numindu-se 
”MERișor” a etalat un sortiment de sucuri 
și pentru a învioara asistența a realizat o 

tombolă cu premii de valoare.
Grupa MER-132, purtând denumi-

rea ”MER-MARKET” a etalat un sortiment 
de produse lactate, prezentând în speci-
al, gama largă de produse a furnizorului 
”Alba”.

Grupa COM-132 având ca și denumi-
re ”CiocoCOM” a realizat etalarea ciocola-
telor

În pofi da faptului că disciplina respec-
tivă a fost studiată timp de doar un semes-
tru, elevii au dat dovadă de ingeniozitate, 
creativitate, talent înnăscut de merchan-
diser și au demonstrat că la CNC se face 
carte!.

Daniela PROFIR, MER-132 

Denis PÎRĂU, MER-131

Basarabenii au luat cu asalt 
preselecțiile “Hell’s Kitchen” de la Iași, 
așa au catalogat organizatorii proiec-
tului numărul mare de pretendenți în 
persoana elevilor Colegiului Național 
de Comerț.

”Înarmați cu farfurii arătoase și mult 
curaj  ne-am prezentat la preselecțiile or-
ganizate la Iași pentru cel de-al doilea se-
zon al reality show-ului “Hell’s Kitchen – Ia-
dul Bucătarilor”. A fost o experiență destul 
de interesanta pentru toți cei pasionați de 
arta culinară și de marea provacare a con-
cursului gastronomic:  adrenalina” – spune 
unul dintre participanți. 

 În total, la concurs au participat  zece 
elevi de la CNC al ASEM. Timp de 30 zile 
ei au așteptat cu sufl etul la gură verdic-
tul și în sfârșit au primit răspunsul mult 
așteptat.  Două eleve din grupa TAP 111, 
Popa Elena și Stifura Iana ne vor prezenta  
țara și colegiul în cel de-al doilea sezon al 
reality-show-lui Hell’s Kitchen, care se va 
desfășura în perioada 15 ianuarie -15 fe-
bruarie 2015, la  Bucuresti, România. 

Le ținem pumnii participantelor în 
concurs și le așteptăm acasă cu premiul 
mare.

        
Coralia BABCENCO 

profesoară discipline tehnologice

Etalarea Etalarea 
produselor pe rast produselor pe rast 

Succesul elevilor  CNC Succesul elevilor  CNC 
al ASEM în cadrul al ASEM în cadrul 

preselecţiilor Hell’s Kitchen preselecţiilor Hell’s Kitchen 

URĂTURĂ PERSONALIZATĂ 

(în adresa CNC) 

Viaţă lungă și de toate.

***

Profi esorilor de geografi e

Le urăm succese-o mie.

Sănătate de granit

Şi un an nou fericit.

Concedii în străinătate

Noi vi le dorim pe toate.

 Ia mînaţi cu plugul bine

Cum se face-n Filipine!

Hăi! Hăi!

***

Dascălilor de română le urăm 

în limba lor

Cu expresii din folclor:

Cîte paie sus pe casă

Atîţea dolari pe masă.

Cîte pietre în fîntînă

Tot atîta voie bună.

Şi grijii puţine

În anul care vine!

***

Staţi așa să-mi pieptăn  freza

C-a venit la rînd rusa, franceza 

și engleza,

Să vă faceţi un castel

Mai înalt ca Tour Eiff el.

S-aveţi multă sănătate

Şi belşug în toate. 

***

Dintre noi cine nu știe,

Ce-i aia fi losofi e?

Vă urăm cu gălăgie 

Belșug  în ontologie.

 Logică s-aveţi beton

Mai ceva decît Platon.

***

Urăm acum cu glorie

 Profi esorilor  de istorie.

Ca să le dorim la toţi

Averi de domni fanarioţi.

Şi belşug în stil roman

Toate bune-n noul an!

***

E vremea acum, bădie,

Să urăm pentru chimie.

Vă dorim s-aveţi parte 

D -experimente  minunate.

Fie-vă verde dolarul

Şi de whisky plin paharul.

***

Sania din punctul a

Chiar cu Moș Crăciun în ea

Să v-aducă cu v1

Satisfacţii cu duiumul

S-aveţi un generator de ani

Tineri mereu și la mulţi ani!

***

Profesorilor de specialitate-

Celor de la contabilitate,

Comerţ și merceologie,

Turism și tehnologie,

Servicii hoteliere

Le dorim un car de-avere,

Multă, multă sănătate,

De succese s-aveţi parte.

Pace-n inimi, rod bogat,

Bucurie, gînd curat.

Cîtă frunză pe umbrar

Atîţia euro în buzunar.

Iar din a voastră casă

Binele să nu mai iasă.

***

Multă baftă, viaţă lungă,

Şi dolari mai mulţi în pungă.

Cupa sănătăţii plină,

Soare și multă lumină,

Masa plină de bucate,

Dragoste pe săturate,

Trai frumos, noroc cu carul,

La mulţi ani, și sus paharul!

***

Dragi profesori, să trăiţi zile 

multe și senine

Şi de bucurie pline

 De  la anul mai departe

Cîte litere-s prin carte

Fără fi ţe, fără poante

La mulţi ani cu sănătate!!!

V-au  urat Membrii  

Senatului Elevilor 

şi a Consiliului şefi lor 

de grupe
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De șase ani își bucură cititorii 
de pe blog cu mici nuvele și is-
torioare, iar de curând a decis să 
lanseze un roman. Despre ce fel 
de greutăți întâmpină un autor 
debutant și când te apuci să scrii o 
carte, citiți în interviul ce urmează 
cu  autoarea Lilia Calancea, care 
și-a lansat pe 12 decembrie primul 
roman din viață, “Regina Nopţii”.

- Lilia, cum ți-ai descrie roma-
nul ?

- E un roman de renaștere, moare 
femeia falsă și se naște femeia auten-
tică. Mi-a luat doi ani să-l scriu și am 
ajuns să mă decid, pentru că nu e ușor 
să te decizi să-l tipărești în Moldova.

- De mulți ani locuiești la Bruxel-
les, de ce ai ales să lansezi romanul 
acasă, în Moldova?

- Cei mai mulți cititori de-ai mei 
sunt stabiliți în țară. M-am gândit că e 
cumva fi resc s-o lansezi acasă, cu ris-
cul că oamenii nu citesc. Nu mă aștept 
să vină mii și mii de oameni. Câteva 
zeci de oameni dacă or veni, sunt ai 
mei, pentru ei am venit în Moldova.

- Cum trebuie să-ți vinzi cartea/
romanul ca editurile să ți-o accep-
te?

- Depinde de editură. Am comu-
nicat cu multe edituri. Nu toate sunt 
deschise, nici pe departe, nu răs-
pund la email, e descurajant pentru 

un debutant, trebuie să ai caracter. 
Trebuie să fi i motivat: eu am scris 
cartea asta, eu vreau s-o văd tipărită. 
Dacă ai noroc și cunoștințe, cume tri 
sau nași, poate e mai ușor. 

- Ce impresie ți-a lăsat comuni-
carea cu editurile?

- E foarte sărac contactul mai ales 
cu autori debutanți, chiar inaccepta-
bil, nu există comunicarea dată. Dacă 
nu îți este cunoscut numele autoru-
lui, nu ridici nici receptorul, nici nu 
răspunzi la un mesaj pe facebook. E 
greu să răzbați ca debutant, eu pot 
să confi rm, că am trecut prin această 
perioadă. Cum să ieși cu o carte fără 
să cunoști pe cineva să te recoman-
de, să te promoveze. Să zică…uite Li-

lia Calancea este fi na mea, verișoara 
mea. Cine-i Lilia Calancea? Hai s-o 
recomandăm….nu, nu-i nimeni, nu-
mi spune nimic acest nume, gata, la 
revedere. Eu insist, spun despre aces-
te lucruri ca să încurajez alții să per-
severeze care nu au relații așa cum 
n-am avut eu.

- Ce ai de gând să faci cu banii 
câștigați din lansarea cărții?

- Mai întâi să-i văd. Am inves-
tit banii mei în tipărirea cărții. Car-
tea dacă e foarte scumpă, omul se 
gândește bine dacă să scoată banul 
din buzunar, cât de bună nu ar fi  
ea. Măcar să-mi acopăr cheltuielile 
investite în tipărirea cărții. Tipărirea 
unei cărți e mult mai ieftină, decât o 

pereche de pantofi  a unei doamne 
pe care o vezi într-un jeep de câteva 
mii de euro. Dacă faci un sacrifi ciu, 
nu-ți cumperi 3-4 perechi de pantofi  
de marcă, reușești să aduni bani. Nu 
poți scrie o carte pentru că ți-a venit. 
Este și chestia cu talentul, dar sunt 
și tehnici de scriere, dacă le combini 
iese ceva frumos, dar acest lucru ne-
cesită timp și… pasiune.

- Ce-a fost cel mai greu când te-
ai apucat să scrii romanul?

- Cea mai grea etapă a fost redac-
tarea. Am impresie că o carte nu o 
termini niciodată de scris. Nu există 
o variantă fi nală a unei fraze, ai nevo-
ie de ani și ani de zile ca să ajungi la 
ceea ce merită să lansezi.

- Scrierea romanelor a devenit o 
meserie, sau rămâne totuși un hob-
by?

- E un hobby curat, nu aduce ve-
nit, e făcut din pasiune, doar  pentru 
că-mi place.

Corina MOROZAN

O  tradiție importantă asociată 
Sfi ntelor sărbători de iarnă o repre-
zintă împodobirea bradului de Cră-
ciun. Bradul este considerat un pom 
al vieții,  datorită faptului că-și păs-
trează mereu cetina verde. An de an 
încercăm să găsim cele mai frumoa-
se și originale metode de a-l împo-
dobi. Globuri roșii și aurii, luminiţe 
colorate sau neutre, beteală argin-
tie sau clopoţei, toate acestea fac 
parte din deciziile pe care le luăm 
atunci când împodobim pomul de 
Crăciun.

În acest an, Facultatea Finanţe 
a organizat în premieră concursul 
celor mai originali brăduţi de Cră-
ciun, confecţionaţi de către stu-
denţii Facultăţii Finanţe. În cadrul 
concursului au participat peste 25 
de grupe academice din cadrul fa-

cultăţii, prezentând câte un pom de 
Crăciun handmade la expoziţia care 
a avut loc la data de 19 decembrie, 
în holul blocului F. Tot în această zi 
a avut loc și premierea celor mai 
originale și inventive exemplare, 
studenţii dând dovadă de un gust 
estetic deosebit, îndemânare, in-
spiraţie și fantezie. Brăduţi clasici, 
modele nonconformiste, pomi din 
creioane, dantelă, beteală, conuri 
de brad, șerveţele, ghirlande, jucă-
rii, monede și bancnote…toţi pu-
teau fi  admiraţi în cadrul expoziţiei. 
Atât membrii juriului, cât și studen-
ţii prezenţi au apreciat dedicarea și 
implicarea la cel mai înalt nivel a tu-
turor grupelor participante.

O CARTE ÎN DAR DE CRĂCIUN

Lilia Calancea: “Tipărirea unei cărţi e mai iest ină, 
decât o pereche de pantofi  a unei doamne 
pe care o vezi într-un jeep”

O, brad frumos!

În urma deciziei juriului, format 
din reprezentanţi ai cadrelor didac-
tice a fi ecărei catedre a Facultăţii 
Finanţe și Președintele Consiliului 

Studenţesc al Facultăţii 
Finanţe, au fost desem-
naţi brăduţii premianţi. 
Astfel, locul I a fost ocu-
pat de pomul de Cră-
ciun al grupei FB-13B, 
pe locul II a fost plasat 
bradul grupei FB-12B, 
iar locul III i-a revenit 
grupei FB-131. Drept 
gest simbolic în pragul 
sărbăturilor de iarnă, 
bradul învingător îi va 
fi  înmânat Domnului 
Rector al ASEM, iar o 
parte din brăduţii ex-
puși au fost donaţi pen-
tru acţiunile de caritate 
organizate în cadrul 
Caravanei de Crăciun. 

În pragul sărbători-

lor de iarnă visele prind contur, în-
gerii coboară pe pământ, atingând 
cu aripele lor sufl etele noastre și 
iau cu ei toate supărările, lăsând în 
schimb lumina și speranţa. Adevă-
ratul spirit al Crăciunului înseamnă 
să preţuiești pacea și bunăvoinţa, să 
oferi, din plin, dragoste și compasi-
une. 
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