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Citiţi în număr: Citiţi în număr: 

Valorile UE promovate 
intens la ASEM 

Anatolie Mazaraki, 
Doctor Honoris Causa 

al ASEM

Concursul : ”Profesia 
contabilă - o carieră 

de succes”

Interviu cu 
Adrian Băluţel

CarpeDiem

Concursul 
NetRiders 2014

Sportul la ASEM 

Investiţie de milioane pentru instruire 
în domeniul alimentaţiei publice la ASEM

Academia de Studii Economice, 

în colaborare cu A.O. ”Asociația 

Culinarilor Catering Moldova” au 

inaugurat Centrul de Instruire al 

ASEM în domeniul alimentației pu-

blice, și, cu această ocazie,  a fost 

lansat în premieră Concursul Culi-

nar Național pentru Juniori 2014. 

Centrul de Instruire în domeniul 
alimentației publice al ASEM re-

prezintă o investiție a Academiei de 
Studii Economice din Moldova. Aces-
ta cuprinde un cabinet metodic, un 
laborator tehnologic, dotat cu cele 
mai performante utilaje, echipamen-
te  și ustensile tehnologice și un re-
staurant didactic pentru studenții  
Specialității Tehnologia și Manage-
mentul Alimentației Publice, instituită 
acum doi ani în cadrul facultății Busi-
ness și Administrarea Afacerilor, ASEM, 
precum și elevilor din cadrul Colegiului 
Național de Comerț, afi liat ASEM.   

Detalii în pag 9 

Când spui Colegiul 

Naţional de Comerţ, 

te aștepţi la lucruri 

mari! Și ne bucurăm 

că nu am fost deza-

măgiţi și pe 17 aprilie, 

când s-a desfășurat 

Concursul Miss CNC. 

Zece concurente, 

patru probe și ta-daa-

aam: Doamnelor și 

Domnilor, Miss CNC 

2014 este Alexandri-

na CROITORU anul I 

la servicii hoteliere! 

Alexandrina este deținătoarea mai multor premii în 
cadrul festivalurilor naționale precum ”Elevii din co-
legii au talent”, ”Floarea omenirii”, dar și una din cele 
mai active persoane din viața CNC. În acest sens, este 
câștigătoarea concursului ”Balul Bobocilor 2014” de 
la colegiu și inițiatoarea Clubului teatral în instituția 
în care învață.

Detalii în pag. 11

ASEM și ÎCS ”Cedacri 
International” s-au angajat 
într-un parteneriat

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) și 
ÎCS ”Cedacri International” SRL au încheiat marți un Acord  
de Parteneriat, privind colaborarea în vederea aprofundării 
cunoștinţelor și dobândirea de noi competenţe prevăzute 
în curricula universitară, prin plasarea studenţilor în situaţii 
reale de producţie. 

S-a întâmplat grație conștientizării de către părți a motivaţi-
ei pentru pregătirea teoretică și practică a studenţilor, printr-o 
mai bună cunoaștere a viitoarei profesii de către aceștia precum 
și pregătirea tinerilor absolvenţi pentru piaţa muncii, prin do-
bândirea de experienţă practică în perioada studiilor universi-
tare. Or, aceasta poate fi  realizat doar printr-un parteneriat pu-
blic-privat.

Alexandrina CROITORU este 

Miss CNC 2014 
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OPORTUNITĂŢI

CONFERINȚĂ

Evoluţia culturii studenţești. 
Studiu de caz la ASEM

Universitatea a reprezentat, în 
toate timpurile, un factor de cultu-
ră și civilizație, un factor de schim-
bare și de progres, un laborator 
pentru formarea elitelor națiunii. 
Cine face știință universitară acce-
de spre trepte superioare de spiri-
tualitate. Studenții sunt o catego-
rie aparte a resursei umane a me-
diului universitar, ei au un statut 
social aparte, sunt tineri în formare, 
viitori intelectuali, sunt văzuţi de 
societate într-un mod distinct faţă 
de alţi tineri. Considerând grupul 
de studenţi drept obiect al culturii 
respective, putem identifi ca mai 
multe tipologii sau niveluri ale cul-
turii studenţești:

• cultura studenţilor dintr-o 
anumită universitate – este con-
struită din ansamblul elemente-
lor culturale ce conferă identitate 
organizaţională grupului respec-
tiv de studenţi, făcându-l identifi -
cabil ca aparţinând unei universi-
tăţi anume;

• cultura studenţilor dintr-o 
anumită facultate – nu este ace-
lași lucru să fi i student la psi-
hologie, la drept sau la știinţe 
economice; acest gen de cultură 

universitară se afl ă în strânsă co-
relaţie cu ceea ce se poate numi 
cultura profesională;

• cultura grupului de studenţi 
– poate fi  defi nită ca ansamblul 
cultural al unui grup de studenţi 
ce participă la aceleași cursuri.

Trei categorii 
de studenţi 
într-o istorie 
relativ tânără 

Cercetările efectuate relevă 
că deși istoria învățământului 
superior din Republica Moldova 
este relativ tânără, în cadrul ei 
putem distinge 3 tipuri evolutive 
de studenți: Student Sovieticus, 
Student Informaticus, Student 
Interneticus.

Astfel, instituţiile sovietice 
aveau menirea să pregătească 
specialiști de tip nou pentru 
toate domeniile de activitate 
social-economică (învăţământ, 
agricultură, medicină etc.) și să 
lanseze primele loturi ale „omu-

Un subiect abordat în cadrul  ediției  a XII-a a Simpozionului  

Știinţifi c al Tinerilor Cercetători a fost „Cultura studenţească: 
evoluţia conceptului și studiu de caz la ASEM”, realizat de două 

studente la facultatea REI, ghidate de către Elina  Benea-Popușoi, 

doctor, conferenţiar universitar. Informația a captat atenția pu-

blicului și prin faptul că se bazează pe un sondaj efectuat printre 

studenții ASEM.

lui nou” – sovietic. Prin terme-
nul Student Sovieticus facem 
referință la acea categorie de 
studenți cu o stare de spirit 
specifică, care a fost formată de 
învățământul sovietic. Urmă-
toarele discipline au fost carac-
teristice acelei perioade: Bazele 
marxismului și Leninismului, 
Materialismul Științific, Materi-
alismul Dialectic, Sistemul po-
litic al Uniunii Sovietice, Istoria 
Partidului Comunist, Planifica-
rea, organizarea producerii și 
distribuirii în Uniunea Sovietică. 
Câteva dintre sloganele repre-
zentative pentru întreaga soci-
etate folosite de liderii sovietici 
erau „Кадры решают всё” (И. В. 
Сталин); „Догнать и перегнать” 
(Н. С. Хрущёв); „Пятилетку — 
в четыре года!”, „Экономика 
должна быть экономной” (Л. 
И. Брежнев). 

În perioada anilor 1944-1960 
lipseau aproape complet ma-
terialele didactice și literatura 
de specialitate, din acest motiv 
notiţele luate la cursuri și la se-
minarii erau foarte preţioase, 
se mai și furau. În perioada so-
vietică absolut toţi absolvenţii 
instituţiilor de învăţământ supe-
rior erau asigurați cu un loc de 
muncă.

”FRUCTUL INTERZIS 
E MAI APETISANT”, 
atât de valabil 
pentru studenţii 
din toate timpurile

Totodată, restricțiile Uniunii 
Sovietice asupra călătoriilor pes-
te hotare și cenzurarea strictă a 
informației din mass-media (pre-
cum și abundența propagandei 
sovietice) urmărea izolarea po-
porului de infl uențele occidenta-
le. Prin urmare, cultura populară 

vestică „exotică” a devenit mai in-
teresantă tocmai pentru că a fost 
interzisă.

Odată cu destrămarea URSS 
se încheie era studentului sovie-
tic și aproximativ din anul 1990 în 
spaţiul ex-sovietic începe o noua 
eră, cea a studentului informat. 
Studentul Informaticus devine 
total dependent de capacitatea 
sa de a obține informații, astfel 
transformându-se treptat într- 
un vânător de informaţii.

Momentul 
în care EL 
trece 
cu traiul pe net

Începând cu anii 2000, 
evoluţia tehnologiilor schim-
bă și mai mult modul în care 
studenții accesează și asimi-
lează informația. Studentul 
modern capătă denumirea de 
Student Interneticus, repre-
zentând studentul așezat în 
faţa calculatorului, care nu doar 
se informează și activează, dar 
începe să „trăiască” în spaţiul 
virtual. Gândirea studentu-
lui interneticus devine rapidă, 
multistratificată și interactivă, 
dar în același timp, haotică, 
adesea dezorientată din cauza 
fluxului prea mare de informa-
ţie, melanj de valori și identităţi, 
plagiere și creaţie deopotrivă.

Pentru o analiză mai rigu-
roasă a conceptului de cultură 
a studentului modern autoarele 
au realizat un sondaj în cadrul 
ASEM.

Chestionarul a fost aplicat 
unui eșantion de 60 de studenți 
(licență). În urma cercetării 
s-a identificat că 45 % dintre 
studenți sunt motivați să învețe 
pentru necesitatea dezvoltă-
rii personale, și respectiv 37 % 
își doresc o carieră în viitor. La 
întrebarea „În ce măsură ac-
ceptă chiulirea de la ore”, 56% 
au răspuns că pot chiuli atunci 
când nu sunt pregătiți sau orele 
nu prezintă interes, dar totuși, 
să privim partea bună a răs-
punsurilor, 26% din studenții 
intervievați nu chiulesc nicio-
dată. Un aspect important din 
cultura studențească este mo-
dul de pregătire pentru probele 
de examinare. Datele din son-
daj arată că 39% de studenți ac-
ceptă toceala fiindcă nu-și ges-
tionează corect timpul, dar alte 
39 la sută memorează mecanic 
informația atunci când consi-
deră că disciplina predată nu îi 
va fi utilă în viitor. Ca rezultat al 
gestionării incorecte a timpu-
lui, interesant este faptul că 55 

la sută dintre studenți se pre-
gătesc de examen pe parcursul 
ultimei săptămâni și alte 32 la 
sută – în ultima seară. Mottoul 
caracteristic perioadei dinain-
tea testărilor este: 

Până mâine 

dimineaţă, 

la examen, 

mai sunt trei 

zile: Disea-

ră, la Noap-

te, și Mâine 

Dimineaţă. 

Fiind întrebați despre atitu-
dinea lor față de oportunitatea 
mitei în procesul de studii, 50% 
dintre cei intervievați susțin că 
lupta împotriva fenomenului 
mitei depinde de fiecare dintre 
noi și 25% consideră că mita nu 
este justificată nici într-un caz. 
Atitudinea studenților față de 
copiere la probele de examina-
re este împărțită în mai multe 
păreri: 33 la sută afirmă că deși 
nu este o soluție pe termen 
lung, copierea poate ajuta pe 
termen scurt; 23 la sută con-
sideră că în condițiile noastre 
copierea ajută la susținerea 
probelor de examinare, iar 
12% nu justifică copierea nici 
într-un caz. În ciuda faptului 
că unii studenți acceptă co-
pierea la teste și memorarea 
mecanică, rezultatele sonda-
jului arată că o bună parte 
dintre respondenți, 77%, sunt 
încrezuți că succesul lor după 
absolvirea facultății va fi de-
terminat de competențele lor 
profesionale și doar 18% se ba-
zează pe relațiile personale. 

În concluzie, s-a menţio-
nat că studenții de astăzi sunt 
diferiți de cei de ieri. Ei au că-
pătat noi calități, dar și neajun-
suri. Au păstrat, însă, o trăsătu-
ră caracteristică studenților din 
orice perioadă și din orice țară: 
dorința de a se bucura de viață 
și de a savura din plin perioada 
studenției. În opinia autoarelor, 
această trăsătură este funda-
mentală pentru conceptul de 
cultură studențească.

Maria GALERU,

Mihaela ALEXA, 

anul II, REI 
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VECTOR EUROPEAN 

INTEGRARE

Timp de o lună de zile, studenţii 
Academiei de Studii Economice i-au 
avut ca oaspeţi pe Membrii delegaţiei 
Congresului SUA, senatorii John Mc-
Cain, Ron Johnson, John Barrasso și 
John Joeven, Ambasadorul Germaniei 
în RM, Matthias Meyer, Ambasadorul 
SUA în RM, William H. Moser și Amba-
sadorul Slovaciei în Moldova, Robert 
Kirnag.

Săptămâna trecută, spre exemplu, 
William H. Moser, ambasadorul SUA în 
RM, a participat la o sesiune de între-
bări cu studenţii la economie. Acesta a 
dat asigurări că SUA va susţine Repu-
blica Moldova în procesul său de in-
tegrare. Mai mult chiar, Ambasadorul 
a menţionat că susţinerea fi nanciară, 

în baza proiectelor aplicate, va spo-
ri, în special, dacă tinerii vin cu idei 
inovatoare. Studenţii s-au interesat 
de impactul confl ictului din Ucraina 
asupra Republicii Moldova, de bursele 
acordate studenţilor moldoveni de că-
tre universităţile americane, despre… 
când moldovenii vor călători în SUA 
fără vize și cât de avantajoasă este in-
tegrarea pentru Moldova.

DESCENTRALIZAREA, 

CHEIA SUCCESULUI 

PENTRU MOLDOVA

“Moldova are acumulat cel mai 
bun punctaj la derularea alegerilor 

Valorile Uniunii Europene, 
promovate intens la ASEM

În contextul obţinerii pentru Republica Moldova a unui regim 

liberalizat de vize pentru călătorii în spaţiul UE, studenţii de la 

ASEM au avut ocazia să adreseze întrebări referitoare la integra-

rea ţării noastre în spaţiul european, despre confl ictul transnis-

trean, impactul crizei politice din Ucraina, promovarea valorilor 

democratice și mobilitatea academică etc - ofi cialilor și  reprezen-

tanţilor corpului diplomatic acreditat în RM, dar și altor persona-

lităţi politice  importante. Aceștia  nu ezită să facă loc în agenda 

lor pentru discuţii cu tinerii de la ASEM.  

electorale la un nivel democratic, cel 
puţin aţi înregistrat progres la acest 
capitol. Cel mai mare succes este 
schimbarea mentalităţii. Oamenii nu 
vor  în trecut, ci privesc spre viitor. 
Vreau ca voi, oamenii de aici, să înţe-
legeţi că trecutul trebuie să rămână 
trecut, că viitorul îl facem noi, iar cele 
mai mari probleme, cum ar fi  corupţia, 

nu trebuie tolerată și are nevoie de o 
atenţie sporită. Descentralizarea este 
cheia succesului pentru Moldova. Noi 
credem că anume această cale e mai 
efectivă pentru a rezolva confl ictele la 
nivel local. O altă mare problemă este 
lipsa perseverenţei din partea Guver-
nului RM”, a mărturisit pentru studenţii 
ASEM, ambasadorul SUA în RM, Willi-
am H. Moser.

Diplomaţii și-au expus opinia re-
feritor la vectorul European și cât de 
importantă este implicarea tinerilor în 
acest proces. Ambasadorul Extraordi-
nar și Plenipotenţiar al Slovaciei, Ro-
bert Kirnag, la rândul său, i-a îndrumat 
pe cei tineri să asculte multe păreri, 
dar să nu uite s-o aibă pe a sa, să parti-
cipe la dezvoltarea economică a  Mol-

dovei. Toate au fost expuse prin prisma 
exemplului Slovaciei, membră a UE.

Ambasadorul Germaniei a lansat 
un îndemn la … identifi care naţională. 
Or, a enunţat Excelenţa sa,  Matthias 
Meyer:  ”Problema Moldovei este că e 
o  ţară dezbinată. Am fost în multe ţări, 
dar Moldova este unica ţară cu un spe-
cifi c aparte. Pakistanul este Pakistan, 

Libienii știi că sunt libieni, iar moldo-
venii nu-și cunosc identitatea. De când 
sunt ambasador, am observat că Mol-
dova nu știe cine este.” Problema mol-
dovenilor este frica. Trebuie să depășiţi 
acest lucru, atunci UE nu va părea un 
lucru atât de imposibil, deși trebuie să 
înţelegem că sunt aspecte și domenii 
în Moldova, ce sunt departe de a co-
respunde standardelor europene”.

ÎNGRIJORĂRI PRIVIND 

SITUAŢIA DIN UCRAINA
În context, ofi cialul a ”îndreptăţit” 

lipsa de atitudine ”dură și promptă” a 
ofi cialilor noștri faţă de situaţia în ţara 
vecină: ”Tăcerea autorităţilor moldave 
referitor la evenimentele din Odessa și 

în genere, din Ucraina, nu este un pas 
înapoi sau indiferenţă, ci mai degrabă 
evitarea unei provocări.”

Senatorii americani John McCain, 
Ron Johnson, John Barrasso și John 
Joeven și-au manifestat, la mijlocul lu-
nii aprilie, îngrijorarea privind situaţia 
tensionată din Ucraina și au fost mai 
categorici în declaraţii. Senatorul John 
McCain a declarat în faţa studenţilor 
de la Academia de Studii Economice a 
Moldovei, în cadrul unei prelegeri, că 
provocările rusești sunt fără precedent 
de la Războiul Rece și că președinte-
le rus, Vladimir Putin, va plăti scump 
pentru acţiunile abuzive desfășurate 
în regiune.  „Pregătim un pachet de 
sancţiuni mult mai dure faţă de Ru-
sia, pe care suntem gata să le aplicăm 
dacă nu va înceta cu provocările din 
regiune“, a spus atunci senatorul John 
McCain. 

Amintim, că pe 28 aprilie a fost lua-

tă decizia de eliminare a vizelor Schen-
gen pentru cetăţenii Republicii Moldo-
va. Tot atunci, peste 100 de studenţi, 
elevi, rude ale moldovenilor stabiliţi în 
Grecia, dar și jurnaliști alături de pre-
mierul Iurie Leancă au mers la Atena, 
pentru a testa regimul liberalizat de 
vize. Grecia a fost aleasă pentru că de-
ţine președinţia Uniunii Europene.

Președintele Consiliului European, 
Herman Van Rompuy, afl at la Chișinău 
în vizită ofi cială a lansat invitaţia de a 
semna Acordul de Asociere și Acor-
dul de Liber Schimb cu UE pe 27 iunie 
2014. La ceremonia de semnare vor fi  
prezenţi liderii celor 28 de ţări-mem-
bre ale UE. 

Corina MOROZAN

Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Matthias Meyer, a îndemnat tinerii la identifi care naţională.

Delegaţia Congresului SUA, în frunte cu senatorul John MacCain într-o discuţie publică cu studenţii moldoveni, care a marcat această perioadă istorică.

Prin prisma exemplului Slovaciei, ambasadorul  Slovaciei, Robert 
Kirnag, a enumerat pașii pe care este indicat să-i urmeze RM,spre 
aderare la UE.

William H. Moser, ambasadorul SUA în RM, recomandă declarare de război corupţiei.
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

În actuala societate democrati-
că, construirea unei relaţii de încre-
dere presupune noi competenţe 
comunicaţionale din partea tuturor 
actorilor implicaţi, inclusiv a agenţi-
lor economici. În Republica Moldova 
importanţa comunicării efi ciente se 
potenţează o dată cu tendinţa de 
aderare la Uniunea Europeană. Or, 
europenizarea ne oferă atât oportu-
nităţi comunicaţionale, in stricto, cât 
și de dezvoltare economice, in glo-
bo. Toate informaţiile legate de acest 
proces, ce vor fi  selectate pentru a fi  
făcute publice, vor trebui să cadreze 
nevoilor de informare și standarde-
lor de transparenţă ale Uniunii Euro-
pene. Pe piața educaţională comu-
nicarea devine o prioritate ce derivă 
din nevoia extinderii competenţelor 
de bază, dar, mai ales, se face im-
perioasă în mediul economic, unde 
informaţiile obţinute prin canalul 
comunicaţional trebuie să cores-
pundă cerinţelor de evaluare, într-o 
manieră veridică, a riscurilor pe care 
le implică orice afacere. 

În acest context, la 11 aprilie 
2014, Catedra „Comunicare Econo-
mică și Didactică” din cadrul facul-
tăţii „Economie Generală și Drept”, 
ASEM, a organizat Conferinţa Naţi-
onală  cu Participare Internaţională 
cu genericul   „Dimensiunile co-

municării în contextul integrării 

europene a Republicii Moldova”, 
care a pus în discuţie atât cerinţele 
impuse de comunitatea europeana, 
cât și de piaţa forței de muncă, din 
perspectiva comunicării profesio-
niste. Drept mijloc de efi cientizare a 
oricărei activităţi s-a avut  în vedere 
faptul că prin comunicarea profesi-
onistă se obţine mai mult control 
asupra rezultatelor, mai multă vizi-
bilitate, de iure și de facto, o identi-
tate avantajos și corect percepută, 
in grosso modo, o integrare efi cace 
în mediul economic și social, uni-
tate în acţiune, dar și răspunsuri 
adaptabile la circumstanţele în per-
petuă schimbare. 

Conferinţa a întrunit profesori-
cercetători  din cadrul Academiei 
de Studii Economice a Moldovei, 
savanţi notorii, reprezentanţi ai 
Academiei de Știinţe a Moldovei, 
profesori-cercetători din institu-
ţiile de învăţământ universitar 
(Universitatea de Stat din Moldova,  
Universitatea Tehnică din Moldova, 
Universitatea de Stat de Educaţie 
Fizică și Sport, Universitatea Slavo-
nă, Academia Militară „Alexandru 
cel Bun”, Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova, USMF „N. Teste-
miţanu”,  Universitatea de Stat din 
Comrat, Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi, Universitatea AȘM) 
și preuniversitar din republică (Co-
legiul Politehnic, Colegiul Naţional 
de Medicină și Farmacie „Raisa Pa-
calo” din Chișinău, Liceul Teoretic 
Răspopeni, Liceul Internat Republi-
can cu Profil Sportiv, Liceul Teoretic 
„Hyperion” din or. Durlești, Liceul 
Teoretic „P.N. Dadiani”, Liceul Teore-
tic George Meniuc etc.), precum și 
referenţi din străinătate (Universi-
tatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, 
București, Universitatea ”Spiru Ha-
ret”, București, Academia de Studii 
Economice „Д.А.Ценова” din Bulga-
ria, Universitatea de Stat din Gomeli 
„Franţisk Scorin”, Belarus etc.)

Actualmente, relaţiile de cola-
borare sunt multidimensionale și 
variate, iar succesul acestora de-
pinde, în mare măsură, de modul 
de comunicare și de gradul de im-
plicare și participare a tinerilor. În 
acest context, conferinţa a avut ca 
obiective principale de a demon-
stra și a confi rma valoarea și opor-
tunitatea studierii știinţelor comu-
nicării în instituţiile de învăţământ, 
cu scopul soluţionării problemelor 
de comunicare pe care le întâmpi-
nă elevii și studenţii; de a atenţiona 
publicul ţintă - profesorii, organele 
de conducere ale instituţiilor de în-
văţământ, inclusiv Ministerul Edu-
caţiei, care are atribuţie nemijlocită 
la înlăturarea acestor probleme, 

asupra faptului că, până în prezent, 
nicidecum nu s-a conștientizat că 
știinţele comunicării reprezintă 
vârful de lance al oricărei relaţii: fa-
miliale, publice (politice, de afaceri 
etc.) și că de calitatea comunicării 
depinde succesul și perpetuarea 
relaţiilor în mediul social; de a oferi, 
prin abordări și dezbateri, tehnici și 
instrumente privind teoria și practi-
ca comunicării efi ciente în pregăti-
rea specialiștilor (economiști și co-
municatori profesioniști) cu studii 
superioare în domeniul economiei 
și al comunicării economice pe o 
piaţă globală. 

Programul Conferinţei s-a axat 
pe câteva provocări cu care se con-
fruntă astăzi atât piaţa educaţiona-
lă/educaţia, cât și piaţa muncii. Ast-
fel, în cadrul ședinţelor în plen și a 
atelierelor tematice, a fost abordată 
o gamă largă de probleme vizând 
diverse aspecte cu privire la experi-
enţele și bunele practici de integrare 
și realizare prin comunicare. Printre 
subiectele abordate în cadrul Confe-
rinţei, cele mai relevante au fost: 

-  comunicarea în context edu-

caţional și economic în Republica  

Moldova;

-  comunicare și relaţii publice 

în context naţional și internaţional;

-  probleme de comunicare în 

învăţământul preuniversitar și uni-

versitar;

-  probleme de limbă și de termi-

nologie etc.

Examinarea tematicii propuse a 
demonstrat actualitatea probleme-

„Dimensiunile comunicării în contextul 
integrării europene a Republicii Moldova”

lor dezbătute, participanţii Confe-
rinţei pledând în mesajele lor pentru 
efi cientizarea continuă a comunică-
rii, prin studierea știinţelor comu-
nicării în instituţiile de învăţământ, 
prin valorifi carea comunicării în or-
ganizaţiile din Republica Moldova, 
prin aplicarea celor mai moderne 
metode și tehnici de comunicare.

Inaugurând conferinţa, rec-
torul ASEM, dl Grigore Belosteci-
nic, academician, doctor habilitat, 
profesor universitar, a menţionat: 
„Schimbarea concepţiei comunicati-
ve promovată în instituţiile de învă-
ţământ pune în mod acut problema 
educării cu și mai multă sârguinţă a 
capacităţii comunicative deopotrivă 
la profesori și la studenţi, concomi-

tent cu îmbunătăţirea comunicării 
de  ansamblu atât în cadrul institu-
ţiilor de învăţământ preuniversitar, 
cât și universitar. Comunicarea are 
semnifi caţia unei valori umane și so-
ciale, iar cerinţele de comunicare ale 
societăţii sunt într-o continuă creș-
tere, motiv pentru care educarea co-
municării constituie un obiectiv ma-
jor al învăţământului, iar instituţiile 
de învăţământ își sporesc exigenţele 
faţă de actul comunicării. O astfel 
de evoluție obligă viitorii specialiști  
să devină și buni comunicatori, atât 
în planul stăpânirii tehnicii comuni-
cării, cât și în cel al rezonării recep-
torului, în cel al infl uenţării formării 
personalităţii acestuia sub multiple 
aspecte, competenţa comunicativă 
căpătând, în felul acesta, o valoare 
integrativă a aptitudinii lor de armo-
nizare în mediul social. În acest sens, 
în planul de studii al ASEM, la toate 
specialităţile, a fost introdus un curs 
obligatoriu de Comunicare, ce ar sa-
tisface necesităţile studenţilor cu pri-
vire la optimizarea comunicării.”

Participanţii la conferinţă au re-
levat următoarele:        

- Europenizarea sistemului de 
învăţământ din RM presupune for-
marea unor competenţe practice ce 
ar conduce la dezvoltarea unei per-
sonalităţi integre. Spre regret, piaţa 
educaţională din Republica Moldo-
va, atât cea preuniversitară, cât și 
cea universitară furnizează produse 
mult prea teoretizate, ţinându-se 
cont, în mare parte, doar de fond și 
mai puţin de formă, astfel, margina-

lizându-se dimensiunile comunică-
rii, in globo. 

- Într-o conjunctură în care  
aproape toate activităţile pe care le 
desfășurăm sunt dependente, într-
o măsură mai mare sau mai mică, 
de bani, școala rămâne o instituţie 
esenţială pentru formarea elevilor 
cu infl uenţe determinante asupra 
aspectelor civice și profesionale, 
de aceea, între învăţământul preu-
niversitar și cel universitar cu profi l 
economic se cuvine să fi e stabilite 
niște relaţii mult mai învederate, co-
roborate prin discipline de educaţie 
economică. 

- În Republica Moldovă, ce se 
vrea parte a Uniunii Europene, 
competenţa și competiţia studen-
ţilor, dar și a universitarilor, trebuie 
susţinută și dezvoltată, pe de o par-
te prin discipline de comunicare, pe 
de altă parte, prin educaţie conti-
nuă și e-comunicare. Or, implicarea 
instituţiilor de învăţământ preuni-
versitar în ceea ce privește forma-
rea tinerii generaţii din perspectiva 
comunicării și educaţiei economice 
este mai mult decât imperioasă și 
oportună.

- Actualul concurs de împrejurări 
reclamă crearea unui sistem educa-
ţional  ancorat în noul cadru socio-
economic, unde între economie și 
educaţie există relaţii de parteneriat, 
pe termen mediu și lung cu efecte 
atât asupra formării profesionale, cât 
și asupra întregii vieţi a individului, 
în cazul nostru al discipolului (elev, 
student).

În contextul celor menţionate 
supra,  în vederea „promovării și 
implementării unui proces educaţi-
onal care asigură formarea compe-
tenţelor necesare pentru afi rmare și 
creștere personală, socială și profe-
sională”, membrii Conferinţei cu ge-
nericul „Dimensiunile comunicării 

în contextul integrării europene 

a Republicii Moldova”  vin cu pro-
punerea și solicitarea către Ministe-
rul Educaţiei din RM: De a extinde 
dimensiunile comunicării prin in-
troducerea Știinţelor comunicării 

ca discipline obligatorii de studii 
în curriculum-ul preuniversitar și 
universitar din sistemul de învăţă-
mânt al RM; De a introduce în cur-
riculum-ul preuniversitar un curs 
obligatoriu, și nu la libera alegere, 
de „Educaţie economică (socială și 

fi nanciară)”. 
Astfel, am favoriza reușita in-

dividuală și integrarea în socioe-
conomicul naţional și european, 
asigurând dezvoltarea competen-
ţelor fiecărui discipol, am valorifica 
potenţialul intelectual și aptitudi-
nal, oferindu-le tinerilor șanse de 
realizare și afirmare.

Organizatorii conferinţei, 

Catedra Comunicare 

Economică şi Didactică
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Rectorul ASEM, Grigore Beloste-
cinic a declarat că acest titlu îi este 
acordat academicianului ucrainean, 
care este și o personalitate deosebi-
tă a vieții social-politice a Ucrainei, 
în semn de respect și gratitudine 
pentru activitatea sa științifi că și 
didactică, dar și ca apreciere a efor-
turilor de angajare a țării vecine în 
parcursului european.  

Anatolii Mazaraki a primit ti-
tlul de Doctor Honoris Causa, dar 
și o medalie din partea ASEM, în 
prezența Ambasadorului Extraor-
dinar și Plenipotențiar al Ucrainei 
în RM, Excelența sa, Domnul Ser-
ghei Pirojcov, precum și a altor 
personalități din mediul științifi c și 
academic din Ucraina și Republica 
Moldova.

”Propunerea de acordare a titlu-
lui onorifi c de Doctor Honoris Causa 
al Academiei de Studii Economice 
din Moldova Domnului Rector Ana-
tolii Mazaraki  a fost înaintată Sena-

tului de către Consiliul Facultăţii Bu-
siness și Administrarea Afacerilor și 
reprezintă o recunoaștere explicită 
a valorii profesionale și academice, 
a meritelor deosebite în stabilirea 
unor relaţii de colaborare dintre 
ASEM și Universitatea Naţională de 
Economie și Comerţ din Kiev.” -  a 
menționat în mesajul de Laudațio,  
adresat publicului Angela Solcan, 
decanul BAA, specifi când că insti-
tuţiile de învăţământ superior au un 
rol important în dezvoltarea unor 
relaţii de colaborare între state, prin 
realizarea unor proiecte comune de 
cercetare, stabilirea relaţiilor de par-
teneriat, consolidarea conexiunilor 
profesional-știinţifi ce dintre mem-
brii comunităţii academice și un 
schimb de bune practici. În context,  
relaţiile de colaborare dintre ASEM 
și Universitatea Naţională de Eco-
nomie și Comerţ au o istorie aparte, 
atât graţie faptului că avem profe-
sori, absolvenţi ai Universităţii date, 

dar și prin participare în comun la 
realizarea unor proiecte europene: 
TEMPUS MODEP, precum și orga-
nizarea unor evenimente știinţifi ce 
comune ca Simpozionul internaţio-
nal „Dezvoltarea economico-socială 
a Ucrainei și Republicii Moldova în 
condiţiile globalizării”.  

Anatolie Mazaraki s-a declarat 
„onorat și emoționat” să se afl e la 
Chișinău în momentul în care țara 
sa trece prin clipe de grea încercare. 
Anatolie Mazaraki a prezentat un 
discurs public cu tema „Dezvoltarea 
economică a Ucrainei în condițiile 
unui ciclu politico-economic  asime-
tric” .

”Schimbarea bruscă, în februa-
rie 2014, a puterii în Ucraina, a 
infl uențat  dur simetria ciclului po-
litico-economic.

Conducerea precedentă, cu 
aproape un an înaintea scrutinului 
prezidențial planifi cat, în scopul 
obținerii rezultatelor favorabile sie,  

a încurajat realizarea unor politici 
economice loiale, bazate pe diver-
sifi carea plăților sociale și susținerea 
populației, asigurarea excesivă a 
stabilității prețurilor  și cursului va-
lutar. Noua putere a fost, practic, ne-
voită să impună reforme economice 
nepopulare,  o politică economică 
rigidă, care limitează posibilitățile 
sociale  ale cetățenilor, precum și 
schimbări instituționale categoric 
necesare.

Aceste măsuri sunt dureroase 
pentru moment, dar sunt garantul 
creșterii economice  și a  dezvoltării 
durabile în timp și în interesul între-
gii societăți. 

Va ajunge noii puteri de la Kiev 
voință politică necesară pentru im-
plementarea efi cientă a reformelor 
socio-economice și instituționale 
în condițiile presiunii din exterior, 
dar și din interior? Este o situație de 
a cărei soluționare depinde enorm 
viitorul Ucrainei”, a menționat din 

APRECIERE ȘI ONORURI

Rectorul Universităţii de Economie și Comerţ din Kiev - 
Doctor Honoris Causa al ASEM

Rectorul Universității de Economie și Comerț din Kiev, Anato-

lii Mazaraki, a primit vineri, pe 16 mai, la Chișinău, titlul onorifi c 

Doctor Honoris Causa din partea Academiei de Studii Economice 

din Republica Moldova (ASEM) în cadrul unei ședințe festive a Se-

natului ASEM.

start Anatolii Mazarachi.    
Specifi căm faptul că Anatolii 

Mazaraki devine, în 1991 Rector al 
Universităţii comercial-economice 
din Kiev, al cărei absolvent a fost în 
1972. Din 2004, după modifi carea 
denumirii instituţiei, este Rector al 
Universității de Economie și Comerț   
din Kiev,  una dintre cele mai presti-
gioase instituţii de învăţământ su-
perior din Ucraina. 

S-a implicat plenar în reforma-
rea instituţiilor de învăţământ supe-
rior din Ucraina și implementarea, în 
contextul Procesului de la Bologna, 
a  sistemului de management al 
calităţii în educaţie. Pentru a asigu-
ra formarea treptată și calitativă a 
viitorilor specialiști, în cadrul uni-
versităţii a fost creat Polisul tehno-
economic care include 4 institute, 9 
colegii  și 3 școli comerciale. 

Domnul rector Anatolii Mazaraki  
au fost recunoscute de comunitatea 
academică naţională și internaţio-
nală prin acordarea a numeroase 
titluri onorifi ce, printre care cel de 
PROFESOR ONORIFIC al mai multor 
instituţii de învăţământ superior: 
Universităţii Naţionale de Economie 
și Comerţ din Kiev, Universităţii din 
Soka Gakkai (Japonia);  Universita-
tea  de stat comercial-economică 
(Federația Rusă); Institutul de eco-
nomie din  Budapesta (Ungaria);  
precum și al titlului de Doctor  Ho-
noris  Causa al Universităţii Econo-
mice din Cracovia  (Polonia); al Uni-
versităţii de Stat de Economie din 
Belorus și al  Universităţii coopera-
tist comerciale din Belarus etc.  

L.L.

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

Grigore Belostecinic, ca o adevărată 

gazdă a evenimentului, a prezentat ofer-
ta educațională părinților și potențialilor 
pretendenți la studii, relatând detalii despre 
facultățile ASEM, infrastructură, schimbă-
rile în procedura de admitere din acest an, 
oportunitățile oferite sau, altfel spus, ceea 
pentru ce merită să îți faci studiile la ASEM, 
menționând că cei care învață la ASEM au o 
viață studențească în adevăratul sens al cuvân-
tului, ”la noi miroase a bani” a specifi cat rectorul.

Iurii, care a venit împreună cu mama sa 
din partea stângă a Nistrului pentru a afl a mai 
multe detalii referitor la facultatea unde vrea 
să își facă studiile spune: ”Oscilam între Ode-

sa și Chișinău, dar în vederea activităților 

politice care au avut loc, am ales Chișinăul, 

nu departe de locul nostru de trai. Suntem 

interesați de Businesul Hotelier și de Turism. 

Deci, m-am uitat și ce universitate să aleg, 

conform raiting-urilor ASEM-ul este în top 3.”

”Am decis cu mult timp în urmă că mer-

gem la ASEM, însă am dorit să vedem mai 

multe detalii despre admitere, mai multă 

informație, întrebări  la care am primit răs-
punsul de aici. Ne place evenimentul, orga-
nizarea, acum mergem într-o excursie, să ve-
dem auditoriile…” ne-au spus în grabă două 
liceene din Florești.

Persoanele venite la acest eveniment au pri-

mit răspuns la întrebările pregătite din timp cu 
referire la perioada de admitere, facilitățile pen-
tru anumite categorii de pretendenți la studii, 
media de concurs, plata contractuală, limba  de 
studiu etc. O doamnă care s-a interesat, ca orice 
părinte, despre taxa de studii, ne spune: ”copilul 
meu a ales facultatea, noi am venit să vedem 
ce ne oferă universitatea, acum mergem să fa-
cem cunoștință cu condițiile de studii în ASEM, 
să vedem dacă se merită”.

Cei mai curioși au avut posibilitatea de 
a discuta cu decanii facultăților. Decanul 
facultății Relații Economice Internaționale, Du-

mitru Moldovan a fost întrebat de ce ar trebui 
ca cei interesați să aplice la facultatea pe care 
o conduce. Răspunsul a fost scurt: ”pentru că 
e cea mai bună facultate! Are cele mai multe 
tradiții și a fost prima facultate care a im-
plementat sistemul de credite și cele mai noi 
inovații”.

Acest eveniment, până la urmă, a arătat noi 
oportunități, a oferit informații corecte și din 
primă sursă, a deschis nu doar ușile ASEM, ci 
și ușile spre un viitor prosper pentru potențialii 
studenți.

Cristina RUSSU

ASEM a deschis ușile PENTRU TOȚI
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Concursul Studenţesc Internaţional 
„Profesia contabilă – o carieră de succes”

Catedrele „Contabilitate și Analiză Economică” și „Contabilitate 

și Audit” din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei în 

colaborare cu „Departamentul de Contabilitate, Finanţe și Infor-

matică Economică”, Facultatea de Știinţe Economice și Adminis-

traţie Publică, de la Universitatea  „Ștefan cel Mare”, din Suceava, 

România și CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor 

Autorizați din România), au organizat  în luna mai, cea dea VI-a 

ediție a Concursului Studenţesc Internaţional „Profesia contabilă 

– o carieră de succes” fi ind și prima ediție organizată la Suceava în 

parteneriat cu studenții din Republica Moldova, precum și primul 

concurs studențesc internațional organizat în cadrul catedrei de 

Contabilitate a ASEM. 

La baza inițierii concursului și 
a colaborării dintre Republica Mol-
dova și România au stat: prof. univ. 
dr. hab. Țurcanu Viorel, ASEM; prof. 
univ. Elena Hlaciuc, Director Depar-
tamentul de Contabilitate, Finanţe 
și Informatică Economică, Facultatea 
de Știinţe Economice și Administra-
ţie Publică, Universitatea „Ștefan cel 
Mare”, Suceava; Svetlana Mihaila, dr. 
ec., lect. sup. catedra „Contabilitate 
și Analiză Economică”  și Stela Cara-
man, lector superior catedra  „Conta-
bilitate și Audit”.

„Afl at la cea de-a VI-a ediție în 
România și la prima ediție în Repu-
blica Moldova, sperăm ca acest con-
curs să devină o tradiție frumoasă 
de colaborare productivă în proce-
sul educațional și de învățământ a 
studenților. Am fost întâmpinați la Su-
ceava la cel mai înalt nivel,pe această 
cale țin să mulțumesc colegilor de la  
Departamentul de Contabilitate, Fi-
nanţe și Informatică Economică din 
cadrul Universităţii „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, în special  profesorilor  
Elena Hlaciuc și Ionel Bostan, care 

au avut încredere în noi și ne-a oferit 
această șansă de a ne remarca. Cred 
că este extrem de importantă parti-
ciparea studenților noștri la diferite 
concursuri de acest gen, deoarece îi 
poate ajuta să facă cunoștință și să 
se încadreze cu ușurință în mediul 
de afaceri și pe piața muncii. Vreau 
să aduc mulțumiri partenerilor de la 
Corpul Experților Contabili și Con-
tabililor Autorizați din România, în 
deosebi dlui Dionisie Marcan, Pre-
ședinte CECCAR fi liala Suceava, și 
dnei Luminiţa Chihai, Vicepreședin-
te CECCAR fi liala Suceava, Came-
rei de Comerț și Industrie Suceava, 
Asociației Facultăților de Economie 
din România, Lust Expert SRL, Ma-
nagement Account SRL, Asociația 
Edu-Max, Ted Expert SRL, AnFePur 
SRL,  datorită căror acest concurs cu 
certitudine s-a realizat într-o manie-
ră foarte festivă și studenții au avut 
parte de burse valoroase”, a declarat 
Svetlana Mihaila. 

Concursul s-a desfășurat în două 
etape - etapa preliminară cea fi nală. 
Etapa preliminară a avut loc pe data 

de 8 mai 2014 la ASEM, cu generi-
cul „Situaţia actuală a contabilităţii 
în Republica Moldova și România 
în contextul noilor reglementări”, în 
cadrul căreia au participat 13 echipe 
de studenți cu13 lucrări. Participanții 
sunt studenți reprezentanți ai 
facultății Contabilitate și facultății 
Finanțe a ASEM. 

După prezentarea comunicărilor, 
comisia de evaluare a selectat șase 
echipe pentru etapa fi nală, care s-a 
desfășurat în perioada 19-20 mai la 
Universitatea „Ștefan cel Mare”din 
Suceava, acestea fi ind: ”Aspectele 
contabilităţii mijloacelor fi xe con-
fors SNC și IAS”, a prezentat Luminiţa 
Grîu-Pîslaraș, grupa FCF 131m, anul 
I, cond. șt. Liliana Lazari, dr., conf. 

univ.; ”Ajutor material: aspecte soci-
ale, fi scale și contabile”, comunicarea  
Iuliei Rachier și M. Antonciuc, grupa 
Con-122, anul II, cond. șt. Rodica 
Cușmăunsă, dr., conf.univ.; ”Particu-
larităţile contabilităţii și fi scalităţii 
în lombarduri” - Nicolai Jieri, Tudor 
Erhan, grupa Con-132, anul I, cond. 
șt. Rodica Cușmăunsă, dr., conf.univ.; 
”Utilizarea metodei BSC în stabilirea 
obiectivelor strategice ale entităţii”,  
prezentarea Nataliei Ștefîrţa, gru-
pa Con-113, anul III, cond. șt. Stela 
Caraman, lect.sup.; ”Contabilitatea 
decontărilor cu personalul privind 
retribuirea muncii în instituţiile pu-
blice: aspecte teoretice și practice” - 
Tatiana Nicic, grupa Con-128, anul II, 
cond. șt.: Nani Mihail, dr., conf.univ. și 
”Politici și practici privind implemen-
tarea IFRS și SNC în Republica Moldo-
va”, a prezentat Cernit Cristina, grupa 
FB 123, anul II, cond. șt.: Erhan Lica, 
dr., lect. sup. univ.

În cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, România, etapa 
preliminară a avut loc pe16 mai 2014 
și a avut ca temă: ”Răspunderea juri-
dică în profesia contabilă versus eva-
ziunea fi scală”. În urma acestei etape,  
au fost selectați cei mai buni studenți 

cu cele mai bune lucrări prezentate 
în etapa fi nală și care au concurat 
pentru marele premii. 

Tot aici, etapa fi nală a concur-
sului a avut loc în perioada 19-20 
mai,în cadrul căreia au fost prezenta-
te 10 comunicări. La fi nal, fi ecare din 
cele 10 echipe concurente au primit 
premii de participare - cecuri în va-
loare de 500 RON, ca mai apoi să fi e 
nominalizați câștigătorii etapei fi nale 
și, prin urmare, câștigătorii celei de-a 
șasea ediții a concursului studențesc 
internațional ”Profesia contabilă – o 
carieră de succes”.

Câștigătorii etapei fi nale au fost 
nominalizați următorii studenți:  pre-
miul I - echipa formată din Alexandra 
Iațcu, Violeta Serediuc, Claudia Iftime, 

Andreea Hrițac, studente în anul III la 
facultatea Contabilitate și informati-
că de gestiune, USV, din Suceava, cu 
tema: „Economia mondială zgudui-
tă de scandalurile fi nanciare” - 3000 
RON; premiul II - Cristina Cernit, stu-
dentă în anul II la facultatea Finanțe, 
ASEM - „Politici și practici privind im-
plementarea IFRS și SNC în Republica 
Moldova” - 2000 RON;  premiul III – 
echipa formată din Marieta Ciucănel, 
Liliana Coca, Oana Cotleț și Emilia Du-
dici, studente în anul III la facultatea 
Contabilitate și informatică de gesti-
une, USV, din Suceava - „Certifi catele 
verzi”- 1500 RON. De asemenea, în 
cadrul concursului au mai fost acor-
date și trei premii speciale:  premiul 
CECCAR pentru viitorii profesioniști 
- Laurențiu Anisie, USV - 1000 RON; 
premiul CCI pentru originalitate și 
curaj - Natalia Ștefîrța, grupa Con-
113, anul III la  ASEM - 1000 RON; pre-
miul special al juriului – Luminița 
Grîu-Pîslaraș, grupa FCF 131m, anul I, 
ASEM - 1000 RON.

OPINII:
Stela Caraman, lector superior 

la catedra „Contabilitate și audit” a 
relatat: „Rezultatele cu care am venit 

acasă reprezintă o confi rmare a faptu-
lui că tot ce au făcut studenţii noștri la 
Suceava a fost bine și apreciat, iar noi 
avem un potenţial uman în cadrul fa-
cultăţii Contabilitate de care putem fi  
mândri. Această competiţie este genul 
de concurs în care cei care apreciază 
sunt imparţiali și cel mai important, 
aici câștigă cei care merită”.

”Am avut parte de o experiență 
unică, din care am învățat foarte 
multe lucruri noi și utile în formarea 
mea ca om, ca personalitate și ca vi-
itor specialist. Paralel am descoperit 
o nouă la latură a profesiei de con-
tabil, și anume faptul că a fi un bun 
contabil nu înseamnă neapărat a-ți 
petrece tot timpul înglobat în cifre, 
ci a poseda o gândire analitică, a 
acționa etic și a fi mereu bine infor-
mat vizavi de realitatea din jur.Tim-
pul petrecut la Suceava a reprezen-
tat o reală oportunitate pentru mine 
de a cunoaște oameni excepționali, 
profesioniști în domeniu, de la care 
ai mereu ceva de învățat, o șansă de 
a lega noi prietenii și de a-mi depăși 
limitele. Am legat amintiri pe care, 
cu siguranță, le voi păstra în suflet și 
la care voi reveni mereu cu drag”, a 
mărturisit Cristina Cernit.

Conducătorul științifi c al lucrării 
premiate cu locul II,  lector superi-
or universitar, doctor în economie 
Lica Erhan a menționat: ,,Țin să re-
marc, că Cristina Cernit este studenta 
facultății ,,Finanțe”, care a avut curajul 

și potențial intelectual de a partici-
pa și a ocupa un loc onorabil într-un 
concurs de contabilitate. Reușita sa 
demonstrează încă odată că contabi-
litatea nu are hotare și limite pentru 
cei cu adevărat pasionați de arta cifre-
lor, și că studenții ASEM de la diferite 
specialități au șansa de a fi  premiați în 
cadrul concursului pe viitor. Pe această 
cale aduc sincerele felicitări conducerii 
facultății ,,Finanțe” pentru o astfel de 
studentă demnă cu care am realizat 
această colaborare fructuoasă. Îmi ex-
prim speranța că colaborarea cu cole-
gii noștri din Suceava va fi  extinsă pen-
tru viitor, devenind o frumoasă tradiție 
pentru facultatea de ,,Contabilitate”.

„Participarea la concursul studen-
țesc a fost o adevărata provoca-
re, întrucât a fost un prim concurs 
internațional la care am participat. 
Am rămas plăcut surprinsă de căldura 
cu care am fost primiți și, de aseme-
nea, de frumusețea orașului Suceava. 
A fost o nouă experiență, pentru că am 
afl at lucruri noi, am legat noi prietenii 
și am avut parte de surprize”, a reite-
rat  Natalia Ștefîrța.

Cor: ”CE”

Etapa preliminară a concursului la ASEM, pe 8 mai 2014

Cristina Cernit, studentă la Finanțe, ASEM, câștigătoarea premiului II în fi nală

Etapa fi nală la Suceava în perioada 19- 20 mai 2014
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Problema, în cazul UE, nu este lipsa informării,  Problema, în cazul UE, nu este lipsa informării,  
ci prea multă informație eronatăci prea multă informație eronată

- Care este viitorul RM, spre 

Uniunea Europeană sau Uniu-

nea Euroasiatică? 

- Viitorul oricărei ţări depinde 
de tendința spre o societate mai 
prosperă. Experienţa demonstrea-
ză că viitorul poate fi  asigurat prin 
politicile UE, prin susţinere nu 
doar politică sau  fi nanciară, dar 
și la nivelul programelor sociale, 
culturale.

- Care este rolul vostru, al ti-

nerilor la această etapă?

- Rolul tinerilor este să se in-
formeze corect. Primordial este 
să fie informaţi, pregătiţi din me-
diul în care activează, pentru că 
fiecare domeniu are o legătură 
strânsă cu UE. A doua obligaţie 
morală este perceperea acestor 
valori de care se vorbește,  pen-
tru că tinerii sunt mai flexibili ca 
abilitate de absorbţie,  de a înţe-
lege și a se autoeduca, să creeze 
un val de multiculturalism,întru 
sporirea nivelului de toleranţă și 
multor altor valori încurajate de 
UE.

- Ce părere au părinții, cole-

gii tăi (la general) despre vecto-

rul extern al RM? 

- Societatea se divizează în trei 
tabere: cei care vor în UE, cei care 
vor legătură cu ţările din Uniunea 
Euroasiatică și cei care cred că 
Moldova trebuie să opteze pen-
tru neutralitate, ceea ce este, cred,  
imposibil. Mai aproape îmi sunt 
cei care sunt pro Europa. Cei care 
au încercat să coopereze cu UE, 
începând cu aspectele comerciale 
sau “doing business” și fi nisând cu 
programe culturale, sociale, înţe-
leg mai bine acest lucru. Pe când, 
celălalt vector nu asigură nici mă-
car pe jumătate din aceste opţi-
uni. Unica ce ne oferă, este o mică 
securitate energetică, care nu este 
prestabilită corect și legal. 

- Politicienii noștri s-au 

împărțit în două tabere, cei de 

stânga spun că Moldova trebu-

ie să meargă spre Est iar cei de 

dreapta, spre Vest. Ce înțelegi 

din spusele lor? 

- Cei de stânga nu sunt coerenţi, 
își fac doar jocul, afi rmaţiile lor nu 
refl ectă platforma ideologică a par-

tidului, nu exprimă voinţa alegăto-
rului, ci mai mult se axează pe un 
suport din afară, această strategie 
este valabilă și pentru unele parti-
de de dreapta, cu toate că ultimele 
pun în practică proiecte palpabile, 
proiecte de reconstrucţie a drumu-
rilor, renovare a apeductelor, de 
asistenţă pentru școli, de tineret. 
Cele din urmă arată dorința de co-
operare cu UE, arată consecvenţa 
politicilor. În schimb, cei de stânga 
manipulează cu opinia publică. În 
mai multe ţări membre UE la pute-
re sunt partidele de stânga. Dar a 
fi  de stânga nu înseamnă neapărat 
promovarea ieșirii din UE.

- Dacă ar trebui sa-i îndrumi 

pe moldovenii care au ajuns să 

nu mai vrea nici în Uniunea 

Europeană, nici în cea Vama-

lă, ce le-ai spune? 

- Mai întâi de toate i-aș întreba 
ce vor ei….cu siguranţă vor zice 
că vor o ţară democrată și liberă 
în decizii, că vor salarii mai bune, 
drumuri mai bune, spital mai re-
novat și le voi prezenta cum pot ei 
obţine aceste lucruri. Toate aceste 
mici practici, care sporesc calitatea 
vieţii, pot fi  găsite în cooperarea 
cu UE. Lucrurile sunt simple, când 
nu vor niciuna, nici alta, să opteze 
pentru o viaţă mai bună și să gă-
sească aceste oportunităţi în vede-
rea acestui lucru, pe lângă această 
gălăgie politică, sunt multe chestii 
tehnice și concrete. 

- Ar fi  o problemă lipsa 

informației obiective? 

- La momentul dat, au apărut 
multe iniţiative de promovare a 
valorilor europene de la diferite 
ONG-uri, de la partide politice, de 
la instituţiile statului. Au început 
să informeze lumea despre UE. 
Nu cred că există cineva care nu 
știe de Google. Lipsa de informa-
ţie nu este o problemă. Proble-
ma este în prezenţa unui val de 
dezinformare, sunt iniţiative ce 
transmit informaţii eronate, vagi, 
cu un limbaj populist și simplu 
care este foarte ușor de asimilat, 
dar nu neapărat cel mai corect. 
Din toate activităţile realizate 

în promovarea UE, s-au realizat 
multe lucruri, mai puţin unul: de 
a aduna un grup de oameni care 
să explice moldovenilor, pe înţe-
lesul lor, ce înseamnă integrarea. 
Vorbesc anume de campania do-
or-to-door, de la  persoană la per-
soană, de a merge din sat în sat, 
a bate de la ușă la ușă și a explica 
oamenilor: ”ce este UE?”.

- Ce ar trebui să se întâmple 

la ASEM în cazul dat, ca profe-

sorii și studenții să perceapă 

corect aderarea la UE și să valo-

rifi ce roadele acesteia? 

- Mai multă comunicare cu UE. 
Ceea ce a fost realizat, în primul 
rând, întâlnirile cu reprezentanţii 
ai misiunilor diplomatice, este un 
lucru foarte bun. Binevenită ar 
fi  motivarea tinerilor să aplice la 
programele europene. Nu să ple-
ce prin Work and Travel în SUA, 
nu că aș avea ceva cu ei, dar ca o 
alternativă ar fi  ca tinerii să plece 
și să acumuleze cunoștinţe. De 
asemenea, să sporească percepţia 
tinerilor despre UE, în contextul 
dezvoltării profesionale, pentru că 
sunt multe granturi pentru tinerii 
antreprenori, programe de califi -
care și recalifi care, opţiuni de a te 
angaja la organizaţii internaţiona-
le. În acești termeni, mi-aș dori o 
mai multă cooperare, chiar și cu 
sectorul de business. 

Consemnare:  

Corina MOROZAN

Dacă tot tinerii au făcut schimb de opinii cu ambasadorii sta-

telor străine, unii dintre ei s-au arătat foarte receptivi la procesul 

de integrare a Moldovei în UE, anume în contextul presiunilor ce 

au loc în Ucraina și semnarea Acordului de Asociere. Un astfel de 

student, interesat de cooperarea cu UE este  Adrian Băluţel, stu-

dent în anul I la facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, 

ASEM, vicepreședintele Consiliului Naţional al Tineretului din 

Moldova și secretar al Platformei naţionale a forumului societăţii 

civile din Parteneriatul Estic.

Expoziţie foto online dedicată Zilei Europei

În cadrul Facultăţii Business și Ad-
ministrarea Afacerilor a fost organizată 
o Expoziţie virtuală de fotografi e a stu-
denţilor și profesorilor facultăţii consa-
crată Zilei Europei ”EUROPA MEA”. Cei in-
teresaţi de expoziţie și care sunt autorii 
unor fotografi i cu oameni, evenimente 
sau locuri care descriu viziunea persona-

lă despre Europa au transmis fotografi i-
le pe e-mailul decanatului BAA până în 
data de 7 mai 2014. 

Fiecare fotografi e a fost însoțită de: 
un titlu, denumirea localității în care a 
fost surprinsă fotografi a, numele auto-
rului. Fotografi ile au fost publicate pe 
pagina Facebook a facultății.

În total expoziția virtuală a adunat 
159 de fotografi i, iar luni, 12 mai, în 
urma numărării like-urilor date de uti-
lizatori a fost desemnată câștigătoare 
poza ”Dorințele împlinite sunt ca feri-
cirile trăite”. Lia Zugrav, autoarea pozei 
câștigătoare, a primit o ramă foto oferită 
de compania Student Travel.

Organizatorii mulțumesc tuturor 
pentru susținere și pentru participare la 
concurs, și anunță pentru anul viitor a 
doua ediție.

Fotografi ați și participați!

Cristina RUSSU
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COLABORARE

 PROIECT

Ce vor angajatorii?
ÎN FINAL, TOT ABSOLVENȚI BUNI, 
COMPETENȚI, POLIGLOȚI ȘI INSISTENȚI

În perioada martie – apri-
lie  la ASEM au fost organizate 
7 mese rotunde cu agenți eco-
nomici din diverse domenii 
ale economiei naționale, dar și 
reprezentanți ai structurilor de 
stat. Aceștia au fost invitați la 
întâlniri cu administraţia ASEM  
cu scopul de a  a dezvolta stra-
tegii comune pentru creșterea 
gradului de angajabilitate al ab-
solvenţilor cu studii superioare, 
dar și depistarea problemelor 
cu care se confruntă absolvenții 
ASEM la momentul angajării.  

Potrivit prim-prorectorului pen-
tru activitate didactică din cadrul 
ASEM, Ala Cotelnic, aproape toți 
angajatorii care au venit la întâlni-
rile,  despre care am scris și în ziarul 
”Curierul Economic”, au afi rmat că 
lipsa experienței de muncă nu este 
un impediment în vederea angajării 
absolvenților, chiar dacă fi ecare post 
presupune anumite competențe.

Deseori, pentru angajator nu 
contează specialitatea absolvită de 
pretendenți, iar angajații noi au ter-
men de încercare (de 2-3 luni).

Selectarea se face în câteva etape: 
se analizează CV-ul (posibil și scrisoa-
re de motivație), se organizează inter-
viuri colective și/sau individuale.

Reprezentanții companiilor 
au mai spus că nu este o condiție  

obligatorie deținerea diplomei de 
master în ocuparea unor posturi de 
muncă. Pentru unii este o prioritate 
la angajare, dar important e OMUL. 
Aceștia s-au referit și la faptul că exis-
tă diferențe în nivelul de pregătire, 
maturitate, responsabilitate.

Punctele forte ale angajaților – 
absolvenți ai ASEM, identifi cate de 
angajatori sunt: cunoașterea bună a 

Pe 26 mai a avut loc lansarea Proiec-
tului ,,Students today, business women 
tomorrow”, a cărui coordonatoare sunt 
Nicoleta Gonţa și Daniela Moisei, ambele 
studente la facultatea „Finanţe”, anul II.

Proiectul reprezintă o iniţiativă adre-
sată unui număr de 20 de studente, care 
își propun iniţierea propriei afaceri și 
dezvoltarea mediului antreprenorial din 
Republica Moldova.  Participantele au be-
nefi ciat de training-uri, seminare, sesiuni 
de instruire, atât în domeniul profesional, 
cât și pentru dezvoltarea abilităţilor per-
sonale.  Proiectul se desfășoară în cadrul 
programului ,,First Step to Success”, cu 
suportul Fondului Femeilor din Ucraina. 
Acest  program este  la prima ediţie în 
Republica Moldova, fi ind implementat în 
Ucraina încă din anul 2006.

Coordonatoarele proiectului au fost 

printre câștigătoarele programului, bene-
fi ciind de cea mai mare fi nanţare 1000 $.

La iniţierea proiectului s-au manifes-
tat  vice-directorul ODIMM,Viorica Cer-
bușcă și reprezentanta ASEM, privind pro-
iectul  pentru studenţi ”TEMPUS”, Ludmila 
Stihi, coordonatoarea proiectului „First 
step to succes” în RM, Olga Postovanu și 
reprezentanta Ministerului Finanţelor, Ali-
ona Moisei. Printre partenerii proiectului 
se numără: Consiliul Facultăţii Finanţe, 
ODIMM, Fondul Femeilor din Ucraina.

Tinerele studente speră în continui-
tatea  acestei idei de a deveni o tradiţie.  
La fi nal, organizatorii evenimentului au 
mulțumit partenerilor, părinţilor, profe-
sorilor, care au apreciat potenţialul parti-
cipantelor și le - au permis să-și valorifi ce 
creativitatea și spiritul altruist.

Cor.: CE

limbilor străine; cunoașterea dome-
niilor adiacente specialității; faptul că 
sunt ambițioși și în genere, compara-
tiv  sunt mai buni decât absolvenții 
altor universități. 

Pe de altă parte, printre puncte-
le vulnerabile enumerate în cadrul 
dezbaterilor a fost  neîncredere în 
sine, lipsa insistenței, faptul că nu 

au o viziune globală asupra lucru-
rilor, lipsa de interes, indiferență 
pentru cunoașterea proceselor din 
întreprindere, lipsa de inițiativă, lip-
sa de responsabilitate, faptul că sunt 
inhibați, le lipsește gândirea  logică, 
au ambiții prea mari, neargumenta-
te și carențe  la capitolele morală și 
patriotism.

Angajaților de mâine, dar și 

facultății i se recomandă să pună 
accente mai serioase pe suplinirea 
cunoștințelor practice a studenților 
în domeniu, cunoașterea Excel,  a 
soft-urilor în domeniul de specialitate 
(turism, contabilitate, fi nanțe, market-
ing, etc.), dar și exersarea de abilități 
la  prezentare la interviuri, ce întrebări 
să pună și cum să răspundă angaja-
torului, dezvoltarea abilităților de co-
municare, cunoașterea documentelor 
primare și a parcursului acestora. 

Cel care vrea să avanseze în ca-
rieră trebuie să înțeleagă faptul că 
pentru a fi  promovat, e nevoie să 
arăți că ai depășit postul la care te 
afl i. De asemenea este foarte impor-
tantă cunoașterea  cadrului legislativ, 
a normelor metodologice cu care se 
lucrează zi de zi.

La sugestia angajatorilor, s-ar 
putea ca în curricula universitară să 
fi e incluse discipline noi, ca Manage-
mentul proiectelor, Directive euro-
pene, Un curs de analiză a întreprin-
derii (nu numai după bilanțul con-
tabil), Aplicații practice în clasele de 
calculatoare (de ex. în turism, pentru 
a putea face bronări online. În acest 
sens  există sisteme de administrare, 
care pot fi  instalate gratis), Dezvolta-
re profesională, Soluționarea litigiilor  
și medierea, dar și un curs de Mana-
gementul timpului.

 Cor.: CE

Participanții la 
”Ce? Unde? Când?” 
d e m o n s t r e a z ă 
capacități intelec-
tuale deosebite și, 
dincolo de faptul că 
promovează dezvol-
tarea intelectuală 
a tinerei generații, 
sunt cei care partici-
pa activ la formarea 
unei noi societăți, 
moderne, care va sta 
la baza unei noi epo-
ci. Susținem plenar aceste eforturi 
și, în același timp, ne bucurăm să-i 
avem alături pe acești tineri deose-
bit de talentați, în dorința comună 
de a educa cetățenii în spiritul con-
formării fi scale benevole, a declarat 
Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul 
Cupei Șefului Serviciului Fiscal de 

Stat ”Ce? Unde? Când?”, 
acțiune consumată la 
Biblioteca Municipală 
”B.P.Hașdeu”.

Eveniment orga-
nizat de către Clubul 
Moldovenesc de Jocuri 
Intelectuale, în colabo-
rare cu Serviciul Fiscal 
de Stat și cu susținerea 
Bibliotecii Municipale 
”B.P.Hașdeu”, la Cupa 
Șefului Serviciului Fis-
cal de Stat ”Ce? Unde? 

Când?” s-au înscris în competiție 12 
echipe. În cadrul unui maraton inte-
lectual, echipele formate din șase ju-
cători au concurat într-o competiție 
paralelă de întrebări – răspunsuri, cu 
36 de întrebări ce au vizat o varieta-
te largă de subiecte, majoritatea ce 
țin de fi nanțe publice și fi scalitate.

În cadrul unei competiții strânse, 
participanții, majoritatea studenți și 
absolvenți ai ASEM, au fost solicitați 
să răspundă la diverse întrebări ce 
țin de practica istorică de dezvoltare 
a fi scului, pe diferite țări și perioade. 

Toate echipele au demonstrat vas-
te cunoștințe și abilități de a gândi 
logic, cei clasați pe locurile premi-
ante doi și trei au fost desemnați în 
urma unor runde suplimentare de 
întrebări-răspunsuri. În aplauzele 

celor prezenți, învingătorii au fost 
premiați, șeful Fiscului înmânându-
le diplome, seturi de carte, și, desi-
gur, Cupa Șefului SFS la Jocuri Inte-
lectuale ”Ce? Unde? Când?”.

 Nicu CARAGIA

COMPETIȚIE

Cupa Șefului Serviciului Fiscal de Stat „Ce? Unde? Când?” a reunit 12 echipe
MAJORITATEA PARTICIPANȚILOR LA EVENIMENT AU FOST STUDENȚI, ABSOLVENȚI ȘI PROFESORI DE LA ASEM

Primul pas spre succes
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CONCURS 

La primul concursul culinar 
naţional pentru juniori și-au eta-
lat măiestria de preparare a bu-
catelor peste 60 de tineri, de la 11 
instituţii care pregătesc specia-
liști în domeniul alimentaţiei pu-
blice,  jurizați de profesioniști de 
înaltă clasă, în frunte cu Panayio-

tis Hadjisymeou,  șeful Departa-
mentului Turism și Artă Culinară 
de la Kescollege, Nicosia,  Cipru, 
precum și de maestri în domeniu 
din ţara noastră, membri ai  A.O. 
”Asociația Culinarilor Catering 
Moldova”, principalii organiza-
tori ai evenimentului. 

Aur (A), bronz (B), argint (Ag),  mențiuni (M) și multă experiență la 

“CONCURSUL CULINAR NAŢIONAL 
pentru JUNIORI - 2014”

Clasamentul celor 11 instituţii de învăţămînt din domeniul alimentaţi-
ei publice, conform rezultatului competiției de sâmbătă:
UNIVERSITĂŢI:
Academia de Studii Economice din Moldova (4 participanţi: 1B, 2A, 1Ag)
Universitatea Cooperatist Comerciala din Moldova (1 participant- 2 B)
COLEGII:
Colegiul National de Comert al ASEM (9 participanţi, 6 A, 6 Ag,4B, 1M)
Colegiu Cooperatist Comercial din Moldova (1 participant, 1 B)
ŞCOLI DE PROFIL
Școala Profesionala com. Alexandreni , r-ul Singerei (4 participanţi, 1Ag, 4B, 2M)
Școala Profesionala  Soroca (2 participanţi, 1Ag, 1B)
Școala Profesionala Ștefan – Vodă (2 participanţi, 1A, 1B, 1M)
Școala Profesionala Nr.2 , mun. Balti (11 participanţi, 3A, 3Ag, 10B, 1M)
Școala Profesionala, or. Nisporeni (2 participanţi 1A, 1Ag)
Școala de Meserii Nr.4 , com. Bubuieci (1participant, 1 Ag, 1B)
Liceul Profesional Nr.1 (19 participanţi, 5Ag, 5B, 9M)

Sâmbătă, pe 24 mai, la Chișinău  s-a desfășurat în premieră 

Concursul Culinar Național pentru Juniori, care a întrunit elevi 

și studenţi din 11  instituţii de învăţământ vocaţional din ţară, 

specializate în domeniu. 

Tinerii bucătari și-au etalat talentele de a pregăti și creativi-

tatea de a servi în cadrul Centrului de Instruire al ASEM în do-

meniul alimentației publice, inaugurat în dimineaţa apetisan-

tei competiţii.

GUSTUL BUCATELOR 

DEOPOTRIVĂ CU CEL 

AL COMPETIŢIEI

Tinerii bucătari, împărţiţi în 
grupe a câte 12 persoane, astfel 
încât fi ecare să aibă locul său de 
muncă în laboratorul tehnologic 
și-au pus în valoare cunoștinţele și 
măiestria în cadrul a trei probe: bu-
cate de acasă, preparate din carne 
și pește în termen și deserturi. 

Elena Ciobanu, Președintele 
Asociației Culinarilor din Mol-
dova, a menţionat din start  că 
principalele criterii care vor acu-
mula puncte în lista juriului, în 
timpul concursului de prepara-
re în termen  a bucatelor  sunt: 
ținuta bucătarului, organizarea 
acestuia, partea estetică a prepa-
ratelor și desigur, gustul acestora.

Atât ofi cialii prezenţi la eve-
niment, cât și profesorii de teh-
nologie, care au însoţit echipele 
de elevi la concurs, au mărturisit 
că acest eveniment este menit să 

dea o șansă de manifestare tine-
rilor culinari, dar e și  ocazie exce-
lentă de întâlnire a profesioniști-
lor în domeniu, de schimb de ex-
perienţă, comunicare și stabilire 
de relaţii. „Pe lângă gustul reţete-
lor, elaborăm gustul competiţiei”.

Și întrucât de la concursurile 
organizate la  ASEM nu pleaca ni-
meni cu mâna goală și inima tân-
gă, pe la orele 18, după o zi  isto-
vitoare, toată lumea a cules laurii. 
Practic fi ecare a plecat acasă cu  
menţiuni, medalii sau cupe.  

Cel mai bun bucătar junior 
(Cupa Mare), care a acumulat 
cele mai multe puncte, a deve-
nit  Ana Drăgutan, de la Colegiul 
National de Comerț, instituția 
clasându-se pe primul loc și ca 
fi ind ”Cea mai bună instituţie de 
învăţămînt de profi l culinar”.

… 2 MEDALII, 

DOUĂ VERIGHETE 

ȘI O POVESTE 

DE DRAGOSTE   
Una dintre concurente, Olga, 

a reușit, printre probe, să meargă 
repejor la OSC … să-și ofi cieze 
căsătoria. Gestul tinerilor și do-
vada de compromis, căci și mire-
le și-a însoţit iubita la concurs, a 
fost aplaudat de mulţime. 

Atmosfera fi ind distinsă, 
membrii juriului au povestit des-
pre câte li s-a întâmplat lor să 
trăiască în timpul competiţiilor 
naţionale și internaţionale: de 
la transportatul produselor (mai 
ieftine, de acasă) peste hotare în 
cutii de carton în locul boxelor 
frigorifi ce - până la multe alte si-
tuaţii demne de ecranizare. 

„Echipele de peste hotare 
exersează ani de zile în pregătiri 
pentru Campionate de prestigiu. 
Elaborează gusturi, combinaţii 
… doar cu asta se și ocupă. Noi, 
uneori, urcăm în autobuzul de 
rută, în ultima clipă, moarte de 
oboseală după nopţi nedormite 
la locul de muncă. Dar experien-
ţa acumulată nu ne-o poate lua 
nimeni. Incredibil, dar adevărat:  
la multe din aceste Competiţii 
am luat locuri de frunte, printre 
zeci de participanţi. Sunt emoţii 
de nedescris. Vă dorim și vouă 
să Vă desăvârșiţi profesional, să 
gătiţi cu dragoste, să Vă „crească” 
sufl etul  ca pâinea cea de casă, 
cu drag pentru ţară, oriunde nu 
aţi prezenta bucătăria moldo-
venească.” – a menţionat Elena 
Hâncu,  maestru culinar, mem-
bră a Asociației Culinarilor din 
Moldova.

Camelia LUPAŞCO

PESTE 300 
DE REŢETE, 
60 DE TINERI 
ŞI O CERERE 
ÎN CĂSĂTORIE 
LA PRIMUL 

Campionat Culinar Naţional 
pentru Juniori

Centru de milioane la ASEM
BELOSTECINIC: ”CONDIŢII DE LUX CA 

SĂ ÎNVĂŢAŢI BINE ȘI SĂ DUCEŢI FAIMA 
BUCĂTĂRIEI MOLDOVENEȘTI ÎN LUME!”

Centrul de Instruire în domeniul alimentaţiei publice al ASEM reprezintă o 
investiţie de peste 2 milioanei de lei a Academiei de Studii Economice din Moldova. 
Acesta cuprinde un cabinet metodic, un laborator, dotat cu cele mai performan-
te utilaje, echipamente  și ustensile tehnologice și un restaurant didactic pentru 
studenţii  Specialităţii Tehnologia și Managementul Alimentaţiei Publice, instituită 
acum doi ani în cadrul facultăţii Business și Administrarea Afacerilor, ASEM., pre-
cum și a elevilor din cadrul Colegiului Naţional de Comerţ, afi liat ASEM.

Centrul de Instruire în domeniul alimentaţiei publice al ASEM   are o capaci-
tate de asigurare a condiţiilor pentru desfășurarea orelor practice în condiţii de 
completă dotare cu utilaj tehnologic  și accesorii pentru 12 persoane concomitent.

Menţionăm, că la evenimentul de inaugurare a Centrului de instruire în do-
meniul alimentaţiei publice al ASEM, urmat de Concursul Culinar pentru Juniori 
au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi ai Ministerului Educaţiei, 
rectorii instituţiilor superioare de învăţământ, manageri de proiecte, precum şi 
directorii şcolilor profesionale din ţară.  Bucătari, ingineri-tehnologi ş.a. profesi-
onişti în domenii sunt pe locul II  în topul celor mai solicitaţi specialişti pe piaţa 
muncii, după constructori, conform ultimului barometru al ocupaţiilor. Organizarea 
concursurilor profesionale pe domenii este inclusă în Planul de acţiuni al Strate-
giei de dezvoltare a învăţământului vocaţional tehnic din R. Moldova pentru anii 
2014-2020. 
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În cadrul Colegiului Naţional 
de Comerţ al ASEM, în data de 16 
aprilie 2014 a avut loc pentru prima 
dată o Conferinţa știinţifi co-practică 
organizată de catedrele de specia-
litate. La aceasta au participat elevi 
de la specialităţile: Contabilitate, 
Turism, Comerţ, Merceologie, Servi-
cii, Tehnologia alimentaţiei publice. 
Îmbucurător a fost faptul că în lista 
participanţilor s-au regăsit și elevi 
din primii ani de studii. Lucrările 
prezentate de elevi au avut diverse 
tematici, au fost bine structurate, ba-
zate pe abordări practice din diferite 
sectoare ale economiei.

Genericul conferinţei „Probleme-
le actuale ale economiei Republicii 
Moldova și strategii de redresare 
a acesteia” a avut o abordare mai 
amplă, ţinându-se cont de caracte-
risticile fi ecărei specialităţi, elevii au 
efectuat cercetări ce au cuprins do-
menii ca cel bancar, de producere, 
prestator de servicii, comerţ și altele.

Lucrările au fost apreciate  de un 
juriu format din cadre didactice de 
la toate catedrele de specialitate și 

absolvenţi premianţi ai altor confe-
rinţe. Jurizarea  s-a efectuat în baza 
criteriilor prestabilite, și s-a ţinut 
cont primordial de actualitatea te-
mei, sinteza cercetărilor efectuate, 
prezentarea lucrării, dezbateri și ar-
gumentări.

Fiecărui participant, la fi nele 
prezentării i-au fost adresate între-
bări vis-a-vis de tema cercetată atât 
de membrii juriului, cât și de ceilalţi 
participanţi. Juriul de comun acord a 
premiant următorii elevi:

1. PREMIUL MARE,  Ceban Silviu, 
gr CON - 132, „Utilizarea neadecvată 
a materiei prime autohtone - Produ-

cerea sucurilor „, cond. șt.: Barbănea-
gră O.

2. LOCUL  I, Oroșan Irina, gr. CON - 
111, „Actualitatea serviciilor bancare 
la distanţă pentru R. Moldova”, cond. 
șt.: Boșcaneanu N.; Oglindă Gabriela, 
gr. CON - 111, „Concurenţa sănătoasă 
- condiţie obligatorie pentru dezvolta-
rea durabilă a economiei R. Moldova”, 
cond. șt.: Iovu-Carauș M.

3. LOCUL II, Brînză Alexandru,   
Zabulica Valentin, gr. CON - 123, 
„Embargoul vinurilor moldovenești 
pe piaţa Federaţiei Ruse”, cond. șt.: 
Barbăneagră O.; Captaciuc Doina, 
Stamati Elena,  gr. MER - 101, „Pro-

dusele de cofetărie - Biscuiţi co-
mercializaţi de S.A.”Bucuria”, cond. 
șt.: Bulgac M.

4. LOCUL III, Ghileţchi Vladlen, 
gr. CON - 132, „Procesul de concesi-
une - o realitate a Aeroportului In-
ternaţional Chișinău”, cond. șt.: Bar-
băneagră O.; Batin Victoria, gr. TAP 
- 101, „Infl uenţa ambianţei asupra 
gradului de satisfacţie a clienţilor 
unităţilor de alimentaţie publică”, 
cond. șt.:  Paiu C.   

Surprinderea și satisfacţia cea 
mai mare a adus-o elevul anului I, 
Ceban Silviu, deoarece fără o pregă-
tire aprofundată în domeniu a dat 

dovadă de perseverenţă, tenacitate, 
abilităţi oratorice și implicare pro-
fundă în cercetarea efectuată. 

Desfășurarea Conferinţei între 
diferite specialităţi a demonstrat 
utilitatea unui parteneriat între pro-
fesorii și elevii din Colegiu. Aceasta a 
contribuit la dezvoltarea abilităţilor 
de comunicare, convingere, impli-
care în dezbateri și argumentare. 
Considerăm oportună  organizarea 
și desfășurarea unor astfel de activi-
tăţi pe viitor.

Comitetul de organizarea aduce 
mulţumiri tuturor elevilor partici-
panţi și felicitări premianţilor și noi 
aspiraţii spre culmile cunoașterii.

Marina IOVU-CARAUŞ, 

şef catedră „Contabilitate”, 

grad didactic I

Cristina BUDURIN-FURCULIŢĂ, 

şef catedră „Economie, Turism, 

Servicii”, grad didactic I

Nadejda BOŞCANEANU, 

profesor de discipline 

economice, grad didactic I

O întâlnire a tinerilor cititori cu poetul Ghe-
orghe Reabțov a fost organizată luni, pe 5 mai, în 
incinta Colegiului Național de Comerț al ASEM. 
Bibliotecara Ala Namașco și profesoară Aliona 
Gonța, diriginta gr. TUR-124, au organizat acest 
eveniment pentru a planta și a dezvolta gustul 
pentru lectură, artă, frumos în rândul elevilor.

În perioada tehnologizării progresive, în 
veșnica căutare a „timpului pierdut”, lectura 
mai înseamnă încă un refugiu, un drum spre 
cunoaștere. Aceasta au demonstrat-o elevii gru-
pei TUR-124, care au participat la o „Oră de poe-
zie”, alături de Gheorghe Reabțov - poet, textier, 
lector ASEM. 

Gheorghe Reabțov a prezentat celor dor-
nici să-l asculte și să-l cunoască, volumele sale 
de poezii și aforisme, inclusiv publicații recente. 
Necesitatea unei comuniuni permanente cu 
cartea a fost punctul de plecare al unui dialog 
sincer – dialog al cunoașterii și al revelației, care 
s-a transformat  într-o lecție de viață.

„PĂRINȚII MĂ „DĂDEAU LA BRAZDĂ”

ȘI EU ARAM MAI ADÂNC”

Prima poezie a lui Gheorghe Reabțov pu-
blicată în ziar (fi ind elev în clasa a IX-a) a fost 
dedicată zborului lui Gagarin. Pasiunea pentru 
rime o are  din frageda copilărie. Vine din „Țara 
Cahul” – unde „ ... nici soarele n-apune / Sau 
de apune, nu apune-n noi”, dintr-o familie de 
profesori unde cultura era în capul mesei. Tatăl 
său, Constantin Reabțov,  deținea o bibliotecă 

care se număra printre cele mai bune din oraș. 
De pe rafturile bibliotecii tatălui s-a delectat cu 
versurile marilor poeți Mihai Eminescu, George 
Coșbuc, Octavian Goga ș.a. (poeți care, atunci, 
nu erau incluși în programa de învățământ). Tot 
tatăl său a participat, alături de Spiridon Van-
gheli și Grigore Vieru, la conceperea primului 
Abecedar: „Trei Iezi” (scos în curând din librării 
din cauza poeziei lui Vieru „Curcubeul” – care 
„ascundea” tricolorul românesc).

„LIMBA FRANCEZĂ-I RELIGIA MEA”

După poezie și literatură, a treia mare pa-
siune a poetului este turismul. La acest capitol, 
preferințele sale au vibrat pe aceeași undă cu 

cele ale viitorilor turiști veniți să-l asculte.  Ghe-
orghe Reabțov vorbește fl uent 4 limbi (româna, 
rusa, franceza, spaniola), scrie în română și fran-
ceză și călătorește tocmai pentru a cunoaște noi 
valențe culturale. Oricare ar fi , însă, limba în care 
alege să se destăinuie, de pe paginile volumelor 
editate sau așternute frumos pe note, versurile 
dlui Reabțov ne îndeamnă la dragoste de țară, 
de părinți, ne îndeamnă să apreciem adevărate-
le valori ale vieții. De altfel, tot dumnealui a fost 
interpret de limba franceză la două Olimpiade 
(Grenoble și Moscova). 

Călătorind pe mai multe continente, a ră-
mas profund impresionat de țări precum Maro-
co, Franța, Austria, România - unde a vizitat casa 

lui Ion Creangă, lacul pe care-l descrie în poezii-
le sale Mihai Eminescu, dar și multe alte vestigii 
culturale.

„Bine școlit la Academia Poetică France-
ză”, așa cum a spus Iurie Colesnic, Gheorghe 
Reabțov mai și traduce în franceză. Iar pen-
tru a reda cu aceeași exactitate și sinceritate 
amalgamul sentimentelor investite în textul 
original, se implică în  totalitate. Așa a fost și 
când a tradus „Ușoară, maică, ușoară” de Gr. Vi-
eru. „Legere, maman cherie, legere” i-a luat nu 
mai puțin de o lună: uneori muncind asiduu 
asupra fiecărui detaliu, alteori versurile venin-
du-i parcă de la sine.

Poetul s-a dovedit a fi  un vorbitor memo-
rabil, răspunzând cu mare drag întrebărilor 
adresate de cei prezenți. Experiența sa de viață, 
confesiunile personale, precum și opiniile lite-
rare prezentate au constituit pentru mulți elevi 
un punct de reper în continuarea descoperiri-
lor lor culturale, căci Gh. Reabțov „a împins din 
spate cuvintele și ele și-au luat zborul” (Raisa 
Borcoman). Prin intermediului dialogului direct, 
aceștia au descoperit portretul unui poet auten-
tic, îndrăgostit de poezie, artă, frumos.

Prezentă la eveniment, Svetlana Manuil, di-
rector adjunct pentru  educație la CNC, a ținut 
să accentueze autenticitatea de care dă dovadă, 
poetul, dar și profunzimea pe care o comportă 
versurile acestuia. 

 Livia ȚÎBÎRNĂ

Elevii anilor I-III de la CNC au 
fost antrenați pe parcursul anului 
în competiţii din diverse domenii 
ale sportului. Cei mai buni sportivi 

ai au fost menţionaţi cu diplome de 
onoare, de Ziua Sportului la CNC, 
pe 16 mai.  Astfel la Alergarea la vi-
teză 60 m (F/B), locul I i-a revenit lui 

Vasile Ceban, MER 122 (7,31) și Na-
taliei Poiată, COM 124 (8,67); la Bara 
fi xă (B), pe locul I s-a clasat Eugeniu 
Bejenaru, COM 101 (28ori) și la Flo-

Conferinţa știinţifi că - un imbold de cercetare pentru elevii din CNC

„CARTEA MI-I PÂINEA CEA MAI DE SAȚ”

Ziua Sportului la Colegiul Naţional de Comerţ tări (F) - Ana Stratulat, COM 121 (54 
ori). Printre cei care au concurat în 
competiția pentru Ridicarea gre-
utăţii (24 kg.0 (B), Vasile Margoci, 
CON 114 (35 ori) s-a ales cu locul I, 
iar la Săritura în lungime de pe loc 
(F/B) - Eugen Montaluţă, COM 111 
(270 cm) și Mihaela Gofenco, COM 
121 (212 cm). Locul I la Săritura 
peste coardă (F/B) l-au ridicat Va-
leriu Vascan, CON 111 (94ori) și Ana 
Popa, COM 111 (106 ori). De aseme-
nea elevii au participat la competiții 
de volei și fotbal. Manifestarea a 
fost monitorizată de  cadrele didac-
tice de specialitate din colegiu. Ziua 
sportului a avut un frumos rezultat 
al realizării curriculumului la disci-
plina Educaţia fi zică.

Sărbătoarea din cadrul CNC este 
parte a Zilei Sportului organizată la 
nivel naţional și are ca scop dezvol-
tarea idealurilor olimpice în rândul 

tineretului studios. Pe parcursul 
anului de studii 2013-2014, elevii 
colegiului au participat la  competi-
ţii sportive de  nivel atât local cât și 
naţional. Ei sunt participanţi perma-
nenţi ai Spartachiadei elevilor din 
colegii, organizată de Asociaţia co-
legiilor din RM, participă la diverse 
competiţii  organizate în municipiu. 
În luna decembrie elevii Colegiului 
au ieșit învingători  ai concursului 
„Fă ca noi, fă cu noi, fă mai bine de-
căt noi”, competiţie organizată între 
elevii CNC și cei de la Colegiul Peda-
gogic „A. Mateevici” din Chișinău. 

La fi nal, elevii au mulțumit con-
ducerii Colegiului pentru susţine-
rea mișcării sportive. 

Valeriu GOLBAN,

profesor de Educaţia fi zică 

la CNC, 

grad didactic I
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„Gala Laureaților 2014„: 

Onoruri pentru cei mai buni elevi  ai CNC

Gala Laureaților s-a declarat des-
chisă cu intonarea imnului de stat și cel 
al colegiului. La manifestare s-a vorbit 
despre faima Colegiului Național de 
Comerț al ASEM, instituție medie de 
specialitate cu renume în țară, cu o 
istorie de activitate de aproape 7 de-
cenii. Prezent la eveniment rectorul 
ASEM, academicianul Grigore Belos-
tecinic a adresat cuvinte de felicitare 
și succese elevilor care s-au afi rmat 
pe parcursul acestui an de studiu, 
celor ce sunt deciși să pășească spre 
cultura afi rmării de sine precum și  
dascălilor preocupați de promovarea 
acestora. Dlui a ținut să menționeze 
că apreciază această activitate și se 
bucură mult că în cadrul ASEM există 
CNC și Gala Laureaților să devină un 
moment de tradiție. Cuvânt i s-a oferit 
și Lidiei Pleșca, director CNC: „ Stimați 
elevi, colegi,vreau cu sinceritate să 
vă felicit pentru munca, respectul și 
perseverența de care dai dovadă. Fe-
licit părinții care au crescut, educat 
tineri ingenioși, tineri care au dorința 
să se perfecționeze și să facă progrese 
în tot ce își propun. Sunt nominalizați 
cei mai buni, cei care au știut care este 
cheia succesului. Pe contul vostru 
elevi, aici ne încărcăm cu energie pen-
tru următorul an de studiu. Succese și 
realizări frumoase tuturor”.

 Gala Laureaților este eveni-
mentul care pune în valoare ceea 
ce prezintă mândria CNC - elevii. Au 
fost nominalizați doar cei mai buni 
în cadrul celor 9 secțiuni. Astfel, la 
secțiunea „Elevul anului” diplo-
ma de performanță a mers la Livia 
Țîbîrnă, gr. CON 113. Secțiunea „Cel 
mai bun elev al specialității” au fost 
desemnați: Tatiana Jardan, grupa TUR 
111, specialitatea ,,Turism,,; Elena 
Zavtoni ,SER 121, specialitatea,, Ser-

vicii Hoteliere,,; Irina Oroșan ,  CON 
111, specialitatea „Contabilitate”; 
Daniela Iovu , COM 112, specialita-
tea ”Comerț”; Ada Paierele, MER 121, 
specialitatea ”Merceologie”; Marcela 
Batin, grupa  TAP 111, specialitatea 
,,Tehnologia Produselor Alimentatiei 
Publice,,. Cei 69 de elevi care timp de 

un an au acumulat rezultate înalte, 
fruntașii specialităților: Contabilita-
te, Turism, Servicii hoteliere, Comerț, 
Merceologie, Tehnologia produselor 
alimentației publice, au primit di-
plome de performanță la secțiunea 
„Cea mai bună reușită”. De aseme-
nea mulțumiri și diplome au primit 23 
de elevi ai catedrelor  Științe umanis-
tice și Științe exacte, pentru prestația 
care au avut-o la concursurile zona-
le și republicane. Olimpicii au fost 
desemnați la secțiunea „Premianți 
ai concursurilor zonale și repu-
blicane”.  În lista performanțelor 
elevilor de la CNC participarea la 
conferințe științifi ce este un fapt 
împlinit. Secțiunea „ Premianți ai 
conferințelor științifi ce pentru ti-
neretul studios” a întrunit 41 de 
elevi care pe parcursul anului de 
studiu au participat la conferințele 

 Colegiul Național de Comerț a acordat diplome de 

performanță celor mai buni elevi ai anului în cadrul celei de-a 

VI-a ediție a „Galei Laureaților 2014”. Evenimentul a avut loc în in-

cinta ASEM la 19 mai. Elevii premianți au fost susținuți de colegi, 

profesori și prieteni. Elevul anului a fost desemnată Livia Țîbîrnă, 

gr. CON 113.

științifi ce cu genericul: „Impactul, 
acordarea sistemului național la cel 
internațional de raportare fi nanciară” 

catedra Finanțe și Contabilitate, „Ca-
litatea – instrument indispensabil în 
competitivitatea din cadrul pieței” ca-
tedra Turism și Servicii Hoteliere, „Asi-
gurarea competitivității produselor 
autohtone prin prisma infrastructurii 
calității” catedra Comerț, Merceolo-
gie, Tehnologia Alimentației publice. 
La secțiunea  „Cea mai bună grupă 
de specialitate” grupele cu cea mai 
bună prestație academică sunt: gru-
pa Tur 111, diriginte Galina Mîrza; 
Cea mai bună grupă la secţia „Con-
tabilitate” grupa CON 123, diriginte  
Elena Movileanu și Cea mai bună gru-
pă la secţia ,,Merceologie,, grupa MER 
121, diriginte Rodica Herghelegiu. Un 
colectiv de elevi este bine organizat 
dacă în fruntea lui stă un șef de grupă 
exemplar, corect, atent, prietenos dar 
și pentru care o problemă a tuturor 
devine a lui. La secțiunea „Cel mai 
bun șef de grupă” au fost premiați: 
Ana Plăcintă, șefa grupei TUR 113; 
Ana Maria Mihai, șefa grupei SER 113; 
Viorica Strișca, șefa  grupei  CON 124; 
Ionașcu Irina șef grupa COM 122; Da-
niela Profi r, șefa  grupei  MER 132; Vic-
toria Șubernițcaia, șefa   grupei   TAP  
132.  Cea de-a VIII-a secțiune este 
„ Cei mai buni sportivi”. 10 de ele-

ve au fost premiate pentru meritele 
obținute la cupele asociațiilor directo-
rilor la baschet și volei. La  secțiunea 
„Cel mai activ participant în viața 
instituției” au fost înmânate 22 de 
diplome elevilor care s-au încadrat 
în activitățile cultural artistice ale co-
legiului. Pentru unii a fost o chemare 
vocațională, pentru alții - dorință de 
moment, care le-a oferit destindere, 
voie bună, satisfacție. Atmosfera fru-
moasă a activității a  fost întreținută 
de muzică bună și dans. Pentru elevii 
premianți, profesori și pentru toți cei 
prezenți la manifestare a evoluat An-
drei Valuța, elevul grupei CON 111, 
care a interpretat  piesa,, Dragi profe-
sori”. Ansamblul de dans Divertis au 
încântat publicul cu un dans popular. 
,,Stai lîngă mine, mamă” a fost  piesa 
pe care o a interpretat eleva gupei 
CON  121, Ecaterina Gîsca.   

 „Gala Laureaților” a însumat 9 
secțiuni, protagoniștii cărora au bucu-
rat publicul cu succesele valorifi cate. 
Cei prezenți la eveniment au înscris 
contribuția lor pe una din fi lele istoriei 
CNC. La rândul său premianții au în-
scris-o în agenda căutărilor împlinite. 

Camelia LUPAȘCO 

Cand spui Colegiul Naţional de Comerţ, 
te aștepţi la lucruri mari! Și ne bucurăm că nu 
am fost dezamăgiţi și pe 17 aprilie, când s-a 
desfășurat Concursul Miss CNC. Zece concu-
rente, patru probe și ta-daaaam: Doamnelor 

și Domnilor, Miss CNC 2014 este Alexandrina 
CROITORU anul I la servicii hoteliere!

Concursul de frumuseţe de la CNC a fost 
organizat într-un timp record de mic. Aproa-
pe două săptămîni a luat fetelor din Senatul 
CNC să se enerveze, după Miss ASEM, și să se 
mobilizeze – ca să reușească să constate că au 
organizat competiţia mai târziu, mai modest, 
dar și mai bine . 

Iată care sunt cele 10 participante la Miss 
CNC 2014, și titlurile obţinute:

Alexandrina Croitoru -  Miss CNC 
Cristina Nicolai - Prima Vice-Miss CNC
Maria Otgon  - a II-a Vice-Miss CNC 
Nadejda Popa - Miss Zîmbet 
Diana Șchiopu - Miss Eleganță 
Ecaterina Stratan - Miss Creativitate 
Corina Negară - Miss Feminitate 
Olea Donos - Miss Inteligență 
Mihaela Cojuhari- Miss Talent 
Larisa Grăjdian - Miss Originalitate!
Iată ce spune fi inţa cea mai obișnuită cu 

scena din istoria CNC, Alexandrina Croitoru:
“Acest concurs a fost plin de emoţii și în-

vălmășeală. Am reușit să trec prin zîmbete și 

lacrmi. Acum mă simt mai încrezută în forţele 
proprii, pentru că am reușit să trec toate pro-
bele cu nota cea mai înaltă. Nu pot să spun că 
a fost usor atit fi zic, cît și moral. M-am pregătit 
mult la proba talentului, căci am compus un 
monolog cu titlul “Un dans pe nume viaţa” pe 
care l-am jucat în scenă.

De asemenea toate participantele au lu-
crat mult la proba „creativitate”. Sarcina era să 
facem o rochie ce reprezintă propria specia-
litate.

Proba care a fost mai complicată se nu-
mea «Inteligenţă» . Fiecare am avut câte un 
studiu de caz la care trebuia sa raspundem. 
Am avut câteva minute să ne gândim, însă 
am stat pe scena în picioare timp ce se inter-
preta o piesa. A fost difi cil să ne concentrăm 
la studiu.

A fost o experienţă buna datorită căreia 
am încrederea să particip și la alte concursuri 
de așa gen. “

Camelia LUPAŞCO

Actriţă, dansatoare, elevă frumoasă şi inteligentă, mai nou, Miss CNC 
CONCURS
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IN MEMORIAM

AMINTIRI

Sfi nțenia Țării 
și țărânii

Dr. Tudor Strișcă s-a născut la 27 fe-
bruarie 1953 și este descendent din 
comuna Satul-Nou, Cimișlia. A absolvit 
excelent școala medie, facultatea de 
geografi e a Universităţii din Tiraspol… 
În autobiografi a scrisă la 30 iunie 1992 
la angajarea în cadrul ASEM - menționa 
lapidar, în stilul său, cele mai importante 
repere biografi ce: Timp de patru ani am 
activat în școlile medii de cultură genera-
lă, din care – doi ani fi ind director, ținând 
cursuri de geografi e, istorie, chimie…. În 
1988 am făcut o stagiere de 10 luni în pro-
blemele de marketing și relații economice 
internaționale la ASE București.  În total 
am publicat 15 lucrări științifi ce, care țin de 
cercetările în domeniul amplasării forțelor 
de producție a Moldovei, geografi ei istorice 
și aspectele economice ale ecologiei. În co-
muna Ivanovca-Nouă am fost ales depu-
tat al sovietului sătesc în 1978, iar în 1990 
am fost ales de către studenți și cadrele 
didactice în calitate de deputat în sovietul 
orășenesc Tiraspol. În 1977 m-am căsătorit 
cu soția Nina, profesoară de geografi e, am 
doi copii: Nătălița (1978), Octavian (1985).

După 3 ani de studii  la Universitatea 
de Stat „M. Lomonosov” din Moscova, în 
1984 susţine cu succes teza de doctor 
în geografi e în domeniul infrastructurii 
comerciale în spațiul rural al republicii, 
conducător știinţifi c fi ind doctorul în ge-
ografi e, profesorul I. V. Nikolski, oponenţi 
ofi ciali - doctorul în  geografi ce, profeso-
rul E. D. Pistun, doctorul   în economie, V. 
I. Udod, iar instituţia coordonatoare - Ca-
tedra de geografi e economică a Universi-
tăţii din Cernăuţi). 

La ASEM a deținut mai multe funcții: 
lector superior universitar la Catedra 
Geografi e și Istorie Economică  (1.11.1991 
- 30.06.1992), la 24.08.1992 devine lector 
superior universitar, apoi conferențiar 
universitar (21.05.1993) și prodecan 
al facultății de Studii teoretice generale 
(1.09.1993). 

În 1989 este numit Directorul Direcţi-
ei Economie a Departamentului pentru 
Protecția Mediului. Fiind președintele 

Frontului Popular din Sectorul Bota-
nica al capitalei, a colaborat activ cu 
instituțiile de presă, s-a manifestat prin 
onestitate, principialitate, solidaritate 
umană. A depus toate forțele și ener-
gia  pentru reabilitarea  și emanciparea 
națională, reintegrarea noastră în marea 
familie europeană.  În urma demersu-
rilor din 1995 adresate Primăriei mun. 
Chișinău  și Departamentului pentru 

Protecția Mediului, a fost numită o stradă 
din Sectorul Botanica în numele dr. Tudor 
Strișcă (strada din satul natal unde a lo-
cuit de asemenea poartă numele lui).

Inițiatorul ctitoririi 
Parohiei Unirea

Modestia era valoarea lui tutelară 
moștenită și educată: fi ind fi u de primar, 
nu l-am auzit, practic nici nu știam că ta-
tăl e primar în satul natal, n-a abuzat și 
nici n-a bravat cu apartenența sa socia-
lă. Valeriu Carauș i-a dedicat  o epigra-
mă-cardiogramă defi nitorie pe care o va 
publica  ulterior. În ultimii săi ani mărtu-
risea că muncește nopțile până târziu, 
nu vede rostul în a dormi prea mult, 
erau sufi ciente câteva ore. În memoria 
noastă va rămâne pururi și prin căciu-
la lui țurcănească profund românească 
de miel brumăriu (armoniza perfect cu 
albastrul ochilor săi) purtată nițel încli-

nată, dând alura demnității și măreției 
naționale (regret mult că n-am sesizat-o 
atunci). A fost inițiatorul ctitoririi și se-
cretarul Consiliului Comunității Creștin-
Ortodoxe Române al Bisericii Unirea, 

actualmente Biserica Sf. Paraschiva din 
Sectorul Botanica al capitalei, preconiza-
tă inițial să devină Parohia UNIREA, unde 
la 20 iulie 1993 a fost înălțată Troița, unde 
este pecetluit legământul sacru: Poporul 

român s-a născut creștin. 
Poseda harul literar și publicistic, avea 

profunde cunoștințe de istorie și geopo-
litică, secundat ori paralel cu microbis-
mul său înveterat. Avansa vertiginos în 
domeniile care-l preocupau, pasionau. 
Ne referim la publicistica și jurnalismul 
din paginile ziarului raional (grație apor-
tului Bibliotecii Naționale), care la 29 apri-
lie ne-a furnizat bibliografi a dr. T. Strișcă, 
care includea și copia necrologului pu-
blicat în ziarul Țara din 16 iunie 199, scris 
profund elogios, temeinic și dureros. De 
asemenea, afl ăm din ziar că accidentul 
s-a produs în jurul orei 21.30, când un 
automobil a lovit în plină viteză un grup 
de persoane, din care 6 au decedat, iar 3 
s-au ales cu leziuni corporale. Suntem în 

posesia a 14 publicații din Zorilor Moldo-
vei,  unde a avut mai multe rubrici: Pagini 
din istoria raionului, iar ciclul de publicații 
se intitula Douăzeci și doi de ani de luptă 
și speranțe (4 numere), Din istoria dezvol-
tării economiei, Ostașii păcii (trei numere), 
Monumente străvechi ale raionului, Mo-
numente vechi ale raionului. Biblioteca 
Națională a pus la dispoziţia publicului 
materialele publicate în Tinerimea Mol-
dovei, Literatura și arta, Orizontul, Agricul-
tura Moldovei, Moldova Socialistă, Glasul 
naţiunii, Ţara etc. 

        

Ziua stelară 
a geografi ei 
naționale

După furtunoșii ani din epoca 
renașterii naționale, la catedră și-a găsit 
mediul optim, chiar ideal pentru sine. 
Un om moare atunci când dispar amin-

tirile despre el, afi rmă evlavios Iacob 
Cocoș.

Tudor se considera discipolul dr. Se-
zont Ciubara, a ucenicit la școala geo-
demografi că dr. hab. Constantin Matei. 
Colegilor prefera să le amintească spre 
neuitare:  lumea se împarte în două ca-
tegorii – geografi i și… alții. Nu-i o speță 
de aroganță ori exclusivism profesional, 
ci este paradigma receptării, conceperii 
mediul de către geografi . Probabil că dr. 
Tudor Strișcă avea intuiție performantă, 
conștientiza misiunea, importanța geo-
politică, apartenența la tagma geografi ei 
și geografi lor, aportul lor la reabilitarea 
destinului național umilit.

Ziua de 27 februarie 2013 a fost una 
stelară în istoriografi a comunității geo-
grafi ce din republică. Memoria luminoa-
să a confratelui a întrunit elita națională 
a geografi lor în aula 701, la Catedră, la 
un regal omagial:  decanul de vârstă, 
profesorul, dr. Matei Mâtcu, dr. hab. Con-
stantin Matei, dr. Vasile  Efros,  dr. Vasi-
le Maxim,  dr. Nicolae Boboc,   dr. Lazar 
Chirică, dr. Adrian Grozav, dr. Iurie Bejan, 
Iacob Cocoș, lector superior,  dr. Valeriu  
Saiînsus,  dr.  Mihai  Hachi,  dr. Alexandru 
Nistiriuc,  dr. Vasile Șoimaru,  dr. Ștefan 
Urâtu, Ion Iovcev,  dr. Igor  Codreanu, 
dr. Mihai Bradu, dr. Nina Volontir,  Mihai 
Prepeliță,  conferențiar,  colegii de facul-
tate: subsemnatul, Valeriu Carauș,  Clau-
dia  Ochișor-Vataman,  Alexandru Popa, 
Nicolae Sturza…  

        

Patronul nostru 
spiritual

   
De la intrarea în curtea gimnaziului 

ne surprinde portretul   amplasat pe edi-
fi ciul gimnazial, iar alături era scris cu lite-
re mari pe o pânză albă mottoul: Tudor 

Strișcă – patronul nostru spiritual. Ce 
măreție și profundă recunoștință pioasă 
pentru ctitorii memoriali – rubedeniile și 
colegii dispărutului! Actualmente strada 
poartă numele lui, iar căminul părintesc 
este moștenit de către fi ul unei rubede-
nii, care se numește tot Tudor Strișcă.     

Aproximativ cu doi ani înainte de 
înălțarea către Domnul a distinsului ge-
ograf Aurel Stejaru, șef de laborator la 
Institutul de Geografie, fiind la catedra 
ASEM, Tudor a luat, ocazional, fotogra-
fia dânsului și, privind îndelung chipul 
celui dispărut, s-a întrebat, mai mult 
ca pentru sine: de ce Domnul îi ia din-
tre noi pe cei mai buni? După o pauză 
scurtă, a răspuns, resemnat, rostind tai-
nic, misterios: probabil, acolo, în ceruri, 
Domnul tot are nevoie de oameni buni. 
Iar peste câteva zile avea să se producă 
accidentul tragic, își amintește pios și 
evlavios, prietenul și discipolul, dr. Va-
sile Maxim. 

Sunt confesiuni întru luminoasa me-
morie, istorie și glorie a dr. Tudor Strișcă.

Grigore GRIGORESCU  

Omenia și geografi a dr. Tudor Strișcă
A fost întotdeauna drept și demn și numai în faţa 

Domnului și-a  plecat fruntea și inima. A luptat și a crezut în victoria românismului. 

Acolo în ceruri  va fi  mesagerul cauzei noastre.
Ţara, 16 iunie 1995
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ACADEMIA CISCO 

JUNIOR ACHIEVEMENT

CARIERE

În concurs s-au înregistrat 38 
competitori din cadrul a trei Acade-
mii Cisco: Universitatea Tehnică a 
Moldovei, Asociația RENAM și Aso-
ciaţia DNT. Concursul s-a desfășurat 
on-line și a constat într-un test teo-
retic din 100 întrebări care trebuia 
soluţionat în 60 minute și o activi-
tate practică (Packet Tracer Activity 
Exam) compusă din 20 întrebări limi-
tată la 90 minute. 

Top NetRiders Moldova 2014 

vor fi  premiați generos, cu supor-

tul fi nanciar al Cisco Systems. Câș-

tigătorii sunt:

Locul I, NetRiders Moldova 2014 
– Vasile Țurcan, Academy Name: Pu-
blic Association RENAM. 

Locul II, NetRiders Moldova 2014 
- Radu Țurcan, Academy Name: Pu-
blic Association RENAM.

Lcoul III, NetRiders Moldova 2014 
– Marcel Bernic, Academy Name: Pu-
blic Association DNT.

Top rezultate la categoria femini-
nă, NetRiders Moldova 2014 – Doina 
Ceban, Academy Name: Technical 
University of Moldova. 

Cisco a anunțat clasamentul 
pentru etapa națională a Concur-
sului NetRiders 2014. Primii trei 

clasați în TOP și Top Female Score, 
conform clasamentului NetRiders 
Moldova 2014, vor reprezenta Re-
publica Moldova la Etapa Interna-

ţională a concursului NetRiders, 
care va avea loc în luna octombrie 

2014 și se va desfășura în cadrul Fa-
cultăţii de Inginerie și Management 
în Electronică și Telecomunicaţii a 
Universității Tehnice a Moldovei.

Primele locuri la Etapa Internaţi-
onală vor fi  premiaţi de Cisco cu o vi-
zită de documentare în SUA, la sediul 
Cisco Systems. Aici se vor întâlni cu 

Concursul NetRiders 2014
În data de 15 mai 2014, în cadrul Facultăţii Cibernetică, Statis-

tică și Informatică Economică a ASEM, a avut loc Concursul Naţi-

onal de Reţelistică NetRiders 2014, la care au participat cei mai 

buni studenţi ai Academiilor Cisco din Republica Moldova. 

directori, ingineri de sistem și experţi 
Cisco, dar și cu reprezentanţi ai altor 
mari jucători din industria IT.

„NetRiders creează o nouă di-
mensiune a Networking Academy. 
Concursul este în sine o experienţă 
fascinantă, oferind un bun prilej de 
a-ţi demonstra abilităţile într-un me-

diu competitiv”, a declarat la sfârșitul 
concursului Anatol Goncearuc, Di-
rector Executiv RENAM.

Dinu Țurcanu, lector superior 
universitar, magistru, UTM, Instruc-
tor Certifi cat al Academiei Cisco, a 
precizat: „În cel de-al doilea deceniu 
de funcţionare a Networking Aca-
demy, accentul s-a pus pe pregă-
tirea studenţilor în vederea intrării 
pe piaţa locurilor de muncă. Ana-
liza decalajelor privind abilităţile 
profesionale și feedback-ul primit 
de la clienţi indică o lipsă acută a 
tehnicienilor specializaţi în reţele în 
întreaga Europă. Aceste decalaje se 
vor mări dacă nu instruim și nu re-
crutăm persoanele potrivite încă de 
pe acum. Competiţii de tipul NetRi-

ders reprezintă șansa de a scoate în 
evidenţă talentul studenţilor Cisco 
Networking Academy și de a realiza 
contactul dintre aceștia și eventualii 
angajatori”.

Cisco organizează anual Concur-
sul Internaţional de Reţelistică NetRi-
ders, care se adresează studenţilor 
și absolvenţilor Programului Cisco 
Neworking Academy din ţările zo-
nei EMEA, printre care și Republica 
Moldova. Competiţii de tipul NetRi-
ders reprezintă șansa de a scoate în 
evidenţă talentul studenţilor Cisco 
Networking Academy și de a realiza 
contactul dintre aceștia și eventualii 
angajatori.

Cor: ”CE”

14 echipe de elevi, din diferite 
regiuni ale țării, și-au promovat și co-
mercializat produsele în cadrul Tîrgu-
lui Național al Companiilor Școlare, 
organizat de Junior Achievement 
Moldova, cu suportul Fundației ”Fa-
milia Sturza”, BC ”Moldova Agroind-
bank”, Academia de Studii Economi-
ce a Moldovei și JA Estonia. 

La târg, au fost expuse produ-
se create manual de tineri activi, 
ingenioși, viitori antreprenori de 
succes. Elevii au oferit produse cum 
ar fi : șampon uscat, baterie portabilă, 
diverse accesorii decorative, elemen-
te de mobilier, programe educative, 
etc. Elevii participanți la eveniment 
au fost instruiți în cadrul programu-
lui de educație economică ”Com-
pania Școlară”. Acesta reprezintă un 
”laborator” economic și de afaceri 
care îi ajută pe elevi să înțeleagă, 
prin practică, principiile teoretice ale 
afacerilor și mecanismele economiei 
de piață.

Compania ”BotanEko” de la Co-
legiul Financiar Bancar, coordonată 
de profesorul de economie Galina 

Bugenko este echipa care a înregis-
trat cele mai bune rezultate și care 
va reprezenta Republica Moldova 
la Competiția Europeană Compania 
Anului, eveniment organizat de Ju-
nior Achievement-Young Entreprise 
Europe, la Tallinn, Estonia în perioada 
22-25 mai 2014. 

”Ne bucurăm mult pentru faptul 
că, în fi ecare an, produsele prezen-
tate de elevi la competiție, sunt din 

”BotanEko” – cea mai bună echipă
la Competiția Națională a Companiilor Școlare, ediția 2014

Compania Școlară ”BotanEko” de la Colegiul Financiar Ban-

car din mun. Chișinău s-a învrednicit de Premiul Mare la Târgul 

Național al Companiilor Școlare, Competiția Compania Anului, 

ediția 2014, care s-a desfășurat pe 10-11 mai curent.

ce în ce mai bune și mai interesante. 
Evident că s-a muncit mult, echipele, 
îndrumați de profesori, au fost bine 
pregătite, atât la capitolul promova-
re și vânzări, cât și în cadrul prezen-
tărilor planurilor de afaceri”, a afi rmat 
Viorica Culeac, director executiv Juni-
or Achievement Moldova.

”Produsul este un mini-eco-
sistem, creat de elevi, inițiativa 
aparținându-le tot lor. De la crearea 
ideii până la produsul fi nal, i-am în-
drumat, cu diferite sfaturi și ajutor”, 
a menționat Galina Bugenko, profe-
soară de economie, coordonatorul 
Companiei Școlare ”BotanEko”.

”Suntem extrem de fericiți că 
am luat Premiul Mare, totodată și 
responsabili, or, noi vom reprezenta 
Moldova la Competiția Internațională 
a Companiilor Școlare, unde vor par-
ticipa echipe din circa 30 țări. Împre-
ună cu echipa am reușit să îmbinăm 
cunoștințele teoretice cu cele practi-
ce, acumulate în cadrul orelor de eco-
nomie, ceea ce vom investi și la eta-
pa internațională”, a subliniat Andrei 
Zapșa, elev, președintele ”BotanEko”.

De menționat că Târgul 
Național al Companiilor Școlare 
este o oportunitate pentru elevii 

cu vârsta cuprinsă între 12-20 ani 
ce au experiență antreprenorială, 
de a activa într-un mediu de afaceri 
real, de a promova și a comerciali-
za produsele Companiei Școlare, 
imaginea proprie și a instituției 
de învățământ din care fac parte. 
Evenimentul este o oportunita-
te pentru elevi de familiarizare cu 
experiența și ideile altor tineri în 
domeniul antreprenoriatului.

Alina CODREANU,

asistent de programe Junior 

Achievement Moldova
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LANSARE DE CARTE

În una din zilele de mai, artistul fo-

tograf și publicistul Vasile Șoimaru a 

lansat un nou volum al monografi ei 

etnofotografi ce  „Românii din jurul Ro-

mâniei”. Evenimentul s-a consumat  în 

incinta bibliotecii Academiei de Studii 

Economice. 

Vasile Șoimaru este o lecţie de vertica-
litate și de dragoste de neam. Într-o căuta-
re permanentă a propriului eu, acest des-
cendent din neamul legendar al Șoimăreș-
tilor, cu o energie nestăvilită și o forţă de 
invidiat, a reușit să  facă ce nu le-a fost în 
putere unor instituţii întregi.   

Numit nu întâmplător „ochi de șoim” 
de publicistul și scriitorul Vlad Pohilă, încă 
de la  prima ediţie a albumului-monogra-
fi e „Românii din jurul României în imagini”, 
cu un studiu introductiv și circa 850 de 
imagini, selectate din mii de lucrări efec-
tuate, timp de cinci ani, în zece ţări, Vasi-
le Șoimaru anunţa încă de atunci  că e un 
„om al faptelor și nu al vorbelor”.Tot atunci 
a promis că va face încă o carte consacrată 
fraţilor de neam și de limbă. Au urmat șase 
ani de drumuri, completări, selectări… 

Este  un incontestabil document isto-
ric, dar și artistic,  ce reunește noi și sur-
prinzătoare imagini inedite, informaţii și 
atestări de legitimare a românilor din afara 
graniţelor României, văzute prin obiecti-
vul sufl etului și al „ochiului de șoim”, me-
reu tentat de înălţimi.

Acest fapt a fost amintit și de modera-
toarea evenimentului, dr. Silvia Ghinculov, 
Vasile Șoimaru fi ind reiterat de protoiereul 
Petru Buburuz.

„Noua carte a lui Vasile Șoimaru, prin 
cuprindere, de neegalat până acum, ne 

poartă pe la românii din Ucraina, Rusia, 
Turcia, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Grecia, 
Albania, Macedonia, Croaţia, Slovenia, 
Italia, Austria, Cehia, Slovacia, Polonia, Es-
tonia, Letonia, Lituania, Kazahstan, Cana-
da, etc. În cele 14 capitole ale volumului, 
Vasile Șoimaru refl ectă locuri, priveliști, 
monumente, biserici, adulţi, tineri și foar-
te mulţi copii. În spatele imaginilor sunt 
istorii, legende, monumente,  destine ale 
românilor care-și duc traiul departe de Ro-
mânia“, afi rmă în postfaţa monografi ei dr. 
conferenţiar Lidia Kulikovski.  

Dând o notă culturală de excepţie 
acestui eveniment, scriitorul  Vlad Pohilă, 
prefaţatorul primei ediţii a monografi ei, 
dar și redactor al altor cărţi al lui Vasile 
Șoimaru, cel care l-a botezat metaforic pe 
autor „pelerin prin românime”,  a remarcat  
că noua carte, completată cu circa o mie 

de imagini,  adunate în 400 de pagini, este 
un îndemn la unire. Și, bineînţeles, un în-
demn pentru frumos, meditaţie și cunoaș-
tere a istoriei neamului. Totodată, Vlad Po-
hilă  a ţinut să precizeze că lansarea lucrării 
la biblioteca ASEM este simbolică și prin 
faptul că Vasile Șoimaru, doctor în econo-
mie, este tocmai unul dintre întemeietorii 
Academiei de Studii Economice din Mol-
dova, al cărei prorector a fost în primii ani.

O surpriză a evenimentului a fost și 
„Omul Frumos”, în concepţia lui Dan Puric, 
un mare împătimit  de această parte a ro-
mânimii, olteanul Petre Dinescu din Vâlcea. 

Prezent la lansare a fost și Radu Teodo-
ru, autor de cărţi și monografi i, care  a apre-
ciat noua lucrare a lui V. Șoimaru, înainte 
de toate, ca pe un document istoric, ca o 
armă împotriva uitării trecutului milenar și 
un argument forte istoricilor străini, matca 
culturii europene, limba română fi ind mai 
veche ca latina. „În mileniul trei nu putem 
veni împotriva dușmanilor cu tancuri sau 
rachete. Armele noastre sunt scrisul, studi-
ile, argumentele istorice. Scrieţi, acţionaţi, 
nu uitaţi cine sunteți”, a mai spus generalul.  

Referindu-se la creaţia și munca ane-
voioasă a autorului, scriitorul Aurelian 
Silvestru a relevat în stilul său aforist, ţă-
ranul român. ”În timpul  foametei forţate, 
pentru a-și salva viaţa, familia, neamul, un 
bătrân a propus să fi e arate drumurile pe 
unde au picat din car boabe de grâu, în 
timp ce călăii sovietici duceau prada fu-
rată din podurile și hambarele basarabe-
nilor, deportaţi în Siberia. Și, ca printr-un 
adevărat miracol divin, grâul a răsărit din 
nou” a spus eseistul Aurelian Silvestru.

La această adunare poetul Nicolae Da-
bija a mărturisit cum însoţindu-l pe auto-

rul monografi ei în mai multe călătorii, s-a 
convins că  în faţa acestui artist pozează 
munţii, copacii, dacii din Carpaţi… 

La fi nal, rectorul Academiei de Studii 
Economice, academicianul Grigore Belos-
tecnic a mulţumit autorului și colegului 
pentru eforturile și realizările sale  prin 
care a participat la promovarea imaginii 
instituţiei pe care o reprezintă, a contribu-
it la întemeierea ei alături de Paul Bran și 
pe parcursul anilor a transformat ASEM-ul 
într-un centru de cultură, unde a atras mai 
multe personalităţi și nume sonore. Omul 
de știinţă Ioan Caliniuc a dat citire unei po-
ezii scrise cu ocazia aniversării de 65 de ani 
a lui Vasile Șoimaru, comparându-l cu un 
viu Tricolor ce reamintește cine suntem și 
de unde venim.

Au mai expus frumoase impresii des-
pre acest eveniment de excepţie și despre 
autorul monografi ei, academicianul Ser-
giu Chircă, pictorul Simion Zamșa, care, 
secundat de Svetlana Munteanu, a realizat 
concepţia grafi că a două volume consa-
crate românimii. Muharib Allahverdi, pre-
ședintele Societăţii culturale a azerilor din 
R.M. și unul dintre cei aproape 30 de spon-
sori ai cărţii lansate, și-a exprimat sincera 
bucurie de a fi  implicat în acest frumos act 
cultural. Mesaje de felicitare au prezentat 
oaspeţi de dincolo de Bug, din Nordul Bu-
covinei, Sudul Basarabiei și Maramureșul 
istoric. Au introdus o undă de emotivita-
te, regele naiului basarabean, Vasile Iovu, 
faimoasa interpretă bucovineană Maria 
Iliuţ și grupul etnofolcloric „Ștefan Vodă”, 
condus de Tudor Ungureanu, căruia i s-a 
alăturat muziciana Maria Stoianov.

Tamara GORINCIOI

Un nou Album al ASEM-istului Vasile Șoimaru

Allan Pease (1952, Melbourne, Aus-
tralia) – este un scriitor cunoscut sub 
numele de ”Domnul limbajul corpului”, 
datorită cărții sale cu același nume, care 
a fost vândută în lume în câteva milioane 
de exemplare. 

Cartea Limbajul trupului a fost scri-
să dintr-o necesitate simţită de au-
tor, Allan Pease observând că lucrările 
scrise deja pe această temă sunt prea 
subţiri, lipsite de profunzime. Scopul 
acestei lucrări este de a-l face pe cititor 
mai conștient de propriile sale gesturi 
și semnale non-verbale și de a demon-
stra cum oamenii comunică între ei 
cu ajutorul acestui factor de mediere.
Autorul defi nește comunicarea non-ver-
bală ca fi ind un proces complex, care 
include omul, mesajul, starea lui sufl e-
tească și mișcările trupului. Allan Pease 
își propune ca, prin această lucrare, să îl 
ajute pe cititor să pătrundă în problema-
tica comunicării între oameni și, în felul 
acesta să ajungă să înţeleagă mai bine pe 
alţii și, în consecinţă, și pe sine însuși. 

De fi ecare dată când spunem că o 
persoană este perspicace sau are intui-
ţie, ne referim la capacitatea sa de a citi 
semnalele non-verbale ale altor persoa-

ne și de a le compara cu cele verbale, 
remarcând astfel că limbajul trupului și 
cuvintele rostite nu sunt în concordanţă. 
Un orator perspicace va aborda altfel o 
temă, atunci când observă că publicul stă 
cu spatele rezemat de scaun, cu bărbia în 
piept și mâinile încrucișate. Femeile sunt 
mai perspicace decât bărbaţii, deoare-
ce au abilitatea înnăscută de a descifra 
semnalele non-verbale și de a observa 
detaliile; de aceea puţini soţi își pot minţi 
nevestele fără să fi e descoperiţi, pe când 
pentru femei acest lucru este mult mai 
ușor, fapt ce le face mai bune negocia-
toare. Majoritatea gesturilor de bază ale 
comunicării sunt universale, valabile în 
întreaga lume: a zâmbi atunci când sun-
tem fericiţi, a ne încrunta atunci când 
suntem triști sau supăraţi, a încuviinţa 
din cap atunci când vrem să spunem da 
sau aprobăm ceva, a clătina capul într-
o parte și alta pentru a indica nu sau a 
nega ceva, a ridica din umeri atunci când 
nu știm sau nu înțelegem despre ce se 
vorbește, etc. La fel cum limbajul verbal 
diferă de la o cultură la alta, și limbajul 
non-verbal poate reda altceva în diferite-
le culturi. 

Un prim exemplu poate fi  gestul inel 

sau OK care a fost popularizat în Statele 
Unite ale Americii, care are același înţe-
les în ţările vorbitoare de limbă engleză, 
și anume totul este în ordine. Deși acest 
gest s-a răspândit în întreaga Europă și 
Asie, semnifi caţia lui nu este aceeași pes-
te tot. De exemplu, în Franţa, gestul inel 

semnifi că și zero sau nimic, în Japonia 
este echivalentul banilor, iar în unele ţări 
mediteraneene este un semn pentru ga-
ură și este atribuit homosexualităţii.

Când vine vorba de interpretarea 
limbajului trupului, trebuie să se ţină 
cont de mediul cultural al oamenilor și, 
de asemenea, gesturile trebuie privite 
într-un ansamblu, nu izolate de celelalte 
semne. Ca și limbajul verbal, și limbajul 
non-verbal are cuvinte, propoziţii și sem-
ne de punctuaţie.

Deoarece o persoană mai educată 
stăpânește mai bine decât restul oame-
nilor comunicarea prin cuvinte și fraze, 
tinde să utilizeze mai puţin comunica-
rea prin gesturi. De asemenea, odată cu 
înaintarea în vârstă, gesturile devin mai 
rafi nate și mai greu de citit.

Dacă am reușit să vă intrigăm prin 
această introducere nu ezitați să citiți 
această carte, dar neapărat cu pi-
xul în mână pentru a lua notițe și cu 
predispoziția de a aplica totul în practică, 
căci fără îndoială a ști ceea ce gândește și 
simte interlocutorul nostru este un mare 
as în mânecă pentru orice circumstanță.

Cristina RUSSU

CELE MAI BUNE CĂRȚI DE AFACERI CARE MERITĂ CITITE

Allan Pease - Limbajul Trupului
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TROFEU

Gazdele Campionatului 
național universitar la baschet 
feminin, studentele de la ASEM 
au devenit Campioane universi-
tare la baschet. Economistele de 
mâine  au învins în toate meciuri-

le disputate.Formaţia ghidată de 
antrenorul Emerit al Republicii 
Moldova, Vasile Scutelnic a învins 
în meciul decisiv al fi nalei marea 
rivală, Femina, cu o diferenţă de 
10 puncte. 

tedrei Educație Fizică și Sport, Va-
sile Scutelnic, care este de mulți 
ani în domeniu și se dedică total-
mente acestei activități.

Decorați au fost cei mai buni, 
iar cele mai multe locuri premian-
te (I-III) aparțin echipelor facultății 
Finanțe, urmată de Business și 
Administrarea Afacerilor și Eco-
nomie Generală și Drept. Au fost 
premiați și fi naliștii Academiadei 
ASEM, cu recunoștință pentru su-
portul acordat de fi ecare decan și 
responsabil de lucru sportiv.

În cadrul evenimentului au 
fost acordate premii celor mai 
bune echipe sportive din ASEM, 
astfel selecționatele de tenis, bas-
chet, triatlon forță, volei și rugby 
au fost apreciate pentru meritele 
sale din sezonul trecut. În nomi-
nalizarea ”Cu voință spre victorie” 
a fost decorată Mihaela Alexa, Vi-
cecampioana Republicii Moldova 
la handbal.

Deja a devenit o tradiţie ca în 
fi ecare an, organizaţiile sporti-
ve sa-și desemneze cei mai buni 
sportivi ai săi, pe cei, performan-
ţele cărora trebuie remarcate și 
pe exemplele lor trebuie educată 
noua generaţie, spun organiza-
torii. Astfel, Cel mai bun sportiv 
al ASEM este considerat Triplu 
Campion al RM, dublu posesor 
al Cupei RM, Vice Campionul 
Universiadei  Republicii Moldova 
la VOLEI, maestru în sport, Dinu 
BOGUŢĂ (student la facultatea 
EGD).”Am fost plăcut surprins că 
anume eu am fost ales și desem-
nat sportivul anului. Mulțumesc 
conducerii ASEM că mi-au apreci-
at munca depusă, eforturile și re-
zultatele obținute în competițiile 
naționale! E și normal că a fost 
greu de obținut acest titlu, însă 
efortul a  meritat!”, ne spune Dinu.

Sărbătoarea Sportului la ASEM, ediţia 2014 

Academia de Studii Econo-
mice din Moldova este bine cu-
noscută pentru competențele 
sale sportive, iar un succes con-
siderabil trebuie neapărat cele-
brat, ceea ce s-a și întâmplat la 
Sărbătoare Sportului la ASEM, 
Ediția 2014. Cel mai mare eveni-
ment sportiv al anului din cadrul 
academiei a avut loc în data de 
21 mai, în incinta Complexului 
Sportiv al ASEM. Sportivi ai ASEM 
și toți ceilalți veniți să-i încurajeze 
au asistat la înmânarea premiilor 

pentru cele mai mari succese la 
Campionatul Naţional Universitar 
și Campionatele Republicane din 
sezonul curent.

Președintele de Onoare al 
Federaţiei de Baschet din RM, 
Vasilii Șleagun, a apreciat atitudi-
nea academiei față de sport, care 
spune că pornește probabil de la 
”cel mai sportiv rector”, astfel l-a 
decorat pe Grigore Belostecinic 
cu titlu de academician al Acade-
miei de Baschet din RM. Acesta a 
menționat și eforturile Șefului Ca-

Cea mai bună sportivă a ASEM 
este considerată multiplă Campi-
oană la Universiada RM, multiplă 
Campioană a Moldovei, cea mai 
bună jucătoare a Campionatului 
Naţional, ediţia 2013, membra lo-
tului naţional la baschet, Cristina 
Gontari. Domnișoara, masteran-
dă la Administrarea Afacerilor, 
ne spune că este un succes care 
are în spate multe ore nedormite, 
antrenamente istovitoare și nervi 
consumați la limită: „…dar toate 

cumulate elaborează energie și 
un gust desăvârșit, al victoriei”.

Pentru a valorifi ca numele de 
”sărbătoare”, evenimentul a fost 
susținut de către trupa de dans 
”Divertis”, soprana Diana Cioba-
nu, trupa de gimnastică artistică 
”Solo” și interpretul Alexei So-
froni. Urmează un nou sezon de 
încercări pentru sportivii ASEM, 
nu mai puțin provocator, le dorim 
perseverență și succese mari!

Cristina RUSSU

Bronz pentru ASEM la Campionatul de volei
A luat sfârșit Campionatul național universitar la volei feminin, organi-

zat de Federația Sportului Universitar din Republica Moldova cu susținerea 
Ministerului Tineretului și Sportului al RM. La competiție au participat 6 
echipe ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova. Cam-
pioanele acestor competiții au devenit studentele de la Universitatea de 
Stat din Moldova, urmate de viitooarele economiste. Echipa ASEM a deve-
nit campioana Moldovei după ce a învins în ultimul meci echipa USM, scor 
3:1 (25:19, 22:25, 25:19, 25:14). Echipa ASEM nu a suferit nicio înfrângere în 
cele 7 etape și a pierdut doar 2 seturi. Între timp, rivala din ultimii ani, USM 
(campioana en-titre) a terminat campionatul pe locul 3 cu 2 înfrângeri.
Ultima dată când  ASEM-ul a câștigat campionatul a fost în anul 2011. Vă 
reamintesc că în acest an la ASEM au revenit 2 jucătoare: Tatiana Ceban 
și Ecaterina Lupu. Meciul a fost mai puțin spectaculos, dar într-un fi nal a 
câștigat echipa mai puternică.

ASEM-istele, campioane universitare la baschet
Jucătoarele echipei 

învingătoare, Cristina 
Gontari și Olga Tîrzîman 
au făcut diferenţa, mar-
când împreună 42 de 
puncte. 

“Pentru noi aceas-
tă victorie înseamnă 
foarte mult. Am muncit 
imens ca să câștigăm. 
Cred că am meritat și 
suntem foarte fericite”, 
a spus Cristina Gontari, 
jucătoare ASEM.

Menționăm că echi-
pa ASEM în acest an 
a  câștigat  medalia de 

bronz  la baschet în cadru Cupei 
Republicii Moldova, și a devenit 
Campioana Republicii Moldova 
la Baschet Femenin între univer-
sităţi. 

Antrenorul ASEM își dezvălu-

ie intenţiile: “Avem planuri mari 
și ambiţioase pe viitor. Sper că 
această victorie ne va ajuta să le 
realizăm. Fetele s-au prezentat 

foarte bine în teren și până la 
urma am obţinut multașteptatul 
trofeu. Mă bucur foarte mult”. 

Nistor LAZAR
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Fie că studentul este super-
stiţios ori respectă unele super-
stiţii doar pentru a se amuza, 
folclorul studenţesc se îmbo-
găţește în preajma examenelor. 
Una dintre cele mai cunoscute 
superstiţii e cea a “pixului no-
rocos”. Problema e că să scrii cu 
acelasși pix la toate examene-
le este una dintre superstiţiile 
greu de respectat: pasta se ter-
mină repede, unde mai pui că 
poţi avea vreo 10 examene pe 
sesiune și mai ești și la o facul-
tate unde trebuie sa scrii pagini 
întregi la fi ecare proba?

Super “norocoase”, de ase-
menea pot fi  unele rochii, bluze, 
cămăși sau cravate...

De asemenea, celebră prin-
tre studenţi este superstiţia de a 
nu lăsa nicioadată propria lucra-
re prima pe catedra profesoru-
lui. Cică, ea trebuie amestecată 
printre celelalte foi, căci altfel 
înseamnă o notă mica ori, mai 
rau, restanţă.

O superstiţie dea dreptul 
amuzantă ţine de... lungimea 
părului. Aceasta are, însă, di-
verse variante, pe alocuri chiar 
opuse: dacă unii cred că e bine 
să te tunzi în sesiune, pentru ca 
cele învăţate să zboare liber pe 

la urechi, unii cred, dimpotrivă, 
că dacă îţi lași părul lung în se-
siune, cunoștinţele dobândite 
sunt păstrate la loc sigur.

Dacă mănânci cu cartea des-
chisă, se spune ca îţi mănânci 
mintea. La fel, dacă ai scăpat 
cartea sau cursurile pe jos în-
seamnă că șanse de a-ţi cădea 
la examen are cursul spre care 
se duce mâna mai întâi, iar dacă 
dormi cu cartea sub pernă, vei 
visa întrebarea care îţi va cădea, 
mai spun alte învăţături din fol-
clorul studentesc.

Unii își desenează în mâna 
în care ţin pixul - un drăcușor, 
alţii merg înainte de sesiune 
sau de examenele mai dificile 
- la biserică, să aprindă o lumâ-
nare.

Alte superstiţii spun ca este 
bine să nu mănânci înainte de 
examen, pentru că așa te poţi 
concentra mai bine... alţii spun 
că e bine să mănânci miezul a 
două nuci, o lingură de miere 
sau o bomboană mentolată.

Bine ţi-ar merge și dacă, în 
ziua examenului, dacă ai păși 
doar cu dreptul - din pat și până 
la intrarea în sala de examinare. 
Catastrofal însă e să te întorci 
din drum în ziua examenului.

Ai văzut vreodată vreun student liniștit în 

perioada examenelor? Este foarte posibil să nu 

existe așa ceva. Chiar și numai în dimineaţa tes-

tării, și tot inima fi ecăruia începe să bată de par-

că ar vrea să iasă din piept de teamă că va pica 

subiectele.

Stresul face parte din acești ani ai tinereţii, dar 
asta nu înseamnaă că nu poţi să te lupti pentru a-l 
combate. Iată ce poţi încerca:

EVITĂ ALŢI OAMENI STRESAŢI
Stresul este contagios, așă că în timpul exame-

nelor evită pe cât posibil compania celor la fel de 
îngrijoraţi ca tine, căci nu vei face decât să-ţi ampli-
fi ci starea de tensiune.

MĂNÂNCĂ SĂNĂTOS ŞI FĂ EXERCIŢII
Asta pare banal, dar este uimitor cât de mulţi oa-

meni uita de acest aspect. Din cauza stresului, mulţi 
studenţi ori mănâncă prea mult, ori pe fugă și puţin, 
ori la ore nepotrivite, iar puţinul timp liber și-l petrec 
stând în pat și odihnindu-se, așă că organismul se va 
resimţi după sesiune. În plus, o alimentaţie adecvată 
și puţin sport te vor face să te simţi mai bine, mai pre-
gătit să înfrunţi provocările acestei perioade.

SPUNE “NU”
Sigur se va găsi vreo prietenă care să se plân-

gă legat de viaţa ei romantică sau vreun amic 

care să te cheme la meci. Pur si simplu spune “nu” 
ofertei și scuză-te, invocând lipsa de timp - ceea 
ce oricum e adevărul gol-goluţ. Dacă vei încerca 
să le faci pe amândouă, este posibil că una să nu-
ţi iasă așa cum trebuie, iar cum distracţia e mai 
frumoasă decât învăţatul, este foarte posibil să 
pici examenul.

FORŢEAZĂTE SĂ IEI PAUZE
Pentru fi ecare oră în care lucrezi, ia o pauza de 

10 minute, făcând ce știi că te relaxează mai bine. 
În acest interval, creierul se va odihni și, când vei 
începe din nou munca, el va fi  pregătit să asimileze 
mai multe informaţii.

VIZUALIZEAZĂ SUCCESUL
Imaginează-ţi că totul a trecut cu bine, că 

munca ta a dat rezultatele dorite și acum te rela-
xezi, stiind că ai scăpat de pericol. Asta te va face 
să te linistești cu adevărat și fără atât de mult 
stres te vei putea concentra mai bine la ceea ce 
ai de făcut.

DACĂ AI STUDIAT CÂT AI PUTUT 
DE MULT, FII INCREZĂTOR

Atunci când vine momentul testului, nu ai de ce 
să mai fi i stresat, mai ales în cazul în care ai învăţat 
cât ai putut tu de mult. Convinge-te că vei face bine 
și, având mai multă încredere în tine, și rezultatele 
vor fi  mai bune.

Cum lupţi cu stresul 
din perioada examenelor?

Folclor studenţesc 
în timpul sesiunii

Să nu te frezezi, să nu mănânci cu cartea deschisă, să pă-

șești cu dreptul și să porţi ceva norocos... Superstiţiile care 

circulă prin cămine, prin săli de seminar și biblioteci, cu pre-

cădere în timpul sesiunii, au, de cele mai multe ori, rolul de 

a-i ajuta pe studenţi să scape de stresul dinaintea examene-

lor, spun psihologii.

Sesiune, sesiune și iar sesi-

une! Multor studenți le face 

zile amare. De aceea ne-am 

gândit și la un mic moment de 

relaxare pentru ei. Si anume, o 

colecție de bancuri cu și despre 

studenți, sesiune și profesori! 

Enjoy it!
*** 

- Ce trebuie să știe un student pentru 
un examen?

- Totul.
- Ce trebuie să știe un laborant?
- Aproape tot atât cât știe un student.
- Dar un asistent?
- În ce carte se găsește ceea ce trebuie 

să știe studentul.
- Si un lector?
- Unde poate fi  găsită acea carte.
- Dar un profesor?
- Unde să-l găsească pe lector.

*** 

Examen. Studentul iese la răspuns 
ținând în mână o fi țuică, pe care sunt 
scrise câteva propoziții.

Profesorul:
- Dar unde vă este răspunsul?
- În cap.
- Dar aceasta ce e? – indicând spre 

fi țuică.
- Aceasta n-a încăput.

*** 

Trei studenţi dau examenul, unul 
foarte inteligent, unul deștept și unul 
prost.

Intră primul cel inteligent. Când iese 
ceilalţi doi îl întreabă:

 - Ei, cum a fost?
-  Super. Ca de la profesor la profesor.
Intră al doilea, cel deștept. Când iese 

este întrebat ce a făcut.
-Bine. Ca de la profesor la student.
Intră și studentul prost. Când iese, cei-

lalţi doi îl întreabă curioși cum a fost.
- Ca de la preot la preot: Când mă în-

treba eu îmi făceam cruce; când răspun-
deam el își făcea cruce.

***  

La examen, profesorul: 
- Pentru nota 10 cine știe cum mă 

cheamă? 
Liniște... 
- Pentru nota 7 cine știe la ce obiect 

avem examen? 
Liniște totală.... 
- Totuși, pentru nota 5 ce culoare are 

manualul? 
Din spatele clasei o voce: 
- Hai bă să mergem, că vrea să ne 

pice……
*** 

La examen 
- Cum te numești? 
- Georgescu, răspunde râzând, tână-

rul întrebat. 

- De ce râzi? 
- Mă bucur că am răspuns la prima 

întrebare.
*** 

Un student la examen. Intră, trage un 
bilet și începe să bâlbâie ce își amintește 
din notițele de curs. După ce termină, pro-
fesorul se uită la el foarte serios și îi spune: 

- Pentru răspunsul dumitale de astăzi 
nu pot să îți dau decât o singură notă și 
aceasta începe  cu p. Știi care este p?

- Pinci, domnule profesor! Pinci!
*** 

Dialog la examene:
- Știi?
- Știu.
- Ce știi?
- Obiectul știu.
- Care obiect?
- La care susțin examenul.
- Și la ce obiect susțineți examenul?
- Domn profesor, aceasta de acum se 

cheamă a bă ga bețe în roate.
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