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Citiţi în ediţie:Citiţi în ediţie:

”101 ÎNTREBĂRI UNEI 
PERSOANE DE SUCCES”, 

cu Ion Sturza 

Cei mai buni studenți din domeniul Tehnologiilor Informațio-
nale vor fi  premiați cu o bursă în valoare de 12000 de lei. Printre 
cei 10 câștigători se numără și studenții facultății de Ciberneti-
că, Statistică și Informatică Economică de la ASEM. Excelență în 
IT au demonstrat tinerii: Nicolae Vladiceanu, Ana Diaconu, Vasile 
Nastas, Marina Lozovanu, Valeriu Bobuţac. 

Anul acesta, la concurs au fost depuse 29 de dosare de la 20 de 
universități, dar și de la colegii . De la Academia de Studii Economice 
au fost depuse 10 dosare. 

Programul are drept scop stimularea tinerilor înmatriculaţi la spe-
cialităţile IT, care au demonstrat merite deosebite în procesul de studii 
și implicare în activităţi ce ţin de dezvoltarea tehnologiilor informaţi-
onale. 

Programul de burse este inițiat de Centrul de Informaţii Universi-
tare cu suportul fi nanciar al Fundaţiei Orange Moldova și în parteneri-
at cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. 

Conform CIU, decernările vor avea loc in luna decembrie.

Cei mai buni  studenți ai anului au fost premiați în cadrul concur-
sului ”Cel mai bun student al ASEM”, 2015. Sunt cei care au demonstrat 
prin dosare de invidiat, că sunt cei mai buni.  Pentru titlu, în top 10 
au concurat 67 de tineri, iar la evaluarea dosarelor s-a ţinut cont de 
media academică, activităţile extracurriculare, publicațiile știinţifi ce, 
precum și participarea fi ecărui student în diverse activităţi ce ţin de 
promovarea imaginii ASEM. Festivitatea de premiere a coincis cu Ziua 
Internațională a Studentului, 17 noiembrie, fapt pentru care studenții 
au sărbătorit dublu.

Să susțină studenți au venit: Cristian Rotaru, șef de departament 
la Mobiasbancă – Groupe Société Générale (Cel mai bun student al 
ASEM, 2004); Daniela Dermenji, șef de serviciu la Banca Națională (Cel 

mai bun student al ASEM, 2009) și Cristina Frînea, asistent universitar, 
ASEM.

Dosarele participanților au fost analizate de către juriu, în 
componența căruia au făcut parte: Angela Casian, Director ȘMEEB; 
Lilia Grigoroi, decan Contabilitate și Nicoleta Gonța, deținătoarea Ma-
relui Premiu a ”Celui mai bun student al ASEM”, 2014.

Premianții s-au ales cu câte o diplomă, fl ori, cuvinte de laudă și 
bani. Ajuns la cea de-a XIII-a ediție, concursul «Cel mai bun student al 
ASEM» se bucură de mare popularitate în rândul studenților. Aici ei își 
pot valorifi ca performanțele și capacitățile. 

Detalii în pag. 2-3
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MAI MULTE EVENIMENTE DEDICATE 
SĂPTĂMÂNII MONDIALE 
A ANTREPRENORIATULUI

Facultatea Business și Administrarea Afacerilor a organizat un eve-
niment motivaţional și inspiraţional – Start-Up Academy, ediţia a III-a. 
Trei antreprenori de succes din Republica Moldova au împărtășit din 
experienţa lor indimenticabilă, relatând mai multe despre conceptul 
de „start-up”. 

  Pentru fi ecare din-
tre ei ideea de a iniţia o 
afacere a pornit diferit, 
iar sfaturile pe care le-au 
oferit studenţilor au fost 
de mare valoare.  Primul 
antreprenor care și-a 
împărtășit  din experiența 
de afaceri cu studenții 
a fost  Ruslan Cojocaru, 
fondator „Tucano”, „Oliva” 
, „Covrigo” și „Conect”. Cel 
de-al doilea speaker al 

evenimentului a fost femeia de afaceri - Natalia Bolohan. Fondatorul 
companiei „Dulcinella”- Nicolae Pojoga, a fost cel care a încheiat runda 
de impresii antreprenoriale. Interacţiunea antreprenorilor cu studen-
ţii a generat noi idei, întrebări dar și refl ecţii pentru viitor. Atmosfera 
degajată  a creat o continuitate permanentă, un mediu perfect pentru 
formare și educaţie antreprenorială . 

Tot în cadrul Săptămânii Mondiale a Antreprenoriatului, studenții 
au mai avut ocazia să interacționeze și cu alți oameni de afaceri, prin-
tre care: Irina Calancea, antreprenoare și fondatoarea brandului ,,Irka 
Shoes”; Ion Curmei, fondator și director ,,Panda Tur”; Ion Bargan, fon-
datorul librăriei online ,,Bestseller.md”; Pavel Dascăl, fondator și antre-
prenor ,,Taxi netradiţional” ș.a.

Detalii în paginile ziarului 
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EI SUNT 
STUDENŢII 
BUNI! 

Cei mai buni studenți ai ASEM 
sunt: Braguta Lucian, Ignatov Au-
gustin, Postolachi Ana, Lazar Nistor, 
Mîțăblîndă Ionela, Cîșlaru Corina, 
Ciorici Alina, Budu Gheorghe, Pascari 
Cornelia, Manacov Olesea, Schițco 
Tatiana, Borta Ana, Vlădiceanu Ni-
colae, Metreniuc Alina, Bucliș Vadim, 
Vetricean Stanislav, Oleatovschi Ga-
briel, Popa Maria, Gutium Mircea, 
Durnopean Dmitri, Jora Dorina, Sa-
caliuc Cristina, Ciorchină Alexandri-
na, Jieri Nicolai, Porcescu Marcel, Be-
zer Corina, Pogolșa Adriana, Zestrea 
Alina, Jizdan Andrei, Țurcanu Ștefan, 
Arabadgi Olga, Popa Iulita, Cebo-
tari Cristina, Fliștoc Cristian, Bocan 
Valeria, Tataru cristina, Josan Doina, 
Spînu Olga, Cheibaș Felicia, Lisnic 
Andrian, Borta DianA, Tomșa Elena, 
Covaș Svetlana, Camerzan Nicoleta, 
Cebotari Irina, Solcan Alina, Buimes-
tru Ina, Cerneavscaia Oxana, Bivol 
Natalia, Dodon Carolina, Latescu 
Mihaela, Efi menco Olesea, Daranuța 
Inga, Matei Gabriela, Batcu Elizaveta, 
Beregoi Maria, Costaș Marcela, Lun-
gu Natalia, Gandrabura Capitolina, 
Artene Victor și Garștea Valentina 
de la Ciclul I, Licență și Odesschi Ro-
man, Banu Ivan, Bologan Alina, Gru-
meza Mihaela, Cermîșiova Natalia și 
Suhaițchi Irina de la Masterat.

Rețeta succesului a fost împărtășită  

și de către câștigătorii concursului din 
anii precedenți. Să susțină studenți 
au venit: Cristian Rotaru, șef de de-
partament la Mobiasbancă – Groupe 
Société Générale (Cel mai bun student 
al ASEM, 2004); Daniela Dermenji, șef 
de serviciu la Banca Națională (Cel mai 
bun student al ASEM, 2009)și Cristina 
Frînea, asistent universitar, ASEM.

“Eu cred că toți își doresc o casă, 
o mașină, un post de muncă bun, 
dar pentru asta trebuie să muncim”, 
a menționat Cristian. El i-a îndem-
nat pe studenți să absoarbă ca un 
burete din toate oportunitățile și 
experiențele studenției.

Daniela Dermenji i-a îndemnat 
pe studenți să-și valorifi ce la maxim 
potențialul, să participe la cât mai 
multe activități extracurriculare și 
să facă voluntariat. Iar celor care nu 

s-au regăsit în lista câștigătorilor i-a 
îndemnat să nu dispere, dar să aplice 
și la anul, pentru că ea nu a câștigat 
din prima. 

Dosarele participanților au fost 
analizate de către juriu, în componența 
căruia au făcut parte: Angela Casian, 
Director ȘMEEB; Lilia Grigoroi, de-
can Contabilitate și Nicoleta Gonța, 
deținătoarea Marelui Premiu a ”Celui 
mai bun student al ASEM”, 2014. 

Lilia Grigoroi  a precizat că dosa-
rele celor din  top 10 au fost favori-
zate de: ”În primul rând ne-am axat 
pe cercetarea științifi că, participări la 
conferințe, mese rotunde și alte con-
cursuri”.

”La evaluarea dosarelor am fost 
plăcut impresionată de individua-
litatea, de care ați dat dovadă și de 
diversitatea intereselor și activităților 
extracurriculare practicate. Sunt 

mândră că am absolvit această 
instituție de învățământ, pentru 
că aici v-am cunoscut pe majorita-
tea dintre Voi, care sunteți cei mai 
buni, dar și am îndrăgit profesori, 
care ne-au ,,contaminat” de tot ce 
e mai bun și mai frumos. Acest con-
curs este o motivație frumoasă, un 
gest de toată admirația, pentru cei, 
care se implică în viața ASEM-ului. 
Rezultatul obținut v-a mai adus o 
lecție; pentru câștigători să învețe 
să-și mențină oaza succeselor în 
continuare, iar pentru ceilalți să-și 
îmbogățească dosarele pentru anul 
viitor” a menționat Nicoleta Gonța 
”Cel mai bun student al ASEM, 2014”,  
membră a juriului, care în momentul 
înmânării premiilor se afl a în Româ-
nia la un stagiu la Compania Lidl . 

Astfel,  în acest an, juriul a decis 
că lista celor mai buni trebuie să ara-
te așa:

Premiul III

Alexandrina Ciorchină de la 
Finanțe, anul III, este câștigătoarea 
concursului ”Fără vize în UE” organi-
zat de Guvernul RM, 2014 și deține 
bursa fundației Konrad Adenauer, 
2014. În prezent  este stagiară la ca-
mera Americană de Comerț în Mol-
dova. 

Corina Bezer  studentă în anul  
III REI la este membră a organizației 
non - guvernamentale Tinerii Mol-
dovei și a Senatului Studențesc al 
ASEM. Face voluntariat în cadrul 
Centrului Internațional LaStrada.

Carolina Dodon este anul III la 
EGD, este stagiară în Parlamentul 
RM, manager la ONG ”ADVIT- Euro-
pa fără frontiere” și vice – președinte 
PR& Manager de proiecte la Chișinău 
Toastmaster Club.

Capitolina Gandrabura, 
studentă la fi nanțe, anul III este 
deținătoarea diplomei de gradul I 
la Simpozionul Științifi c al Tinerilor 
Cercetători 2015 și reporter la ziarul 
”Pasul Nou” din Dondușeni.

Premiul II

Marcel Porcescu este student în 
anul III la  Finanțe. Este deținător a 5 
diplome de gradul I la Simpozionul 
Științifi c al Tinerilor Cercetători 2015 
în cadrul secțiunilor: Investiții, Conta-
bilitate, Finanțe, Asigurări, Bănci. Este 
participant la concursul studențesc 
internațional: Profesia contabilă – o 
carieră de succes și la  concursul ”Idei 
de afaceri” în cadrul Incubatorului de 
Afaceri al ASEM.

Alina Bologan studiază la Mas-
terat, anul I. În present este consul-
tant juridic ”Trattoria della nonna”. 
Deține  diplomă de excelență pen-
tru cea mai înaltă reușită academică 
a specialității, 2015 și este laureată a 
premiului ”Personalitate” în catego-
ria ”Cel mai bun absolvent al anului 
2015”, ASEM.  În 2014, a luat Bursa de 
Merit.

Alina Ciorici, studentă în anul  
IV la EGD este deținătoare a Bursei 
Guvernului 2015. A luat diploma 
”Cel mai bun student al facultății”, 

EGD, 2015 și este  membră a clubului 
Juriștilor din cadrul Ligii Tineretului 
din RM. 

Premiul I

Nicolae Jieri, student la Contabi-
litate în anul III este deţinător al lo-
cului I, secțiunea ”Contabilitate” și lo-
cul II, secțiunea ”Analiza economico 
- fi nanciară” în cadrul Simpozionului 
Științifi c al Tinerilor Cercetători 2015. 
A participat la mai multe conferințe 
internaționale. Este autor a trei arti-
cole naționale și trei internaționale 
cu subiecte de analiză economico – 
fi nanciară, contabilitate.

Mihaela Grumeza, masteran-
dă în anul I este manager fi nanciar  
la Alianța Studenților din Moldova, 
în cadrul proiectului ”Mobilitatea 
pentru o mai bună învățare”. Deține 
diplomă de gradul I la Simpozionul 
Științifi c al Tinerilor Cercetători 2015,  
pentru articolul ”Societatea civilă din 
RM” și este deținătoarea Bursei de 
Merit 2014

Premiul Mare

Ștefan Țurcanu este student în 
anul III la Contabilitate și are media 
peste 9,5. Deține  diplome de gradul 
II și publicaţii în cadrul revistei Simpo-
zionul Științifi c al Tinerilor Cercetători 
2014, 2015. A participat la concursul 
internațional ”Profesia contabilă - o 
carieră de succes”, ediția a VII-a.  Este 
absolvent al Academiei RATIO  în 
2015 și este participant activ la mani-
festările sportive studențești organi-
zate în cadrul ASEM.

Rectorul ASEM, academicia-
nul Grigore Belostecinic a felicitat 
câștigătorii celei de-a XIII- a ediții a 
concursului, totodată și toți studenții 
și masteranzii cu Ziua Internațională 
a Studentului, îndemnându-i să fi e 
activi, să valorifi ce cunoștințele și să 
înainteze dosarele la alte concursuri 
și burse: ”Trăiți din plin studenția, 
care este ”o profesie”, primul vostru 
job, ce necesită timp, investiție de 
forțe, cunoștințe, abilități și discipli-
nă. Nu uitați că voi sunteți viitorul RM 
și viitorul acestei țări depinde de voi”, 
a menționat Rectorul.

Premianții s-au ales cu câte o di-
plomă, fl ori, cuvinte de laudă și bani. 
Ajuns la cea de-a XIII-a ediție, concur-

Cei mai buni  studenți ai anului, au fost premiați în cadrul 
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sul «Cel mai bun student al ASEM» se 
bucură de mare popularitate în rân-
durile studenților. Aici ei își pot valo-
rifi ca performanțele și capacitățile. 
Criteriul de apreciere este nu doar 
performanța academică, dar și ni-
velul de implicare a studenților în 
activitățile extraacademice.

Unii tineri din top 10 și-au 
împărtășit bucuria pe rețelele de so-
cializare.

Corina Bezer, Premiul III, a 
scris următorul mesaj: ”Rădăcinile 
învățăturii sunt amare, dar fructele 
ei sunt dulci. Încearcă să fi i auzit, nu 
lăsa să treacă totul pe lângă tine, fi i 
vizibil și implică-te! Fiecare dintre noi 
are capacități care trebuie valorifi ca-
te și trebuie să ne facem remarcați, 
pentru că doar astfel îi vom molipsi 
și pe alți tineri. Ehhh….studenție, îmi 
va fi  dor de tine...!”.

Marcel Porcescu, Premiul II, 
și-a împărtășit bucuria menționând: 
”Trăim într-o lume în care deciziile ne 
infl uențează într-un fel sau altul viața. 
Una dintre deciziile cele mai impor-
tante pe care trebuie să le ia un tânăr 
după absolvirea liceului este alege-
rea facultății, dar și a universității. 
Pentru mine, atunci când eram în 
clasa a 12-a, alegerea facultății a fost 
ceva evident, Finanțe, specialitatea 
Finanțe și Bănci, ASEM. De ce am ales 
această facultate…pentru că mereu 
am avut o pasiune ascunsă pentru 
economie. De mic știam că voi activa 
în domeniul fi nanciar-bancar. Chiar 
dacă pe parcursul facultății, nu toate 
lucrurile au fost precum mi le imagi-
nam eu, am știut mereu că decizia 
adoptată a fost una bună. Acum, la 
terminarea facultății, pot spune cu 
certitudine că am rămas fără doar 
și poate, cu o gândire dezvoltată, 
cu prieteni pe care mi i-am făcut pe 

băncile academiei. Nu s-a stins pasi-
unea pe care am avut-o inițial și pe 
care profesori precum   și mulți alții 
au alimentat-o zi de zi cu cunoștințe 
noi. Așa că sfatul meu pentru toți cei 
care sunt puși în postura de a-și alege 
la un anumit moment facultatea este 
să vă alegeți ceea ce vă place, iar după 
ce ați făcut acest lucru, să identifi cați 
metode care să vă ,,alimenteze’’ deci-
zia și să vă autodepășiți, pentru că nu 
există limite în a face ceea ce cu ade-
vărat îți place”.

Stefan Turcanu, Premiul Mare, 
a scris următoarele: ”Iată că s-a mai 
adunat în coșul succeselor mele 
încă un mic vis realizat. Acum, deja 

totul rămâne în urmă: acel efort de-
pus pentru a obține rezultate bune, 
examene, diverse activități, concur-
suri, proiecte, care în cadrul acestor 
ani de studii, am avut onoarea să le 
trec cu multe emoții, speranțe și re-
zultate. Am obținut ceea spre ce am 
mers 2 ani. Cu această ocazie vin cu 
un mesaj de mulțumire profesorilor, 
pentru difi cila, dar nobila profesie pe 
care ați ales-o și doresc, în mod spe-

cial, sa-mi exprim recunoștința pen-
tru mulți profesori, pentru răbdarea 
care o aveți și talentul D-voastră de 
a mă instrui, motiva și inspira. Vă 
adresez cele mai sincere și cordiale 
mulțumiri pentru efortul depus în 
dezvoltarea personalității mele în 
special. Vă mulţumesc, apreciez, res-
pect, pentru toată munca și dăruirea 
fără precedent”.

Mihaela Grumeza, Premiul I și-a 
împărtășit gândurile, menționând: 
”Uneori mă întreb dacă se merită, 
dar de fi ecare dată când primesc o 
diplomă, înțeleg că da!!!”.

Carolina DODON, Premiul III, a 
mărturisit: “Nu m-am așteptat să fi u 

premiată, dar am vrut și mai mult. Eu 
am aplicat în ultima zi, cu două ore 
până la expirarea termenului și pro-
fesorul mi-a zis că așa fac oamenii 
inteligenți. Voluntariatul mi-a des-
chis foarte mute oportunități. Am 
reușit să călătoresc tot Caucazul, am 
reușit sa fi u și delegată la Națiunile 
Unite în New York”.

Zinaida LUPAȘCU

STUDENŢIA LA ASEM  
UNA CALDĂ, UNA RECE

Când a venit momentul să dea 
la facultate, s-a gândit să aplice la 
ASEM, la facultatea REI, după care s-a 
răzgândit și a optat pentru cibernetică, 
ca până la urmă să dea la marketing. 
La zi ASEM nu a rezistat mai mult de 
trei luni și ulterior s-a transferat în 
grupa de frecvenţă redusă. 

”Totul s-a întâmplat în cadrul 
unei prelegeri despre valutele in-
ternaţionale. Profesorul ne povestea 
despre lira sterlină, marca germană, 
francul francez. La care eu nu înţe-
legeam despre ce se vorbește și am 
întrebat despre ce valute poate fi  
vorba când din 2001 intră în circula-
ţie EURO, ca monedă unică… Aici s-a 
produs ruptura. Mi-am strâns lucru-
rile și am ieșit…Să fi u sincer, experi-
enţa de la ASEM a fost mai mult ne-
gativă, decât pozitivă. Dar asta este 
doar experienţa mea proprie. Cu toa-
te astea, după mine, ASEM-ul  e cea 
mai bună universitate. De asemenea, 
aș ruga administraţia să investească 
mai mult în cămine…”, mărturisește 
Andrei Spînu.

Despre ASEM a povestit multe, 
și de bine și de rău, dar anume un 
singur lucru a ţinut să accentueze: 
”Luptaţi cu corupţia de la ASEM! 
Găsiţi alte metode de a reuși, chiar 
dacă Vi se dă de înţeles că altfel nu 
poate fi . Cei care zic că nu există 
corupţie la ASEM, mint. Ea există în 
orice instituţie de învăţământ, într-
o proporţie mai mare sau mai mică. 
Asta e meteahna noastră.”

CU CE EȘTI TU MAI SPECIAL 
DECÂT CEILALŢI…?

În anii de studenţie, a început să 
lucreze cu cei de la AISIEC. Patru ani 
a fost vicepreședintele organizaţiei. 
Ca să înveţe cât mai multe, pe lângă 
prelegeri, s-a focusat și pe educaţia 
nonformală și a încercat să se di-

ferenţieze de ceilalţi. ”Vreau să fi u 
sincer, nu am ce ascunde. Care e 
diferenţa dintre voi și ceilalţi 10.000 
de alţi studenţi? Asta e întrebarea 
pe care trebuie să v-o adresaţi”, 
spune viceministrul.

Aventura cu antreprenoriatul 
a început în cadrul Incubatorul de 
Afaceri al ASEM. ”Eu sunt adeptul 
practicii. Am fost la Incubator și mi-
am deschis fi rmă. La 18 ani mi-am 
deschis prima fi rmă. După 2 luni, 
am închis-o. Credeţi-mă, să lichi-
dezi o afacere este mai greu decât 
s-o iniţiezi. În schimb, acum, știu 
de toate, pentru că am încercat”, își 
amintește Spînu.

TOŢI MUNCESC, DAR SUNT 
EI OARE FERICIŢI 
ÎN CEEA CE FAC?

Pentru că studenţii erau foarte 
curioși ce trebuie să faci ca să ob-
ţii jobul viselor tale, viceministrul a 
venit cu o întrebare către studenţi: 
”Care e scopul vostru în viaţă?”. Unii 
au zis că vor să lucreze în cadrul 
ambasadelor, alţii în cadrul insti-
tuţiilor publice. Replica nu a întâr-
ziat să apară: ”Voi spuneţi că scopul 
vostru este aceasta și aceasta, dar 
cât de real este? Știţi că 80% din po-
pulaţia RM este angajată, dar sunt 
ei oare fericiţi? Astfel trebuie să vă 
întrebaţi, pentru că scopul trebuie 
să fi e mult mai larg….”

 Despre munca în cadrul Minis-
terului spune că e grea, te ciocnești 
de o grămadă de clișee și scheme 
sovietice, dar e interesant, asta 
dacă vrei să schimbi sau cel pu-
ţin să încerci să schimbi sistemul. 
”Toţi vorbim despre  promovarea 
tinerilor, dar eu cred că promovarea 
trebuie făcută  nu doar din conside-
rentul că e tânăr, dar pentru că are 
anumite abilităţi și cunoaște anumi-
te lucruri. La noi, din păcate, câte-
odată, se confundă aceste lucruri.”

Corina MOROZAN

Viceministrul Tineretului și Sportului, 
Andrei Spînu:

”CA SĂ REUȘEȘTI, TREBUIE 
SĂ GĂSEȘTI DIFERENŢA 
DINTRE TINE ȘI CEILALŢI 
10.000 DE STUDENŢI AI ASEM”

O întâlnire neformală cu studenţii anului întâi de la REI. 

Puși pe glume, dezinhibaţi, studenţii au adresat întrebări 

ingenioase viceministrului Tineretului și Sportului. Andrei 

Spînu s-a lăsat provocat și a povestit cum a cochetat cu vo-

luntariatul, cum a fost student la ASEM, cum a lansat aface-

rea Mediapoint și de ce s-a implicat în politică. Întâlnirea a 

fost organizată în cadrul Euroclubului ASEM, coordonat de  

Marina Popa.
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ACTIVITATEA ASEM

Pe 12 noiembrie, cu ocazia ZILEI MONDIALE A CALITĂ-

ŢII, în cadrul Facultății Business și Administrarea Afacerilor 

s-a desfășurat simpozionul științifi c cu genericul ”Calitate – 

Emoție – Inspirație” (Quaqlity – Emotion – Inspiration), prin 

care s-a accentuat importanţa fi ecărui factor în construirea 

calităţii. Evenimentul a fost organizat de către Catedra Ma-

nagement în colaborare cu Catedra Merceologie, Comerţ și 

Alimentație Publică, BAA, ASEM.

12 NOIEMBRIE  ZIUA MONDIALĂ A CALITĂŢII

Scopul Zilei Mondiale a Calității 
este de   a promova   conștientizarea 
calității la nivel mondial și de a încura-
ja creșterea durabilă și prosperitatea 
economică a tuturor organizațiilor, 
indiferent de mărimea acestora sau 
domeniul lor de activitate.

Ținând cont de noile tendințe 
ale economiei mondiale, în care suc-
cesul depinde de calitate, inovare și 

durabilitate, Ziua Mondială a Calității 
este o excelentă ocazie pentru fi eca-
re, de a consolida aceste obiective 
și de a se concentra pe importanța 
calității.

În cadrul ASEM, Ziua Calității se 
organizează al treilea an consecu-
tiv, iar genericul din acest an a fost: 
”Calitate – Emoție - Inspirație” (Qua-
lity – Emotion - Inspiration). Temă 
ce denotă importanța acestor trei 
factori între colegi, departamente și 
parteneri de afaceri. În cadrul Simpo-
zionului Științifi c au fost provocați la 
discuție studenții și profesorii ASEM, 
dar și reprezentanți ai mediului de 
afaceri, rolul cărora este major în asi-
gurarea calității economiei RM.

Cuvânt de salut au luat prim 
- prorector cu activitate didacti-
că al ASEM, Ala Cotelnic; decanul 
Facultății Business și Administrarea 
Afacerilor, Angela Solcan; șeful ca-
tedrei Management, auditor SMC, 
Gheorghe Țurcanu; șeful Catedrei 
Merceologie, Comerţ și Alimentație 
Publică, Mihail Cernavca, care au 
vorbit despre complexitatea a ceea 
ce înseamnă calitate, despre dorința 
tuturor de a face lucrurile calitative 
și, desigur, despre munca, ce trebuie 
depusă de fi ecare în parte pentru a 
obține produse, servicii calitative. Iar 
pentru a rezista concurenței trebu-
ie să oferim calitate, pentru aceasta 
ASEM s-a angajat să ofere viitorilor 
oameni de afaceri studii de calitate.

Nadejda Velișco, șefa direc-
ţiei Învățământ Superior și Dez-
voltare a Științei al Ministerului 
Educației, a vorbit despre calitatea 
învățământului și rolul său în calita-
tea vieții. ”Oricât de mult n-am spu-
ne că avem nevoie de standardiza-
re, de servicii și produse de calitate, 
la baza tuturor stă o educație și un 
învățământ de calitate”, s-a arătat 

convinsă reprezentanta ministerului. 
Nadejda Velișco s-a referit și la pro-
vocările și perspectivele asigurării 
calității în învățământul superior din 
Republica Moldova, specifi când că 
cultura organizațională este net su-
perioară în calitatea unei universități: 
”Trebuie de revizuit politicile pentru 
învățământul superior astfel ca ele să 
corespundă cerințelor angajatorilor”. 

Pentru a evalua programele de stu-
dii și capacitatea organizaţiilor fur-
nizoare de învăţământ profesional 
tehnic, superior și de formare conti-
nuă în scopul realizării standardelor 
de calitate, a fost instituită Agenţia 
Naţională de Asigurare a Calităţii în 
Învățământul Profesional. ”Această 
agenție va evalua  calitatea a peste 
500 de programe de master și 200 
de programe la Ciclul I, Licență la 
prima evaluare”, a specifi cat Nadej-
da Velișco. Referitor la cercetare, re-
prezentanta Ministerului Educației a 
menționat că recent au fost autoriza-
te 43 de școli doctorale ce va presu-
pune implementarea doctoratului ca 
Ciclul III în instituțiile de învățământ 
superior. Pentru prima dată grand-
urile de la buget pentru doctorat vor 

fi  repartizate în bază de competiție. 
Nadejda Velișico a salutat faptul că  
ASEM este prima instituție care a 
deschis o Școală Doctorală.

În luarea sa de cuvânt, Andrei 
Chiciuc, Președintele Agenţiei Na-
ţionale de Asigurare a Calităţii în 
Învățământul Profesional (ANACIP) 
a descris agenția pe care o condu-
ce  ca fi ind promotorul calității în 
învățământul profesional. A vorbit 
despre misiunea acestei entități, care 

constă în dezvoltarea și promovarea 
culturii calităţii în domeniul învăţă-
mântului profesional tehnic, supe-
rior și formarea continuă, care con-
tribuie la sporirea competitivităţii 
economice și coeziunii sociale în Re-
publica Moldova. ”Abordările pe care 
încercăm să le promovăm este de a 
prelua la maxim experiența practi-
cilor europene”, a declarat Andrei 
Chiciuc. Referitor la învățământul 
superior, președintele ANACIP a 
menționat că instituțiile care promo-
vează performanța trebuie să se im-
plice activ să ridice descriptorii  la in-
dicatorii și criteriile solicitate pe piața 
forței de muncă. Totodată, invitatul 
s-a referit și la școlile doctorale.  ”Au 
fost depuse 46 de dosare din partea 
mai multor instituții pentru a primi 
autorizare. S-au înregistrat cca 448 
de programe conform metodologiei. 
Unele dosare  au întrunit toate crite-
riile de evaluare, dar au fost depistate 
și multe dosare ”ciudățenii”. Acestea 
aveau incluse CV-uri ale  unor per-
soane afl ați în neștire de cauză, per-
soane imobilizate sau chiar decedați” 
a specifi cat președintele agenției. 
Pentru anul acesta Guvernul a dispus 
320 de burse pentru doctoranzi, ra-
portate la 448 de programe dispuse, 
a  adăugat președintele ANACIP.

Subiectele abordate pe parcursul 

simpozionului s-au referit în mod de-
osebit la rolul și importanța calității în 
diverse domenii de activitate. Astfel, 
reprezentantul  Institutului Național 
de Standardizare (INS), Aurica But-
nari, manager formare profesională 
a prezentat benefi ciile implementării 
standardelor și atribuțiile INS în pro-
cesul de obținere a calității în diferite 
domenii. Ludmila Negruță, director 
general SRL ”Capitolium Elit” a vor-
bit despre Auditul personalului care 

este o noțiune relativ nouă în RM. În 
opinia sa, calitatea personalului este 
cheia succesului oricărei companii 
care pretinde a fi  cu intenții serioase, 

menționând că un personal califi cat 
aduce succes companiei. Fiind pre-
zentă la simpozion, Natalia Stur-
za, vice director al SRL ”Anofarm” 
(rețeaua de farmacii Felicia) a pre-

zentat rolul inteligenței emoționale 
în cheia succesului pro – calitate. S-a 
referit la calitatea în domeniul farma-
ceutic și anume că aceasta afectează 
societatea cel mai mult. A fost de 
acord cu spusele Nadejdei Velișco: 
„calitatea în învățământ este destul 
de importantă și de aceea compa-
nia noastră necesită nu numai tineri 
ambițioși, care știu ce vor, dar și să 
poată, să fi e bine instruiți. Pe când 
rolul companiei în calitate de anga-
jator aste de a oferi locuri de muncă 
cu condiții de activitate calitative”. 
Calitatea  - măsura performanței în 
cadrul Comisiei Electorale Centrale 
a fost comunicarea șefei direcției 

comunicare, RP și mass-media la 
Comisia Electorală Centrală, Rodica 
Sîrbu. Angela Frunze, consultant și 
autor SMC, reprezentant PNUD Mol-

dova a vorbit despre oportunitățile 
de dezvoltare a business-ului și 
îmbunătățire a calității serviciilor 
de consultanță în afaceri pe ambele 
maluri ale Nistrului. Despre calita-
tea măsurilor și impactul lor asupra 
societății a vorbit Nadejda Furnica, 
șef secție Documente normative de 
la Institutul național de Metrologie. 

La fi nal, participanții au ajuns la 
concluzia că o latură esențială a pro-
duselor și serviciilor reprezintă calita-
tea acestora. Prin urmare, utilizarea 
și aplicarea standardelor garantează 
obținerea de produse și servicii de 
calitate într-o societate interesată 
de respectarea cerințelor esențiale: 
protecția vieții, a sănătății și a me-
diului.

Amintim, Organizaţia Naţiunilor 
Unite în 1989, în scopul creșterii gra-
dului de conștientizare la nivel mon-
dial, a contribuţiei importante pe care 
o are Calitatea în dezvoltarea durabilă 
a unei organizaţii, chiar a întregii soci-
etăţi, a introdus Ziua Mondiala a Cali-
tăţii. Astfel, în fi ecare an, în a doua zi 
de joi a lunii noiembrie, se celebrează 
”Ziua Mondiala a Calităţii”. 

Tot în același sens, Organizaţia 
Europeana pentru Calitate (EOQ) a 
declarat ”Săptămâna Europeană a 
Calităţii”, în luna noiembrie, în cur-
sul săptămânii care include a doua 
zi de joi (Ziua Mondiala a Calităţii). 
În 2015, genericul acestei săptămâni 
este Quality – Emotion – Inspiration 
(Calitate – Emoție – Inspirație).

Zinaida LUPAȘCU
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EXPERIENŢE

”101 ÎNTREBĂRI UNEI PERSOANE DE SUCCES”, 
CU ION STURZA

„NICIODATĂ NU AM FĂCUT 

LUCRURI FORMALE ȘI NICI 

CU ASEM NU AM S-O FAC”  
Una dintre întrebările la care a trebuit să 

răspundă oaspetele a fost legată de ASEM, mai 
exact, care sunt planurile de viitor referitoare la 
ASEM în calitatea sa de președinte al CDSI.

” Niciodată nu am făcut lucruri formale și nici 
cu ASEM nu am s-o fac. Mi-aș dori, ca ASEM să 
fi e o instituție cu funcții  sociale, dar nu una de 
asistență socială. Să creăm un ecosistem al eco-
nomiei digitale, în care vor fi  și facultăți IT  și o 
școală de programatori pe lângă facultățile de 
bază. La 1 octombrie 2016 va fi  lansat primul ac-

Timp de 4 ore, cei 7 membri prezenţi (din 9 în total) au luat 
act de informaţia rectorului ASEM, Grigore Belostecinic, despre 
modifi cările operate de Senat în organigrama ASEM în cadrul 
ședinţei din 04 noiembrie 2015; au aprobat Contractul – tip de 
studii și cuantumul taxelor de studii în ASEM la ciclul I, Licenţă, 
ciclul II, Masterat, ciclul III, Doctorat și în Colegiul Naţional de Co-
merţ al ASEM; au discutat și aprobat Regulamentul cu privire la 
modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate ale ASEM; au 
aprobat decizia de dare în locaţiune a spaţiilor ASEM începând 
cu 1 ianuarie 2016. În fi nal, membrii CDSI au discutat și aprobat 
Metodologia de salarizare și stimulare a personalului ASEM. 

Următoarea întrunire a membrilor Consiliului pentru Dez-
voltare Strategică Instituţională al ASEM va avea loc în luna fe-
bruarie, 2016. 

Cea de-a treia Ședinţă a Consiliului pentru 

Dezvoltare Strategică Instituţională al ASEM 

s-a desfășurat sâmbătă, pe 14 noiembrie. 

ȘEDINŢA CDSI

Președintele Consiliului pentru 

Dezvoltare Strategică Instituțională 

(CDSI) al ASEM, omul de afaceri Ion 

Sturza s-a întâlnit, pe 13 noiem-

brie, cu studenții ASEM, dând curs 

invitației Senatului Studențesc al 

ASEM.

Ex-premierul Ion Sturza a 

împărtășit propria experiență din 

domeniul afacerilor, dezvoltării 

personale, dar  legată și de activita-

tea politică.  

celerator pe lângă ASEM, asemenea Liberty Te-
chnology Park Cluj”, a spus invitatul studenților. 

Amintim că,  Liberty Technology Park Cluj 
este un proiect dezvoltat de Fribourg Develop-
ment (susținut de omul de afaceri Ion Sturza) și 
urmărește intensifi carea conexiunilor și a comu-
nicării între companii din domenii conexe prin 
crearea unui spațiu revoluționar ce va genera 
inovație și progres.

CHEIA SUCCESULUI - 90% 

MUNCĂ ȘI DOAR 10% NOROC
Studenții  au avut ocazia să afl e de la fos-

tul prim-ministru care este secretul unui om de 
succes. Ion Sturza le-a mărturisit studenților că 
nu există o rețetă care trebuie urmată pentru a 
atinge succesul. Un om de succes este cel care 
zilnic muncește, iar cheia succesului este una 
simplă, 10% dintre care o constituie norocul, ce-
lelalte 90% - munca, munca zilnică.  Omul de afa-
ceri i-a îndemnat pe studenți să citească cât mai 
multe cărți, să învețe limbile străine, dar și una 
dintre dominantele fi ecăruia trebuie să fi e spor-
tul. ”Într-un corp sănătos, o minte sănătoasă”, a 
menționat Ion Sturza.

ISTORIA NU AM PUTUT-O 

SCHIMBA ȘI SUNTEM 

UNDE SUNTEM
Întrebat cum vede Guvernul Sturza, dar și 

care este relația sa cu actuala guvernare, fostul 
premier a spus: ”Unele Guverne au fost mai bune, 
altele mai puțin. Au fost segmente mai reușite, al-
tele mai puțin. Istoria, însă, nu am putut-o schim-
ba și suntem unde suntem. Eu am avut iluzia 
că s-ar putea de avut un dialog cu guvernarea, 
dar foarte rapid mi-am dat seama că, nu există 
dorința de avea acest dialog.  Ion Sturza a declarat 
că relația sa cu guvernanții e la fel cum e și a ori-

cărui cetățean cu ei. Totodată, întrebat dacă și-ar 
dori să revină pe arena politică  din R. Moldova, 
Ion Sturza a răspuns: ”categoric –nu”. ”Foarte mulți 
ar fi  vrut să vadă banii mei în politică. Nu poți con-
funda antreprenoriatul economic și politica într-o 
țară civilizată”, a declarat omul de afaceri.

VREAU SĂ FAC LUCRURI 

MĂRUNTE ȘI CU IMPACT 

PERSONAL
La întrebarea, ce își dorește pentru viitor, le-

gat și de Moldova, Ion Sturza  a răspuns: ”Sunt 
liber în ceea ce fac și spun, legat de RM. Nu mai 
vreau să schimb lumea. Vreau să fac lucruri mă-
runte și cu impact personal. Sunt optimist față 
de Moldova. Am încredere în RM, dar și în voi”

Amintim, în 1999, omul de afaceri Ion Sturza, 
pe atunci vicepremier și ministru al economiei 
este desemnat pentru funcția de premier  după 
demisia sa în calitate de prim - ministru al RM, 
1999,  Ion Sturza revine la afaceri și fondează 
mai multe companii. În 2002, împreună cu gru-
pul Rompetrol, înfi ințează compania Rompetrol 
Moldova și devine președinte-director gene-
ral al acestea. În aprilie 2006, Ion Sturza este 
ales ca membru în Consiliului de Administrație 
al Grupului Rompetrol. În septembrie 2009, 
părăsește Rompetrol, unde deținea funcția de 
director general adjunct și interimatul. Tot în 
2009 înfi ințează Fondul de Investiții Fribourg Ca-
pital care pe parcursul anilor a făcut mai multe 
investiții în Republica Moldova și Romania Cele 
mai cunoscute sunt Magazinul on-line Elefant.ro 
și Liberty Technology Park Cluj. Ion Sturza este 
membrul Consiliilor de Administrație a mai mul-
tor companii și organizații non-guvernamentale. 
La moment, e și Președinte al Consiliului pentru 
Dezvoltare Strategică Instituțională al ASEM.

Zinaida LUPAȘCU

Curierul Economic 5nr. 11-12 (268-269), 27 noiembrie 2015



CARIERE

„ „
Deși reprezintă oportunități, 

activitatea organizațiilor de 

microfi nanțare și asociațiilor 

de economii și împrumut din 

Moldova este constrânsă de 

concurența agresivă a bănci-

lor comerciale. Este una dintre 

concluziile trasate în cadrul 

conferinței privind potențialul 

de dezvoltare a pieței neban-

care, organizate de către fa-

cultatea Finanțe a ASEM, în 

colaborare cu ODIMM și CNPF 

(Comisia Națională a Pieței Fi-

nanciare). 

Chiar dacă într-un ritm mai 
lent, piața fi nanciară nebancară 
autohtonă a înregistrat pe parcur-
sul ultimilor ani o creștere constan-
tă. Acest lucru înseamnă că produ-
sele de microfi nanțare au devenit 
mai atractive. Regulatorul pieței, 
susține că acestea sunt solicitate, 
în primul rând, în mediul rural, prin 
intermediul asociațiilor de econo-
mii și împrumut. În al doilea rând, 
locuitorii și agenții economici din 
orașe accesează mai des serviciile 
organizațiilor de microfi nanțare.

”Produsele de microfi nanțare 
sunt în necesitate sporită, având în 

Este vorba de niște abrevieri uzuale 
care, desemnând diferite secvențe ling-
vistice, se ortografi ază în mod diferit. 
La prima vedere, acestea n-ar trebui să 
prezinte difi cultăți la scriere. Realitatea 
însă e cu totul alta, întrucât la utilizarea 
lor comit greșeli nu doar elevii, studenții, 
dar și unele persoane cu un grad avansat 
de instruire. Paradoxal, dar, la scrierea 
acestor ortograme, pot comite greșeli și 
unele persoane care nu numai că nu se 
consideră „certate” cu gramatica și or-
tografi a, dar și unele care chiar predau 
limba și literatura, inclusiv gramatica, în 
școală. Astfel, afl ându-mă, acum câțiva 
ani, într-un liceu prestigios din capitală 
și răsfoind registrul unei clase liceale, am 
constatat cu uimire că preda limba și li-
teratura română „d-na(??) Elena Pădura-
ru”, mențiune făcută chiar de către însăși 
profesoara, care, din păcate, comisese nu 
doar o greșeală de ortografi e, ci și una ce 
ține de etică. Astfel, pe de o parte, mult 
stimata profesoară nu era în drept să se 
numească ea pe sine însăși doamnă, iar, 
pe de alta, dacă a folosit totuși abrevie-
rea la care ne referim, era obligată(!!) să o 
scrie corect: dna(!!).

Nu mai puțin „surprinsă”, ca să nu 
spun indignată, rămân și atunci când ac-
tualmente mi se mai întâmpla uneori ca, 
din registrele de evidență a studenților, 
să se desprindă câte o petiție sau vreo 
altă scrisoare ofi cială, semnată de către 
cutare sau cutare student și adresată D-
lui(??) decan  sau D-nei(??)șef catedră etc., 
unele dintre ele având deja semnătura  
persoanelor abilitate cu dreptul de a apli-
ca rezoluția. 

Numeroasele abateri de la scrierea 
corectă a abrevierilor discutate, cu mare 
frecvență în stilul ofi cial-administrativ, în 
cel publicistic, dar și în limbajul solemn, 
denotă cunoașterea superfi cială sau, pe 
alocuri, chiar necunoașterea regulilor de 
abreviere a lor. Ne referim la regulile ele-
mentare de abreviere a cuvintelor (sub-
stantivelor) de politețe, pe de o parte, și 
a pronumelor și formulelor (locuțiunilor 
pronominale) de politețe, pe de alta.

Astfel, abrevierile rezultate din ter-
menii substantivali de politețe simpli 
– dl „domnul”, cu genitiv-dativul dlui 
„domnului”, dna „doamna”, cu genitiv-da-
tivul dnei “doamnei”, dra „domnișoara”, cu 
genitiv-dativul drei „domnișoarei”, dlor 
„domnilor” și, respectiv, „doamnelor” se 
scriu fără cratimă, deoarece sunt discon-
tinue (alcătuite din litere nesuccesive în 
cuvântul de bază care, accentuăm, este 
unul simplu).

Rețineți: 
1.  Abrevierea dl „domnul”, cuprinzând 

prima și ultima literă din cuvânt, se 
scrie fără punct.

2. Utilizate în formulele de apel dintr-o 
scrisoare ofi cială sau într-un interviu, 
cuvintele de politețe nu se abreviază. 
Așadar, ne vom adresa corect: Dom-
nule director, Mult stimată doamnă 
ministru, Doamnelor și domnilor etc., 
și nu Dle director, Mult stimată dnă mi-
nistru sau Dlor miniștri. 

3. În enunțurile de genul Decanului 
facultății Contabilitate, dnei Maria Ciu-
botaru, scrierea cu literă majusculă a 
abrevierii evidențiate este nejustifi cată.

Pronumele de politețe sunt rezulta-
tul contopirii substantivului domnia, de-
venit prin transformări fonetice dumnea- 
sau dumi- cu pronumele personale lui, ei, 
lor: dumnealui, dumneaei, dumnealor 
sau cu adjectivele posesive ta, sa, sale, 
voastră: dumneata, dumneasa, dumisa-
le, dumneavoastră, care, fi ind frecvent 
utilizate, se scriu fără difi cultate. Acestea 
se abreviază în scris, după cum urmează: 
d-lui „dumnealui” (invariabil), d-ta „dum-
neata”, cu genitiv-dativul d-tale „dum-
neatale”, d-ei „dumneaei” (invariabil), d-sa 
„dumneasa”, cu genitiv-dativul d-sale, d-
lor „dumnealor” (invariabil), d-sale „dumi-
sale”. De reținut că abrevierile respective 
se scriu cu cratimă, deoarece reprezintă 
niște cuvinte compuse. Cratima, prin ur-
mare, desparte elementele componente 
ale lor. 

Rețineți:   
1. Pronumele de politețe dumneavoastră 

se abreviază în trei moduri: d-voas-
tră (conform regulii de mai sus), dar 
și dv./dvs., scrise, în mod obligatoriu, 
cu punct. Deși normele ortografi ce în 
vigoare recomandă scrierea acestor 
abrevieri cu literă mică, în textele de 
corespondență, considerându-se că 
exprimă un grad maxim de politețe, 
se manifestă tendința de a le scrie cu 
inițială majusculă: D-voastră, Dvs. sau 
Dv.  

2. Abrevierile „inventate” de unii vorbi-
tori, de genul: d-stră, dstră, d-tră, dtră 
etc. sunt absolut neîntemeiate și, nea-
vând suport logic, nu se încadrează în 
regulile la care am făcut referință. Ac-

centuăm că abrevierea în limba româ-
nă este, de multe ori, convențională, 
dar nu arbitrară! 
Formulele (locuțiunile) pronomi-

nale de politețe de felul: Domnia Ta, 
Domnia Lui, Domnia Ei, Domnia Sa, Dom-
nia Voastră se utilizează cu precădere în 
discursurile și textele cu un grad sporit 
de politețe și solemnitate. Deși mai rar, în 
anumite situații, și acestea se utilizează în 
variantă abreviată. Normele ortografi ce 
actuale recomandă în privința acestora 
următoarele abrevieri: D-Ta, D-Lui, D-Ei,  
D-Sa, D-Voastră.

Prin urmare, atât timp cât există două 
situații distincte, care marchează două as-
pecte diferite ale limbajului – cel politicos 
și cel solemn – este indicat ca pronumele 
de politețe, precum dumnealui (abreviat 
d-lui) să fi e scrise cu inițiale minuscule, iar 
formulele de politețe de genul Domnia 
Lui (abreviat D-Lui) să fi e scrise cu inițiale 
majuscule. Cratima în cadrul  abrevierii 
formulelor (locuțiunilor pronominale) de 
politețe marchează gradul nesemnifi cativ 
de sudură a elementelor din cadrul lor.

În spiritul celor semnalate, constatăm 
că nefamiliarizarea cu unele reguli de 
abreviere a secvențelor lingvistice discu-
tate favorizează unele confuzii de esență. 
Aceste erori, atestate destul de frecvent 
în comunicarea scrisă, scot în evidență 
unele goluri regretabile în gradul de cul-
tură al oricărei personalități. 

Atenție la abrevieri!

Arminia CICALĂ-RACU,

lector superior la catedra

Comunicare economică și didactică

CUM VORBIM, CUM SCRIEM                               

ABREVIERI CU DIFICULTATE DE SCRIERE: dlui, d-lui, D-Lui …ABREVIERI CU DIFICULTATE DE SCRIERE: dlui, d-lui, D-Lui …

”POTENŢIALUL DE FINANŢARE AL PIEŢEI FINANCIARE 
NEBANCARE ȘI PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII ACESTEIA”

CONFERINŢĂ ȘTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ

anul 2014 un portofoliu de 2,4 mi-
liarde de lei, care au fost acordate 
pentru necesitățile populației”, - a 
afi rmat pentru MBC membru al 
Consiliului de administrație CNPF 
Aurica Doina.

În cadrul evenimentului s-a dis-
cutat și despre concurența acerbă 
pe care o reprezintă băncile pen-
tru sectorul respectiv or acestea 
acoperă, în prezent, peste 60% 
din piața fi nanciară. În opinia unor 
participanți, sectorul nebancar are 
sufi ciente rezerve de dezvoltare, 
însă acestea trebuie explorate într-
un ritm mai rapid.

PIAŢA NEBANCARĂ  

ALTERNATIVĂ DE 

FINANŢARE

”Actorii de pe piața fi nanciară 
nebancară nu trebuie neglijați. Or, 
datorită diversității și fl exibilității 
pachetului de servicii pe care le 
oferă, instituțiile fi nanciare neban-
care au jucat și continuă să joace 
un rol tot mai important pe piața 
serviciilor fi nanciare din Republica 
Moldova, mai ales în măsura în care 
acestea servicii devin mai accesibile 

pentru IMM-uri”, - a declarat recto-
rul ASEM Grigore Belostecinic.

Jucătorii de pe piață susțin că 
activitatea lor este afectată nu doar 
de concurența dură cu băncile co-
merciale, ci și de procesele econo-
mice. Mai cu seamă infl ația a tăiat 
din posibilitățile populației, expli-
că reprezentantul ”Uniunii Centra-
le” Eduard Balan. Organizația dată 
susține interesele a peste 40 de 
asociații de economii și împrumut 
de licența A și B.

”Volumul împrumuturilor acor-
date nu a scăzut, dar a scăzut me-
dia împrumutului cerut. Suma este 

în aceeași creștere ca și anul trecut. 
După cum am spus, oamenii do-
resc să-și dezvolte în continuare 
afacerile”, - a menționat Balan.

Potrivit datelor CNPF, pe piața 
nebancară autohtonă activează 
300 asociații de economii și îm-
prumut, 100 de organizații de 
microfi nanțare și peste 20 de com-
panii de leasing. Circa 14% din 
populația economic activă benefi -
ciază de produsele și serviciile ofe-
rite de acestea. Ponderea în PIB a 
sectorului fi nanciar nebancar con-
stituie puțin peste 2%.

Lilia PLATON, MBC
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DEZBATERI

În cadrul întâlnirii cu studenţii, tinerii antreprenori 
au povestit despre activitatea lor de bază, dar și despre 
studii. 

Irina Calancea, antreprenoare și fondatoarea 
brandului ,,Irka Shoes”.

,,Brandul Irka Shoes, a apărut pe piaţa din Repu-
blica Moldova în 2012, iniţial fi ind un butic de încăl-
ţăminte la comandă, într-un centru comercial. Totul 
s-a pornit de la pasiunea pentru pantofi  și genţi, fi ind 
o consumătoare înrăită a acestora”, a menţionat invi-
tata. Antreprenoarea povestește că, primele luni de la 
deschiderea magazinului, nu au fost ”pline de soare”, 

își aduce aminte Irina. A știut exact că acesta e visul 
ei și e ceea ce vrea să facă. A recunoscut că cea mai 
bună publicitate este cea vie, adică prin recomandare. 
Astfel, brandul Irka Shoes capătă încrederea a tot mai 
multor cliente, cucerind prind calitate și design. Cartea 
recomandată tinerilor de Irina Calancea este ,,Tată bo-
gat, tată sărac”, scrisă de Robert Kiyosaki. 

Ion Curmei, fondator și director ,,Panda Tur”.
„Dacă nu eşti pe Facebook nu exişti, zice o vorbă 

contemporană. Poate că nu este cel mai important in-
dicator, dar numărul „fanilor” de pe Facebook ne spune 
ceva despre o companie, un serviciu, un om... că este 

popular!”, a spus oaspetele. Pe primul loc, conform 
site-ului www.socialbakers.com s-a clasat Agenţia de 
Turism Panda Tur, cu 13 888 de fani, dintre care peste 
11 mii sunt din Moldova. Cărţile care au stat la baza 
activităţii lui Ion sunt ,,Codul civil al Republicii Moldova” 
și cartea motivaţională ,,Secretele Succesului”, scrisă 
de Dale Carnegie pe care a recomandat-o tinerilor.

Ion Bargan, fondatorul librăriei online 
,,Bestseller.md”.

,, Platforma Bestseller.md a fost lansată în prima 
zi a anului 2012 cu capitalul de început în sumă de 16 
mii de lei, cu implicarea unor eforturi enorme”, a pre-

În perioada 21-30 
mai 2015 în cadrul 
ASEM a fost organi-
zată o  școală de pri-
măvară cu tema “In-
tegrarea Europeană și 
Economia UE”. Aceas-
tă școală de primăvară 
reprezintă o activitate 
planifi cată și organi-
zată în cadrul proiectului JEAN MONNET, co-
fi nanţat de Comisia Europeană și ASEM-EU-
REM: Probleme de dezvoltare economică ale 
UE și relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea 
Europeană  (2014-2017). Conducătorul aces-
tei școli de primăvară este Rodica Crudu, dr., 
conf. univ., catedra REI, Coordonatorul pro-
iectului EUREM.

Principalele obiective ale școlii de pri-
măvară:

• de a disemina studenţilor cu profi l non-eco-
nomic și  tinerilor profesori din diverse universi-
tăţi, informaţii și cunoștinţe în domeniul integrării 
și economiei UE prin intermediul metodelor in-
teractive de predare a modulului și oferirea acce-
sului la resurse educaţionale; 

• Asigurarea cu cunoştinţe aprofundate pe di-
verse subiecte în domeniul integrării economice 
Europene

• Crearea şi perfecţionarea continuă a po-
tenţialului analitic, de cercetare şi de predare în 
domeniul integrării Europene etc.;

În anul 2015, la această școală de primăvară au 
participat peste 50 de studenţi din diverse specia-
lităţi: medicină, pedagogie, drept, precum și câţiva 
profesori de șa alte universităţi. La fi nalizarea școlii 
de primăvară, participanţii au primit certifi cate.

Această școală se planifi că a fi  organizată în 
fi ecare primăvară. De aceea, pentru toţi doritorii 
de a participa la școala de primăvară din următo-
rii ani, aducem la cunoștinţă că înscrierea se face 
prin e-mail: euremJMmodule@gmail.com.

DESCOPERĂ SECRETELE TINERILOR ANTREPRENORI ȘI ROLUL CĂRŢILOR ÎN VIZIUNEA LOR
cizat fondatorul. Ion susţine că banii nu sunt cei mai 
importanţi atunci când vrei să lansezi o afacere: este 
nevoie de multă creativitate, inovaţie și muncă. Impor-
tantă este și calitatea serviciilor pe care le oferi. Acest 
fapt, de cele mai multe ori ar putea fi  cheia succesului, 
așa cum este și pentru Bestseller.md. 

În opinia sa, calitatea este direct proporţională cu 
preţul: „A concura bazându-te pe preţ este o tactică 
greșită. Astfel au de pierdut toţi, inclusiv și clientul. 
Atunci când se reduce preţul, nu poţi menţine nici cali-
tatea”, s-a arătat convins invitatul. 

Pavel Dascăl, fondator şi antreprenor ,,Taxi 
netradiţional”.

,,Taximetria este o afacere în care banii investiţi se 
scot într-un an iar afacerile în sfera dată sunt din ce în 
ce mai profi tabile, datorită cererilor mari ale clienţilor, nu 
numai din perioada sărbătorilor. Astăzi, un taxi fără aer 
condiţionat, fără un sistem modern de redare a posturilor 
radio şi fără automatizare completă nu deţine mari şanse 
pe piaţă . Este difi cil să găseşti angajaţi care să ştie cum să 
interacţioneze în mod optim cu un client. Aici, doar aface-
rea este cea care are de pierdut.” a povestit Pavel Dascăl. 
Cartea recomandată de antreprenorul companiei de taxi 
este ,,De la idee la bani” de Napoleon Hill.

Nistor LAZAR

În data de 26 noiembrie 
2015 a fost organizată în cadrul 
ASEM masa rotundă: „Integrarea 
Republicii Moldova în Uniunea 
Europeană: realizări, probleme, 
perspective”, 

Această masă rotundă re-
prezintă un eveniment planificat 
și organizat în cadrul proiectului 
Jean Monnet: EU Economy Issu-
es and Relations of the Republic 
of Moldova with the European 
Union / EUREM», acord 2014-2389/ 001-001, coor-
donator Rodica CRUDU, dr., conf univ., catedra REI.

La acest eveniment au participat reprezentanţi 
ai autorităţilor centrale precum: Angelica Munteanu, 
Direcţie Generală Integrare Europeană, Ministerul 
Afacerilor Externe și Integrării Europene; Mihaela 
GORBAN, Șef Direcţie Coordonarea Politicilor Eco-
nomice Europene și DCFTA, Ministerul Economiei al 
Republicii Moldova; Virginia REVENCO, directorul Ofi -
ciului Naţional ERASMUS+, profesori,  reprezentanţi 
ai grupurilor analitice și de cercetare, doctoranzi, 
masteranzi, studenţi, reprezentanţi ai societăţii civile 
și mass media etc.

 Principalele teme abordate au fost axate pe:
•Evoluţia relaţiilor Republicii Moldova cu UE;
•Identifi carea principalelor realizări înregistrate 

de Republica Moldova la 1 an de la semnarea Acor dului 
de Asociere cu UE;

•Implementarea Acordului de liber schimb cuprin-
zător și aprofundat (DCFTA)

•Proiecte de asistenţă  a UE în Republica Moldova;
•Perspectivele sectorului energetic, agricol, in-

dustrial în contextul Acordului de Asociere cu UE etc.
Ca rezultat al acestei mese rotunde s-a creat o 

platformă de dialog și cooperare între mediul universi-
tar și autorităţile centrale ale Republicii Moldova.

ȘCOALA DE PRIMĂVARĂ JEAN MONNET, LA ASEM INTEGRAREA EUROPEANĂ DISCUTATĂ LA ASEM

Conducerea TELECONFERINŢELOR 
internaţionale, în frunte cu domnul Du-
mitru Todoroi invită tinerii cercetători să 
susţină şi să se implice efectiv în evolu-
area cercetărilor în domeniul creării So-
cietăţii Conştiinţei.

TELECONFERINŢA internaţională a ti-
nerilor cercetători care are loc în fi ecare 
an în aprilie are o istorie de 7 ani. Ideea 
acestor TELECONFERINŢE internaţionale 
cu genericul „Crearea Societăţii Conşti-
inţei” a fost lansată de Dumitru TODOROI, 
Prof. univ., dr. hab., m. c. ARA , un profe-
sor care an de an “culege” ideile tinerilor 
studenţi și le “plantează” în sufl ete dra-
gostea de artă, creaţie și inovaţie, lucru 
nu atât de ușor aș spune. 

“Sunt de apreciat eforturile de docu-
mentare şi inovare ale Prof.dr. hab. Du-
mitru Todoroi, care capacitează şi orien-
tează tinerii în această direcţie de vârf.” , 
relatează în acest sens Prof.univ.dr. Ioan 
Andone, Profesor Emeritus,Co-preşedin-
tele TELECONFERINŢEI.

Pentru a convinge tinerii și pentru a-i 
îndemna să ia iniţiativa și să se implice în 
această cercetare, în continuare prezint 

câteva aspecte din istoria TELECONFE-
RINŢELOR internaţionale.

Prima Teleconferinţă internaţională 
a tinerilor cercetători „Crearea Societăţii 
Conştiinţei” din 7-8 aprilie 2012 a fost un 
real succes. Au  fost ascultaţi şi audiaţi 
savanţi invitaţi din SUA, domnul Radu MI-
HALCEA, din România, domnul Ion IVAN, 
dr. Cristian CIUREA, domnul Ioan ANDONE. 
Evident că marea bucurie a adus-o tinerii 
din ASEM, ASE Bucureşti şi cei din Iaşi 
(Profesor Ioan ANDONE) cu comunicările 
lor ingenioase şi de o valoare deosebită.

A doua TELECONFERINŢĂ interna-
ţională cu genericul „Crearea Societăţii 
Conştiinţei” a avut loc în perioada 11 – 13 
aprilie 2013 cu participarea tinerilor cer-
cetători deja din mai multe  instituţii de 
învăţământ superior - tinerii din Bacău, 
Bucureşti, Chicago, Chişinău, Cluj Na-
poca şi Iaşi. Impresionant e şi faptul că 
datorita lucrărilor valoroase ale tinerilor 
participanţi  la a 2-a TELECONFERINŢĂ 
internaţională s-a înfi inţat o revistă din 
UE de importantă valoare internaţională 
“Society Consciousness Computers” 1-ul 
Volum al căreia conţine toate  materiale-

le TELECONFERINŢEI tinerilor cercetători 
“Crearea Societăţii Conştiinţei”, Ediţia a 
2-a . Acesta este încă un argument că 
participarea în cadrul acestei TELECON-
FERINŢE este ca o treaptă spre dezvolta-
rea intelectuală.

În prezent, ajunsă la cea de-a 3-a 
ediţie, este necesar de marcat extin-
derea geografi ei TELECONFERINŢELOR 
internaţionale cu genericul «Crearea 
Societăţii Conştiinţei”, deoarece tot mai 
mulţi tineri din ţări diferite tind să ia par-

te la acest eveniment, despre care fru-
mos relatează domnul Todoroi “  FORUL 
prezent este o sărbătoare a ŞTIINTEI ti-
nerei generaţii de cercetători, în cadrul 
căreia savurăm rezultatele tinerilor en-
tuziaşti - cercetători din domeniul Creă-
rii Societăţii Conştiinţei.”

“Acest eveniment anual are deja o 
tradiţie – este important să susţinem pro-
iectul şi, astfel, să îi sprijinim pe tineri. 
Pentru ei, acesta este doar un pas în lun-
gul şir de  etape cu care se vor confrunta 
în viaţă. Un pas mic, dar extrem de util. 
Începuturile sunt totdeauna emoţionante 
.” a mai adăugat Elena Nechita, prof. univ. 
dr., prorector,Universitate,co-preşedinte-
le TELECONFERINŢEI. 

Datorită acestor cercetări în viitor 
vom trăi într-o Societate a Conștiinţei 
,iar participarea la aceste TELECONFE-
RINŢE internaţionale este una plină de 
oportunităţi pentru tinerii care doresc să 
devină mai bogaţi spiritual, să tindă spre 
succes și să urce pe treptele piramidei 
inţelepciunii. 

Cătălina GONŢA 

VINO SĂ DEZVOLTĂM  ȘTIINŢA TINEREI GENERAŢII!
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STUDII

Studenții din anul II de la fa-

cultatea Business și Administrarea 

Afacerilor și-au testat abilitățile în 

cadrul unui club de dezbateri cu 

tema: ”Un tânăr în Republica Mol-

dova sau peste hotare”. 

„IMPRESII ANTREPRENORIALE” la Start- Up Academy 2015
În cadrul Săptămânii 

Mondiale a Antreprenori-

atului (16-22 noiembrie), 

Facultatea Business și Admi-

nistrarea Afacerilor a organi-

zat un eveniment motivaţio-

nal și inspiraţional – Start-

Up Academy, ediţia a III-a. 

Trei antreprenori de succes din Repu-
blica Moldova au împărtăşit din experien-
ţa lor indimenticabilă, relatând mai multe 
despre conceptul de „start-up”.   

Pentru fi ecare dintre ei ideea de a ini-
ţia o afacere a pornit diferit, iar sfaturile 
pe care le-au oferit studenţilor au fost de 
mare valoare. 

Potrivit lui Ruslan Cojocaru, fondator 
„Tucano”, „Oliva” , „Covrigo” şi „Conect”, 
„Un zâmbet poate conta mai mult decât o 
strategie. Ataşamentul faţă de oameni şi 
relaţiile pe care le construieşti  sunt foarte 
importante în dezvoltarea unui business”. 
El a comunicat studenţilor şi cele trei stra-

La prima sesiune de astfel de dezbateri, două 
echipe au fost antrenate în discuţii în cadrul a trei 
runde: asalt de idei; forţa argumentativă cu 
tema: nivel de trai, învăţământ, cultură și 
cea de-a treia - studenţii votează. După des-
chiderea  lucrărilor, debaterii  şi-au susţinut 
cu patos poziţia, în timp ce au trebuit să facă 
faţă contracarărilor venite din tabăra adver-
să. Echipa AMPI s-a pronunţat asupra unui 
viitor prosper peste hotare, pe când mem-
brii celei de-a doua - Viitorul, s-au arătat 
convinși că tinerii trebuie să-și construiască 
viitorul aici, acasă. 

 Participanţii au  avut la dispoziţie 10 
minute pentru a-şi pregăti o poziţie pro sau 
contra asupra temei propuse spre dezbate-
re, 7 minute în care să vină cu argumente 

Studenţia este perioada vieţii când încerci doar 
senzaţii tari, când obţii cunoştinţe mai aprofundate 
într-un anumit domeniu, când ai posibilitatea să evo-
luezi și să te afi rmi, când îţi permiţi să iei singur decizia 
în diverse situaţii difi cile, apărute în cale, când devii 
independent și responsabil. Spunem că viaţa de stu-
dent este perioada cea mai frumoasă și mai importantă 
din viaţa unui om, fi ind plină de diverse evenimente și 
activităţi, care își pun amprenta asupra personalităţii 
noului adult. 

Pentru a marca Ziua Internaţională a Studenţilor, 
în cadrul cercului ”La Francophilie”, a fost organizată 
o manifestare  la care au fost prezenţi studenţii de la 
facultăţile Finanţe, Contabilitate, Economie generală 

tegii după care se ghidează în formarea 
brandurilor, menţionând că: „focusarea 
asupra unui produs, diferenţierea şi cele 
zece „wow momente” pe care clienţii le gă-
sesc la compania ta, exprimă faptul că eşti 
specialist în domeniu şi te face special”.  El 
a oferit şi câteva sfaturi studenţilor care 
doresc să meargă pe calea antreprenoria-
tului, iar printre cele mai importante sunt: 

urmarea visurilor, crearea unei companii 
cu misiune, ce aduce benefi cii societăţii şi 
învăţarea continuă. 

Cel de-al doilea speaker al evenimen-
tului a fost femeia de afaceri - Natalia Bo-
lohan. Ea şi-a construit cele două afaceri 
”Gusto Pretzel” şi „Nanetty”, după propria 
imaginaţie şi studii individuale. Potrivit ei, 
cel mai mult contează visele. Fiind profesor 

de istorie, niciodată nu s-a gândit că cursul 
vieţii se poate schimba în această direc-
ţie, dar dorinţa de a avea o afacere, a fost 
crucială în obţinerea succesului pe care îl 
are. „Oamenii de succes îşi creează singuri 
oportunităţile, distribuie responsabilităţile 
şi nu uită să îşi ia câte o pauză creativă 
atunci când simt nevoia.” 

Fondatorul companiei „Dulcinella”- 

Nicolae Pojoga, a fost cel care a încheiat 
runda de impresii antreprenoriale. Potrivit 
lui „Scopul unei afaceri este întotdeauna, 
satisfacerea clienţilor. Atâta timp cât clien-
ţii tăi sunt fericiţi, succesul este asigurat”. 
Una din viziunile sale de antreprenor este 
că atunci când „iubeşti ceea ce faci, nu 
te poţi opri din a fi  creativ, a inventa per-
manent, a lucra şi a evolua.” În opinia lui, 
antreprenoriatul înseamnă libertate şi po-
sibilitatea de a face ceva.

Interacţiunea antreprenorilor cu stu-
denţii a generat noi idei, întrebări dar şi 
refl ecţii pentru viitor. Atmosfera degaja-
tă  a creat o continuitate permanentă, un 
mediu perfect pentru formare şi educaţie 
antreprenorială.  

Academia Start-Up şi-a îndeplinit sco-
pul, contribuind  la  dezvoltarea spiritului 
de iniţiativă a studenţilor, a competenţelor 
antreprenoriale, care reprezintă  un fun-
dament pentru realizarea profesională şi 
incluziunea socială.

Dorina JORA, 

stud. Facultatea BAA

făcute de către strămoși. Membrii echipei con-
sideră că studierea în limba maternă, părinţii 
și cei dragi în preajmă este un avantaj pentru 
tinerii care decid să rămână acasă; probleme de 
securitate globală și regională, făcând referinţă 
la atacurile teroriste de la Paris, a fost un alt 
argument de a rămâne acasă.

”Peste hotare succesul în carieră este 
apreciat la justa valoare; practica este plusva-
loare în studiul unui tânăr; la ei se învaţă pentru 
cunoștinţe nu pentru note. Studiind peste hotare 
devii independent,  ai posibilitate să călătorești, 
să înveţi mai multe limbi străine, să cunoști cul-
turi noi. Studiile peste hotare călește moral un 
tânăr”, au fost printre argumentele echipei AMPI.

În urma votării, publicul a considerat că echipa 
învingătoare merită să fi e - Viitorul.  Activitatea sa 
desfășurat  activ, cu impact pozitiv asupra celor pre-
zenţi. Studenţii participanţi au fost destul de receptivi, 
interesaţi de a-și arăta aptitudinile și cunoștinţele 
acumulate.  

Fiind prezentă la activitate, Angela Solcan, de-
canul facultăţii BAA a menţionat că echipele s-au 
descurcat destul de bine, forţa argumentului având 
prioritate. A recunoscut că Moldova are nevoie de 
schimbare. S-a arătat decisă că vrea să trăiască aici, 
în Moldova,  făcând trimitere la cântecul ”Vreau o ţară 
ca afară”. La fi nal, decanul le-a înmânat  participanţi-
lor ambelor echipe diplome de participare. 

Zinaida LUPAȘCU

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES ĖTUDIANTS  
ZIUA INTERNAŢIONALĂ A STUDENŢILOR

CLUB DE DEZBATERI CU STUDENŢII BAACLUB DE DEZBATERI CU STUDENŢII BAA
forte în ceea ce privește nivelul de trai, învăţământul și 
cultura în RM sau peste hotare, ca la fi nal să fi e enun-
ţate rezultatele votării și premierea participanţilor.

 În cadrul celor trei runde, ideile, argumentele și 
contraargumentele  au fost multe și fi ecare echipă a 
încercat să le pronunţe cât mai convingător.

Echipa Viitorul susţine ideea că tinerii trebuie să 
continue să promoveze tradiţiile și obiceiurile noastre; 
tinerii au dezvoltat Germania, Japonia, ei vor dezvolta 
și Moldova; sunt cei care trebuie să repare greșelile 

”La jeunesse c’est le printemps 

de la vie – Tinereţea este primăvara 

vieţii”, sub acest motto, pe 17 noiem-

brie, membrii Cercului  Studențesc 

”La Francophilie” au sărbătorit Ziua 

Internaţională a Studenţilor. 

și Drept – cetăţeni francofoni și francofi li. Activitatea  
a fost concepută pornind de la ideea că ”La jeunesse 
c’est la plus féconde période d’acquérir de fortes con-
naissances – Tinereţea este cea mai bună perioadă 
pentru a obţine cunoştinţe puternice”. Discuţiile au de-
butat într-un spirit entuziast, de la schimburi de păreri 
- până la dezbateri foarte aprinse. ”Muzică înainte de 
toate”, spunea poetul francez Paul Verlaine. Pornind de 
la acest adevăr, pe care francezii îl respectă cu sfi n-

ţenie, participanţii au interpretat imnul stundenţilor 
GAUDEAMUS, creând, astfel, o atmosferă plăcută. 
Pentru a ilustra cultura franceză, au fost recitate po-
eziile ”La jeunesse”, ”Un jeune-homme” și ”Á une je-
une fi lle” de Victor Hugo. Participanţii la manifestaţie 
au discutat despre diverse teme actuale ce preocupă 
tânăra generaţie, inclusiv stilurile vestimentare ale 
studenţilor francezi şi a celor din Moldova, ocupaţiile 
preferate ale tinerilor, precum și organizaţiile naţionale 

și internaţionale din care fac parte studenţii ASEM etc. 
Studenţii grupei EG-151 au prezentat câteva postere 
interesante, antrenând toată echipa cercului în diferite 
jocuri interactive. Ei şi-au exprimat opiniile cu privire 
la problemele actuale ale tinerilor şi au propus diver-
se soluţii de rezolvare a acestora. Cei mai talentaţi au 
desenat portretul unui student harnic și cel al unui 
student lenos, în viziunea lor, această activitate fi ind 
încoronată cu redactarea unui C.V. al unui student de 
succes. Participanţii au afl at multe curiozităţi despre 
studenţii din întreaga lume, fi ind profund entuziasmaţi 
de istoria apariţiei acestei sărbători. 

Activitatea a fost coordonată de conducătoarea Cer-
cului studenţesc ”La Francophilie”, M.Bejan, lector univ.,  
șefa catedrei Limbi Moderne Aplicate și D.Rusu., conf.
univ. dr. Cei prezenţi au afi rmat că studenţii și-au  sărbă-
torit frumos și interesant Ziua Studenţilor, de la discuţii 
la desene, de la poezii la cântece, toate fi ind interpretate 
în limba franceză şi în stilul culturii franceze, fi ind în-
cântaţi și mulţumiţi de participarea la acest eveniment.

Profesorii catedrei Limbi Moderne Aplicate au 
venit cu un mesaj de felicitare adresat tuturor stu-
denţilor, dorindu-le realizări frumoase, performanţe, 
împlinirea tuturor viselor și o dorinţă cât mai mare 
pentru cunoaștere, dezvoltare personală și cercetare 
profesională.

Valeria RACU, FB-151

Aliona PÎSLARU, EG-151
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„ „

INTERVIU

Noua reprezentantă a Agenției Uni-
versitare Francofone pentru Moldova 
și Ucraina, Roxana Țurcanu, vine cu o 
revoluție francofonă în spațiul nostru mi-
oritic. Este în AUF de 15 ani și înainte de 
a veni la Chișinău a fost coordonator regi-
onal pentru Relații Externe și Comunicare 
în cadrul biroului regional al AUF, care 
acoperă cca 30 de țări în Europa Centrală 
și Orientală. A găsit aici strămoși,  o provo-
care, și spațiu pentru manevre. 

Roxana TURCANU: ”PRIN CEEA CE PROPUNE AUF, 
TINERII CÂȘTIGĂ ÎNCREDERE ÎN EI 
ȘI DESCHIDERE”

- În momentul în care ați obținut aici 

un mandat, nu  v-a speriat Republica Mol-

dova? 

- A fost o provocare la nivel profesional 
job-ul de aici, iar la nivel personal a fost o 
chemare interioară, pentru că întâmplarea 
a făcut să-mi dau seama că am strămoși în 
Republica Moldova. Faptul că numele meu 
este Țurcanu și este foarte des întâlnit aici nu 
e o simplă coincidență. 

- Ce-ați găsit aici când ați venit?

- Am găsit, pe de o parte, lucruri la care 
mă așteptam. Schimbarea nu a fost atât de 
mare, pentru că în funcțiile mele anterioare 
am avut ocazia să lucrez cu parteneri univer-
sitari, cu profesori, am avut ocazia să cunosc 
studenți din Republica Moldova. Tot acest 
public universitar l-am regăsit cu profesiona-
lismul lui, cu entuziasmul lui și cu implicarea 
lui în francofonie.

 Am găsit o țară cu dorință de evoluție și 
m-am bucurat să văd acest lucru. Am găsit 
parteneri instituționali cu care am demarat 
proiecte frumoase. De curând, spre exemplu 
am semnat un prim memorandum cu condu-
cerea Ministerului Tineretului și Sportului al 
RM, cu acțiuni foarte utile la nivelul societății. 
Suntem în proces de negociere a unui memo-
randum cu Ministerul Educației, care prevede 
acțiuni comune pentru a încuraja francofonia 
la toate nivelurile sistemului de educație. 

- Ce trebuie să știe studenții despre 

agenția pe care o gestionați aici, în RM, 

cum pot ajunge ei la AUF, ce benefi cii pot 

obține și în ce condiții? 

- Înainte de toate trebuie să știe că sun-
tem aici pentru a-i ajuta. Singura condiție 
este ca studentul să fi e vorbitor de limbă 
franceză. În rest, diversitatea activităților pe 
care le desfășurăm în benefi ciul studenților 
este destul de mare, pornind de la progra-
mul de burse. În acest moment, de exemplu, 
avem deschise apeluri la candidaturi pentru 
burse de stagiu profesional, adică, AUF ofe-
ră fi nanțare completă studenților care vor 
să urmeze un stagiu la o întreprindere  sau 
într-o instituție, în funcție de domeniul lui de 
învățământ, pentru o perioadă de formare 
de 3 luni aproximativ. Deci, studentul  merge 
și lucrează, învață la modul pragmatic ceea 
ce înseamnă viitoarea lui meserie, într-o țară 
francofonă. Poate să meargă  într-o instituție 
gen UE, poate într-un un cabinet de avoca-

tură din Franța sau altă țară francofonă, poa-
te într-un spital pentru cei de la medicină… 
E una din liniile strategice ale AUF: crearea 
acestei legături între universitate și mediul 
de afaceri.

VREM CA STUDENTUL CARE 

ARE O DIPLOMĂ SĂ FIE PRE

GĂTIT PENTRU CEEA CEL 

AȘTEAPTĂ ȘI SĂ AIBĂ CAPA

CITATEA SĂ CORESPUNDĂ 

CÂT MAI MULT NEVOILOR 

ANGAJATORILOR. 

În afară de stagiu profesional, există 
burse de stagiu academic, mai ales pentru 
cei care sunt la fi nalul unui parcurs acade-
mic, cei care-și fac lucrarea de licență sau 
teza de master, doctorat. Fiind la această 
etapă ei pot benefi cia de fi nanțare, care le 
permite să urmeze vizite de documentare 
într-o universitate dintr-o țară francofonă, 
astfel încât calitatea tezei să fi e înalt apre-
ciată de juriu. 

Guvernul României tocmai a lansat bur-
sele Eugene Ionesco, gestionate de AUF. 
Sunt burse de doctorat și de post-doctorat 
în universități francofone din Romania. 

Nu e de neglijat și componenta culturală: 
evenimentele pe care le organizam în bene-
fi ciul tinerilor. La începutul lui octombrie am 
organizat ”Francofonie. Tineret. Dezvoltare” - 
o serie de activități, la care au participat pes-
te 200  de tineri.

- Care ar fi  valoarea măsurabilă a 

intențiilor AUF pentru RM, mai multe bur-

se, mai mulți francofi li mai multă implica-

re, poate?

- Îmi propun o creștere a impactului pe 
care acțiunile AUF  le au în RM.  Cred că e im-
portant ca acești tineri să câștige încredere 
în ei și deschidere prin ceea ce noi le punem 
la dispoziție. 

 Am organizat recent o masă rotundă 
despre mobilitate. Am ascultat cu mare in-
teres experiențele personale ale celor care 
au benefi ciat de mobilitate, și modul în care 
aceste ieșiri i-au îmbogățit și i-au făcut ca, 
odată întorcându-se în RM, să dea dovadă 
de o deschidere pe care până atunci n-o avu-
se. Acesta mi se pare elementul cel mai im-
portant și în programele de mobilitate și în 
logica acțiunilor AUF, care în acest moment 
este o rețea de peste 800 de universități. 

- S-au schimbat un pic și criteriile de 

eligibilitate,  benefi ciarii trebuie să se ori-

enteze spre CE?

- Excelența este criteriul principal în toate 
selecțiile noastre în vederea fi nanțării. Exelența 
dosarelor, calitatea lor științifi că și cunoașterea 
limbii franceze sunt condițiile principale. 
Schimbarea de logică este naturală. 

- Bugetul AUF pentru proiectele care 

se vor realizate în RM, care este și căror 

acțiuni li se va oferi prioritate?

- În acest moment suntem în faza în 
care așteptăm validarea bugetului pentru 
2016. Cert este că acesta vizează acțiuni de 
formare în benefi ciul profesorilor de la toate 
ciclurile, pentru că vrem să fortifi căm și le-
gătura între dispozitivul claselor bilingve și 
cel al claselor francofone care există în RM; 
acțiuni care să continue linia de sprijin la ni-
vel de guvernanță universitară, și aici vom 
continua să acordăm sprijin Școlilor Docto-
rale în universitățile noastre membre; vom 
reuși, cred, să dezvoltăm un șir de acțiuni și 
pe partea de dezvoltare. La nivel de formare 
pentru cercetare, îmi propun să organizez o 

serie de ateliere pe partea de metodologie în 
atenția doctoranzilor;  împreună cu Agenția 
Națională de Evaluare și Acreditare vom or-
ganiza ateliere în benefi ciul evaluatorilor, și 
un schimb de experiențe și bune practici cu 
experți din alte țări francofone. Bineînțeles o 
să continuăm componenta culturală. 

Vă mai spun în premieră: este foarte po-
sibil ca în 2016, la sfârșitul lunii mai, să avem 
la Chișinău un câștigător al medaliei Fields 
(echivalentul Premiului Nobel) în matemati-
că,  Cedric Villani. 

- În această luptă (intelectuală) între 

opțiunile francofone și anglofone, cum veți 

etala francofonia?

- Am început deja și vom organiza eve-
nimente în comun, evenimente care să 
promoveze fi lierele francofone în clasele 
bilingve, care să pună față în față studenții 
din grupe francofone, cu elevii din clasele 
bilingve, profesorii.  Recent,  cei de la UTM, 
specialitatea tehnologie alimentară au orga-
nizat un eveniment frumos pentru elevii din 
clasele bilingve, în care le-au prezentat fi lie-
ra, laboratoarele etc.  La sfârșitul zilei elevii 
veniți din liceele țării au spus că aceea este 
facultatea în care ei vor merge. Cam asta am 

vrea să facem pentru toate fi lierele 
francofone. Este important ca această 
resursă să nu se piardă. 

- ”Antreprenoriat în trei zile” o 

altă inițiativă de care am auzit, ce-

ar înseamna? 

- Este un proiect  ambițios. Îl vom 
pune în aplicare în 2016, în colaborare 
cu Academia de Studii Economice, fi li-
era francofonă. Acesta e un atelier, în 
care echipe de tineri selectați, sunt în 
situația în care cu resurse minime lu-
crează împreună, astfel încât la fi nele a 
3 zile vin cu o idee de afacere. Resurse 
minime înseamnă logistica evenimen-
tul, dar și posibilitatea de a apela la 
experți din exterior, antreprenori,  etc. 

- În ce măsură este deschisă spre 

colaborare comunitatea oamenilor 

de afaceri francezi din RM?

- Deschidere există. Nu am reușit 
să mă întâlnesc cu toate fi rmele cu 
capital francez aici, dar cele câteva 
schimburi pe care le-am avut cu unii 
dintre ei, au fost interesante și con-
structive. 

Ceea ce mi se pare util la acest ca-
pitol este și primul Forum European al 
Angajatorilor, organizat în octombrie 
și la care AUF a fost partener princi-

pal, iar organizator: Camera de Comerț și 
Industrie Franța – Moldova. A fost un eveni-
ment cu impact și o colaborare care va avea 
continuitate. 

Interviul a avut loc cu doar câteva zile 

înainte de atentatele de la Paris, de aceea 

nu ați găsit aici întrebarea: Cum se schim-

bă accentele după această dramă? Rămâ-

ne un subiect pentru alte discuții. Pentru 

moment lecția pe care o luam de la francezi 

este cea de curaj și rezistență. 

Consemnare: 

Liuba LUPAȘCO 
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ŞTIINŢĂ

CÂT ȘI CUM 
Una din tendinţele evidenţiate în re-

centul raport UNESCO privind știinţa 
(UNESCO Science Report: towards 2030) 
este creșterea explozivă a numărului pu-
blicaţiilor în lume (cu 23% în perioada 
2008-2014). Raportul include și date care 
permit aprecierea productivităţii știinţifi ce 
a cercetătorilor moldoveni.

Numărul publicațiilor cercetătorilor 
moldoveni a fost oscilatorie în perioada 
2005-2014, per ansamblu crescând până 
la 248, în 2014. Republica Moldova contri-
buie cu 0,019521% la producția științifi că 
mondială de 1,27 milioane publicaţii 
(2014) *. 

Este mult sau puțin? Pentru a aprecia 
acest fapt am făcut o analiză comparativă, 
în care am inclus toate țările europene, 
țările din fosta URSS, precum și SUA, China 
și Japonia ca cele mai importante țări în 
știința mondială, în total 54 țări.

Numărul de publicaţii la 1 mil. locuitori 
este un indicator mai relevant pentru a ju-
deca despre productivitatea științifi că și 
a compara țările. Numărul publicaţiilor la 
1 mil. locuitori în Republica Moldova (72) 
este de peste 2 ori mai mic decât media 
mondială. Față de cele mai „scientizate” ţări 
suntem în urmă de 20-40 ori. Suntem depă-
șiţi și de ţările din Europa de Est, cu excep-
ţia Albaniei, fi ind mai buni la acest indicator 
doar faţă de ţările din Asia Centrală.

După dinamica publicaţiilor știinţifi ce 
în perioada 2005-2014 depășim doar 4 
ţări din lista de referinţă și dacă în cazul 
Belarusului și Uzbechistan - ului si-
tuaţia este explicabilă având în ve-
dere apartenenţa ţărilor la spaţiul 
ex-sovietic, atunci pentru celelalte 
două ţări cauzele ţin de orientarea 
activităţilor de cercetare-dezvolta-
re. Israelul și Japonia, ca de altfel 
și alte ţări puternic dezvoltate, 
care nu au înregistrat valori spec-
taculoase în creșterea numărului 
publicaţiilor (SUA – 20,3%, Franţa 
– 24%, Germania – 24,5% ș.a.), se 
concentrează mai mult pe cerceta-
re aplicativă și dezvoltare tehnolo-
gică, a căror rezultat principal nu 
este neapărat publicaţia știinţifi că. 
O astfel de orientare este deter-
minată, în mare parte, de faptul 
că mediul de afaceri contribuie 
decisiv la fi nanţarea cercetării și 
respectiv, are nevoie de soluţii pe 

termen scurt la necesităţile proprii, pentru 
a-și asigura competitivitatea. Publicaţiile 
sunt, însă, rezultatul principal al cercetării 
fundamentale, care poate să nu dea efect 
economic imediat. În acest sens este re-
levant cazul Japoniei, care este învinuită 
deseori că ia de la știinţa mondială mai 
mult decât dă în loc, din considerentele 
că susţine slab cercetarea fundamentală și 
că folosește rezultatele știinţifi ce din toată 
lumea pentru implementări practice.

Care sunt însă cauzele valorilor mici 
ale indicatorilor referitori la publicaţi-
ile știinţifi ce în cazul Republicii Moldo-
va? Analiza efectuată a arătat câteva cau-

ze mai importante. Prima din acestea ar fi  
o FINANŢARE INSUFICIENTĂ.

Ponderea fi nanţării CD din Repu-
blica Moldova în fi nanţarea globală CD 
(0,004%) este de peste 4 ori mai redusă 
decât ponderea Republicii Moldova în to-
talul publicaţiilor știinţifi ce din lume.

La indicatorul Cheltuieli în cercetare-
dezvoltare (CD) ca pondere din Produsul 
Intern Brut (PIB), valoarea pentru Republi-
ca Moldova (0,35%) este aproape de 5 ori 
mai redusă decât media mondială (1,7%), 
iar față de țările care investesc cel mai 
mult în lume – de 8-12 ori. 

După suma cheltuielilor CD per cerce-
tător noi depășim doar 4 ţări din listă (din 
Asia Mijlocie și Transcaucazia). Faţă de me-
dia mondială (190,4 mii dolari SUA PPC) 
învestim într-un cercetător de peste 10 ori 
mai puţin.

În sfârșit, dacă raportăm toate cheltu-
ielile CD la numărul publicaţiilor obţinem 
un tablou aproximativ privind efi cienţa in-
vestiţiilor făcute. Este un indicator relativ, 
întrucât nu toate investiţiile sunt orientate 
spre obţinerea publicaţiilor știinţifi ce și ar 
fi  fost mai corect dacă am lua în conside-
raţie doar investiţiile în cercetarea funda-
mentală (dar astfel de date lipsesc). Deloc 
întâmplător, cele mai multe cheltuieli CD 
la o publicaţie se înregistrează în Japonia, 
care investește masiv în cercetare aplicată 
și dezvoltare tehnologică. 

Următoarea cauză a numărului înregis-
trat de publicaţii este NUMĂRUL REDUS 
DE CERCETĂTORI. Conform datelor Biro-
ului Național de Statistică, în Republica 
Moldova sunt 3250 cercetători (2013). 
Chiar dacă considerăm că aceste  date 
necesită corectări, le vom utiliza pentru o 
analiză comparativă cu alte ţări, întrucât 
ele sunt prezentate și în Raportul UNESCO 
privind știinţa din 2015, care ne servește 
drept sursă. Cercetătorii moldoveni con-
stituie 0,036874% din numărul total de 
cercetători în lume.

În Republica Moldova la 1 milion de 
locuitori revin 932 cercetători. Dacă com-
parăm valoarea acestui indicator cu cele 
ale țărilor europene, ale țărilor din fosta 
URSS, precum și ale SUA, China și Japonia, 
ca cele mai importante țări în știința mon-
dială, ne afl ăm pe locul 48. Depășim doar 
două ţări din Balcanii de Vest și două ţări 
din Asia Mijlocie. Media mondială este de 
1083,3 cercetători (în echivalent normă în-
treagă – FTE) la 1 milion locuitori. 

Ar trebui să creștem numărul de cerce-
tători care revin la 1 milion de locuitori de 
7-11 ori, pentru a ajunge la nivelul celor mai 
performante ţări, de 4-6 ori pentru a fi  la ni-
velul ţărilor baltice sau măcar de 2-3 ori a fi  
comparabili cu alte state din estul Europei.

Trebuie de menţionat că publicaţiile 
cercetătorilor moldoveni sunt de un nivel 
relativ bun, dovadă fi ind ponderea pu-
blicaţiilor printre cele mai citate 10% din 
publicaţii din lume. După valoarea acestui 
indicator (7,9%), Republica Moldova se 
afl ă pe locul 31 din cele 54 ţări comparate, 
depășind ţări ca Japonia, Polonia, Serbia, 
Croaţia, România ș.a.).

Parţial calitatea publicaţiilor cercetă-
torilor moldoveni se explică prin faptul că 
71,2% din acestea au coautori de peste ho-
tare (unul din cele mai înalte indicatoare). 

A 3 cauză a numărului redus de publi-
caţii a cercetătorilor din Republica Moldo-

va  constă în  LIPSA REVISTELOR  DIN RE-
PUBLICA MOLDOVA ÎN BAZE DE DATE 
INTERNAŢIONALE IMPORTANTE  ale 
publicaţiilor știinţifi ce, în primul rând ISI 
Thomson Reuters și SCOPUS. Revistele 
din aceste baze de date sunt considerate 
fl uxul știinţifi c principal și reprezintă sursa 
internaţională de documentare pentru ori-
cine dorește să își formeze o imagine des-
pre valoarea știinţifi că a unei ţări, instituţii 
sau persoane. În Raportul UNESCO privind 
știinţa 2015 au fost utilizate datele din ISI-
Thomson, iar din Republica Moldova nici 
una din cele aproape 90 de reviste de la noi 
care pretind la statutul de publicaţie știin-
ţifi că  nu este monitorizată de către Thom-
pson-ISI (doar versiunea în engleză a unei 
reviste de la noi, editată în SUA este inclusă) 
și, respectiv, nici un articol publicat în ele 
nu este luat în calcul în statistica efectuată.

Din păcate, multe revistele naţionale 
nu-și îndeplinesc funcţia de diseminare 
a cunoștinţelor știinţifi ce. Spre exemplu, 
există publicaţii înfi inţate doar cu scopul de 
a publica articolele  cercetătorilor din insti-
tuţia respectivă sau pentru a îndeplini cri-
teriul de acreditare a instituţiei ce prevede 
editarea unei reviste știinţifi ce. Respingerea 
articolelor trimise spre publicare este prac-
tic nulă, doar în puține reviste practicându-
se retrimiterea materialului autorului pen-
tru modifi cări. Recenzarea articolelor este 
deseori formală, în unele reviste practicân-
du-se încă prezentarea recenziei împreună 
cu articolul de către autor. 

Și în sfârșit, o ultimă cauză importantă 
a situaţiei nesatisfăcătoare privind pro-
ducţia știinţifi că este SLABA STIMULARE 
A PERFORMANŢEI ȘTIINŢIFICE  în siste-
mul naţional CD.  Analiza comparativă a 
distribuirii resurselor bugetare pe instituţii 
confi rmă lipsa condiţionalităţii acordării 
resurselor de performanţele știinţifi ce, 
dacă luăm în calcul publicaţiile ISI-Thom-
son pentru fi nanţarea cercetării funda-
mentale și brevetele de invenţie pentru 
fi nanţarea cercetării aplicative.

Și la nivelul cercetătorilor individuali se 
observă diferenţieri majore după produc-
tivitatea știinţifi că și nivelul recunoașterii 
internaţionale, dar și a recompensării rezul-
tatelor excelente. Doar circa 1/7 din cercetă-
torii moldoveni au articole ISI și deci se afl ă 
în contact cu nivelul mondial al cercetării 
știinţifi ce și sunt recunoscuţi internaţional. 
Dat fi ind faptul că o parte relativ mică a cer-
cetătorilor este racordată la fl uxul știinţifi c 
internaţional, este important să vedem în 

ce măsură sunt recunoscuţi și re-
compensaţi la nivel naţional aceș-
ti cercetători, astfel servind ca sti-
mul în integrarea internaţională 
a întregii comunităţi știinţifi ce. 
Doar circa 15% din conducătorii 
proiectelor naţionale de cerceta-
re au publicate articole indexate 
ISI-Thomson, majoritatea până la 
un articol anual. O situaţie ase-
mănătoare se atestă și în cazul 
acordării premiilor academice și 
naţionale, în cadrul cărora  meri-
tocraţia știinţifi că nu pare să fi e 
cel mai important criteriu. 

Autor: 

Gheorghe CUCIUREANU 

Articolul integral pe  cuciurea-
nul.wordpress.com

ÎN FOND DESPRE ȘTIINȚĂ

PUBLICĂ CERCETĂTORII 
DIN REPUBLICA MOLDOVA

* Sursa datelor privind publicaţiile – Thomson Reuters’ Web of Science
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COLABORARE

RESTARTAREA ACTIVITĂŢII AUF ÎN RM

După semnarea memorandu-
mului a avut loc o masă rotundă, 
organizată în parteneriat de AUF, 
Ministerul Tineretului și ASEM, cu 
tema: ”Mobilități francofone pen-
tru tinerii din Republica Moldova”, 
la care au participat Ambasadorul 
Extraordinar și Plenipotențiar al Ro-
mâniei în Republica Moldova, Ma-
rius Lazurca, reprezentanți ai Pro-

La eveniment participanții și-au 
expus opiniile prezentând comuni-
cări, precum: ”Bucureșteanul Ovidiu 
Bădina s-a jertfi t pentru viitorul Basa-
rabiei”, academicianul Sergiu Chircă;  
”Perspectivele dezvoltării economiei 
sociale în Republica Moldova – factor 
important în dezvoltarea durabilă”, 
dr. conf.univ. Dorin Vaculovschi; ”Pro-
fesorul Ovidiu Bădina și cercetarea 
monografi că repetată a Cornovei”, 
dr. conf.univ. Vasile Șoimaru; ”Inte-
gritatea profesională a funcţionarilor 
publici”, dr. conf.univ. Angela Boguș; 
”Evaluarea politicilor publice: modele 
și tehnici”, dr. conf.univ. Mariana Iaţco; 
”Importanţa dezvoltării profesionale a 
angajaţilor și impactul ei asupra per-
formanţelor întreprinderii”, dr. conf.
univ. Marina Baieșu și ”Aspecte sociale 
ale diversifi cării urbane”, dr. conf.univ. 
Elena Vaculovschi. 

„Suntem aici ca să discutăm as-
pectele psiho-sociale, cu acea com-
pletare la aspectele economice ale 
vieţii social-umane,  într-o situaţiede 
criză și de tranziţie în care ne afl ăm. 

Suntem într-o situaţie de incertitudi-
ne”,  a menționat Dorin Vaculovschi.  

“Ovidiu Bădină s-a jertfi t în nume-
le Basarabiei, mulţi din contemporanii 
noștri nu înţeleg de ce Ardelenii și 
Muntenii vin aici, în Basarabia. Bădină 
și-a lăsat familia, casa cu o bibliotecă 
excepţională și obiecte de artizanat 
nu numai din Europa, dar și din Ameri-
ca Latină. Bădină a creat cel mai puter-
nic centru sociologic, s-a dedicat în to-

”Vă mulțumim că nu considerați frontiera un obstacol 
și că in pofi da celor 180 de kilometri, care despart Iași-ul de 
Chișinău, ne sunteți aproape de fi ecare data când avem nevoie 
în eforturile noastre comune de cercetare științifi că în dome-
niul contabilității” – a fost mesajul profesorilor de la facultatea 
Contabilitate. 

Menționăm că profesorul Neculai Tabără este un ”campi-
on” la condus teze de doctor, dar și de doctor habilitat. Acesta 
are la activ un număr impresionant de peste 50 de doctoranzi 
susținuți, mai bine de o duzină dintre care, în Republica Mol-
dova, majoritatea – cercetători din cadrul ASEM. 

Profesorul Neculai Tabără a sărbătorit de curând 70 de ani.

Ministerul Tineretului 

și Sportului al Republicii 

Moldova (MTS) și Agenția 

universitară a Francofo-

niei (AUF) au semnat pe 

6 noiembrie, la Acade-

mia de Studii Economice 

(ASEM), un Memorandum 

de înțelegere privind im-

plementarea de acțiuni co-

mune în vederea susținerii 

mobilității și inserției pro-

fesionale a tinerilor din Re-

publica Moldova.

Cu ocazia aniversării a 83 de ani de la nașterea profe-

sorului Ovidiu Bădina, pe 20 noiembrie, Catedra “Mana-

gement social”, ASEM a organizat masă rotundă cu generi-

cul: ”DIMENSIUNEA PSIHOSOCIALĂ A ACTIVITĂŢII ECONO-

MICE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONDIŢIILE CONTEM-

PORANE”.

gramului Erasmus +, ai Ambasadei 
Franței în Republica Moldova, ai Mi-
nisterului Tineretului și Sportului, 
responsabili ai direcțiilor de Relații 
internaționale de la universitățile 
membre AUF din Moldova pre-
cum și studenți. Părțile au discutat 
despre dorinţa de a încuraja mo-

bilitatea și inserția profesională a 
tinerilor din Republica Moldova, 
precum și de a contribui la dezvol-
tarea unor politici publice la nivel 
de tineret.  Ministerul Tineretului 
și Sportului al Republicii Moldo-
va (MTS) și Agenţia universitară a 
Francofoniei (AUF) au stabilit, prin 

semnarea acestui memorandum 
de înțelegere, o bază de colabora-
re, pentru a promova domenii de 
interes comun și pentru a dezvol-
ta parteneriatul între părți vizând 
susținerea mobilității și inserției 
profesionale a tinerilor în Republi-
ca Moldova.

Totodată, masa rotundă orga-
nizată a fost un prim eveniment 
dintr-o serie de activități înscrise în 
planul de acțiuni comune pe care 
Agenția universitară a Francofoniei 
și Ministerul Tineretului și Sportului 
din Republica Moldova se angajea-
ză să le realizeze. 

ÎNTÂ LNIRE ACADEMICĂ ÎNTRE PROFESORII FACULTĂŢII 
CONTABILITATE CU NECULAI TABĂRĂ 
DE LA UNIVERSITATEA ”ALEXANDU IOAN CUZA” DIN IAȘI

MASĂ ROTUNDĂ: ”DIMENSIUNEA PSIHOSOCIALĂ A ACTIVITĂŢII 
ECONOMICE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONDIŢIILE CONTEMPORANE”

talmente educaţiei. A instruit promoții 
în toate ramurile sociologiei. Bădină 
era cu studenții ca cloșca cu puii, la 
înmormântarea lui, pe 26 aprilie, la Bu-
zău, studenţii săi plângeau. Datorită lui 
studenţii au început să lucreze cu căr-
ţile, să cerceteze pe teren, să participe 
la mese rotunde. La acticvvități, invita 
oaspeţi de la ministere. După moartea 
sa, veneau scrisori de la Universitatea 

Lomonosov, de la Bruxelles, din State-
le Unite ale Americii. Și-a făcut o au-
toritate și o stimă de mare anvergură. 
Sistemul lui se baza sociologi,  avea o 
reţea și dincolo de Nistru, îndeplinea 
investigaţii sociologice pentru FMI, 
Banca Mondială, pentru Președinţie 
și unii miniștri. Eu eram printre puţi-
nii care erau aproape de profesorul 
Bădină, era o persoană cu o sănătate 

șubredă, fi ind deputat l-am ajutat să 
obţină cetăţenie. Institutul profesoru-
lui a fost închis de către conducerea de 
pe atunci. Omul acesta a pierdut totul, 
dar a trăit cu speranţa în Basarabia”, a 
accentuat invitatul Sergiu Chircă. 

Amintim, profesor universitar, 
doctor în fi lozofi e, doctor docent al 
Universităţii București, Ovidiu Bădina 
s-a născut la 23 noiembrie 1932, în sa-

tul Breaza din comuna cu același nume 
(m. 26 aprilie 1999). 

A fost fondatorul și conducătorul 
unor prestigioase instituţii cu profi l so-
ciologic : Centrul de Cercetări pentru 
Problemele Tineretului (1968-1974), 
Comitetul de Cercetare 34, în cadrul 
Asociaţiei Internaţionale de Sociologie 
(comitet pe care l-a condus în perioa-
da 1975-1986).

În 1990 a creat Fundaţia „Dimitrie 
Gusti”, apoi Institutul Naţional de Soci-
ologie al Republicii Moldova, Serviciul 
de Cercetare a Opiniei Publice Bucu-
rești (devenit C.S.O.P. – Gallup Interna-
ţional București), Serviciul de Cerceta-
re a Opiniei și Pieţii Chișinău.

Autor a peste 300 de lucrări ști-
inţifi ce din diferite domenii: Valo-
rifi carea moștenirii sociologice; Cer-

cetarea sociologică concretă; Tradiţii 
românești;Istoria sociologiei românești 
și universale; Izvoarele sociologiei; Tine-
retul și lumea contemporană; Revoluţia 
din 1948 în orașul și judeţul Buzău ș.a.   
În 1996 s-a tipărit la Buzău lucrarea 
„Dimitrie Gusti. Opere. Despre cultură”.

Mircea GUTIUM
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STUDENŢI

FORUMUL ORGANIZAŢIILOR SINDICALE STUDENŢEȘTI
În perioada  25 – 27 

septembrie  s-a desfășurat 

Forumul Organizațiilor Sin-

dicale Studențești. La Fo-

rum au participat lideri ale 

birourilor sindicale de la 11 

instituții de învățământ din 

Moldova.  

Programul a fost foarte interactiv 
și studenții au fost implicați la maxim 
în toate activitățile din cadrul Foru-
mului. În prima zi au fost prezentate 
echipele. Pe 26 septembrie a avut 
loc deschiderea ofi cială a Forumu-
lui. Cuvânt de salut i s-a oferit lui 
Andrei Spînu, Vice Ministrul Tinere-
tului și Sportului; lui Dumitru Ivanov, 
președintele CG al FSEȘ și Anatol Ale-
xei ,vice-președintele CG al FSEȘ. 

 Agenda Forumului  și-a 
desfășurat activitățile educaționale 
cu implicarea participanților în dife-
rite seminare și trening-uri.

Aceștia au fost divizați în cinci 
echipe, cum urmează: «Time Mana-
gement» în frunte cu Ana  Niculiță; 
”Cultura Comunicării”- Ilie Dercaci; 
”Leader și Leadership, Team Manage-
ment” condusă de Eugeniu Girla; ”Re-
prezentarea și apărarea drepturilor, 

intereselor studenților în structurile 
universitare” -  Lilia Franț și ”Strategia 
națională de dezvoltare a sectorului 
de tineret pe anii 2014-2020.Implica-
rea organizațiilor sindicale în realiza-
rea obiectivelor strategiei” în frunte 
cu Ion Doni.

Cei mai activi și cel mai înalt ran-
dament l-au avut studenții ASEM. 
Aceștia au dat dovadă de înalte 
cunoștințe  la elaborarea proiecte-
lor. În afara programului, studenții 
au avut parte de diferite concursuri 

și serate. În ultima zi a Forum-ului 
participanții au avut de elaborat câte 
un proiect pe grupe. La bază au stat 
următoarele sarcini: Promovarea 
unui mod sănătos de viață; Ghidul 
Studentului; Informarea în domeniu 
orientării profesionale; Bursa muncii 
pentru studenți și absolvenți; Promo-
varea valorilor național-culturale   în 
rândurile tineretului studios.

Nicoleta CIOCAN 
studentă la REI

„Mr & Miss Boboc” este un concurs de am-
ploare în rândul studenţilor. Evenimentul s-a 
desfășurat pe 17 noiembrie și organizat cu 
suportul Consiliului Sindical al Studenţilor și 
Masteranzilor al ASEM.  Sponsori s-au dovedit 
a fi   KissFM, Easy Travel, XFly, CNOSM, EduCard, 
USTravel, Studentus, My Cafe, Inform Me. Ma-
nifestaţia a fost găzduită de către Clubul ‚’Fara-

on’’ Participanţi de partea  Academiei de Studii 
Economice din Moldova sunt studenţii Bucșan 
Carolina și Balacci Cristi. Evenimentul a decurs 
într-un stil retro alături de prezentatorii Zebra 
Show și Flavy DeeJay. Invitatul special al serii a 
fost interpretul autohton Mani care a încântat 
tinerii cu muzică bună. Finaliștii ‚’Balul Bobocilor 
Finala Interuniversitară 2015’’ au fost surprinși 

cu o surpriză din partea USTravel,un Mega Con-
curs prin care le-a oferit tinerilor studenţi șansa 
unui sejur gratuit la munte. De această ofertă 
au benefi ciat norocoșii de la Cahul. Manifesta-
rea participanţilor in cadrul evenimentului a 
fost una la nivel. Tinerii din diferite regiuni ale 
Moldovei au recurs la posibilitatea de a se face 
auziţi și văzuţi prin intermediul talentelor sale. 

Astfel, după mai multe ore de concurs, au fost 
anunţate rezultatele. ”Mr & Miss Boboc”, 2015 
sunt studenţii de la USM , UTM - locul II si Uni-
versitatea ‚’Alecu Russo’’,Bălţi - locul III. Concur-
sul a dovedit  celor prezenţi că Moldova are 
tineri talentaţi și bravo.

Ana VILCU 

studentă la REI

Cu prilejul Halloween, Consiliul Sindical al 
Studenților și Masteranzilor ASEM în cooperare 
cu CSSM UAȘM au organizat un eveniment de 

excepție. Manifestația a avut loc în incinta clubu-
lui „SkyBar” pe 29 octombrie. Partenerii hallowe-
en-ului din acest an, au fost CNOSM, Inform me, 

XFly,King Kebab, Easy Travel, 
Novelle și My Cafe. Evenimen-
tul a fost moderat de către 
participanții la Zebra Show. 
Mai mulți interpreți autohtoni,  
precum: Zinaida Julea Andrei 
Ionuța, Guz și Kapushon  au 
încins atmosfera, pe placul 
publicului. Manifestația a tri-
umfat cu o discotecă pentru 
toți tinerii.

 Nicoleta CIOCAN 

 studentă la REI

CONCURS INTERUNIVERSITAR  “MR & MISS BOBOC”

HALLOWEEN SĂRBĂTOARE TOT MAI ÎNDRĂGITĂ 
ÎN RÂNDURILE TINERETULUI
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PERFORMANŢE

La data de 19 noiembrie curent, o echipă de profesori și 

studenţi de la Facultatea Business și Administrarea Aface-

rilor, coordonată de Prim-prorector cu activitate didactică 

ASEM, profesorul Ala Cotelnic, a participat la lansarea unui 

nou proiect fi nanţat cu suportul Uniunii Europene în cadrul 

programului Erasmus + „Introducerea în Republica Moldova 

a metodelor de învăţare bazate pe probleme: Sporirea com-

petitivităţii și angajabilităţii studenţilor” (PBLMD). 

Studenții de la specialitatea Tehnologia Alimentației 

Publice, BAA care au urmat un stagiu în Italia, au fost 

menționați cu diplome. S-a întâmplat pe 22 octombrie, în 

cadrul unei ceremonii festive în sala Senatului ASEM, cu 

participarea stagiarilor, a profesorilor de la specialitatea 

respectivă, dar și a patronilor italieni, care au susținut pro-

iectele de stagiu.

Studenții ASEM, interesați de  programul Summer Work & 

Travel au avut posibilitatea să afl e mai multe detalii, în cadrul 

unei întâlniri cu Consulul SUA în RM, Dawn Michelle Roberts. 

PBLMD are drept scop îmbunătăţirea 
calităţii programelor şi metodologiilor de 
predare şi învăţare pentru învăţământul 
superior în Republica Moldova, sporind 
în acelaşi timp, relevanţa acestora pentru 
piaţa forţei de muncă şi grupurile deza-
vantajate din societate.  Fiind un proiect 

naţional de consolidare a capacităţilor uni-
versităţilor, se concentrează pe reformarea 
curriculară şi reformarea învăţământului 
superior din ţară în conformitate cu princi-
piile procesului de la Bologna.   

PBLMD urmează a fi  implementat de 
către  un consorţiu format din 6 univer-

PBLMB –  un nou proiect Erasmus + pentru 
universităţile din Republica Moldova

DIPLOME ITALIENE PENTRU STUDENŢII MOLDOVENI

„Spune-mi și voi uita,
  Învaţă-mă și îmi voi aminti, 
Implică-mă și voi învăţa.”

(Benjamin Franklin)

sităţi din Republica Moldova (Academia 
de Studii Economice din Moldova, Uni-
versitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi, 
Universitatea de Stat B.P. Hasdeu din 
Cahul, Universitatea de Stat a Moldovei, 
Universitatea de Stat de medicină şi Far-
maceutică N. Testemiţeanu şi Universita-
tea Tehnică a Moldovei) şi 4 universităţi 
din Uniunea Europeană (Universitatea din 

Aalborg, Danemarca, Universitatea din 
Gloucestershire, Regatul Unit al Marii Bri-
tanii, Universitatea din Siegen, Germania 
şi Institutul Regal de Tehnologie, Germa-
nia) pentru o perioadă de 4 ani.

Realizarea PBLMD va contribui la in-
troducerea noilor metodologii şi metode 
inovatoare de predare şi învăţare, cum 
ar fi  învăţarea bazată pe probleme (PBL), 

Stagiu este oferit de către Agenţia Eu-
rope 3000, în colaborare cu școlile hoteliere 
italiene. Este prima colaborare dintre agen-
ţie și Moldova. Vara trecută, patru studenţi  
au  avut posibilitatea să cunoască, din prima 
sursă, mai multe despre proiect fi ind stagi-
ari în Italia. 

Cu diplome de participare s-au ales: 
Doina Bejanu; Gabriela Ojog; Ina Canţîr și 
Dorel Iastremschi. 

Dorel Iastremschi, a împărtășit mo-
mentele pe care le-a trăit pe parcursul 
stagiului. A făcut practica în calitate de 
ajutor de bucătar într-un hotel din regiunea 
Peschiera. ”A fost interesant, am învăţat 
lucruri noi, dar au fost și difi cultăţi. Este o 
bună oportunitate pentru cei care doresc să 
activeze în domeniu tehnologiilor alimenta-

re”, a spus stagiarul.
 Gabriela Ojog și Ina Canţîr și-au făcut 

stagiul în regiunea Limone sul Garda în 
calitate de ajutor de bucătar într-un hotel 

Studenţii au fost activi pe parcursul întâl-
nirii și au acordat consulului întrebări, cum ar 
fi : care este oferta de muncă propusă de către 

program; despre salariu; care sunt condiţii-
le de înscriere la acest program, dar și multe 
alte întrebări referitoare la program. Consulul 

învăţarea bazată pe întrebări (EBL), care 
încurajează studenţii să lucreze în mod in-
dependent, personalul academic devenind 
mentorii acestora.  De asemenea se preve-
de re-organizarea programei de studii Bu-
siness şi Administrarea şi curriculum-urile 
respective, bazate pe PBL, în colaborarea 
cu partenerii europeni. Profesorii şi stu-
denţii, implicaţi în realizarea proiectului 
PBLMD, vor benefi ca de diverse mobilităţi 
şi instruiri atât în ţară, cât şi în universităţi-
le din Uniunea Europeană.     

Sperăm că punerea în aplicare a iniţia-
tivelor  să ducă la modernizarea sistemului 
de învăţământ superior,    la consolidarea 
mediului academic şi sporirea competitivi-
tăţii studenţilor.

Site-ul proiectului: http://www.pblmd.
aau.dk

Dorina JORA, 

Studentă la BAA

STAGIU

de trei stele. ”Domnișoarelor le este destul 
de greu să lucreze în bucătărie, dar a fost 
o experienţă bine meritată. Fiecare dintre 
noi, care doresc să activeze în domeniul 

tehnologiilor alimentare, trebuie de încer-
cat fi ecare etapă pentru a înţelege întreg 
procesul”, s-au arătat convinse studentele.

Pentru susţinerea și semnarea acordului 
de colaborare dintre Agenţia Europe 3000 și 
ASEM, instituţia noastră a primit diplomă din 
partea reprezentanţilor italieni.  

La rândul lor, reprezentanţii de par-
tea italiană au îndemnat studenţii să aplice 
la proiect și au făcut o prezentare,  des-
pre condiţiile și benefi ciile pe care le oferă 
proiectul. Stagiile de practică în Italia sunt 

promovate de către Agenţia Europe3000 cu 
sediul în Bergamo, Italia în colaborare cu 
școlile hoteliere italiene. Stagiile de formare 
sunt oferite pentru studenţii înmatriculaţi la 
instituţiile de învăţământ cu profi l turistic/
hotelier, alimentaţie publică sau limbi stră-
ine, în structuri hoteliere şi restaurante din 
Italia. Stagiul este prevăzut pentru o durată 
de la trei până la șase luni, în perioada de 
vară sau iarnă. Studenţii care participă la 
acest proiect au posibilitatea să-și îmbogă-
ţească cunoştinţele practice de bază, dar şi 
să înveţe limba italiană şi tehnicile de prepa-
rare şi servire a produselor agro-alimentare 
italiene.  Funcţiile pe care, un participant, le 
poate ocupa în perioada stagiului sunt: bar-
man, chelner, bucătar și operator de recep-
ţie. Benefi ciile acestui stagiu este că fi ecare 
participant benefi ciază de o indemnizaţie de 
450 de euro lunar pentru acoperirea cheltu-
ielilor. Cazarea și masa (de trei ori pe zi) sunt 
asigurate.  La sfârșitul proiectului, stagiarul 
primește un certifi cat de participare din par-
tea Școlii Hoteliere de Alimentaţie Publică 
din Italia.  Criteriile de bază sunt: vârsta de 
peste 18 ani, să fie student și să cunoască 
limba engleză la nivel conversaţional.  

 Nicu CARAGIA

SUMMER WORK & TRAVEL  ASK THE USA CONSUL

a prezentat programul şi a răspuns la întrebări, 
oferind detalii şi sfaturi cu referire la acest pro-
gram.

În acest sens, Dawn Michel Roberts a 
menţionat că prin intermediul acestui program, 
tinerii care studiază la zi în cadrul unei universi-
tăţi de stat sau particulare acreditate pot merge 
pe perioada vacanţei de vară să muncească și 
să călătorească în Statele Unite ale Americii. 
Anual, programul atrage multe mii de studenţi 
din întreaga lume, iar Moldova nu este o ex-
cepţie. Programul  Summer Work and Travel  
este o mare oportunitate de a explora SUA, de a 
cunoaște cultura și oamenii săi, de a îmbunătăţi 
cunoștinţele în limba engleză, să câștige bani, 
să dezvolte o reţea de contacte internaţionale, și 
pentru a obţine abilităţi de muncă. Consulul s-a 
arătat convinsă că fi ecare din cei care vor dori să 
participe la acest program vor găsi atractiv unul 
din job-urile propuse, în calitate de: chelner, bu-
cătar, barman, casier, ajutor bucătărie, casier în 
fast-food- uri sau în magazine de suvenire, me-
najera în staţiuni turistice, parcuri de distracţie 
sau cele naţionale. De asemenea, participantul 
la program va  fi  remunerat începând cu 1200 
- 2400 dolari USA pe lună, pentru cel puţin 35-
40 de ore lucrate pe săptămână. Viza de muncă 

oferă posibilitate participanţilor de a practica și 
al doilea job. Cazarea este oferită contra cost de 
către angajator la preţuri speciale.

Consulul a ţinut să menţioneze care sunt 
condiţiile de înscriere. Astfel, Dawn Michelle 
Roberts a descris condiţiile necesare pentru a 
putea participa la program și anume: să fi i stu-
dent la zi la o universitate de stat sau particu-
lară acreditată și cu situaţia academică bună; 
să ai  vârsta cuprinsă între 18 si 29 de ani; 
cunoașterea limbii engleze la nivel conversaţi-
onal; disponibilitate de a lucra și de a face prie-
teni pe perioada vacanţei de vară. Odată ajunși 
în Statele Unite, participanţii  se pot afl a pe 
teritoriul statului American până la patru luni. 
Venitul obţinut de către participanţi la progra-
mul  Summer Work and Travel, vor fi  impozitate, 
conform legislaţiei acestui stat.

La fi nal, Consulul SUA în RM, Dawn Mi-
chelle Roberts a îndemnat studenţii să aplice la 
program, o bună oportunitate de a îmbina utilul 
cu plăcutul.

 Cor: „CE”

Curierul Economic 13nr. 11-12 (268-269), 27 noiembrie 2015



ANIVERSARE

CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ  INTERNAȚIONALĂ

La 29-30 octombrie, 2015, în ASEM și-a  
desfășurat lucrările Conferinţa știinţifi că cu 
participare internaţională: ”Rolul Investiţiilor 
în Asigurarea Dezvoltării Economice Dura-
bile în Contextul Integrării  Europene”. Eve-
nimentul a fost prilejuit de marcarea celor 10 
ani de la fondarea Catedrei “Investiţii și Pieţe 
de Capital” din cadrul Academiei de Studii 
Economice a Moldovei. 

La lucrările conferinţei au participat repre-
zentanţi ai instituţiilor de profi l: Ministerul 
Finanţelor al Republicii Moldova, Comisia Na-
ţională a Pieţei Financiare, Bursa de Valori a 
Moldovei, Societăţile pe Acţiuni: Broker M-D, 
Mobiasbancă–Groupe Société Générale, Mol-
dova-Agroindbank, precum și reprezentanţi ai 
Institutului Naţional de Cercetări Economice, 
Consiliului Municipal Chișinău. 

Au fost invitaţi reprezentanţi ai facultăţilor 
și catedrelor de profi l din ASEM, precum și ca-
tedrelor de profi l din cadrul altor universităţi 
din ţară (UTM, ULIM, UASM, IRIM, Institutului 
Internaţional de Management IMI-NOVA, Uni-
versităţii de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul, Uni-
versităţii Slavone, Universităţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi) și de peste hotare, inclusiv 
din: Franţa (Universitatea Paris-1, Pantheon-
Sorbonne, Ecole Supérieure des Aff aires, Paris), 
Turcia (Universitatea Galatasaray, Instanbul), 
Bulgaria (Institutul de Gestiune a Intreprinde-
rilor, Universitatea Economie Naţională și Mon-
dială, Sofi a), România (Universitatea „Dunărea 
de Jos”, Galaţi; Universitatea „Eftimie Murgu”, 
Reșiţa; INCSMPS, București; USAMV, București), 
Belarus (Universitatea Economică de Stat, Min-
sk), Ucraina (Academia Agrară de Stat, Poltava), 
Kazahstan (Noua Universitate Economică „Turar 
Râsculov”), Rusia (Academia de Antreprenoriat, 
Moscova; Institutul de Economie și Manage-
ment, Sankt-Petersburg),  India (Yashwantrao 
Chavan Maharashtra Open University) etc. 

Invitaţi de onoare la conferinţă au fost 
Brigitte OGER, Maître de conférences ho-
noraire de Gestion IAE de Paris, Université 
Paris-1 Panthéon Sorbonne, France, Maria 
CIUBOTARU, dr. habilitat, Expert SIGMA al UE 
și OCDE și alţii.

La deschiderea solemnă a evenimentului, 
Rodica HINCU, profesor universitar, doctor ha-
bilitat, șef-catedră Investiţii și Pieţe de Capital, 
ASEM, în discursul său, a subliniat importanţa, 
contribuţia și valoarea pe care o are corpul pro-
fesoral-didactic al Catedrei atât în dezvoltarea 
știinţelor economice cât și în edifi carea unei 
generaţii tinere, libere, democratice, prospere, 
instruite din punct de vedere economico-fi -
nanciar și managerial.

În continuare, cu alocuţiuni și mesaje de fe-
licitare au venit din partea administratiei ASEM:  
Ala COTELNIC, Profesor universitar, doctor ha-
bilitat, Prim-prorector al ASEM, care  a menţio-
nat că, performanţele catedrei IPC se datorează 
atât colectivului catedrei cât și șef-catedrei, care 
pune accent pe calitate și corectitudine; Vadim 
COJOCARU, Profesor universitar, dr., Prorector 
cu activitate știinţifi că și relaţii externe, care a 
menţionat profesionalismul cadrelor didacti-
ce ale catedrei, care timp de 10 ani pregătesc 
specialiști economiști pentru sistemul fi nanciar 
din ţară.  Ludmila COBZARI, Profesor universi-
tar, doctor habilitat, Decan, facultatea Finanţe, 
ASEM a remarcat succesul și rolul membrilor 
catedrei în activitatea Facultăţii, dar și faptul că 
acesta se datorează în cea mai mare parte cali-
tăţilor  deosebite de bun manager al șef-cate-
drei IPC doamnei Rodica Hîncu. Reprezentanții 
conducerii ASEM au înmânat distincții catedrei 
IPC și membrilor acesteia.

Cu aprecieri și urări de prosperitate pentru 
catedra IPC au venit reprezentanţi  din cadrul 
instituţiilor de profi l din ţară, precum: Veroni-

ca URSU, doctor, Secretar de Stat, Ministerul 
Finanţelor, care i-a înmânat doamnei Rodica 
Hîncu Diploma de Onoare a Ministerului Fi-
nanţelor; Elena PUI, Director, Direcţia generală 
executivă, Comisia Naţională a Pieţei Financi-
are, care a menţionat importanţa colaborării 
CNPF și catedrei IPC de ani de zile, conferind 
catedrei Diploma de Merit.

Partcipanţii conferinţei au fost salutaţi 
călduros de reprezentanţii instituţiilor de în-
văţământ superior de peste hotare, cu care 
catedra Investiţii și Pieţe de Capital a semnat 
acorduri de colaborare: Oxana ȘCUTICO, 
Conferenţiar universitar, doctor, catedra Re-
laţii Economice Internaţionale, Universitatea 
Economică de Stat din Belarus, Minsk, Belarus, 
și-a exprimat bucuria și satisfacţia de colabo-
rare continuă dintre catedre, de participare la 
tradiţionalele foruri știinţifi ce internaţionale 
organizate de catedra IPC; Florin BUHOCIU, 
Profesor universitar, doctor, departamentul 
de Economie, Universitatea „Dunărea de Jos”, 
Galaţi, România, care și-a împărtășit observa-
ţiile, menţionând că a reţinut realizările profe-
sionale și din domeniul cercetării ale colegilor 
din catedra IPC, cât și la nivel de Facultate și 
ASEM, și-a expus convingerea că ar trebui să 
ne gândim la activităţi comune care să valo-
rifi ce capacităţile profesionale, în contextul 
apropierii dintre instituţii.

Din familia ASEM-istă, evenimentul ști-
inţifi c a fost susţinut de: Angela CASIAN, 
Сonferenţiar universitar, doctor, Director, Școa-
la Masterală de Excelenţă în Economie și Busi-
ness, ASEM, care a felicitat colectivul catedrei 
IPC, remarcând importanţa și aportul acestuia 
la creșterea prestigiului instruirii masterale prin 
intrarea mai mulţi ani la rând a  programului de 
master IPC în „Top100 Best Master Programs in 
the World Global, Masters Ranking in Financi-
al Markets”. Silvia GHINCULOV, Сonferenţiar 
universitar, doctor, Director, Biblioteca Știinţifi -
că ASEM a venit cu alese cuvinte de apreciere 
pentru organizarea diverselor manifestări știin-
ţifi ce, precum mese rotunde, întruniri cu repre-
zentanţii instituţiilor de profi l, dar și multiple 
lansări de carte, elaborate în cadrul catedrei 
IPC. Lilia GRIGOROI, Сonferenţiar universitar, 
dr., Decan, facultatea Contabilitate, ASEM, în 
alocuţiunea sa de felicitare a menţionat: „Într-
un deceniu de activitate, graţie profesionalis-
mului și abnegaţiei cadrelor didactice, în frunte 
cu doamna profesor universitar Rodica Hîncu, 
catedra a reușit să se afi rme ca una de vârf, atât 
în ASEM, cat și în plan naţional”. Cu un frumos 

mesaj de felicitare în limbile română și franceză 
din partea membrilor catedrei  „Limbi Moder-
ne Aplicate” a venit șefa catedrei Julieta RUSU, 
Сonferenţiar universitar, doctor, dorind cate-
drei IPC viaţă lungă, plină de realizări frumoa-
se pe făgașul știinţei și pregătirii specialiștilor. 
Cu un mesaj de felicitare, dar și cu intenţia de 
colaborare pe segmentul știinţifi co-didactic a 
venit în numele Colectivului Departamentului 
„Transporturi” din cadrul Universităţii Tehni-
ce a Moldovei dl Victor CEBAN, Conferenţiar 
universitar, doctor-inginer, Șef departament. 
Felicitări cu ocazia celor 10 de ani ai catedrei 
au venit și din partea discipolilor:  Lorina BU-
RUIANĂ, doctor în economie, director de fi -
lială la BC Moldova-Agroindbank S.A.; Pavel 
DASCĂL, actualmente om de afaceri, precum 
și actuali studenţi, premianți ai Simpozionului 
Tinerilor Cercetători, care au rostit cuvinte de 
felicitare și mulţumire membrilor catedrei în 
diverse limbi întru înţelesul și respectul invita-
ţilor de peste hotare.

În cadrul ședinţei plenare au susţinut 
comunicări știinţifi ce: Rodica HINCU, prof. 
univ., dr. habilitat, șef-catedră Investiţii și Pieţe 
de Capital, cu referatul: Refl ecţii privind rela-
ţia dintre investiţiile în cunoștinţe, inserţia în 
câmpul muncii și competitivitatea economică; 
Brigitte OGER, Maître de conférences hono-
raire de Gestion IAE de Paris, Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne, France. Comment mesurer 
le développement du capital humain? Quelques 
pistes de réfl exion; Maria CIUBOTARU, dr. habi-
litat, Expert SIGMA al UE și OCDE, Vasile HIN-
CU, drd., ASEM, Director comercial AIR-MOL-
DOVA. Evaluarea performanţelor bugetare din 
perspectiva ajustării managementului fi nanţelor 
publice din Republica Moldova la principiile eu-
ropene; Florin-Marian BUHOCIU, prof. univ., 
dr., Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, Ro-
mânia, Dragoș Horia BUHOCIU, asist., dr., Uni-
versitatea de Arhitectura și Urbanism ”Ion Min-
cu”, București, România. Structuri economice 
de dezvoltare durabilă cu fi nanţare din Fonduri 
Europene în contextul Euroregiunilor transfron-
taliere ale României. Studiu de caz: Euroregiunea 
„Dunărea de Jos”. 

Conferinţa și-a propus dezbaterea celor 
mai importante probleme economico-fi nan-
ciare într-un context știinţifi co-practic crea-
tiv care permite cercetătorilor, funcţionarilor 
publici, oamenilor de afaceri și consultanţilor 
să formuleze soluţii inovative și să contureze 
direcţii strategice ale cercetării economice în 
vederea accelerării progresului, gestiunii efi ci-

ente a investiţiilor, dezvoltării continue a pieţei 
de capital întru asigurarea creșterii economice 
și dezvoltării durabile în contextul integrării 
europene.   

Cele circa 100 comunicări elaborate și pre-
zentate  de  cei 135 participanţi la Conferinţă 
au fost discutate în cadrul a patru secţiuni spe-
cializate, abordând subiecte majore și variate 
cu referire la:

- Rolul investiţiilor în dezvoltarea durabilă a 
economiei naţionale;

- Perspective de dezvoltare a pieţei de capital 
în contextul proceselor de integrare europeană;

- Contribuţia investiţiilor străine  în dezvolta-
rea sectorului bancar;

- Rolul investiţiilor în dezvoltarea capitalului 
uman și edifi carea Societăţii  Cunoașterii.

Comunicările au provocat multe întrebări 
și comentarii, la care vorbitorii au răspuns cu 
deosebită plăcere, împărtășind din experienţa 
lor profesională și de cercetare. Pe marginea 
articoleleor prezentate, în curând, va apărea 
de sub tipar o importanta culegere de articole 
stiințifi ce.

La închiderea lucrărilor Conferinţei, în 30 
octombrie, au fost rostite discursuri de totali-
zare, participanţilor li s-au înmânat certifi cate 
de participare,  iar membrilor catedrei IPC - Di-
plome de Gratitudine și Diplome Aniversare.

Prin intermediul acestei publicaţii, expri-
măm mulţumiri tuturor  pentru faptul că au 
dat curs invitaţiei noastre de a participa la 
Conferinţa Știinţifi că cu participare Internaţio-
nală ”Rolul investiţiilor în asigurarea dezvoltă-
rii economice durabile în contextul integrării 
europene” și ne expunem speranţa că ediţiile 
următoare ale Conferinţei știinţifi ce, organizate 
de catedra IPC vor asigura continuitate cerce-
tărilor știinţifi ce. 

Ca și la alte conferinţe, ne-am bucurat de 
susţinerea administraţiei ASEM. De asemenea, 
dorim să evidenţiem contribuţia sponsorilor: 
Bursa de Valori a Moldovei, SA Broker-MD, 
Liga Bancherilor din Moldova,  Primos Group 
SRL la buna desfășurare a conferinţei, pentru 
care le mulţumim călduros și le dorim prospe-
ritate și succese în activitatea de zi cu zi. 

Membrii Comitetului Organizatoric 
al Conferinţei:

Ana SUHOVICI, conf. univ., dr.,

Ana GUMOVSCHI, conf. univ., dr.,

Svetlana BILOOCAIA, conf. univ., dr.,

Nina MUNTEANU, lector univ. superior.

„ROLUL INVESTIŢIILOR ÎN ASIGURAREA 
DEZVOLTĂRII ECONOMICE  DURABILE 
ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE”
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SPORT

Tradițional, Academia de Studii Economice a Moldovei a organizat 

competiții sportive între studenți, pe facultăți. Tinerii și-au testat  apti-

tudinile la 7 probe propuse în concurs.

În cadrul primei probe sportive – atletism au participat 78 de 

studenți.

“Spartachiada 2015”  
a avut loc pe 4 
octombrie. La eve-
niment au participat 
alte 8 instituții de 
învățământ superi-
or din țară, precum 
și  Universitatea de 
Stat de Medicină din 
Bucovina și Ucraina. 

Academia de Studii 
Economice a avut 
succese destul de 
bune, plasându-se 
pe locurile I la pro-
bele  fotbal, volei 
și ridicarea halterei 
și II la tenis, lupta 
națională - trânta, șah 
și armwrestling, și lo-
cul III - la joc de dame. 
Organizatori ai echi-
pei sportive ASEM 
au fost   președintele 
și vice - președintele 
Consiliului Sindical al 
Studenților și Maste-
ranzilor ASEM, Dorin 
Codreanu si Alexan-
dru Guștiuc. 

Nicoleta CIOCAN 

studenta la REI

În urma confruntărilor pe arena 
sportivă, pe locul I s-au clasat: 

Săritură în lungime cu elan, la ca-
tegoria fete - Doina Vition, BAA; la ca-
tegoria de băieți, Alexandru Ciobanu, 
Finanțe.

Alergarea 60 m - Cristina Cristiuc 
de la EGD și Petru Munteanu, CSIE.

Aruncarea greutății - Cristina 
Curcinca, de la Contabilitate și Ivan 
Lupu, BAA. 

Stafeta 4x200 m. Pe locul I, la cate-
goria fete și băieți s-a clasat facultatea 
Business și Administrarea Afacerilor

După clasamentul general, echi-
pele feminine s-au clasat pe următoa-
rele poziții: pe    locul V - Contabilitate; 
IV- Economie Mondială și Relații Eco-
nomice Internaționale; III - Economie 
Generala și Drept; II - Business și Admi-

nistrarea Afacerilor. Pe locul I s-a clasat 
facultatea Finanțe.

  În clasamentul general, echipele 
masculine s-au clasifi cat astfel:  pe lo-
cul VI -  Economie Generala și Drept; 
V - Cibernetică Statistică și Informa-
tica Economică; IV - Contabilitate; 
III- Economie Mondială și Relații Eco-
nomice Internaționale; II - Finanțe.  
Echipa   câștigătoare a fost  facultatea 
Business și Administrarea Afacerilor

Organizatori ai acestor competiții 
sunt Catedra de Educație Fizică și 
Sport a Academie de Studii Economice 
și Federația Atletismului a Republicii 
Moldova.

Nicoleta CIOCAN

studenta de la REI
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UNIVERSIADA 2015UNIVERSIADA 2015 REZULTATELE COMPETIŢIEI  
„JOC DE DAME”„JOC DE DAME”

Pe 19 noiembrie, în cadrul complexu-

lui sportiv al ASEM,  a avut loc competiția 

„Joc de dame”. În competiție s-au înscris 

5 echipe. 

 După mai multe ore de joc de locul I s-a 
bucurat  facultatea Business si Administrare 
formată din Cojocaru Vadim, Turcanu Ghe-
orghe  și Cunat Veronica.

Pe locul II s-a plasat facultatea de Con-
tabilitate alcătuită din Nani Mihai,Ginmeza 
Dumitru și Cușmămisă Rodica.

Locul III l-a ocupat facultatea Ciberne-
tică, Statistică și Informatică economică în 
formată din Chircu Pavel, Gherogheșteanu 
Ion și Țaripradschi Alina.

Pe locul IV s-a clasat facultatea Relații 
Economice Internaționale și pe cel de-al 
cincelea loc s-a plasat facultatea Finanțe.

Competiția a fost  arbitrată de către ar-
bitru principal, Olga Cucereavîi. 

Veronica MIRZENCU 

studentă la REI
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DIVERSE

Colectivul catedrei “Marketing și Logistică”  și a facultății BAA  expri-
mă sincere condoleanţe d-nei Georgetta Zgherea,  conf. univ. catedra 
MKL, în legătură cu trecerea în nefi inţă a MAMEI sale.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

A  V  I  Z
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 

A MOLDOVEI
ANUNŢĂ CONCURS LA STUDII DE DOCTORAT LA ŞCOALA DOCTORALĂ ASEM 

DIN SURSE BUGETARE DE STAT 
(PENTRU CETĂŢENII RM) ŞI PRIN CONTRACT CU PLATĂ 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015-2016, LA SPECIALITĂŢILE:
122.02. Sisteme informatice
154.01. Geografi a economică şi socială 
521.01. Teorie economică şi politici economice
521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
521.04. Marketing şi logistică
522.01. Finanţe
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
523.01. Cibernetică  şi informatică economică
523.02. Statistică economică

La concursul de admitere participă cetăţeni ai Republicii Moldova, deţinători ai diplo-
mei de studii superioare de master sau echivalentă acesteia, cu media generală nu mai 
mică de 8,0 şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 9. 

Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere la un singur program de 
doctorat.

Condiţiile de admitere şi de studii pentru cetăţenii străini şi apatrizi sunt aceleaşi 
ca pentru cetăţenii Republicii Moldova. Admiterea se efectuează în baza unor acorduri 
interstatale sau în baza de contracte individuale, cu acordul ministerului de resort al 
Republicii Moldova.

Doctoratul se organizează atât cu frecvenţă la zi, cât şi cu frecvenţă redusă. Durata 
studiilor de doctorat cu frecvenţă la zi este de 3 ani şi cu frecvenţă redusă de 4 ani.

Admiterea la doctorat se efectuează în baza următoarelor probe:
1. Prima probă de admitere este cea de competenţă lingvistică pentru o limbă de 

circulaţie internaţională, apreciată cu califi cativul admis sau respins. . 
2. A doua probă de admitere este examenul la specialitate sub forma susţinerii orale, 

a referatului ştiinţifi c, care este apreciat cu notă. 

ACTELE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

1. Fișa de înscriere. 

2. Actul de studii, în original, și o copie a acestuia, cu anexa sau suplimentul la diplomă.

3. Referatul știinţifi c (în volum de 7-10 pagini), la tematica specialităţii alese sau copia lu-
crărilor știinţifi ce publicate (cel puţin 2) .

4. Extrasul din procesul-verbal al ședinţei Consiliului Școlii Masterale sau recomandări a 
doi specialiști cu grad știinţifi c în domeniu.

5. Scrisoare de motivaţie.

6. Curriculum vitae.  

7. Copia buletinului de identitate (pentru cetăţenii străini copia pașaportului).

8. Copia carnetului de muncă.
9. 3 fotografi i 3x4.

Actele urmează a fi  depuse de la 26 noiembrie până la 11 decembrie 2015 pe adresa:

MD-2005 Chişinău,
str. Bănulescu-Bodoni, 59, bl.B, bir.608,

Informaţii la tel. 022-402-992, 069649324, e-mail vbacioi@ase.md 

La concurs pot participa ce-
tăţeni și rezidenţi ai RM, cu vârsta 
maximă de 30 ani, studenţi de la 
ultimul an de studii (cu frecvenţă 
la zi, ciclul licenţă – anul absolvirii 
2016), studenţii – masteranzi de 
la primul an de studii (cu frec-
venţă la zi, care și-au continuat 
studiile de Masterat imediat după 
absolvirea ciclului Licenţă), de la 
toate specialităţile, care își fac stu-
diile la una din instituţiile univer-
sitare din RM, precum și studenţii, 
care urmează programe de studii 
integrate, cu frecvenţă la zi (la 
specialităţile Medicină, Sănătate 
Publică, Farmacie, Stomatologie 
și Medicină Veterinară – de la ulti-
mul și penultimul an de studii, iar 
la specialitatea Arhitectură – anii 
de studii IV și V).

Toţi candidaţii trebuie să facă 
dovada atât a unei reușite acade-
mice, având media notelor pen-
tru toţi anii de studii nu mai mică 
de 9 – domeniile știinţelor social-
umaniste, 8,5 – domeniile știinţe-
lor exacte, tehnice și medico-bi-
ologice și 8 – în cazul studenţilor 
cu dezabilităţi și/sau orfani, câ t și 
a implicării active în activităţi cur-
riculare și extracurriculare.

Nu sunt eligibili programului 
Burse de Merit 2015: studenţii, 
care au benefi ciat/ benefi ciază de 
burse în cadrul altor concursuri 
sau programe, anunţate în anul 
calendaristic 2015; studenţii care 
au absolvit un ciclu Licenţă și/sau 
Masterat și, la moment, urmează 
o a doua Licenţă sau un al doilea 
Masterat; studenţii înmatriculaţi 
la USMF, care urmează reziden-
ţiatul și secundariatul clinic; stu-
denţii, care au benefi ciat de Burse 
de Merit în ediţia 2014 a progra-
mului.

Concursul constă din 2 etape 
de selecţie a candidaţilor, în baza 
dosarelor depuse și a unui test de 
cultură generală. Dosarele admi-
se pentru concurs vor fi  examina-
te de către Consiliul de Experţi In-
dependenţi nominalizat în cadrul 
programului.

Informaţii suplimentare, pre-

cum și formularul de aplicare 

pot fi  găsite pe www.eac.md și 

la sediul Centrului de Informa-

ţii Universitare din mun. Chiși-

nău, str. A. Pușkin 16, tel: (022) 

221172, 221167, 068220072.

Crăciunul este unul din cele mai importante evenimente de iarnă, unde fi ecare dorește să savureze 
magia acestuia. Pentru a veni în sprijinul persoanelor nevoiașe, organizatorii au selectat Casa de copii 
cu dezabilități de tip internat din Orhei, cu un număr de 217 copii. Caravana presupune colectarea de 
resurse fi nanciare, alimente greu perisabile, dulciuri, îmbrăcăminte și jucării provenite din donaţii/spon-
sorizări și distribuirea acestora, vineri, 11 decembrie 2015. De asemenea, facem apel către persoanele 
care doresc să sprijine proiectul nostru să doneze pentru un viitor mai bun, campanie valabilă până pe 
data de 10 decembrie 2015.

Mulţumim celor care susţin acest proiect iar pentru mai multe detalii apelaţi 
la următoarele numere de contact: +373 69 047 008; +373 78 077 744.

Burse de Merit 2015 - Burse de Merit 2015 - 
PENTRU CEI MAI BUNI PENTRU CEI MAI BUNI 

STUDENŢI AI ŢĂRII STUDENŢI AI ŢĂRII 
Centrul de Informaţii Universitare anunţă concursul 

Burse de Merit 2015 – pentru cei mai buni studenţi ai ţă-

rii, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Repu-

blica Moldova. Cei mai buni studenţi și masteranzi vor 

benefi cia de 50 de burse în valoare de 12000 lei fi ecare.

SENATUL STUDENŢESC 
AL ASEM ȘI  ALŢI 
PARTENERI AU DAT START 
PROIECTULUI 
CARAVANA DE CRĂCIUN 

,,DE LA INIMĂ 
LA INIMĂ”
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