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Timp de o zi, pe 25 februarie, 25 de lice-
eni selectaţi prin concurs s-au afl at la ASEM 
și au “probat” statutul de student, în cadrul 
proiectului “Fii student pentru o zi”, organi-
zat de Senatul Studențesc  al ASEM.  După 
o sesiune de teambuilding (în cadrul căre-
ia tinerii selectaţi au făcut cunoștinţă și au  

format echipe), liceenii au făcut o excursie 
prin ASEM (vizitând blocurile de studii, bi-
blioteca, mediateca, muzeul, Incubatorul 
de afaceri, serviciul “Relații cu Publicul” și 
ziarul ”Curierul Economic”). Pretendenții la 
statutul de student al ASEM  au interacţi-
onat apoi  cu studenții și profesorii  în ca-

drul orelor, în auditorii și au afl at  din prima 
sursă „Cum e să înveți la ASEM?”. La amiază 
au luat prânzul la cantina instituţiei.  Au ur-
mat alte întâlniri și discuţii motivaţionale, 
iar într-un fi nal, elevilor li s-a acordat pre-
mii pentru cele mai interesante aplicări, 
dar și diplome de participare.

50 de studenţi, de la 11 universităţi 
din Moldova și-au ridicat de curând Bur-
sele  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 ceremonii festive la care 
au participat Prim-ministrul Iurie Lean-
că, alţi ofi ciali, reprezentanţi ai mediului 
academic, foști și actuali bursieri, parte-
neri ai Programului. 

Detalii în pag. 5

Multe au fost,  zece au ajuns în 
fi nalul celei de-a noua ediții a con-
cursului ”Idei de afaceri”, desfășurat 
la ASEM.   Este vorba despre ideile 
studenților,  care  au luptat cu forța 
argumentului și al business-planu-
rilor pentru a obține unul dintre 
cele trei ofi cii – gazdă  în incinta 
Incubatorului de afaceri din cadrul 
Academiei de Studii Economice 
din Moldova, unde își pot iniția ne-
stingherit afacerea, benefi ciind de 
consultanță și birou dotat cu toate 
cele necesare. 

Detalii în pag. 2
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Studenţi la ASEM pentru o zi

Burse de Merit 2013 - 
pentru cei mai buni 
studenţi 

Trei idei de afaceri cu drept de incubare

Câte un Câte un 
MĂRȚIȘOR MĂRȚIȘOR 
pentru  fi ecare!pentru  fi ecare!

Cu drag de mărțișor, primiți 
primăvara în sufl ete, și fi e ca 
acest anotimp să Vă aducă 
împliniri și noroc, fericire și 
iubire, căldura sentimentelor 
celor dragi! 

Un anotimp frumos în gând 
și-n preajmă! 

p ggggggg
preajmă! 
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Scopul concursului ”Idei de Afa-
ceri” este de a oferi oportunităţi stu-
denţilor  și masteranzilor ASEM de 
a-și transforma ideile lor inovative în 
afaceri reale.

Concursul a fost jurizat de  ex-
perţi din domeniul academic. Crite-
riile de bază la aprecierea ideilor au 
fost: originalitatea, viabilitatea, as-
pectul inovator, benefi ciile obținute 
din serviciu sau produs și interesul 
antreprenorial. 

Rectorul ASEM, academicia-
nul Grigore Belostecinic, a salutat 
mulțimea care a asistat  la  prezen-
tarea publică a ideilor de afaceri, 
menționând: „Incubatorul de Afaceri 
al ASEM are deja o istorie. Este unicul 
din RM care activează în calitate de 
incubator de afaceri. 

Or, a avea bani e o condiție foarte 
importantă pentru a te simți mai liber. 
Vă doresc să vă simțiți și liberi iar prin-
tre scopurile propuse în viață să fi e și 
cel de a deveni oameni de afaceri. Suc-

cese celor care ați acceptat și îndrăznit 
să vă implicați în acest concurs!”

Și anul acesta ideile de afaceri au 
fost diverse. În fața juriului au ajuns 
șase dintre cele mai viabile idei de 
afaceri. Concurenţii s-au străduit să-
și expună la maxim ideea, astfel în-
cât să convingă asistenţa că anume 
afacerea lor va avea succes. Tinerii 
s-au gândit că ar putea face bani din: 
importul la comandă al pieselor de 
schimb pentru pompele și motoare-
le mașinilor industriale; elaborarea și 
promovarea imaginii web în on-line 
social media și rețeaua globală Inter-
net;  precum și prestare de servicii 
pentru vopsirea cu vopsele cu efect 
3D AcmeLight; servicii de elaborare 
de site-uri și publicitate on-line;  ser-
vicii de recrutare și instruire de per-
sonal, dar și producerea și comercia-
lizarea mobilei de tip bean bag. 

După mai multe întrebări adresa-
te participanților care au fost destul 
de convingători apărându-și ideile, 

Obiectivul simpozionului a fost 
de a crește vizibilitatea regională a 
instituțiilor francofone și de a face 

un schimb de experiență între cer-
cetătorii din Europa Centrală și de 
Est prin inițierea unor echipe mix-

Concursul ”Idei de Afaceri” la cea de-a IX-a ediţie
În perioada septembrie – decembrie, Incubatorul de Afaceri 

al ASEM a organizat tradiționalul concurs „Idei de Afaceri”  la cea 

de-a IX-a ediție. Inițial au fost aplicate zece proiecte dintre care 

șase  au fost prezentate public la 24 decembrie 2013. Doar trei 

idei de afaceri, câștigătoare, urmau a fi  găzduite de Incubatorul 

de Afaceri pe o perioadă de doi ani. 

juriul a desemnat câștigătorii ediției 
a IX-a a concursului:

Locul I - Î.I. ”Andrei Rudoi”, pro-
iectul BECAUSE - Producerea și co-
mercializarea mobilei de tip bean 
bag,  director Andrei Rudoi.

Locul II - Liteweb SRL - Elabora-
rea și promovarea imaginii web în 
on-line social și rețeaua globală In-
ternet, director Victoria Galbur.

Locul III -  Expert Marketing So-
lution SRL -  servicii de elaborare de 
site-uri și publicitate on-line, mana-
geri: Octavian Nafrămiță și Ion Baciu.

Premiul Special - Black SRL - 
prestarea serviciilor pentru vopsirea 
cu vopsele 3D AcmeLight, director 
Anatolie Slacfenco.

Câștigătorii locurilor I-III au pri-
mit câte un oficiu în incinta Incuba-

torului de Afaceri al ASEM pentru 
o perioadă de 2 ani. De asemenea, 
pentru premianți, BC Agroindbanc 
a venit cu susținere fi nanciară în 
valoare de 5400 de lei pentru capi-
talul social al fi rmelor începătoare. 
Deoarece compania BECAUSE este 
înregistrată deja, directorul acesteia 
a solicitat doar ofi ciu.  Participanții 
care nu au fost nominalizați urmau 
să devină automat rezidenți ai Incu-
batorului virtual.

Concursul ideilor de afaceri a fost 
lansat în 2005 și se desfășoară anual 
în perioada septembrie-decembrie.

Zinaida LUPAȘCU

Grigore BELOSTECINIC:
”Avem studenţi care, fi ind 
rezidenţi ai Incubatorului,  
au depășit zeci sau chiar 
sute de milioane de lei la 
capitolul cifră de afaceri.”  

COLABORARE

STUDENŢI CU BUSINESS

Reprezentanţii ASEM la un simpozion regional
În perioada 24-25 ianuarie în Sofi a, Bulgaria s-a desfășurat 

Colocviul Regional „Constituirea echipelor și elaborarea  meto-

dologiei de cercetare” în cadrul Centrului Francofon de Cercetări 

(CEFAR) de pe lângă Institutul de Francofonie pentru Administra-

re și Gestiune (IFAG), la care a participat și un grup de cercetători 

de la ASEM.

te de cercetare în contextul teme-
lor elaborate. În acest sens, o altă 
direcție a vizat consolidarea coo-
perării inter-universitare regionale 
și identifi carea, pe această bază, 
a posibilităților de colaborare în 
cotutelă pentru viitorii doctoranzi 
francofoni.

La eveniment au fost fi xați, de 
asemenea, termenii de acțiune 
în viitor, inclusiv susținerea unei 
Conferințe Internaționale în a treia 
săptămână a lunii septembrie a.c. în 
vederea prezentării și a centralizării 
primelor rezultate obținute în urma 
cercetării.

Aliona CROITORU

Catedra 

„Management”

În perioada 24-25 ianuarie 
2014, în cadrul Institutului de Fran-
cofonie pentru Administrare și Ges-
tiune (IFAG) din Sofi a (Bulgaria), a 
fost organizat Simpozionul regio-
nal cu genericul „Constituirea echi-
pelor și elaborarea metodologiei 
de cercetare”, în conformitate cu 
temele prioritare stabilite de către 
Centrul Francofon de Cercetări (CE-
FAR) de pe lângă IFAG și, la care au 
participat mai mulți reprezentanți 

ai instituțiilor academice din țările 
Europei Centrale și de Est, inclusiv 
Republica Moldova. 

Cadrele didactice de la Acade-
mia de Studii Economice din Mol-
dova au participat activ la acest 
colocviu pe problemele legate 
de „Normalizarea internațională: 
infl uența asupra strategiei și a 
competitivității întreprinderilor din 
regiune” și, respectiv, pe cele de 
„Evaluare și gestiune a riscurilor”. 

ACTIVITATEA ASEM
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PROIECT

Ziua de probă a statutului de student a 
început cu mari emoţii și așteptări. Partici-
panţii au făcut cunoștinţă între ei, după care 
au avut parte de o prezentare a ASEM-ului. 
Cu un cuvânt de salut li s-a adresat  rectorul 
ASEM, Grigore Belostecinic, menţionând: 
„Susţinem acest proiect, care aparţine Se-
natului Studenţesc, dar și alte activităţi în 
care sunt antrenaţi. Astfel, ei acumulează 
experienţă, aptitudini de a conduce, de a 
organiza. Noi clasăm ASEM-ul, ca fi ind una 
din primele instituţii de învăţământ su-
perior din ţară și este cotată bine pe piaţa 
educaţională. Suntem o universitate activă, 
mereu în schimbare, facem investiţii pentru 
a fi  solicitaţi de către pretendenţii la studii. 
Absolvenţii noștri sunt implicaţi în cele mai 
diverse activități și  funcţii în stat. Ca și alte 
instituţii, oferim diplome recunoscute și 
peste hotare. O mare parte dintre cei care 
absolvesc activează și în afara Republicii 
Moldova.  Absolvind liceul, va trebui să de-
cideţi la ce instituţie veţi continua studiile 
iar aceasta vă va infl uenţa soarta voastră 
ulterioară în cariera profesională. Datoria 
noastră este să vă informăm despre servicii-
le noastre, iar scopul acestui proiect este de 
a vă informa despre instituţia noastră..” 

În decursul zilei elevii  au făcut o excur-
sie prin ASEM (vizitând 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 interacţio-
nat apoi  cu studenții și profesorii  în cadrul 
orelor, în auditorii și au afl at  din prima sursă 
„Cum e să înveți la ASEM?”. 

Ulterior, au participat la  traininguri și 
workshopuri, unde au învăţat să-și des-
copere și să-și exploateze capacităţile. De 
asemenea, profesorii le-au dezvăluit cum 
să identifi ce oportunităţile.

„Când faci ceea ce îţi place, faci lucrurile 
foarte bine, le faci geniale, în acest dome-
niu. Dacă faci ceea ce-ţi place, ești un om 
fericit”, a menţionat un profesor.

Elevii spun că vor învăţa zi și noapte, 
pentru a-și realiza visele. Pentru a acumu-
la cunoștinţe ei sunt gata să achite și taxe 
de studii. Nu vor accepta, însă, să plătească 
mită, dacă vor fi  puși într-o astfel de situaţie. 
Iată ce au declarat tinerii:

„Am încredere în cunoștinţele mele și în 
forţele proprii și nu simt necesitatea să dau 
mită.”

„Cred că nu sunt niște taxe foarte mari, 
ci destul de normale. Eu cred că nu voi ajun-
ge în situaţia să dau mită, deoarece cunosc 
elevi care învaţă și chiar sunt eliberaţi de la 
examene” - spun tinerii.

OPINII: 

Ce cred participanţii la proiect:

 „Am aplicat la acest proiect 
deoarece sunt o elevă activă și îmi 
doresc să mă afirm pe viitor ca o 
personalitate bine formată. Iar ast-
fel de proiecte elaborate de către 
studenţi pentru elevi ne pot ajuta 
să parcurgem această cale” - a măr-
turisit Camelia Lupașco, elevă la CNC 
al ASEM.

 „Prietena mea învaţă la ASEM, 
mi-a vorbit despre acest proiect care 
mi s-a părut destul de interesant. Am 
aplicat. Cred că acest proiect îmi va 
deschide noi orizonturi, va pune ba-
zele unei conlucrări între liceeni și 
studenţi” - a spus Natalia Afanas, elevă 
la liceul teoretic ”Constantin Stere” din 
Soroca.

 „După ce susţin bacalaureatul, 
poate aplic la studii la ASEM. Aștept 
ca acest proiect să mă convingă că 
locul meu e anume aici. Vreau să cu-
nosc activităţile de o zi a studentului 
ASEM” - spune un tânăr pe nume Vale-
riu, elev la liceul teoretic din Ţânţăreni, 
Telenești.

 „Am aplicat la proiect pentru a 
cunoaște ASEM-ul din prima sursă. 
Vreau să afl u ce perspective de viitor 
îmi oferă această instituţie” - a speci-
fi cat Corina Malanciuc, elevă la liceul 
Alexandru Agapi din satul Pepeni

Organizatorii vorbesc despre avan-
tajele acestui proiect.  „Ei, de fapt, vor ști 
cum să activeze, în ce activităţi să se impli-
ce, cum să se comporte în cadrul orelor”, a 
precizat Nistor Lazar, membru al Senatului 
Studenţesc.

La sfârșitul zilei, elevii au primit diplo-
me.  Anul viitor, pentru proiectul „Student 
pentru o zi” vor fi  selectaţi 50 de participanţi.

Nicu CARAGIA

Pe 14 februarie, Consiliul 
Studențesc al facultății de Relații 
Economice Internaționale a orga-
nizat “Festivalul Vedetelor REI”, un 
eveniment 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 a Iuliei Ghelas, Marietei Pi-
tel, Laurei Bodorin, Mihaelei Petrov, 
a lui Cristian Catan și nu în ultimul 
rind al lui Vasile Volohov. De ase-
menea, Olga Alexandra Guțuleac, 
a interpretat la pian „Meditatie” de 
Jules Masenet, Olga Cechir a uimit 
publicul cu un dans în ritm hip-hop. 
Dar talentați sunt și studenții care 
posedă o aptitudine deosebită, așa 
cum este Dorina Marandici, care și-a 

prezentat lucrările brodate, la care 
muncește deja de mulți ani. Am des-
coperit și sportivi de performanță 
ca Mihaela Alexa, care a fost mai 
mulți ani consecutiv cea mai bună 
jucătoare de handbal feminin din 
țară. Evenimentul s-a încheiat cu un 
mic concert pop-rock, susținut de 
Boris Vasilcenco și formația „Right 
Side” din care face parte. 

Toți invitații au participat și la 

DE ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR

Festivalul Vedetelor REI

tombola cu premii organizată de 
Consiliul Sindical al Studenților și 
Masteranzilor ASEM. Invitata speci-
ală a evenimentului a fost Kătălina 
Rusu, care este și ea absolventă a 
facultății REI și care a cântat piesele 
care au consacrat-o.

“Este un eveniment organizat 
nu doar pentru a demonstra că 
avem studenți talentați la faculta-
te, dar și pentru a ne simți mem-
brii unei comunități unite, în care 
împărtășim aceleași valori. Sperăm 
că tradiția se va perpetua și în cazul  
generațiilor următoare”, spun orga-
nizatorii evenimentului. 

 Cristina JANDÎC

Un grup de studenţi pentru o ziÎncă nu au absolvit liceul, dar au 

planuri mari. Îşi doresc să gestioneze 

companii internaţionale, să fi e oameni 

de afaceri de succes, savanţi şi politicieni 

cu renume. Este vorba despre 25 de 

elevi, care au participat la proiectul 

„Fii student pentru o zi”, desfăşurat de 

Senatul Studenţesc al ASEM. Iniţial, în 

concurs s-au înscris 50 de elevi.

AUTOGUVERNARE STUDENŢEASCĂ
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Consiliul Studențesc al  Facultăţii 
Finanţe a organizat recent o întâlnire cu  
Victor Cilibic și Andrei Ciubotarul, con-
ducători ai Biroului Național al Asigura-
torilor de Autovehicule (BNAA) din RM. 
Biroul reprezintă unica asociaţie speciali-
zată de profi l și are ca atribuţii acordarea 
autorizaţiei de a emite certifi catul de asi-
gurare Carte Verde, supravegherea emi-
tenţilor și retragerea respectivelor auto-
rizaţii etc. Studenții de la Finanțe au fost 
interesați să afl e detalii despre activita-
tea BNAA, dar în special de soluționarea 
unor probleme legate de asigurarea de 

răspundere civilă auto externă ”Cartea 
Verde”.  

Iată cele mai relevante întrebări ale 
studenților și răspunsuri ale invitaților în 
cadrul mesei rotunde:

- Unde putem procura o asigurare 

de răspundere civilă auto externă Carte 

Verde și care este termenul de valabili-

tate a acesteia?

-  Polița de asigurare de răspundere 
civilă auto externă “Carte Verde”  poate fi   
procurată la orice societate de asigurare 
care este membră a Biroului Național 
al Asigurătorilor de Autovehicule. Ter-
menul de valabilitate a certifi catului de 
asigurare ”Carte Verde”, la înțelegerea 
părților, poate fi  de  minim 15 (cincispre-
zece) zile și maxim 1 (un) an.

- Cum procedăm în cazul unui acci-

dent produs din vina noastră, posesor 

al poliței de asigurare de răspundere ci-

vilă externă ”Carte Verde” pe teritoriul 

unei țări străine?

- În caz de accident, produs din vina 

Dvs. pe teritoriul unei țări străine, este 
necesar ca să fi e încheiat Proces-verbal 
de către organele de poliţie sau o con-
statare amiabilă de accident încheiată 
între șoferii implicaţi. Daţi o copie a do-
cumentului de asigurare de răspundere 
civilă ”Carte Verde” organului de poliţie 
sau persoanei prejudiciate. În cazul unui 
astfel de accident rutier persoana pre-
judiciată și cea vinovată se vor adresa 
către Biroul Naţional de Asigurare al ţării 
unde s-a produs accidentul. 

- Și dacă suntem implicați într-un 

accident rutier produs pe teritoriul Re-

publicii Moldova, din vina unui șofer 

care conducea un autovehicul înmatri-

culat într-o țară străină al cărei Birou 

Naţional este membru al Sistemului 

Carte Verde?

- În caz de accident produs din vina 
unui șofer care conducea un autovehicul 
înmatriculat într-o țară străină este ne-
cesar ca să fi e încheiat Proces-verbal de 
către organele de poliţie. Apoi trebuie 
să se obţină o copie de pe documentul 
de asigurare ”Carte Verde” al autovehicu-
lului din străinătate. Persoana păgubită 
în urma accidentului, cu copiile de pe 
actele autentifi cate de la poliție și copia  
poliței de asigurare ”Cartea Verde”, se va 
adresa  Biroului Național al Asigurătorilor 
de Autovehicule din Republica Moldova.

- Ce să faci în cazul în care suntem 

implicaţi într-un accident rutier produs 

pe teritoriul Republicii Moldova, din 

vina unui șofer care conducea un auto-

vehicul al cărui posesor nu a respectat 

obligația de asigurare obligatorie a 

răspunderii civile pentru pagube pro-

duse de autovehicule ?

- Drepturile persoanelor păgubite 
prin accidente de autovehicule, în care 
autovehiculul și/sau autorul accidentu-
lui au rămas neidentifi cați sau posesorul 
(utilizatorul) autovehiculului nu deține 
polița de asigurare obligatorie de răs-
pundere civilă auto internă, se exercită 
față de Biroul Național al Asigurătorilor 
de Autovehicule. BNAA administrea-
ză mijloacele fi nanciare din Fondul de 
Protecție a Victimelor Străzii și produce 
achitările din Fond persoanelor păgubite 

conform legislației în vigoare. După plata 
despăgubirilor de asigurare se subrogă 
în drepturile persoanelor prejudiciate. 

În finalul discuțiilor,  directorul 
BNAA, Victor Cilibic i-a îndemnat pe 
studenți să respecte măsuri elementa-
re de precauție: ”Când porniți într-o 

călătorie cu autovehiculul, în afara 

Republicii Moldova, este necesar 

să dețineți o poliță internațională 

de asigurare de răspundere civi-

lă ”Carte Verde”. În orice caz, însă, 

prudența și limita de viteză Va face 

să Vă simţiți în siguranţă alături de 

cei dragi.”

Amintim, că în prezent pe teritoriul 
Republicii Moldova sunt autorizate să 
emită polițe internaționale de asigurare 
de răspundere civilă ”Carte Verde” ur-
mătoarele companii de asigurări: ASITO 
S.A., DONARIS GROUP S.A.,  VICTORIA 
ASIGURARI,  S.I.A. MOLDASIG, KLASSIKA 
ASIGURARI, GRAWE CARAT SA

Nistor LAZAR

Programul prevede că 50 de ti-
neri din Republica Moldova și 25 din 
România vor benefi cia de burse de 
mobilitate academică de scurtă du-
rată (1-2 semestre), pentru studenţi 
și masteranzi, în universități de stat 
din cele două țări. 

Condiţiile de realizare a mobilită-
ţilor, inclusiv aspecte ce ţin de recu-
noașterea perioadelor de studii, spe-
cialităţile și instituţiile de învăţământ, 
în cadrul cărora vor fi  oferite bursele 
de mobilitate de scurtă durată, vor fi  
convenite de către Părţi,  în acorduri 
instituţionale. Bursierilor participanţi 
în acest program le vor fi  asigurate, 

pe principii de reciprocitate - studii cu 
fi nanţare de la buget, cazare gratuită 
în cămine studenţești și burse în mări-
mea coșului minim de consum al sta-
tului, pe teritoriul căruia se realizează 
Programul de mobilitate. 

Pentru realizarea prevederilor 
respective din Program, Ministerul 
Educaţiei va avea nevoie, anual, de 
circa 450 mii lei, pentru a acoperi 
bursele de mobilitate ale studenţilor 
români, care vor studia în Republica 
Moldova.

Programul de cooperare va 
conține și alte elemente importante 
precum:

Mobilitate academică de scurtă durată 

pentru studenții din Republica Moldova și România
Ministrul Educației, Maia Sandu și omologul său, Remus Prico-

pie, au semnat recent un Program de cooperare și asistenţă între 

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova și Ministerul Educaţiei 

Naţionale din România. Evenimentul a avut loc în cadrul Forumu-

lui științifi c moldo-român, care s-a desfășurat pe parcursul zilei 

de astăzi la Chișinău.

 colaborarea cu Agenția Română 
de Asigurare a Calității în Învățământul 
Superior (ARACIS) pentru acordarea 
de asistență în operaționalizarea 
Agenției Naționale de Asigurare a 
Calității în Învățămîntul Profesional în 
Republica Moldova;

 colaborarea în vederea imple-
mentării în Republica Moldova a Re-
gistrului Matricol Unic;
 asistență în dezvoltarea și 

adaptarea Cadrului Naţional al Ca-
lifi cărilor și a Registrului Naţional al 
Califi cărilor;

 pregătirea formatorilor la lim-
ba română din Republica Moldova 
de către profesori din România, în 
baza unui proiect elaborat și coordo-
nat de comun acord;
 asistență în procesul de evalu-

are a performanţei cadrelor didacti-
ce, elaborarea unui sistem de evalu-
are și motivare a acestora;  
 schimbul de conţinuturi elec-

tronice, a softurilor și a platformelor 
pentru învăţământul la distanţă etc.

Acţiunile Programului sunt pre-
conizate pentru 3 ani.

În prezent, activitățile de coope-
rare în domeniul educației cu Româ-
nia sunt realizate în baza Protoco-
lului de colaborare între Ministerul 
Educaţiei din Republica Moldova și 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tine-
retului și Sportului din România pen-
tru anii de învăţământ 2012 – 2013, 
2013- 2014, 2014 – 2015.

Nicu CARAGIA

Două echipe de elevi au repre-
zentat R. Moldova în cadrul Târgului 
Internațional al Companiilor Școlare de 
la Tallinn, Estonia, în perioada 6-11 fe-
bruarie curent.

Participarea echipelor din R. Moldova 
este  parte componentă a proiectului de 
cooperare dintre Junior Achievement Es-
tonia și Junior Achievement Moldova pen-
tru dezvoltarea educației antreprenoriale, 
fi nanțat de către Ambasada SUA în R. Mol-
dova și Ministerul de Externe al Estoniei.

La Tîrg au participat 135 de echipe de 
elevi din Estonia, Suedia, Norvegia  și  R. 
Moldova. Companiile școlare din R. Mol-
dova au venit cu produse gen: balsam de 
buze, ecologic, care tratează fi surile pe 
timp rece și uscat, produs din semințe de 
bostan și alte adaosuri naturiste, ceea ce 
este apreciat la nivel internațional, bijuterii 
hand-made, tablouri și picturi din plastilină 
și diverse produse realizate din sticlă orga-
nică, hârtie etc. 

Printre vizitatorii prezenți la târg, 
personalități care cunosc activitatea elevi-
lor din companiile școlare, au fost Ambasa-
dorul R. Moldova în Estonia, dl. Victor Gu-
zun și Ambasadorul SUA în Estonia.

Tîrgul este parte componentă a pro-
gramului de educație economică și forma-
re antreprenorială „Compania Școlară”,  un 
program internațional JUNIOR ACHIE-
VEMENT – YOUNG ENTERPRISE, tip „lear-
ning by doing”, destinat elevilor cu vârste 
cuprinse între 15 și 19 de ani. Programul 
reprezintă un ”laborator” economic și de 
afaceri, care le facilitează tinerilor accesul 
la o experiență reală de antreprenoriat, 
prin exersarea unor roluri diverse, de la 
conceperea proiectului, până la design și 
producție.

Pe lângă participarea la Târg, elevii, 
profesorii și reprezentanții Junior Achie-
vement Moldova au avut parte de un pro-
gram educativ-cultural divers – excursii în 
orașul vechi al Talinnului, la Turnul Televi-
ziunii, la cea mai voluminoasă cascadă din 
Estonia, muzee și parcuri, vizită de studiu la 
Școala nr. XXI din Tallinn, plimbări prin oraș, 
săniuș cu câinii husky ș.a.

Irina Ursu, o elevă de la Ungheni, 
directorul companiei școlare „Beauty”, 
a afi rmat: ”Vizita în Estonia a constitu-
it o oportunitate deosebită pentru noi, 
tinerii implicați în companii școlare, or 
experiența acumulată ne va motiva și mai 
mult. Vom continua să ne implicăm în pro-
gramele Junior Achievement, deoarece 
educația antreprenorială este una impor-
tantă pentru societatea de astăzi”.

”Această participare ne-a ajutat mult 
să ne facem o viziune mai clară asupra 
muncii de antreprenoriat, să stabilim 
contacte cu colegii noștri din Estonia, 
Suedia și Norvegia, oferindu-ne posibi-
litatea să ne confruntăm direct cu piaţa 
externă”, a mai spus Cristian Andrușenco, 
un alt participant.

Timur Șpaniora, a adăugat: ”Emoții de-
osebite am avut și atunci cînd Excelența 
sa, dl. Victor Guzun, ne-a invitat la Amba-
sada Moldovei, așa cum obișnuiește să zică 
dumnealui, ”Ambasada - casa dvs.”. Într-o 
atmosferă plăcută, ne-a relatat cîteva lu-
cruri din munca unui ambasador, astfel am 
rămas impresionaţi de căldura cu care am 
fost primiţi”.

Proiectul de cooperare dintre Juni-
or Achievement Estonia și Junior Achie-
vement Moldova pentru dezvoltarea 
educației antreprenoriale va fi naliza în luna 
iulie, cînd o echipă de elevi și profesori din 
Moldova vor merge la Competiția Europea-
nă a Companiilor Școlare, unde vor partici-
pa echipe de elevi din întregul continent 
european.

Alina CODREANU,

Junior Achievement Moldova 

PROIECT ASIGURĂRI

Moldova la Târgul Internațional 
al Companiilor Școlare din Estonia

Trafi c rutier în condiții 
de siguranță alături de BNAA
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drovici, (BAA) și Liubovi Bojii (EGD), 
sunt și în lista fi naliștilor concursului 
”Cel mai bun student al ASEM 2013”.

„Acest eveniment a devenit unul 
de referință și nu doar din cauza că 
sunt stimulați fi nanciar cel mai mulți 
studenți, dar și prin motivul că este 
o ocazie excelentă de a contribui la 
afi rmare studiilor de calitate, de a 
demonstra că și în Republica Moldo-
va atitudinea, abordarea riguroasă, 
discernământul de care dau dovadă 
cei mai buni studenți, este apreciată 
încă din momentul în care ei își fac 

studiile. Sunt convins că această ati-
tudine și eforturi pe care le fac astăzi 
studenţii vor fi  răsplătite din plin pe 
parcursul vieții și carierei”, a declarat 
prim-ministrul Iurie Leancă.

BC „Moldova Agroindbank” SA 
este partenerul Programului Burse 
de Merit de 14 ani, timp în care a in-
vestit peste 2 milioane 600 mii lei în 
realizarea acestuia.

„Sperăm ca aceste investiţii să 
contribuie la dezvoltarea profesiona-
lă a tinerilor, dar și la dezvoltarea du-
rabilă a ţării noastre. Adresez sincere 
felicitări celor 50 de studenţi bursieri. 
Va dorim să va valorifi caţi potenţialul 
în benefi ciul comunităţii și al ţării. În 
calitate de cea mai responsabilă din 
punct de vedere social instituţie ban-
cară, Moldova Agroindbank vă ajută 
să transformaţi ideile progresiste și 
ambiţiile constructive în realitate”, a 
afi rmat Serghei Cebotari, Președin-
tele Comitetului de Conducere al BC 
Moldova Agroindbank SA.

„Orange Moldova deja de 10 
ani susţine acest minunat concurs. 
Este proiectul de responsabilitate 
socială cu cea mai veche istorie de 
care suntem mândri. Prin suportul 
pe care îl acordăm, ne propunem să 
contribuim atât la susţinerea celor 

mai buni tineri, cât și să promovăm 
studiile de calitate. Investiţiile în 
educaţie ale companiei Orange și a 
Fundaţiei Orange le considerăm cele 
mai valoroase. Pentru noi este foar-
te important ca acestea să lucreze în 
viitor pentru dezvoltarea societăţii 
noastre. Capitalul uman este cea mai 
mare valoare a unei ţări”, a specifi cat 
Liudmila Climoc, Director General 
Orange Moldova.

Pe parcursul celor optsprezece 
ediţii anuale ale programului Burse 
de Merit peste 4300 de studenţi au 

aplicat la concurs, dintre care 1180 
de studenţi au benefi ciat de Burse 
de Merit.

Studenții ASEM se numără 
printre benefi ciarii care plasează 
instituția noastră în capul listei în 
ceea ce privește numărul de burse 
obținute. 

„Finaliștii acestui an, au demon-
strat atât prin realizările înregistrate 
în domeniul de studiu urmat, cât și 
prin cunoștinţele de cultură gene-
rală, că merită să poarte titlul de cel 
mai bun student al ţării. De aceea ţin 
să-i felicit și să le doresc să valorifi ce 
la maximum toate șansele ce apar în 
calea lor de formare ca personalităţi. 
De asemenea vreau să mulţumesc 
partenerilor fi deli ai programului, BC 
Moldova Agroindbank și companiei 
Orange Moldova pentru consecven-
ţă, implicare și suportul fi nanciar 
semnifi cativ oferit pentru organiza-
rea acestui concurs”, a spus Angela 
Mușet, Director al Centrului de Infor-
maţii Universitare.

Programul a fost lansat în anul 

1996 la iniţiativa Fundaţiei Soros-
Moldova pentru a încuraja perfor-
manţele academice, știinţifi ce și 
extracurriculare ale studenţilor din 
Moldova. Din anul 2001 această ini-
ţiativă este susţinută de BC Moldova 
Agroindbank SA, iar din 2004 - și de 
compania Voxtel, acum Orange Mol-
dova. Din anul 2003 concursul Bur-
se de Merit este organizat de către 
Centrul de Informaţii Universitare, 
sub egida Consiliului Rectorilor din 
Republica Moldova.

Liuba LUPAȘCO

Cei mai mulți studenți,  care s-au 
ales cu câte 12 000 de lei,  sunt de la 
USM: (5 studenți la licență și 10 mas-
teranzi). Cu doar (-1), urmează în top-
ul universităților cu cei mai stăruitori 
studenți – ASEM, cu 12 studenți la 
licență și 2 masteranzi, apoi – UTM și 
USMF ”Nicolae Testimițanu” cu câte 
5 bursieri.  Rectorii universităților, 
prezenți la festivitate, s-au bucurat ca 
niște copii de succesele studenților 
lor. Or, notorietatea evenimentului 
poziționează universitățile într-un 
clasament de referință, în lipsa altui 
top național. 

În lipsa altor concursuri populare 
printre vânătorii de burse, (Moldcell 
și Victoriabank și-au sistat în 2013 
programele RSC pentru studenți), 
competiția a fost una pe măsură.   
În acest an, în competiţia pentru de  
burse de merit s-au înscris 324 de 
participanţi, care își fac studiile la 20 
de universităţi din ţară. În rezultatul 
evaluării dosarelor de aplicare, cât 
și a prestaţiei candidaţilor la un test 
de cultură generală, 35 de tineri din 
ultimul an de studiu, ciclul licenţă și 
15 masteranzi au devenit fi naliști ai 
programului Burse de Merit 2013. 
Aceștia au fost selectaţi de către o 
Comisie de Experţi independentă, 
constituită din reprezentanţi ai co-
munităţii academice. 

Și dacă studenții au semnat să 
păstreze în secret întrebările testului, 
unul dintre membrii comisiei a făcut 
haz pe seama perlelor spicuite din 
teste. Or , s-au găsit pretendenți la 
burse  convinși că ”râul Bâc e cel mai 
mare râu din Europa”, iar ”Boris Elțin a 
fost un președinte al RM”.

Studenţii ASEM, 
în fruntea 
clasamentului

„Pentru mine Bursa de Merit 2013 
este în primul rând o responsabilitate 
mare pentru că fac parte din cei mai 
buni 50 de  studenți ai acestei țări. 
Asta implică nu doar suma bănească, 
dar și foarte multă recunoștință. Titlul 
de cel mai bun student este unul mult 
râvnit de fi ecare și sunt foarte mândră 
că am reușit să-l obțin”, a declarat Co-
rina Oprea,  MISS ASEM 2012, actual-
mente masterandă  la Academia de 
Studii Economice. 

„Pentru mine această bursă 
este o realizare foarte importantă 
în viață. Este anul în care îmi valo-
rifi c cunoștințele. Primesc bani pe 
care i-am făcut folosind intelectul. În 
același timp este o motivație pentru 
noi realizări, pentru cucerirea unor 
noi înălțimi spre binele societății și 
țării în care trăiesc”, a menționat Cris-
tina Russu, studentă în anul III la BAA. 
Cristina, la fel ca și Alexandru Ghe-

FINALIŞTII concursului 
„BURSE DE MERIT 2013”, 

studenţi ai ASEM
Ciclul I, Licenţă

Daniela PAPUC, Liubovi BOJII, 
Eugenia OAIENEAGRĂ, Ecateri-
na BARDA, Cristian BOUNEGRU, 
Cristina CARAUŞ, Alexandru 
GHEDROVICI, Cristina RUSSU, 
Mircea GUTIUM, Mihaela NICO
RICI, Nina BLETEA, Ion POPO
VICI.

Ciclul II, Masterat
Corina OPREA şi Galina OSTA
PENCO.

PERFORMANŢE

BURSE DE MERIT 2013  
PENTRU CEI MAI BUNI STUDENŢI AI ŢĂRII 

50 de studenţi, de la 11 universităţi din Moldova sunt premianţi 

ai concursului Bursei de Merit 2013, organizat de către Centrul 

de Informaţii Universitare cu suportul fi nanciar al Moldova 

Agroindbank și Orange Moldova.  Premiile au fost oferite pe 12 

februarie în cadrul unei ceremonii festive la care au participat 

Prim-ministrul Iurie Leancă, alţi ofi ciali, reprezentanţi ai mediului 

academic, foști și actuali bursieri, parteneri ai Programului.

50 de studenți s-au ales anul acesta cu Burse de Merit în valoare de 12  000 lei fi ecare.  Valoare competiției au dat 

personalitățile prezente la festivitatea de nominalizare a învingătorilor concursului. 

Miss ASEM  2012, Corina OPREA, 

licențiată în drept la ASEM, se nu-

mără printre cei 15 masteranzi care 

au câștigat Bursa de Merit 2013.

Cele mai multe vânătoare de burse sunt de la Facultatea EGD, ASEM

Cristina Russu, an III, BAA
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Recent a fost înfi inţată și înregistrată o nouă 
Revistă “Society Consciousness Computers” 
(SCC) - o revistă de mare valoare în problemele 
sociologice, fi lozofi ce, informatice, economice, 
psihologice și a altor știinţe intermediare. Re-
vista SCC este confi rmată de Consiliul Suprem 
al Publicităţii din România cu indicele publici-
tar ISSN 2359-7321 și ISSN-L 2359-7321. Editor 
de Onoare a Revistei este confi rmat Domnul 
Dumitru TODOROI, profesor universitar ASEM, 
doctor habilitat, membru corespondent al 
Academiei Româno – Americane de Arte și Ști-
inţe (ARA) și Editor principal – Doamna Elena 
NECHITA, profesor universitar, PhD, Prorector 
al Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, 
România.

Primul Volum al Revistei “Society Con-
sciousness Computers”, care a fost publicat 
recent, în luna ianuarie 2014, conţine comu-
nicările participanţilor la a 2-a TELECONFE-
RINŢĂ internațională a tinerilor cercetători 
“Crearea Societăţii Conștiinţei” din 13-14 
aprilie 2013. Conferinţa a fost organizată 
de ASEM. Președinte de onoare a TELECON-
FERINŢEI a fost Domnul Grigore BELOSTECI-
NIC, academician AȘM, profesor universitar 
ASEM, doctor habilitat, membru de onoare 
al Academiei Româno – Americane de Arte 
și Știinţe. Președintele TELECONFERINŢEI a 
fost Domnul Dumitru TODOROI, profesor 
universitar ASEM, doctor habilitat, membru 
corespondent al ARA. Participanţi la TELE-
CONFERINŢĂ au fost invitaţii de onoare, per-
sonalităţi marcante din București, Bacău, Iași, 
Chișinău, Cluj-Napoca și Chicago și tinerii 
cercetători din universităţile din România, 
Republica Moldova și SUA.  

“ TELECONFERINŢA internațională din 13-
14 aprilie 2013 a tinerilor savanţi cu genericul 
“Crearea Societăţii Conștiinţei” este a 5-a în-
trunire - FOR, unde se discută rezultatele ob-
ţinute în  acest domeniu. Noi, participanţii la 
susnumitul FOR internaţional, consacrăm acest 
Volum, cu rezultatele obţinute recent în acest 
domeniu, amintirii marelui savant – informa-
tician - economist, OMULUI de omenie, Dom-

nului Ion Gheorghe ROȘCA, fostului Rector ASE 
București, Doctor în Informatica Economică, 
Profesor universitar, Doctor Honoris Cauza 
(DHC) a multor universităţi din lume, inclusiv 
DHC al ASEM, care a susţinut, cu multitudinea 
mijloacelor posibile și chiar imposibile, toate 
etapele de evaluare a întrunirilor și a cercetă-
rilor românilor de pretutindeni, atât în dome-
niul cercetărilor, cât și în domeniul pedagogic 
a evoluţiei informaticii, economiei, informaticii 
economice și în domeniul creării societăţii cun-
știnţei “, au subliniat coordonatorii celei de a 
2-a TELECONFERINŢĂ internațional a tinerilor 
cercetători “Crearea Societăţii Conștiinţei” din 
13-14 aprilie 2013.

Invitaţi de Onoare la a 2-a TELECONFERIN-
ŢĂ internațional a tinerilor cercetători “Crearea 
Societăţii Conștiinţei” din 13-14 aprilie 2013au 
fost Radu MIHALCEA, profesor universitar, PhD, 
Dr. Dr. DHC ASEM (Chicago, SUA),  Ioan ANDO-
NE, profesor universitar, PhD, Dr., Directorul 
colectivului de excelenţă al Universităţii “Al. 
I. Cuza” din Iași, Ion IVAN, profesor universi-
tar, PhD, Dr., Redactorul  Revistei “Informatica 
Economică”, ASE București, Cristian CIUREA, as. 
profesor, PhD, Directorul centrului de cercetare 
a ASE București, Elena NECHITA, profesor uni-
versitar, PhD, Prorector al Universităţii “Vasile 
Alecsandri” din Bacău, România și alţii.

Materialele publicate în Primul Volum al 
Revistei “Society Consciousness Computers” 
sunt divizate în Secţiunea Plenară  (7 publi-
caţii): invitaţii de Onoare la a 2-a TELECON-
FERINŢĂ internațională a tinerilor cercetători 
“Crearea Societăţii Conștiinţei”, Secţiunea “In-
telligent Information Systems” (4 publicaţii) 
condusă de Profesorii Ion IVAN și Cristian CIU-

REA, Secţiunea “Intelligent Adaptable Systems” 
(2 publicaţii) condusă de Profesorii Ioan AND 
ONE și Elena NECHITA, Secţiunea “Empathic 
Intelligent Systems” (3 publicaţii) condusă de 
Profesorul Redu MIHALCEA asistat de Nicolae 
ILI (Co-președinte, ASEM), Secţiunea “Emoti-
onal Intelligences” (4 publicaţii) condusă de 
Profesorii Costică SASU și Dumitru TODOROI, 
și Secţiunea “IQ & EQ in Consciousness Society” 
(3 publicaţii) condusă de Profesorul Radu MI-
HALCEA asistat de m. cor. ARA Diana MICUȘA 
(Co-președinte). 

Opt publicaţii din cele 23 de material pu-
blicate în acest prim volum al revistei “Society 
Consciousness Computers” sunt lucrările cer-
cetătorilor noștri, majoritatea fi ind de la facul-
tatea de Business și Administrarea Afacerilor.

Cercetările domeniului Crearea Societăţii 
Conștiinţei sunt efectuate de zeci de colective 
din Lume. FOR-urile international organizate 
de ASEM în ultimii ani în formă de TELECONFE-
RINŢE ocupă din an în an o amploare tot mai lar-
gă: de la grupurile de cercetători din Chișinău, 
București și Iași în anul 2011, la grupurile din 
Chișinău, Iași, București, Bacău și Cluj și in anul 
acesta 2014 se preconizează participarea deja 
a cercetătorilor din Chișinău, București, Bacău, 
Chicago, Bremen, Krakow, Iași , Cluj și Boston! 

Eugeniu GÂRLĂ, 

Şef serviciu “Ştiinţa” al ASEM 

Ludmila STIHI, 

Directorul Ce ntrului 

de Instruire şi Consultanţă 

în Afaceri al ASEM 

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-muzicală 
dedicată marelui poet al neamului cu genericul 
”Grigore Vieru - apostol al pământului românesc”.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul sălii  ”Eu-
gen Hrișcev” a bibliotecii ASEM, având invitați 
pe scriitorul, istoricul literar și redactor-șef al 
săptămânalului ”Literatura și Arta”, Membru 
de Onoare al  Academiei Române  (din  2003), 
membru-corespondent al Academiei de Științe 
a Republicii Moldova (2012) - Nicolae Dabija, 
scriitorul Nicolae Rusu, lingvistul, publicistul și 
scriitorul Vlad Pohilă și nu în ultimul rând recto-
rul ASEM, Grigore Belostecinic.

”Academia de Studii Economice a Moldo-
vei a dezvoltat întotdeauna oameni și apoi 
specialiști”, nu este doar o replică a d-lui Gri-
gore Belostecinic, este sentimentul pe care-l 
cunoștem cu toții, mai ales noi, cei care suntem 
studenți ai ASEM-ului. 

Acestea fi ind spuse, nu puteam nici de astă 
dată să trecem peste comemorarea celui care a 
fost ”un împărat al românilor, al limbii române”, 
așa cum a meționat poetul Nicolae Dabija.

Activitatea a fost moderată de  Vasile 
Șoimaru dr. Conf univ catedra Management 
Social, ASEM. Întâlnirea propriu zisă a avut  o 
notă nostalgică, fi ind însă plină de sufl et prin 
amintirile redate publicului de către invitați, 
aceștia fi ind buni prieteni ai marelui poet.

Cele care au deschis programul literar-
muzical au fost fetele corului Cantable cu 
piesa ”Dunărea albastră„ (muz. Strauss,  
versuri Grigore Vieru) delectându-ne și cu 
un minunat colaj muzical de piese de dra-
goste.

Studenții ASEM, au demonstrat încă o dată 
că sufl etul de economist nu cuprinde doar eco-
nomie astfel, studenții de la diferite facultăți 
ale ASEM-ului, ne-au uimit prin talentul lor, 

recitându-ne cu admirare din opera lui Vieru 
sau propriile creații dedicate marelui  poet.  În 
program au participat:

Olga Munteanu, contabilitate cu poezia 
”Sunt”

Viorica Zaporojan, fi nanțe cu cântecul 
”Pentru ea”

Aliona Țurcan , fi nanțe cu poezia ”În limba 
ta” și o creație proprie dedicată lui Vieru

Eudochia Jelihovschi, business si adminis-
trare cu poezia ”Singurătate”

Eugen Cotruță, elev Colegiul Național de 
Comerț al ASEM cu piesele ”Focul din vatră„  și  
”Reaprinde-ți candela”.

Grigore Vieru nu rămâne doar poetul nea-
mului românesc pentru noi, el va fi  mereu 
„poetul care a luptat pentru neamul și limba 
română”. 

Noi nu vom uita niciodată: ”cultura ne va 
salva și națiunea și economia” (Vasile Șoimaru).

Lia ZUGRAV,  BA 122

SOCIETATEA CUNOȘTINȚEI

IN MEMORIAM

O VICTORIE ONORABILĂ A CERCETĂTORILOR - 
ROMÂNI DE PRETUTINDENI

”GRIGORE VIERU  APOSTOL AL PĂMÂNTULUI ROMÂNESC”



Curierul Economic 7nr. 1-2 (242-243), 27 februarie 2014 CINEMA

INTERVIU

PERSONAJELE 
FILMULUI 
„Culorile”, „Culorile”, 
studenţi la ASEM

Cu un subiect relativ sensibil și amar, violenţa de gen, dar tratat cu mult umor și talent 

de actorii fi lmului, pelicula oferă imaginaţiei un spaţiu imens de libertate, pentru a 

fi   interpretată sub cele mai diverse aspecte. Academia de Studii Economice, volens-

nolens a apărut și ea în peliculă. Toate personajele, fi ind studenţi la cea mai prestigioasă 

instituţie de învăţământ. Astfel, ASEM a ajuns să fi e promovat în unul din cele mai noi 

fi lme made in Moldova. Omul care a stat în spatele acestui fenomen cinematografi c, este 

regizoarea Viorica Meșină.

- Filmul „Culorile” a adus mul-

tă lume în cinematograful „Ode-

on”. În plus,   a fost suplinit nu-

mărul de zile în care fi lmul a fost 

rulat. Cărui fapt credeţi că este 

datorat acest succes?

- Am avut sarcina să facem un 
fi lm în care să abordăm o proble-
mă socială, de aceea vroiam să-l 
vizioneze cât mai multă lume. 
Interesul publicului faţă de acest 
fi lm s-a manifestat chiar din start, 
atunci când am anunţat abia apa-
riţia lui pe reţelele de   socializare, 
fără să fi  postat   trailerul.   După 
două - trei  zile, am făcut cunoscut 
opiniei publice și trailerul fi lmu-
lui.   Numărul de share-uri și inte-
resul manifestat a fost un pic peste 
așteptările noastre.

- Și ce credeţi?

- Problema este că acum e foar-
te greu să realizezi un fi lm în ţara 
noastră, e practic la limita impo-
sibilului. Acest fi lm mi-a dat foar-
te mult curaj. Premiera aceasta a 
demonstrat tuturor că lumea vrea 
să vadă fi lme autohtone, că e gata 
să vină la cinematograf pentru un 
fi lm de-al nostru.  Poate că  experi-
enţa noastră îi va inspira și pe alţii, 
poate îi va pune pe gânduri pe cei 
care pot face ceva ca să avem și noi 
o cinematografi e a noastră.  

- Care este simbolul culorilor 

în fi lm?

- Cred că am vrut să marchez 
niște etape din viaţa unui om. 
Atunci când ne afl ăm  într-o  anu-
mită etapă a vieţii, avem obiceiul 

să credem, că așa va fi  mereu. În 
momentul în care se schimbă niș-
te lucruri în viaţa noastră, ele se 
schimbă brusc, fără ca noi să fi m 
pregătiţi pentru ele. Nu mă refer 
doar la relaţii, ci la toate aspectele. 
Fiecare etapă a vieţii vine cu emo-
ţiile ei. Eu le văd în culori. Dacă într-
o perioadă difi cilă din viaţă încerci 
să aduci anumite schimbări, e ca 
și cum ai adăuga un strop de altă 

culoare,   sub infl uenţa căreia, cu-
loarea iniţială își schimbă nuanţa. 
În funcţie de ce „adaugi”, în aceea 
se și schimbă!  

- Cu siguranţă aţi primit reac-

ţii și critici după ce a fost lansat 

fi lmul. Care au fost acestea?

- Am primit multe reacţii, me-
saje pe pagina fi lmului, telefoane, 

mesaje de la oameni necunoscuţi, 
în privat. După mulţi ani de muncă 
în domeniul publicităţii,   nu prea 
eram persoana care să primească 
mesaje de la străini.   Atunci când 
citeam despre cum i-a marcat  isto-
ria fi lmului pe cei, care mi-au scris, 
am început să admit gândul că ar 
fi  bine să mai fac și fi lme, nu doar 
publicitate. 

Într-o zi, fi ind la cinematograf, 
după terminarea fi lmului, directoa-
rea cinematografului mi-a spus că 
este o doamnă care ar dori să dis-
cute cu mine. Era o mamă, a cărei 
fi ică  trăise o istorie similară cu cea 
din „Culorile”. Mi-a spus atunci, că 
istoria „Culorilor” a coincis până în 
fi nal cu istoria lor. Era  foarte emo-
ţionată, pentru că a retrăit  din nou 
niște momente   mai grele din tre-
cutul fi icei ei.

Dar, pe de altă parte, cele mai 
multe discuţii în contradictoriu au 
fost stârnite de limbajul în care se 
vorbește. Știam din start că-mi vor 
zbura pietre în cap la acest capitol. 
Dar a trebuit să aleg între o limbă 

frumoasă, rafi nată sau un limbaj 
foarte-foarte aproape de fi ecare 
dintre eroii fi lmului. După mai mul-
te ezitări, am decis să fi m cât mai 
aproape de realitate. În rezultat, 
după fi lm, au fost oameni care mi-
au spus: „Știi, uneori îmi părea că ai 
fost la mine în bucătărie”.

- Cum aţi selectat locaţiile 

pentru fi lmări și cât de deschiși 

au fost proprietarii pentru a vi le 

oferi?

- Le mulţumesc mult tuturor, în 
special domnului Belostecinic, rec-
torul ASEM, care a fost deschis în a 
ne oferi ca locaţie pentru fi lmări, 
incinta Academiei. NU ni s-au cerut 
bani pentru aceasta. Am fost foarte 
economi, chiar de  la etapa scrierii 
scenariului, atunci când eliminam 
acele momente care ar necesita 
cheltuieli în plus. Eu scriam scena-
riul în funcţie de bugetul fi lmului. 
Multă lume ne-a pus la dispoziţie 
locaţii, fără a cere bani.  Am fi lmat 
într-un supermarket din capitală, 
după ce a ieșit ultimul cumpărător, 
în câteva restaurante și toate au 
fost gratis.

- Pe lângă mesajul filmului, 

care tratează o problemă într-

un cuplu, aţi adus multe ele-

mente de umor. Cui îi aparţine 

ideea aceasta?

- Scenariul l-am scris singură, 
cap-coadă, nu l-am refăcut după 
aceasta. Cred că este modul meu 

de a aborda unele situaţii din via-
ţă. Oamenii fără umor trăiesc mai 
greu. Simţul umorului este o cali-
tate importantă pentru mine. Situ-
aţiile difi cile încerc să le abordez cu 
umor, uneori.

Când citeam unele replici, râ-
deam și eu. Sala a râs acolo unde eu 
nu am crezut că vor face aceasta și 

nu înţelegeam de ce. Dar apoi mi-
am dat seama că spectatorii râd de 
mitocănia eroului, de exemplu.

- Cum a fost castingul actori-

lor?

- Eu am decis cine va juca, dar 
m-am consultat cu colegii mei. Pe 
Ina Colbasiuc am ales-o la reco-
mandarea lui Tudor Pâslaru, co-
legul meu. Restul, am propus eu, 
ascultând și părerile altora. Am ră-
mas la toate ideile iniţiale. Nu e o 
problemă că unii nu au studii de 
actorie sau nu au o experienţă de 
fi lm. Chiar dacă Guz nu are studii 
de actorie, el are carismă. Am ris-
cat, dar a fost bine. Eu am vrut ca 
personajul masculin să fi e frumos, 
așa cum Ana îl vede mega frumos, 
orice femeie din sală trebuia să îl 
vadă ca pe un prinţ. Pentru rolul 
Vioricăi căutam o femeie strălucită, 
care trăiește viaţa și simte succesul. 
Dianna Rotaru a fost o alegere foar-
te bună pentru acest personaj.

- Dacă ar fi  să comparăm cu 

succesul pe care l-aţi avut cu fi l-

mul „Patul lui Procust” și experi-

enţele trăite de dumneavoastră 

în timpul realizării acestuia, aș 

vreau să știu ce amprentă v-a lă-

sat fi lmul „Culorile” ?

- Filmul „Culorile” nu este un 
fi lm comercial, dar  nu este un fi lm 
de artă. Am hotărât să-l proiectăm 
la „Odeon” și să facem preţul bile-
telor accesibil pentru toată lumea.   
Din cauza unor probleme, pe care 
le avea cinematograful în primele 
zile de proiecţie, în sală era frig. În 
hol se vindea cafea turcească, făcu-
tă la nisip și ceai fi erbinte. Tinerii își 
luau ceaiul în păhăruţul din plastic 
și intrau la fi lm. Mirosul de cafea se 
răspândea prin tot cinematogra-
ful.  Am trăit un sentiment frumos, 
atunci   când mi-am dat seama   că 
fi lmul „ Culorile” a fost vizionat fără 
pop-corn și bere.

Visez   să putem avea măcar o 
premieră   pe an, două deja - ar fi    
sărbătoare. Să vină lumea  în cine-
matografe fără pop-corn și să iasă 
măcar cu ceva de acolo.

Iuliana MAMALIGA
Allfun.md
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CE VOR ANGAJATORII?
ABSOLVENŢI BUNI, COMPETENŢI, POLIGLOŢI ȘI INSISTENŢI… 

Mai mulţi angajatori au fost invitaţi la o întâlnire a administraţiei ASEM cu 

reprezentanţii mediului de afaceri, în cadrul unui șir de dezbateri cu scopul 

de a  dezvolta strategii comune pentru creșterea gradului de angajabilitate 

al absolvenţilor cu studii superioare, dar și depistarea problemelor cu care se 

confruntă absolvenţii ASEM la momentul angajării.  

”În Republica Moldova, dar 
și în toată lumea, în ultimul timp 
se discută foarte mult despre ca-
litatea studiilor în universități și 
în instituțiile preuniversitare. Toți 
își doresc  un învățământ mai de 
calitate și racordat la cerințele 
pieții muncii. În acest sens ne in-
teresează toate universitățile dar 
deciziile le putem lua doar în ca-
drul ASEM. Este motivul pentru 
care am decis să organizăm un 
șir de discuții tematice în cadrul 
cărora am invitat reprezentanții 
mai multor domenii de activi-
tate socială și economică, unde 
îi putem regăsi și pe foștii noștri 
studenți. Noi ne dorim să de-
venim mai buni, să pregătim 
specialiști care să corespundă 
cerințelor potențialilor angaja-
tori. Ne-am propus să organizăm  
discuții la care au fost invitați cei 
care activează în domeniul pro-
ducerii, turismului, reprezentanți 
ai ministerelor, departamentelor 
etc”, a menționat din start  recto-
rul ASEM, dl Grigore Belostecinic.

Prezent la eveniment, Minis-
trul Finanțelor, Anatol Arapu a 
opinat: ” Din cei peste  douăzeci 
și două de mii de absolvenți  ai 

instituțiilor superioare, anual doar 
trei mii sunt încadrați în câmpul 
muncii conform specializărilor. 
Este o problemă atât a pieții forței 
de muncă, cât și a sistemului de 
învățământ. Între cerere și ofer-
tă este o discrepanță majoră. Cu 
siguranță, calitatea specialiștilor 
este factorul cheie nu doar în sec-
torul public  dar și în cel privat. 
În fi ecare an angajăm peste șase 
mii de oameni, dintre care mulți 
tineri, majoritatea fi ind specialiști 
din domeniul economic. Și aici se 
vede diferența calității de pregă-
tire a specialiștilor. Eu aș propune 
organizarea unui raiting nefor-
mal, public accesibil, al pregătirii 
universitare pe facultăți. Astfel, 
angajatorii vor putea să se infor-
meze în baza acestui raiting. Tot-
odată și concurența între cei care 
pregătesc specialiști va crește. 
Necesitățile statului în privința 
cadrelor sunt mereu în dezvolta-
re și este o idee perfectă ca pro-
fesorii  să aibă acces la practica 
de lucru. Totuși, o sugestie ge-
nerală pentru toate universitățile 
ar fi  ca specializările să fi e mai 
înguste, pentru că noi cheltuim 
enorm de multe  resurse uma-

Eugenia Alexa, reprezentantul 
Agenției Trapeza Tur a menționat: ”Am 
fost printre primii care am primit la sta-
giu studenți de la diferite universități. 
Se simte foarte bine calitatea și nive-
lul cunoștințelor celor care vin de la 
ASEM. Dar vreau să menționez că foar-
te mult contează pregătirea practică a 
studenților, pentru ca ei să perceapă 
responsabilitatea,  încrederea în forțele 
proprii. Aș sugera ca perioada de prac-

tică să fi e de o durată mai lungă, ca 
studentul să poată să se manifeste ca 
specialist. În domeniul nostru, nu mai 
puțin important este cunoașterea lim-
bilor străine.”

Maria Popușoi, reprezentantă a  
Agenției Naționale a Turismului a spus: 
”În cadrul instituției noastre activea-
ză mulți absolvenți ai ASEM și suntem 
mulțumiți de activitatea lor. În fi eca-
re an există o fl uctuație de cadre pe 
piața turistică, astfel în jur de 200 de 
specialiști sunt necesari pe piață în in-
dustria turistică. Cu părere de rău nu 

prea sunt solicitați absolvenții, deoa-
rece se solicită vechime în muncă de la 
doi ani. De aceea,  încă din anii de studii 
studenții trebuie să acumuleze această 
experiență, cu atât mai mult că legea 
permite” 

Rodica Miglei, reprezentanta ho-
telului Regency a adăugat: „Colabo-
răm foarte strâns cu catedra Turism 
din cadrul ASEM. În fi ecare an pri-
mim studenți la practică, de aseme-

nea avem și angajați, absolvenți ai 
Academiei. Din experiența pe care 
o am în domeniul hotelier, vreau să 
spun că absolvenții ASEM se deose-
besc  esențial de cei care vin de la 
alte instituții superioare, atât la ni-
vel de specialitate, cât și la capito-
lul cunoaștere a limbilor străine. Dar 
totuși există o barieră psihologică 
atunci când de la teorie trecem la 
practică. Poate ar fi  bine să invitați per-
soane care activează în domeniu tu-
rismului să se întâlnească cu studenții 
pentru a înlătura neclaritățile.”

MINISTERELE: 

”INSTITUŢIILE  DE ÎNVĂŢĂMÂNT  TREBUIE 
SĂȘI DEPRINDĂ DISCIPOLII SĂ ÎNVEŢE TOATĂ VIAŢA”

Un raiting credibil al universităților și facultăților, spe-

cializări mai înguste, calitate profesională a absolvenților - 

sunt subiectele principale abordate de către reprezentanții 

ministerelor de resort la întâlnirea cu reprezentanții ASEM.

ne și timp în predarea  a zeci de 
obiecte afectând într-o măsură 
oarecare pregătirea profesională 
a specialistului. Scopul principal 
al instituțiilor de învățământ ar 
trebui să fi e de a-i învăța pe tineri 
să învețe toată viața.”

Și președintele Camerei de 
Comerț și Industrie a Moldovei, 
Gheorghe Cucu s-a arătat în-
grijorat: ”Preocuparea Camerei 
ca reprezentant al mediului de 
afaceri vizavi de calitatea pregă-
tirii profesioniștilor în domeniu 
este  importantă. Dacă vrem să 
producem mărfuri calitative și să 
aderăm la UE cu produse calitati-
ve, avem nevoie de trei compo-
nente: materie primă, resursele 
umane și tehnologii. Societatea  
se afl ă într-o situație complicată 
referitor la problema calității pre-
gătirii resurselor umane. Sigur 
că Academia de Studii Econo-
mice este cu mult mai avansată 
față de instituțiile care le avem 
în republică. 32 de universități 
pentru Republica Moldova, în 
comparație cu Austria unde  acti-
vează șapte, este extrem de mult. 
Din păcate, învățământul supe-
rior a evoluat încetul cu încetul 
spre un business pur. În fi ecare 
an facem comanda de stat pen-
tru pregătirea profesională, însă 
nu verifi căm calitatea acestei co-
menzi.”

ANGAJATORII ÎN TURISM: 

”ABSOLVENŢII ASEM SE DEOSEBESC 
ESENŢIAL DE CEI CARE VIN 
DE LA ALTE 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 do-

meniul turismului  trebuie să cunoască bine limbile străine, tehnologiile 

informaționale, dar să aibă și încredere în forțele proprii. 
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Reprezentantul  departamentului 
Resurse Umane de la FinComBank: ”Noi 
angajam și tineri care au absolvit Ciclul 
I, Licență. Masteratul nu este o condiție. 
Apreciem abilitățile de comunicare, vor-
birea fl uentă a  limbilor română și rusă, 
cunoașterea calculatorului, dar nu în ulti-
mul rând încrederea în forțele proprii. Aș 
vrea să menționez că un curs de dezvol-
tare profesională ar fi  binevenit pentru 
studenți. Cei care vin la noi să se angajeze 
cunosc teorie, nu și practică. La angajare, 
de exemplu, ca operator, practic nu cunosc 
nimic. În primele trei luni în care îi învățăm 
absolut tot, îi numim ”studenți cu salariu”.

Petru Delinschi, șef Resurse Umane 
la MobiasBanca a declarat: „În procesul 
selecției candidaților, vedem că acestora le 
lipsește în mare parte comunicarea și pre-
zentarea. Nu ne axăm pe facultate, dar pe 
abilitățile de vânzare. În ceea ce privește 
cunoașterea tehnologiilor informaționale, 
puțini din ei cunosc Excel-ul, un program 
elementar. Salutăm persoanele creative și 
inovatoare, cei care în timpul studiilor au 
fost implicați in diferite activități extracur-
riculare. Economia înseamnă magazin. 

Ana Romaniuc, reprezentant depar-
tament Resurse Umane, Pro Credit Bank 
a specifi cat: ”Angajările la noi au loc doar 

prin programul de dezvoltare YungBan-
kingProgramm. Cei care vor să activeze la 
ProCreditBanc, trebuie să parcurgă inițial 
șapte etape de selecție pentru a ajunge în 
program. Doar după fi nisarea a șase luni de 
program pot primi contractul de muncă. 
Prima etapă de selectare a candidaților este 
CV și scrisoarea de motivație. Avem din cei 
care nu știu a completa un CV, sau mai rău, 
scrisoarea de motivație este copiată de pe 
internet. Referitor la matematică, testele 
noastre sunt de nivelul clasei a VI-a a IX-a 
și cu părere de rău foarte mulți le pică. Noi 
ne dorim o colaborare cu ASEM-ul. Am fost 
ultima perioadă aici și am făcut prezentări 
pentru studenți pentru a promova și face 
cunoscut acest program de dezvoltare. 
Ce întâmpinăm noi este lipsa de interes a 
studenților. Dar sunt și studenți foarte buni, 
care singuri ne contactează, vin la noi, se in-
teresează. Puțini, dar buni.”

Și Nicoleta Munteanu, reprezentant 
al Băncii Naționale a ținut să menționeze: 
”O observație mai recentă, am observat că 
absolvenții nu prea aplică. Am avut câteva 
funcții vacante, spre regret n-am primit su-
fi ciente cereri. Ceea ce am remarcat a fost 
dezinteresul pentru aplicare. Am început 
să excludem experiența profesională din 
cerințele obligatorii a candidaților. Ar fi  bine 
ca anunțurile noastre să le putem plasa pe 
site-ul ASEM sau a altor instituții. O sugestie 
ar fi , să invitați practicieni atât din exterior 
cât și din interiorul țării, pentru a putea ține 
cursuri. La nivel de colaborare dintre bănci 
și ASEM este foarte binevenit acest lucru. 
Aspectele de gândire logică  este ceea ce 
lipsește  actualilor absolvenți. Trebuie să se 
axeze pe dezvoltarea unor calități care s-ar 
adapta la necesitățile pieței muncii.”

Astfel de discuții, dintre conducerea Aca-
demiei de Studii Economice și angajatori, vor 
continua până în martie, când va fi  întocmit 
un proces verbal și vor fi  luate anumite de-
cizii cu privire la îmbunătățirea calității stu-
diilor la ASEM, ca ulterior absolvenții să nu 
întâlnească difi cultăți la angajare.

Zinaida LUPAȘCU

COLABORARE

CE VOR STUDENŢII? 
UNII VOR  ÎNCEPUT DE CARIERĂ, 
ALŢII  VOR SALARIU BUN DE LA ÎNCEPUT

S-a pornit de la cele două 
stereotipuri contradictorii: pe de 
o parte angajatorii se plâng de 
faptul că în țară există un defi -
cit de forță de munca calitativă , 
pe de altă parte - lipsa locurilor 
de muncă motivează tinerii să 
plece peste hotare.  Ca să ve-
dem ce vor cu adevărat tinerii 
economiști, fără 4  luni licențiați, 
am realizat un sondaj.

Constatăm că 92% din 
respondenți planifi că după ab-
solvirea ciclului Licență să se 
încadreze în câmpul muncii, iar 

78% planifi că paralel să-și con-
tinue studiile de Master. Toto-
dată, majoritatea  au recunoscut 
că nu au o viziune clară privind 
viitorul său profesional. Interpre-
tăm aceste rezultate ca puncte 
forte pentru angajatori. Aceștia, 
pot cu ușurință  să atragă tineri 
specialiști în domeniu, inspirân-
du-i totodată asupra  domeniu-
lui pentru  Master, ca să fi e și mai 
de folos companiei, dar și pentru 
o carieră ascendentă în cadrul 
acesteia.

RECOMANDĂRI 
UNOR ANGAJATORI: 
SĂ PROMITĂ ÎNTRE 
3500 - 5500 LEI 

Studiul arată că cel mai im-
portant criteriu în alegerea lo-
cului de muncă pentru studenții 
anului III de la specialitățile Mar-
keting, Informatică Economică și 
Turism, îl reprezintă posibilitatea 
unei cariere de succes, după 
care urmează prestigiul compa-
niei și abia apoi salariul inițial. 
De menționat că salariul inițial 
pe care și l-ar dori aceștia variază 
între 1500 si 3500 de lei.

În schimb studenții de la 
Business și Administrarea Aface-
rilor, cei de la Finanțe și Merceo-
logie – au menționat că cel mai 
important criteriu în alegerea jo-
bului îl reprezintă salariul, după 
care urmează unele condiții cum 
ar fi  automobil de serviciu, tele-
fonie mobilă gratuită, excursii 
peste hotare  și în fi ne - presti-
giul companiei. Pentru a atrage 
un absolvent al specialităților 
Finanțe sau Merceologie, anga-
jatorului i se recomandă să pro-

mită între 3500 - 5500 lei (așa vor 
studenții acestor facultăți, invo-
când o media academică bună). 
Remarcăm că deși mai puțin, ori-
cum în alegere va conta presti-
giul companiei, dar și condițiile 
de muncă.

Am solicitat absolvenților 
ASEM cu o experiență de 3 – 5 
ani în aceste domenii să ne ex-
plice Ce-ar sta în spatele cifre-
lor? Olesea Guțu, (absolventă a 
Facultății Finanțe),  Eugen Ba-
nuh, (BAA, ASEM)  și Eugen Ma-
trinciuc, absolventul specialității 

Marketing și Logistică formulea-
ză următoarea concluzie: carie-
ra unui specialist în marketing, 
comparativ cu cea a unui co-
laborator al sistemului bancar, 
este mult mai dinamică. Un mar-
keter, timp de un an, poate să 
crească două nivele ierarhice, iar 
un angajat al băncii are nevoie 
de minim doi ani  pentru a urca 
o singură treaptă.

TRAININGURI, 
DEPLASĂRI 
ȘI ÎNTREPRINDERI  
”CU PERSPECTIVĂ”

Pentru toți studenții indife-
rent de specialitate, este impor-
tant ca angajatorul să le asigure 
o dezvoltare personală și pro-
fesională  continuă (asigurarea 
seminarelor , schimburilor de 
experiență cu colegii de peste 
hotare, traininguri etc). Aceasta, 
potrivit experților, e bine și de-

notă  tendințe spre perfecțiune.
Nouă din zece studenți de la 

Finanțe ar prefera să se angajeze 
într-o companie mare (cu peste 
250 angajați). Ei văd în aceasta o 
garanție de stabilitate a locului 
de muncă.

Studenții la Marketing  și 
Informatică Economică ar da 
preferință companiilor mijlocii, 
iar cei de la  Turism, la fel ca și 
cei de la Merceologie, ar prefera 
să lucreze într-o companie mică 
(cu10-49 angajați).

 Studenții specialității de Bu-
siness și Administrarea Afaceri-
lor  și-au manifestat dorința , în 
89% de cazuri, să lucreze într-o 
microîntreprindere (cu 1 - 9 per-
soane). Explicația ar fi  în tendința  
de a iniția propria afacere, care, 
de regulă, începe de la un număr 
modest de angajați.

CONTEAZĂ 
PE RELAȚII

Studenții au mai spus că se 
informează referitor la oferte-
le de muncă, dar contează pe 
relațiile personale cu unii an-
gajatori sau angajați cu putere 
de decizie. Totodată accesează 
în acest scop site-uri și merg la  
târguri  de job-uri. Ofi ciul forței 
de muncă și ziarul Makler rămân 
opțiuni de rezervă.

PATRU DIN ZECE 
ABSOLVENȚI AR 
ALEGE SĂ PLECE

Spre regret,  doar 65%  din 
respondenți ar dori să-și conti-
nue studiile ori să-și găsească 
un loc de muncă în RM, restul își 
pregătesc bagajele.

Sondajul a fost realizat pe un 
eșantion reprezentativ de 100 
de studenți în anul III de la di-
ferite facultăți și specialități din 
cadrul ASEM.

Alexandru GHEDROVICI

BANCHERII: 

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

Cursuri de dezvoltare profesională pentru studenți, implementarea 

unor laboratoare pentru practică, o colaborare mai strânsă dintre bănci și 

ASEM, dar și necesitatea 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 domeniul bancar.

Orice student care studiază eco-
nomia, trebuie să știe să cunoas-
că ce înseamnă mașină de casă 
și control, să știe să facă o ope-
raţiune la ea. Ar fi  bine de  im-
plementat un laborator cu câteva 
mașini de casă unde studenţii ar 
putea efectua sau anula operaţi-
uni chiar de pe băncile facultăţii. 
Astfel, angajatorii vor putea spu-
ne că la ASEM se învaţă. ”

Întrucât angajatorul și-a conturat imaginea absolventului ideal, cei fără cinci minute 

absolvenți au punctat valorile pe care mizează în cazul unui job de perspectivă.  Cert e că 

deși nu au o viziune clară pentru  viitorul lor profesional,  92 din 100 de studenți în anul 

III la Economie vor să muncească legal după ce  se vor vedea cu diploma de licență.  6 din 

10 – acasă, unde mizează în primul rând pe relații. 
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Cea de-a treia ediţie a festivalului-concurs ,,Elevii 

din colegii au talent” s-a consumat în una din  sâmbe-

tele lui ianuarie la ASEM. Evenimentul s-a desfășurat 

la iniţiativa Colegiului Naţional de Comerț al ASEM, 

cu implicare și totală dăruire a doamnei Svetlana Ma-

nuil, profesoară de limbă franceză la CNC. Parteneri 

ai evenimentului au fost Ministerul Educaţiei și Aso-

ciaţia Colegiilor din Republica Moldova. 

Scopul, potrivit oranizatoarei, a fost de a identifi ca și 
promova tinerele talente din colegiile din ţară. De fapt, 
când s-a deconectat dictofonul, doamna Manuil, care și-a 
petrecut o viaţă implicându-i pe elevii de la colegii în di-
ferite acţiuni culturale, a recunoscut: “Când îi văd cât de 
talentaţi sunt, îmi pare rău de timpul pe care l-ar pierde pe 
nimicuri. Dar așa, cântând, dansând, recitând, moderând 
sau jonglând – într-un cuvânt creând și dezvoltându-se, 
prin comunicare, vor deveni mai buni, mai implicaţi.”  

Au dat curs invitaţiei de a participa la acesta manifes-
tare talentele de la: Colegiul de Transporturi din Chișinău; 
Colegiul de Ecologie; Colegiul Tehnic-Agricol din Svetlîi; 
Colegiul de Industrie Usoara, Bălți; Colegiul de Medicină 
din Orhei; Colegiul Agroindustrial din Ungheni; Colegiul 
Național de Comerț al ASEM; Colegiul de Muzică și Peda-
gogie, Bălți; Colegiul Cooperatist din Moldova; Colegiul 
Financiar-Bancar din Chișinău; Colegiul ,,Mondo-stud-
Art”; Colegiul de Microelectronică și tehnică de calcul; 
Colegiul de Construcții din Chișinău; Colegiul Interna-
tional de Administrare și Business; Colegiul Național de 
Viticultură și Vinifi cație din Chișinău; Colegiul Politehnic 
din Chișinău; Colegiul Pedagogic ,,Vasile Lupu”; Colegiul 
Tehnologic din Chișinău; Colegiul Pedagogic ,, A. Matee-
vici” din Chișinău.

Juriului, din care au făcut parte Constantin Rusnac, Vi-
orica Condruc, Vlad Mircos, Justina Scarlat, Galina Furdui, 
Elena Marian și Ovidiu Goncear au considerat necesar de 
a   modifi ca regulamentul concursului, deoarece „au fost 
prea mulți tineri talentați”, care meritau să fi e premiați. 
Într-un fi nal,  aproape toţi participanţii s-au ales cu trofee, 
deci a câștigat prietenia între colegii.

Camelia LUPAȘCO

La 13 februarie 2014 a avut loc seminarul 
republican pentru catedrele didactice din co-
legii,  organizat la iniţiativa Colegiului Naţional 
de Comerţ al ASEM. 

Publicul adunat la eveniment a fost salutat 
de Lidia Pleșca, directoarea Colegiului Naţional 
de Comerţ, care a făcut o trecere în revistă a 
succeselor înregistrate de  instituţia pe care o 
gestionează. Domnia sa a menţionat că toate 
temele prezentate la conferinţă reprezintă o 
colaborare mai mult decât colegială între pro-
fesori și elevi: „Elevul trebuie să înveţe a studia 

independent din primul an de studii după gim-
naziu, cu ajutorul profesorilor, care trebuie să 
fi e mentori. Lucrările prezentate astăzi sunt o 
dovadă de colaborare calitativă în acest sens.”

Prezentările au impresionat prin suportul 
experimental. Spre exemplu testul de verifi care 
și depistare  a produselor nocive, dăunătoare 
sănătăţii din componenţa unor alimente pen-

tru care optăm periodic, cum ar fi  pate din car-
ne, salam, cașcaval, miere etc. Or, spune Maria 
Bulgac, profesoară de Merceologie alimentară 
la CNC: „Este foarte important în secolul vitezei 
și al consumerismului alert să putem depista în 
condiţii de casă, cu un pic de iod sau alte sub-
stanţe pe care le avem la îndemână – falsul și 
excesul de substanţe dăunătoare din produse-
le alimentare”. 

La cea de-a doua ediţie a conferinţei  inter-
disciplinare cu genericul „Căldura și lumina în 
viziune interdisciplinară” au fost prezentate 23 
de lucrări ale elevilor de la CNC, dar și de la alte 
colegii din ţară, ghidaţi de mentorii acestora, în 
persoana profesorilor de la diverse discipline. 

Rapoartele au fost prezentate pe categorii, 

respectiv și succesele s-au încadrat pe secţiuni: 
La secţiunea „știinţe exacte” a fost refl ecta-

tă lumina și căldura în procesele chimice, biolo-
gice, fi zice și prin prisma tehnologiilor informa-
ţionale. Raportul prezentat de Mihaela Cucoș și 
Elena Zavtoni, coordonate de Nina Botnăraș au 
câștigat primul loc cu tema: „Importanţa căldu-
rii și luminii în procesele chimice”.  

În secţiunea „Știinţe economice” s-au clasat 
pe primul loc Alexandra Guţu și Iulia Craber cu 
tema „Lumina - energia shoppingului” condu-
cător știinţifi c Natalia Lazrev,  profesoară de 
marketing

Alte specialităţi  la care au fost prezentate 
rapoarte sunt contabilitate, statistică și drept

Secţiunea „Știinţe umanistice” a plasat în 
vârful  topului pe Silvia Moraru. Tema prezen-
tată de elevă a fost „Lumina - înţelepciune a 
veșnicului a fi ” coordonator Zorina Ghileţchi, 
profesoară de limbă română.

Ada Paierele s-a impus la secţiunea „Știinţe 
merceologice și tehnologice”  cu tema lucrării 
„Cercetarea infl uenţei temperaturii asupra sta-
bilităţii oxidative a uleiurilor vegetale cu adaos 
de extracte naturale din ardei dulci” conducă-
tor știinţifi c Olga Tabușcic (profesoară de Mer-
ceologia Mărfurilor Alimentare, chimia alimen-
tării MMN, TAP).

Conferinţa a fost organizată graţie contri-
buţiei directe a d-lor Victoria Gutium și Nina 
Botnăraș, profesoare de chimie la Colegiul Na-
ţional de Comerţ.

Camelia LUPAŞCO

CONFERINŢĂ ȘTIINŢIFICĂ

FESTIVAL

„Căldura și lumina în viziune interdisciplinară”

Elevii de la 19 colegii și-au încercat talentele
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PERFORMANȚE 

OLIMPICII COLEGIULUI 
NAȚIONAL DE COMERȚ

Pe 15 februarie a avut loc Olimpiada Zonala la disciplinele li-
ceale. Urmează Olimpiada Republicană, la care vor participa: Be-
jinari Natalia, Melega Catalina, Moiseenco  Irina. Vor mai merge la 
Olimpiadă și Rusu Dumitru cu Ţîbîrnă Livia, care s-au plasat în anul 
precedent pe locul II la concursul republican. Administraţia CNC a 
ASEM  aduce mulţumiri tuturor participanţilor, care s-au învredni-
cit de locuri premiante

În scopul motivării și stimulării elevilor din cadrul  Colegiul 
Naţional de Comerţ al ASEM, conducerea CNC aduce mulțumiri și 
urează în continuare mari succese: 
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Limba şi Lite-
ratura română

Bahnari Onorina

Jardan Tatiana

I

III

Menţiune

II

Golban Elena

Ghileţchi Zorina

Limba şi Lite-
ratura română 
(alolingvi)

Dubic Diana

Hoang Irina

Bejinari Natalia

Şevcenco Ecaterina

I

II

III

III

Menţiune

III

I

III

Gonţa Aliona

Gonţa Aliona

Gonţa Aliona

Gonţa Aliona

Limba şi Lite-
ratura rusă

Aricova Maria

Bîrladean Ecaterina

III

II

Menţiune

III

Marcenco Raisa

Marcenco Raisa

Limba străină 
(engleză)

Moraru Nina

Coşeru Daniela

Moiseenco Irina

Stoicescu Diana

I

II

III

III

Menţiune

Menţiune

I

III

Prodan Svetlana

Bozu Olga

Calistru Viorica

Bozu Olga

Limba străină 
(franceză)

Profi r Daniela

Platon Cătălina

Raţă Daniela

Jalbă Nicoleta

I

II

III

III

III

II

Menţiune

Menţiune

Foşnea Vera

Baleca Marcelina

Mîrza Galina

Mîrza Galina

Geografi e Oprea Carolina

Valuţa Andrei

Melega Cătălina

Strişca Viorica

III

III

II

II

III

Menţiune

I

III

Gonţa Veaceslav

Gonţa Veaceslav

Gonţa Veaceslav

Gonţa Veaceslav

Istorie Samatios Mădălina

Ceban Silviu

Tentiuc Nikita

II

I

III

Menţiune

II

III

Moloşag Violeta

Cebotari M.

Suvorova Irina

Biologie SlobozeanuFelicia

Paierele Ada

III

II

III

Menţiune

Garas Ala

Garas Ala

Chimie Karavanskaia Nadejda 

Iatîc Ana

Marcu Andrei

Ursu Dorin

III

II

II

I

Menţiune

Menţiune

III

II

Bulgac Natalia

Herghelegiu R.

Botnăraş Nina

Gutium Victoria

Fizica Brecico Alexandru

Spînu Olga

III

III

III

II

Mîţu Gheorghe

Mîţu Gheorghe

Matematica Matei Gabriela III II Spinei Ludmila

Printre partenerii workshop-
ului se numără proiectul ECO-
NET, KulturKontakt-Austria  (Fabi-
an Mayr, Lucia Bivol), coordona-
tori CFEM (Șargo Aliona și Casian 
Irina), Casa de producție «KINE-
MATIQUE» (Alexandru Perciun), 
Colegiul Naţional de Comerţ al 
ASEM reprezentat de director, 
directorul adjunct, șefi i de secţii, 
șefi i de catedră și profesorii.

Atelierul de lucru a început 
cu vizita de studiu „Activitatea 
Firmei de Exercițiu în Colegiul 
Naţional de Comerţ al ASEM”, 
urmată de expoziția materiale-
lor publicitare și licitația fi rmelor 
de exercițiu. Workshop-ul a avut 
ca scop promovarea produsului, 
prezentarea spotului publicitar, 
conferința de presă și s-a inche-
iat feedback-ul participanților. 
Conferința de presă a fost una 
din activități care le-a dat băta-
ie de cap participanților, obiec-
tivul acestora fi ind să prezinte 
produsul în fața publicului și să 
răspundă la întrebări. La această 
secțiune participanții au dat do-

vadă de abilități de comunicare, 
interacțiune cu publicul și inge-
niozitate. De remarcat au fost 
cunoștințele de marketing pe 
care aceștia le posedă. Licitația 
a fost etapa provocatoare, care 
deși nu a durat mult, a creat o 
atmosferă competitivă unde fi e-
care echipă a prezentat rezulta-
tul muncii. Vataman Victor, ab-
solvent 2011, (fi rma de exercițiu 
din cadrul CNC, „Big Life” S.R.L) 
s-a bucurat de ingeniozitatea 
studenților implicați în work-
shop. Victor consideră lăudabil 
felul în care aceștia au lucrat în 
echipă: „A fost un eveniment 
bine structurat, etapizat, fapt ce 
se datorează în mare parte mo-
deratorilor.”

Echipele au rămas mulțumite 
de desfășurarea workshop-ului și 
au accentuat ce le-a plăcut mai 
mult: experienţă de a comuni-
ca, prezenta în fața publicului și 
colaborare cu alte echipe și alţi 
angajaţi ai fi rmelor de exerciţii. 
„A fost interesant, distractiv și 
creativ, timpul a trecut pe neob-

ELEVI CU FIRME

Workshop: „Firma de exercițiu 
prin cooperare – spre realizare”

„Firma de exercițiu prin cooperare – spre realizare”, workshop 

ce face parte din programul activităților extracurriculare în ca-

drul Firmelor de Exercițiu, s-a desfășurat pe data de 14 februa-

rie 2014. În calitate de coordonatori și moderatori ai proiectului, 

Natalia Lazarev și Petru Arcan au avut grijă de buna organizare a 

activității, reușind să implice foști absolvenți, agenți economici 

și alte fi rme de exercițiu decât cele din Colegiului Național de 

Comerț al ASEM. Nouă fi rme de exercițiu – nouă echipe, șase de 

la Colegiul Național de Comerț și câte una de la Colegiul de Infor-

matică, Colegiul Politehnic și Colegiul de Transport, au colaborat 

împreună.

servate, am simțit orice punct 
slab al nostru, pe care îl vom 
schimba” consideră participanții.

Ei doresc ca astfel de activități 
să fi e organizate cât mai des, 
mai ales cu prezența mai multor 
experți economici și specialiști în 
domeniul marketingului și ma-
nagementului.

Implicare activă a tuturor par-
ticipanţilor, comunicarea între 
fi rma de exercițiu și fi rma reală, 
stabilirea relațiilor cu publicul, 
experiența de comunicare, brain-

storming-ul, obiecțiile și sfaturile 
benefi ce ale domnului Alexan-
dru Perciun au fost alte avantaje 
ale evenimentului, menționate 
de participanți. 

Adrian Băluțel, absolvent 
2012, fi rma de exercițiu CNC, a 
remarcat importanța acestui eve-
niment și susține că participarea 
în cadrul proiectului fi rmelor de 
exercițiu dă posibilitate tinerilor 
de a se manifesta în teren și de 
ași seta niște scopuri practice. 

Astfel de activități, care dez-
voltă printre tinerii participanți 
spiritul de echipă, le creează ima-
ginea unei fi rme reale, le oferă un 
anumit statut care vine împreu-
nă cu responsabilități de planifi -
care, organizare și control, exact 
ca într-o companie reală. P artea 
bună e că nu au ce pierde în caz 
de eșec, ba chiar au mai mult de 
câștigat: experiență!

Cristina RUSSU
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EXPERIENȚE

La 27 noiembrie 2013,  elevii 
grupei MER-102 au benefi ciat de 
o vizită de studiu în cadrul pro-
iectului „Descoperă, cercetează, 
aplică”, desfășurat în parteneriat 
dintre SRL ”FEEDBACK GRUP mar-
keting research” și Colegiul Naţio-
nal de Comerţ al ASEM la iniţiati-
va Nataliei LAZAREV, profesoara 
disciplinei „Marketing”, în scopul 
stimulării competenţelor și abili-
tăţilor practice a elevilor la lecţiile 
de marketing.

Obiectivul principal al activi-
tății a fost  acumularea experien-
ței practice în domeniul cerce-
tărilor de marketing, și anume 
analiza metodelor și tehnicilor 
aplicate în activitatea companiei  
SRL „FEEDBACK GRUP market-
ing research”. Directorul, Grigore 
Sofroni a prezentat cu iscusință 
metodele de cercetare: „Mystery 
Shopper”, cercetarea “Focus-
grup”, experimentul, studiul de 
trafi c și sondajul de opinie - care 
au obţinut un succes în rândul 
clienților companiei, ce activează 
pe piață aproximativ de 2 ani.  O 
cercetare de Marketing este un 
proces complex, realizat în mai 
multe etape cu o responsabilita-
te maximă de un grup de cerce-
tători format dintr-un  grup  de la 
2 până la 8 persoane.

În cadrul vizitei la întreprin-
dere elevii au înțeles mai bine 
pașii de realizare a unui sondaj, 
care îi va ajuta să elaboreze un 
chestionar propriu la disciplina 
“Marketing”, aceștia fi ind: stabili-
rea temei de cercetare, stabilirea 
obiectivelor (6-7 obiective într-
un chestionar), stabilirea ipote-
zelor, elaborarea chestionarului, 
aplicarea lui pe un eșantion, 
prelucrarea și procesarea datelor, 
analiza rezultatelor și elaborarea 
concluziilor .

Elevii grupei MER-102 au 
participat activ la această vizită 
de studiu, au adresat întrebări, 
au înaintat propuneri de colabo-

rare și au manifestat un interes 
deosebit față de metodele și 
tehnicile în cercetările de mar-
keting. 

În concluzie, Natalia Lazarev  
a afi rmat ”Un gram de practi-
că bate o tonă de gramatică 
– această experiență este actu-
ală și necesară pentru formarea 
abilităților de angajare în câm-
pul muncii a tinerilor specialiști, 
de lansare a propriei afaceri, 
astfel grație calităților personale 
și ambițiilor puternice, Grigore 
Sofroni  și-a lansat propria afa-
cere și a devenit directorul  SRL 
„FEEDBACK GRUP marketing re-
search”.

Aceasta mică experiență, 
a trezit tuturor un interes de-
osebit și aprofundat către 
lecțiile de Marketing. Elevii 
grupei MER-102, țin să aducă 
mulțumiri Nataliei Lazarev și 
lui Grigore Sofroni. ”Ne-au aju-
tat să înțelegem în adâncime 
esența cercetărilor de market-
ing și ne-au oferit această șansă 
să participăm la un feedback 
productiv, acestea constituind 
fundamentul de bază în for-
marea noastră profesională”  a 
mărturisit  Alina Turcan, eleva 
grupei MER-102.   

                                                      
Cor: CE

Suntem sclavii unei vieți monotone, care 
ne torturează zilnic cu griji și probleme. Am 
vrea uneori să evadăm din acest cerc vicios 
și să găsim o scăpare în ceva frumos. Soluția 
este simplă: trebuie doar să privim bine în jur 
pentru a descoperi ceea ce ne înconjoară, fi e 
creat de natură, fi e de mâna omului.

Bucuria constă din simplitate: contem-
plarea unui răsărit de soare, profi tarea de un 
freamăt de vânt ce ne adie lin prin plete sau 
admirarea ploii ce cade alene pe pământ. 
Transpuse pe pânză, brodate sau pictate, toa-
te aceste fenomene transmit aceleași emoții 
pentru cei cu sufl etul deschis, mereu gata să 
perceapă și să simtă lumea din jur.

Astfel, Biblioteca CNC  ne îndeamnă 
mereu să redescoperim minunile ce se afl ă 
printre noi, cu ajutorul sutelor de cărți puse 
la dispoziția elevilor, dar și prin diferite 

manifestații, organizate cu scopul de a pro-
mova frumosul ce zace în fi ecare dintre noi. 
Așadar, întâlnirea cu echipa de redacție a re-
vistei „Clipa”, a pus-o în valoare pe eleva Eca-
terina Bargan, care are un excepțional har de 

a scrie poezie. Totodată, expoziția de tablouri 
organizată în sala de lectură, a promovat nu-
mele unor copii talentați ca Dumitru Bivol, 
Svetlana Brătescu, Corina Negara și mulți alții 
care adoră arta picturii. Dar aportul bibliotecii 
în dezvoltarea tinerilor nu se oprește aici, căci 
în cadrul clubului „Generația Next” au fost 
invitați oameni interesanți, cum ar fi  Florina 
Vasiloi - medic terapeut, Larisa Chireev – psi-
holog, Svetlana Nicolau - psiholog și mulți 
alții dornici de a oferi tinerei generații suport 
pentru  dezvoltarea lor multilaterală.

 O altă surpriză pregătită cu mult drag de 
către șefa ofi ciului bibliotecii, Ecaterina Capce-
lea, împreună cu profesoara de fi losofi e Alina 
Dicusar, pentru elevii grupei CON133, a fost 
întâlnirea desfășurată la data de 5 februarie 
cu Ala Rusu. Membră a Uniunii Meșterilor Po-
pulari din Republica Moldova, autoare a unor 
opere de artă cu totul deosebite, dna Rusu 

ne-a oferit o poveste de viață cu totul și cu 
totul specială. Lucrările, reprezintă broderii 
cusute după o tehnică specială, secretele căre-
ia le cunoaște doar autoarea. Nici materialele 
utilizate nu sunt din cele mai simple: ață de 
mătase, lână și uneori fi re desprinse din pan-
glici, cu aspect de puf, care conferă broderiilor 
strălucire și splendoare. Fiecare tablou expus 
își are povestea sa, inspirată din întâmplări 
trăite sau peisaje admirate, care au rămas în-
tipărite în mintea meșteriței, fi ind apoi imor-
talizate. Priveliștile, oamenii sau fl orile cusute 
au un aspect foarte viu și colorat, care emană 
privitorului o senzație de  uimire, dar și plăcere 
îmbinată cu armonie pentru ochi.

În cadrul aceleași întâlniri, elevii au fost 
îndemnați să facă cunoștință cu expoziția de 
carte „La taifas cu dorul… creației”. Așadar, 
toți doritorii de a explora și învăța arta bro-
deriei, croșetării, împletirii sau a confecției 
de haine, au avut inedita ocazie de a o face. 
În plus, elevii   s-au declarat a fi  impresionați 
și foarte satisfăcuți de a fi  avut ocazia să cu-
noască o persoană atât de specială.

Prin urmare, dna Rusu este un exemplu și 
un model a faptului că ,,Talentul tău este da-
rul lui Dumnezeu pentru tine, iar ceea ce faci 
cu el este darul tău pentru Dumnezeu».

Ecaterina CAPCELEA, 

șefa ofi ciului bibliotecii CNC

Platon CĂTĂLINA, 

grupa CON124

CARPE DIEM

În prezent, marketerii deștepţi 
nu vând produse, ci pachete de benefi cii

LA TAIFAS CU DORUL… CREAȚIEI

AVIZ
FESTIVALUL NAŢIONAL 

AL CÎNTECULUI FRANCOFON 

„Chantons „Chantons 
amis!”amis!”

ediţia a XI-a, 

organizat la iniţiativa Colegiului 
Naţional de Comerţ al ASEM 
şi Asociaţia Profesorilor 

de Limbă Franceză din Moldova 

va avea loc la 29 martie 2014 
în Sala de Festivităţi 

a Academiei de Studii Economice 
din Moldova, 

începând cu ora 1000

Vor participa 4 categorii de vîrstă:
I- 10-13ani,  II-14-17ani, III-18-22 ani

 IV-Profesori, 
adulţi - vîrstă nelimitată

          
Preselecţia se va desfăşura 

pe 22 martie în cabinetul muzical 
al Colegiului pe  adresa:

Petru Rareş 18, Chişinău
Ofertele se prezintă începând cu 17 
martie pînă la 22 martie - inclusiv. 

VĂ INVITĂM !
Informaţii la telefon: 022-402-795; 

022-402-791; 079819437

LECTURI
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28 noiembrie 2013 a fost o zi 
remarcabilă pentru secția Limbă En-
gleză a catedrei Limbi Moderne Apli-
cate: profesori și studenți s-au întru-
nit pentru a savura din inteligența, 
spiritul creativ și splendoarea limbii 
engleze demonstrate de studenții 
- prezentatori în cadrul sesiunii de 
comunicări cu genericul „Aspecte 
și tendințe socio-economice în lu-
mea modernă”. Pentru desfășurarea 
acestei activități extracurriculare 
au fost trasate mai multe obiecti-
ve (inițierea în cercetare, demon-
strarea competențelor lingvistice, 
evidențierea intereselor pentru do-
meniile socio-economice, dezvolta-
rea capacităților oratorice ș.a.), care 
au fost realizate cu succes. 

Sesiunea a fost deschisă de către 
Djulieta Rusu, șefa catedrei Limbi 
Moderne Aplicate, care a dorit succe-
se participanților la conferință.  

Studenții au fost liberi să selec-
teze  cadrul tematic de referință și au 
provocat discuții cu privire la diferite 
probleme din viața țării: Migrația-
fenomen economic (prezentatori 
Maria Mihaela Nedelciuc Con132, 
Cristina Jenac și Coșcodan Luminița 

FB131); Sărăcia - o problemă socială 
(Liliana Fiștic EG 132). Au fost expuse 
și alte aspecte generale ale societății 
contemporane: Rolul Internetului în 
dezvoltarea social-economică (Mari-
ana Munteanu FB131), Partea tene-
bră a publicității (Alexandrina Trofi m 
Con136), Cele mai interesante locuri 
de pe Terra (Serghei Iverșin Con139), 
Top 5 mega - trends care conduc 
lumea (Carolina Dodon MRU131). 
Studenții au demonstrat în modul cel 
mai convingător cunoașterea multila-
terală a fenomenelor descrise și pose-
darea perfectă a limbii engleze. Mai 
mult, stilul interactiv de comunicare 
al prezentatorilor și forma atractivă a 
informației oferite au fost apreciate 

„Fenomenul V. Șoimaru” ne face să 
credem încă o dată, că acest descen-
dent din răzeșii cornoveni – căutător de 
vestigii ale românilor de pretutindeni: 
consângenilor valahi, istro-români, 
megleno-români sau aromâni – e net 
superior tuturor guvernelor, care s-au 
perindat de-alungul celor 70 și ceva de 
ani de la marea dramă de la Porţile Sta-
lingradului. 

Cei 250 mii de ostași români, căzuţi 
la datorie în acest măcel, au tot dreptul 
moral să condamne, tacit, nepăsarea 
și nerecunoștinţa  urmașilor lor. Și iată 
de ce. Rușii, nemţii, italienii, ungurii - 
participanţi la marea confl agraţie – au 
înălţat celor căzuţi monumente, me-
moriale impunătoare, troiţe, drumuri 
pavate în această enclavă blestemată 
de la Cotul Donului. Pe când sutele de 
mii de soldaţi și ofi ţeri români nu au nici 
un  însemn care ar imortaliza faptele lor 
eroice, dacă nu am considera crucea 
improvizată din două crengi uscate cu 
o imagine a Tricolorului nostru, înfi pt 
de Dl V. Șoimaru în vara anului 2012. 
Ea a supravieţuit până în toamna lui 
2013, când, la o nouă călătorie pe care a 
făcut-o V. Șoimaru cu preotul Viorel Co-
jocaru de la Catedrala „Sfi nţii Apostoli 
Petru și Pavel” din Chișinău pe malul Do-
nului, unde, de data aceasta, pe locul ei, 
s-a înălţat o cruce confecţionată special. 

Memoria este o rană sângerândă, 
care nu se cicatrizează niciodată. Reabi-
litată, ea electrocutează. 

E de datoria urmașilor să înalţe un 

sfântariu, să se ofi cieze o liturghie cu un 
sobor de preoţi, în prezenţa demnitari-
lor din România. Iar deasupra Donului 
să fâlfâie un tricolor. Imens cât Stepa 
Calmucă... 

Lansarea ediţiei a doua (revăzută 
și completată cu noi materiale și foto-
grafi i) a volumului „Cotul Donului 1942: 
eroism, jertfă, trădare” a fost un eveni-
ment de zile mari și a avut loc la Biblio-
teca Centrală B. P. Hasdeu pe 11 decem-
brie 2013 și a constituit un important 
for cultural, la care a participat fl oarea 
intelectualităţii din Chișinău: scriitori, 
jurnaliști, istorici, oameni politici, pro-
fesori universitari și de școală, clerici, 
artiști, medici.

Dl. V. Șoimaru, doctor în economie, 
scriitor, ziarist, maestru în fotografi e și 
posesor a mai multor alte „apucături 
frumoase” a lansat această carte de zile 
mari, fi ind secundat de doi modera-
tori de la această minunată bibliotecă: 
conferenţiar universitar, doctor Lidia 
Kulikovski, șeful Departamentului stu-
dii și cercetări, și Vlad Pohilă, scriitor, 
jurnalist, redactorul-șef al revistei de 
biblioteconomie și știinţe ale informării 
BiblioPolis.

Noi, ASEM-iștii, ne bucurăm foar-
te mult că această carte document de 
valoare incontestabilă a fost scrisă de 
pana înlăcrimată a colegului nostru Dl. 
V. Șoimaru, inimos și entuziast, în înalta 
operă de creștinitate și simţire româ-
nească.

Gheorghe REABŢOV

CELE MAI BUNE CĂRȚI DE AFACERI CARE MERITĂ CITITE

OAMENI ȘI CĂRȚICONFERINȚĂ

„Succes și Putere, 48 de legi pentru a reuși în viață”  
                                                de Robert Greene și Joost Elff ers

A fost publicată pentru pri-
ma oară în SUA în 1998. A vândut 
peste 1 milion de exemplare în în-
treaga lume, fi ind tradusă în peste 
20 limbi, printre care și în limba 

română în anul 2007. Este o carte 
ce prezintă fi losofi a unor gânditori 
precum  Machiavelli,  Carl von Clau-
sewitz  sau Sun Tzu. Cele 48 de legi 
au la bază istoria lumii și faptele ma-
rilor conducători ce-au luptat pentru 
cucerire și victorie.

Robert Greene (născut în Los 
Angeles în 14 mai 1959) este un 
autor american, cunoscut pentru 
cărțile lui despre strategie, putere 
și seducție. A absolvit Universita-
tea din Wisconsin-Madison cu o 
diplomă în Studii Clasice. După o 
carieră fără succes ca și scenarist 
la Hollywood, în anul 1998 Greene 
scrie Succes și Putere, 48 de legi pen-
tru a reuși în viață  alături de Joost 
Elff ers. Alte cărți de succes ale auto-

rului sunt „33 strategii de război” și 
„Arta seducției”.

Această carte a fost o descoperi-
re, un fel de șoc din primele rânduri, 
un șoc care m-a făcut să încep a o citi 
de 3 ori, a treia oară a fost cu succes. 
Deci, prea șocantă după Deil Car-
negi, prea directă și prea „rea”?

„Fiecare om își are doza sa de 
nesiguranță de sine. În clipa când ieși 
la rampă și începi să-ți etalezi talentul, 
stârnești resentimente, invidie și des-
tule alte manifestări ale nesiguranței 
semenilor tăi. Nici nu te poți aștepta 
la altceva.”- aceasta este un adevăr 
din carte, care spus „verde în ochi” te 
pune pe gânduri, de fapt ca și restul 
legităților.

„Dacă nu avem dușmani care să 

ne mențină trează vigilența, tindem 
să lenevim. Un adversar gata de lup-
tă ne ține „în priză”, atenți, pregătiți. 
Uneori este preferabil să ne folosim 
de dușmani ca dușmani, fără a-i 
transforma în prieteni sau aliați.”  – 
câți din noi s-au gândit să-și păstre-
ze dușmanii?

Carte o consider foarte bine 
structurată, pentru fi ecare lege fi -
ind un exemplu, o concluzie, o in-
troducere și alte părticele pe care le 
regăsim la fi ecare compartiment, in-
teresantă și stranie. Stranie, mai ales, 
dacă aveți un bun simț al onestității, 
unele practici recomandate le consi-
der prea „de război”.

O să citez mai jos câteva din legi, 
Legea 2: Nu te încrede prea mult în 

prieteni, învață să te folosești de 
dușmani;

Legea 20: Nu te angaja față de ni-
meni;

Legea 24: Joacă rolul curteanului 
desăvârșit;

Legea 26: Păstrează-și mâinile cu-
rate;

Legea 30: Lasă-i pe oameni să crea-
dă că faci totul fără efort;

Legea 33: Descoperă punctul slab 
al fi ecăruia;

Legea 37: Ia-le ochii...

Însă, cu siguranță, esența aces-
tor legi nu este posibil de înțeles 
doar din titlu, deci, lectură plăcută!

Cristina RUSSU

Vasile Șoimaru – 
ROMÂNUL DE PRETUTINDENI

Lumea este o carte deschisă 
și cei care nu o cercetează, 
citesc doar prima pagină 

de toți cei prezenți în sală. De o deo-
sebită atenție s-a bucurat prezentarea 
Alisei Goldur, FB13,D „Nu eu posed 
automobilul, automobilul mă posedă 
pe mine”. În contextul problemelor 
serioase și impunătoare abordate de 
ceilalți, problemele automobiliștilor 
din țară par a fi  nesemnifi cative, 
totuși din sondajele de opinii ulteri-
oare lucrarea aceasta s-a adeverit a fi  
printre cele mai apreciate de studenți. 
Cu ”bravo” au fost remarcate și pau-
zele muzicale în interpretarea S. Filip 
CON134, A.Țurcanu FB133 și grupului 
de interpreți din CIB131 și INF131.

Ne bucurăm că această întrunire 
a fost apreciată mult atât de studenți 
cât și de conducerea facultății 
Finanțe reprezentată de dna A. Gu-
movschi, care a oferit diplome de 
participare studenților, organizato-
rilor, și moderatoarei I. Cristafovici 
FB133. Noi de asemenea suntem re-
cunoscători dnei S. Ghinculov pentru 
oferirea spațiului din sala Paul Bran, 
dnei A.Gudima și dnului V. Dragomir 
pentru suportul tehnic acordat. 

Sperăm să realizăm și alte proiec-
te frumoase în viitor. 

Nona IONAȘ, 

catedra „Limbi moderne 

aplicate”

DEZBATERI
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OFERTĂ PENTRU STUDENȚI

DEBUT TROFEU

O premieră în viața sportivă a 
ASEM în anul acesta a fost  organiza-
rea competițiilor pentru  Cupa ASEM 
la atletism între studenți. În program 
au fost incluse patru probe sportive: 

alergare-60m; 
săritură în lungime; 
aruncarea greutății; 
ștafeta 4x200m femei/bărbați. 
Conform clasamentului general, 

în categoria bărbați, pe locul I s-a 
plasat selecționata Facultății Finanțe 

(responsabil de activitate sportivă - 
Daria Levițchi), 

Locul II  - Facultatea Relații Eco-
nomice Internaționale, 

Locul III - Facultatea Economie 
Generală și Drept,. 

În clasamentul general categoria 
femei, pe locul I a urcat selecționata 
Facultății Contabilitate (răspunzător  
Marian Stan), 

Locul II - Finanțe; 
Locul III – REI.  

Echipa  feminină de volei a Aca-
demiei de Studii Economice din Mol-
dova a câștigat Campionatul RM la 
volei feminin.

Opt competitoare au concurat 
la actuala ediție a Campionatului 
și acestea sunt: ASEM, USM, UTM, 
USMF, Olimpia, Speranța, Speranța 2 
și Tiraspol. Echipa ASEM le-a devan-
sat pe toate,  clasându-se pe locul I. 

Din componența echipei 

câștigătoare fac parte: Ecaterina 
Strebițchi, Aliona Karavanțkaia, Olga 
Romanenco, Magdalena Stratulat, 
Tatiana Ceban, Victoria Cucuiețu, Na-
talia Olari și Diana Cristea.

ASEM - istele  au fost desemnate 
și cele mai bune jucătoare ale anului,  
pe categorii:

Jucător libero - Magdalena Stra-
tulat

Jucător de legătură - Ecaterina 
Strebițchi 

Jucător la blocaj -  Natalia Olari 

Antrenoarea formației, Taisia Ca-
trenco a declarat după meci: ”Sunt 
nespus de bucuroasă. În fi nală am 
avut adversari pe măsură, dar am 
demonstrat că echipa ASEM este cea 
mai bună. Fetele au muncit mult și 
este meritul lor. Sperăm ca această 
victorie să ne fi e de bun augur pentru 

meciurile care ne așteaptă în viitor. 
Mulțumim pentru susținerea acorda-
tă rectorului ASEM, dlui Grigore Be-
lostecinic și șefului catedrei Educație 
Fizică și Sport, dlui Vasile Scutelnic.” 

În perioada 3-5 februarie 2014, în incinta Clubului 
Republican s-a desfășurat Competiţia la Șah din cadrul 
Campionatului Naţional al Cadrelor Didactice. Profesori 
de la 8 universități s-au întrecut să demonstreze aptitu-
dini strategice prin intermediul acestui sport.

Membrii echipei ASEM s-au devedit a fi  printre cei 
mai buni, locul III a fost cîștigat datorită profesorilor: Bo-
logan Anton, Gheorghișteanu Ion, Vodă Gheorghe, Car-
tavîh Tatiana, Paic Mihail (căpitanul echipei) și Cucereavîi 
Olga (reprezentantul echipei).

În urma a două runde jucate în ziua întîi și trei în ziua 

a doua s-au clasat pe locul I cei de la USM, iar pe locul II 
cei de la ULIM.

Liderilor competiţiei, echipa USM, șahiștii academiei 
le-au pierdut cu scorul de 4:0, chiar în prima zi de com-
petiţie, în schimb echipa care s-a clasat pe locul II (ULIM) 
a fost câștigată de profesorii ASEM cu scorul de 2.5:1.5, 
chiar dacă academia s-a clasat pe locul III.

Evenimentul a fost organizat de Federația Spor-
tului din Moldova, iar în perioada 10-13 februarie s-a 
desfășurat competiția între profesori la joc de dame, 
unde ASEM s-a clasat pe locul 8 din 9 echipe participante.

Cupa ASEM la atletism 

între studenţi

Echipa ASEM - campioana RM la volei feminin

,,Academiada studenților” – 2014

Pe data de 17 februarie a început Academiada studenților ASEM la 
proba volei feminin. La acest turneu au participat 6 echipe, fi ecare repre-
zentând o facultate. Numărul total al participanţilor la proba dată a con-
stituit 47 membri. Făcând trimitere la experiența anilor precedenţi pu-
tem 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 Business și Administrarea Afacerilor; Locul II  - Facultatea Eco-
nomie Generală și Drept; Locul III  - Facultatea Finanţe.

P rofesorii ASEM – buni la șah

Experiență unică în calitate 
de manager și personal de ofi ciu, 
recepționist de hotel, bucătar și 
patisier, chelner și barmen, sa-

lariu atractiv de la 500 de euro, 
cazare și alimentație gratuită, 
posibilitatea de a călători și de a 
cunoaște noi oameni și culturi, 

studierea aprofundată a limbi-
lor 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  Di-
ana Filatova, asistent manager al 
companiei Rhodes, în cadrul unei 
întâlniri cu studenții.  

Prezentarea a început cu o 
scurtă trecere în revistă a așezării 
geografi ce a insulei Rhodes - cea 

mai mare insulă din arhipelagul 
Dodecanese. Rhodes este capi-
tala grupului de insule grecești. 
Capitala Rhodes  include un 
castel venețian foarte bine con-
servat, construit de Cavalerii Sf. 
Ioan, care este unul dintre cele 
mai bune exemplare de arhi-
tectură medievală. Frumusețea, 
priveliștile  sale interesante și nu-
meroasele sale biserici bizantine 
fac din  această insulă grecească 
una dintre cele mai populare in-
sule din Grecia. 

Pentru a putea benefi cia de  
oferte de muncă și odihnă în 
Grecia, candidații vor trece prin 
anumite etape de selecție. Una 
dintre principalele condiții este 
cunoașterea  limbilor engleză și 
rusă. După prezentarea programu-
lui studenților, cei interesați com-
pletează un formular, indicând 
data plecării, salariul râvnit, dar și 
postul considerat acceptabil. Ur-
mează interviul propriu zis, unde 
sunt discutate detaliile contractu-
lui pe care îl vor semna părțile.

Zinaida LUPAȘCU 
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ACADEMIADA  
profesorilor 
și colaboratorilor ASEM 

Pentru al treilea an consecutiv, Ca-
tedra de Educație Fizică și Sport, organi-
zează Academiada 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.  

VOLEI 
La competiţia de volei (responsabili – Taisia 

Catrenco și arbitru principal Nicolae Gorea) au 
luat parte circa 79 de profesori și colaboratori 
ASEM, iar pe podiumul de premiere au urcat 
echipele facultăţilor: 
 Business și Administrarea Afacerilor,
 Relaţii Economice Internaţionale 
 Departamentul  Informatică. 
Urmează în clasament:
 Facultatea Contabilitate; 
 Secţia de Administrare și Gospodărire; 
 Facultatea Finanțe; 
 Facultatea de Cibernetică, Statistică și In-

formatică Economică; 
 Facultatea Economie Generala si Drept. 

TENIS de MASĂ
Un interes deosebit a trezit competiţia  la 

tenis de masă (responsabil-Valentina Feraru). 
Pe locul întâi s-a clasat echipa Departa-

mentului de Informatică, în componenţa: Ana-
tolie Moraru, Ion Linga și Silvia Gherold. 

Un salt enorm în clasament  l-a obținut 
echipa facultăţii de Cibernetică (Vladimir Bal-
can, Stas Vetricean, Alina Bobeică). 

Pe locul III s-a clasat echipa Facultății 
Finanțe (Anatol Ţugulischi, Angela Pîrlog, Ve-
ceslav Botnari); 

În continuare, echipele s-au clasat în urmă-
toarea ordine: 
 Relații Economice Internaționale; 
 Secţia de Administrare și Gospodărire;
 Business și Administrarea Afacerilor; 
 Facultatea Economie Generala si Drept; 
 Contabilitate.

Joc de DAME
Reprezentanţii Facultăţii Relații Economi-

ce Internaționale au câștigat turneul la  joc de 
dame. 

Ei au fost urmaţi în clasament de echipa Fa-
cultăţii Finanțe (Locul II) apoi de echipa de la 
Cibernetică, Statistică și Informatică Economi-
că (locul III).

ȘAH
Turneul de șah (responsabili – Silvia Pîrău 

și Marian Stan) a fost câștigat de reprezentanții 

echipei Facultății de Cibernetică, Statistică și 
Informatică Economică în frunte cu cel mai 
experimentat participant al Academiadei,  Ion 
Gheorgheșteanu. 

Pe următoarele trepte au urcat  Facultatea 
de Relaţii Economice Internaţionale, apoi cei 
de la  Facultatea de Business și Administrarea 
Afacerilor.

BADMINTON
La competiția de badminton (responsabil 

– Nicolae Botnarencu) cel mai bine s-au pre-
zentat sportivii Facultății Relații Economice 
Internaționale (Cornel Muntean și Irina Guțu). 
Pe locul II s-a clasat echipa Facultății Contabili-
tate. Podiumul de premiere a fost completat de 
echipa Facultății Finanțe. 

Echipa de la REI  
câștigătoarea 
Academiadei - 2013

Conform totalurilor, câștigătoarea Acade-
miadei - 2013 a devenit Facultatea  Relații Eco-
nomice Internaționale (decan Moldovanu Du-
mitru, responsabil de activitatea sportivă - Istrati 
Ludmila,  căpitanul  selecționatei - Iacob Cucoș). 

Pe locul secund s-a clasat echipa Facultății de 
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. 
Locurile III și IV cu 27 de puncte acumulate au re-
venit, respectiv   Facultății de Business și Adminis-
trarea Afacerilor și a Facultății de Finanțe.

Urmează în clasament:
 Departamentul de Informatică,  
 Facultatea Contabilitate,
 Facultatea de Economie Generală și Drept, 
 Secţia de Administrare și Gospodărire. 
Arbitrul principal al Academiadei a fost 

Nicolae Botnarencu, iar secretar al competiției 
Daria Levitchi. 

Buna dispoziție a participanților la manifes-
tarea de premiere a fost pe seama  dansatorilor  
ansamblului Tete a Tete (conducător artistic - 
Tatiana Medvedev).

De menționat că toate aceste rezultate ar fi  
fost imposibil de obținut fără antrenamentele 
ghidate de către  membrii Catedrei Educaţie 
Fizică și Sport: Daria Leviţchi (atletism și înot), 
Taisia Catrenco (volei), Vasile Scutelnic (bas-
chet), Stanislav Armanov (lupte libere), Vladi-
mir Gostev (triatlon forţă),  Anatol Gorbunov 
(atletism), Nicolae Botnarenco (batminton), 
Nicolae Gorea(volei).

Succesele sportivilor și antrenorilor sunt și 
succesele ASEM-ului, instituţie care acordă o 
atenţie deosebită sportului și știe să-și apreci-
eze campionii.

Acesta dispune de șase săli sportive (de 
jocuri sportive, de tenis de masă, lupte, dans,  
gimnastică și o sală de forţă) și de două terenuri 
în aer liber, unul de baschet și altul de handbal. 
Tot aici se afl ă auditorii spaţioase pentru lecţi-
ile teoretice, cabinetul de proceduri și cabine-
tele pentru profesori. La Complexul Sportiv al 
Academiei de Studii Economice din Moldova 
pe parcursul anului se desfășoară competiţiile 
din programul instituţiei, dar și unele de nivel 
naţional si internațional. Aici se desfășoară me-
ciurile din campionatele Republicii Moldova la 
volei, baschet, badminton sau treatlon forță. În 
prezent, selecţionatele ASEM-ului practică 14 
probe sportive, dintre care cele mai reprezen-
tative sunt: baschet (masculin și feminin), volei 
(masculin și feminin), handbal, tenis de masă 
(masculin și feminin), aerobică, atletism, bad-
minton, fotbal, lupte, treatlon forță, ragbi, joc 
de sah și dame.

Pagină realizată 

de Nistor LAZAR

Sportul ocupă un loc aparte în 
cadrul activităţii ASEM. Viaţa 
sportivă se desfășoară la Com-
plexul Sportiv al ASEM.

SPORT

COMPETIȚII 

ACADEMIADA ASEM 2013
Cei mai antrenați sportivi în 2013 – 

studenții de la Finanțe

14 probe în competiţie la 
Complexul Sportiv al ASEM

În fi ecare an la Acade-
mia de Studii Economice din 
Moldova sunt organizate 
întreceri între studenții dife-
ritor facultăţi la cinci probe 
sportive. Conform totalurilor, 
campionii ediţiei 2012-2013 
au devenit studenţii de la 
facultatea de  Finanțe  (res-
ponsabil de activitate spor-
tivă  - Daria Levițchi), care au 
acumulat 73 de puncte. Pe 
locul doi s-au situat sportivii 
de la Business și Administra-
rea Afacerilor (responsabil de 
lucru sportiv – Olga Cuceare-
avîi) cu 67 de puncte, iar pe 
treapta a treia s-au clasat cei 
de la facultatea Contabilitate 
(responsabil de lucru spor-

tiv – Marian Stan) cu 56 de 
puncte la activ.

Cei mai buni sportivi ai 
instituţiei sunt convocaţi în 
lotul reprezentativ care apără 
culorile Academiei pe arena 
naţională și internaţională. 

ASEM este membră a 
Federaţiei  Sportului Univer-
sitar din Moldova (FSUM). A 
devenit deja o bună tradiţie 
ca la Universiada republica-
nă, competiţie ce reunește 
instituţiile de învăţământ su-
perior, selecţionatele ASEM 
să participe la toate probele 
sportive incluse în program. 
De menţionat că  și profesorii 
participă cu regularitate la di-
verse competiții sportive.

SPARTACHIADĂ 

A fi  sportiv nu înseamnă a 
practica doar un sport, a fi  
sportiv înseamnă a avea o 
viaţă sănătoasă: fi zic, psihic 
şi spiritual!
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Tinerii cu inițiativă găsesc me-
reu prilej pentru a oferi un zâm-
bet celor din jur. La fel au făcut și 
tinerii din Consiliul Local al Copi-
ilor și Tinerilor, care au ales ziua 
de Dragobete pentru a împărtăși 
bucurie pe străzile capitalei. „Sco-
pul evenimentului este să oferim 
dragoste, afecțiune, pentru că 
Dragobetele este o sărbătoare 
românească. Din cauza că lumea 
uită de importanța ei, noi vrem 
să le reamintim ce zi frumoasă 
e azi!”, a declarat Daniela Herța, 
președinte a Comisiei Mass-Me-
dia și Relații cu Publicul a CLCT.

Oamenii au receptat pozitiv 

acțiunii tinerilor și le-au oferit 
cele mai calde îmbrățișări. „Bra-
vo copiilor, bine că nu uită de 
această sărbătoare, important 
este să fi e dragoste și sănătate”, 
a afi rmat Vasile, unul din cei care 
au primit astăzi dragoste printr-o 
îmbrățișare. 

Tinerii au înveselit  atmosfe-
ra cu cântece de dragoste, cân-
tate la chitară. Deși este primul 
an când organizează un astfel 
de eveniment, organizatorii își 
exprimă speranța ca și pe viitor 
experiența de anul asta să se re-
pete. 

Alina GÎRNEȚ

Atunci când simți umărul cuiva, iți cresc aripi, îți este mult 
mai ușor să treci peste greutăți si simți că oamenii sunt alături 
de tine.

Am avut mare necesitate de acestă investigaţie completă, 
pentru a alege tratamentul corect care l-ar scuti pe Gheorghiță 
de crizele epileptice pentru viitor. Implicarea Domniilor Voastre 
prin ajutorul acordat a adus și pe viitor va aduce zâmbete și pe 
faţa lui Gheorghiță. Ne exprimăm pe această cale recunoștinţa 
pentru ajutorul acordat, pentru dărnicia și bunăvoinţa pe care 
aţi arătat-o faţă de nevoile și greutăţile noastre. 

Tuturor de zeci de ori mulțumim, pentru tot sprijinul si toată 
atenția acordată. Fie ca bunul Dumnezeu să vă răsplătească in-
fi nit efortul și tot sacrifi ciul. 

Cu mult respect și recunoștință,

familia Lina și Lilian HÂNCU 

 Mesaj de mulțumire de la 

Gheorghe Hâncu 

De Dragobete, tinerii au dăruit îmbrăţișări 
trecătorilor

VARIA
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