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de marketing”
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Dumitru Todoroi 
la 75 de ani

Concurs pentru ocupar-
ea posturilor vacante

Martie, anotimpul 
femeilor  

STAGII DE VARĂ STAGII DE VARĂ 
ÎN GRECIA PENTRU ÎN GRECIA PENTRU 
STUDENŢII ASEMSTUDENŢII ASEM

Un Acord de colaborare între ASEM și Universitea de Stat ”Pi-
raeus” din Atena, Grecia a fost semnat  recent la ASEM. Acordul 
presupune experiență unică pentru studenţi în calitate de mana-
ger și personal de ofi ciu, recepționist de hotel, bucătar și patisi-
er, chelner și barmen, cu un salariu atractiv, asigurare medicală, 
cazare și alimentație gratuită, dar și posibilitatea de a călători și 
de a cunoaște noi oameni și culturi, de a studia limbile străine și 
cunoaște un alt mediu de viață în Grecia.

Urmare a  experienței din 2014, 4 studenți ai ASEM din cei 15 
care au participat la program, au primit certifi cate de participare la 
stagiul din vara trecută în Grecia, din partea Departamentului pen-
tru Relații Externe a Universității de Stat ”Piraeus” din Atena, repre-
zentat de Eleni Leonidou.

COLABORARE

BURSE DE MERIT 2014BURSE DE MERIT 2014
Daniela Moisei, Nicoleta Gonţa, Ivan Banu, Valentina An-

drușca, Victor Sterpu, Alina Bologan, Elena Constantinov, Miha-
ela Grumeza (Licență) și Ana Castraveţ (Masterat) sunt tinerii de 
la ASEM benefi ciari ai Burselor de Merit – 2014. Festivitatea de 
premiere a avut loc pe  3 martie curent la Palatul Republicii din 
capitală. 

Anul acesta, la cea de-a XIX-a ediție a competiției intelec-
tuale au fost depuse 257 de dosare de către studenți și maste-
ranzi de la 16 universități din Moldova. În rezultatul evaluării 
dosarelor de aplicare, cât și a prestației candidaților la un test 
de cultură generală, 35 de studenți din ultimul an de studiu, ci-
clul I, Licență de la 9 instituții universitare și 15 masteranzi de la 
5 universități au devenit fi naliști ai programului Burse de Merit  
2014. Învingătorii au fost selectați de către o comisie de experți 

independenți, constituită din reprezentanți ai  comunității aca-
demice. Cele mai multe burse, în valoare de 12 000 de lei fi ecare, 
au mers către studenții de la USM (17), ASEM (9) și USMF ”Nico-
lae Testimițanu” (8). 

(Detalii în pag.3)

Stimate Doamne şi Domnişoare!Stimate Doamne şi Domnişoare!
Ziua de 8 martie celebrează femeia în toate anotimpurile Ziua de 8 martie celebrează femeia în toate anotimpurile 
vieţii, zâmbetul, gingăşia, generozitatea şi dăruirea ei. vieţii, zâmbetul, gingăşia, generozitatea şi dăruirea ei. 
Este o zi plină de feminitate şi căldură sufl etească. Cu Este o zi plină de feminitate şi căldură sufl etească. Cu 
acest prilej, fi e ca toate visele frumoase, sănătatea şi acest prilej, fi e ca toate visele frumoase, sănătatea şi 
spiritul acestei sărbători să vă însoţească pretutindeni, spiritul acestei sărbători să vă însoţească pretutindeni, 
iar parfumul primăvăratic al iubirii să vă inunde sufl etul iar parfumul primăvăratic al iubirii să vă inunde sufl etul 
cu bucurie şi cu toate fl orile sale. cu bucurie şi cu toate fl orile sale. 
Vă dorim o primăvară în sufl et, Vă dorim o primăvară în sufl et, 
câ t mai plină de viaţă şi speranţă!câ t mai plină de viaţă şi speranţă!

714 persoane din totalul 714 persoane din totalul 
angajaţilor ASEM sunt angajaţilor ASEM sunt 
femei. Adică  71 % din femei. Adică  71 % din 
total. Doar în procesul total. Doar în procesul 
didactic  activează 279 didactic  activează 279 
doamne, adică  68% din doamne, adică  68% din 
total. Ce-ar face lumea fără total. Ce-ar face lumea fără 
voi, frumoase fi inţe?voi, frumoase fi inţe?
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EXPERIENŢE

ECHIPA ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE A REPREZENTAT REPUBLICA MOLDOVA LA
CONFERINŢA “CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLENGE” 

Academia de Studii Economice a Moldovei a participat la 

ediţia din 2015 a “CFA Institute Research Challenge” România și 

Republica Moldova, o competiție desfășurată sub auspiciile CFA 

Institute, cu peste 3500 participanți din 800 universități  din mai 

mult de 55 de țări ale lumii.

LANSAREA CLINICII JURIDICE 
„PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI”

Etapa fi nală a competiției lo-
cale  a fost organizată de CFA Ro-
mania și a avut loc pe 28 februarie 
2015, la București. Conferința a re-
unit reprezentanți a celor mai im-
portante instituţii economice din 
România și Republica Moldova și 
anume: Universitatea “Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași, ASE  București, 
Facultatea Relaţii Economice Inter-
naţionale și ASE București Faculta-
tea Finanţe și Bănci, Universitatea 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Uni-
versitatea de Vest din Timișoara și 
Academia de Studii Economice din 
Moldova.

Echipa ASEM a fost reprezen-
tată de către studenţii anului III de 
la Facultatea Finanţe: Victor Ster-
pu, Daniela Efros, Cristina Cernit și 
masteranda din anul I de la speci-

alitatea “Finanţe și Contabilitatea 
Firmei”: Ludmila Dumbrava. Cristi-
an Constantin Petre, în calitate de 
mentor din partea CFA Society Ro-
mânia și Rodica Tiron, lector supe-
rior la catedra Finanţe și Asigurări, 
ASEM, au coordonat echipa ASEM.

CFA Institute Research Chal-
lenge este o competiție la nivel 
global organizată anual, care oferă 
studenților mentorat practic și for-
mare intensivă în analiza fi nanciară 
și investiţională. Studenţii lucrează 
în echipe și analizează în mod com-
plex o companie cotată la bursă 
care prevede și întâlnirea cu mana-
gementul companiei cercetate. Fi-
ecare echipă elaborează un raport 
în limba engleză privind societatea  
analizată, în care sunt sintetizate 
rezultatele cercetării, însoţite de 

Catedra Drept public a dema-
rat un nou proiect extracurricular 
de inițiere teoretică și dezvolta-
re a abilităților practice rezervat 
studenților. Acesta îmbracă for-
ma unei Clinici juridice axate pe 
probleme de protecție juridică 

a drepturilor omului. Clinica își 

va derula activitatea sub forma 
ședințelor săptămânale și progra-
mul său de activitate include cele 
mai relevante aspecte juridice de 
protecție a drepturilor omului, 
pornind de la conceptualizare și 
fi nisând cu probleme de asigura-
re a valorifi cării drepturilor omu-

concluzii bine argumentate, iar la 
fi nal, fi ind atribuită o recomanda-
re de a cumpăra, deţine sau vinde 
acţiunile. După ce raportul struc-
turat conform cerinţelor riguroase 
este trimis către experţii econo-

mici pentru a fi  evaluat, urmează 
peste o săptămână  prezentarea 
și apărarea analizei la un grup de 
profesioniști din industrie, printer 
care și acţionarii companiei Presta-
ţia echipei de la Facultatea Finanţe 

din acest an oferă garanția unei 
performanțe ridicate în analiza fi -
nanciară și investițională, precum 
și cercetarea economică din cadrul 
universitar autohton.

Daniela EFROS

lui în contextul provocărilor cu 
care se confruntă societatea mo-
dernă. Raportori vor fi  studenții 
anului II, facultatea EGD.

Ședința de inaugurare a clini-
cii a avut loc pe 26 februarie, cu 
genericul „Drepturile omului – 
defi niție, context și aplicare”.

În debutul ședinței, coordo-
natorul proiectului, dr. dr., conf. 
univ., C. Ciugureanu-Mihailuță, a 
conturat determinantele inițierii 
proiectului, în viziunea sa: „…
neexistând cauză cu care comu-
nitatea internaţională să nu se fi  
identifi cat mai mult, decât cea 
a drepturilor și libertăţilor fun-
damentale ale omului. Transpus 
în planul preocupărilor juridice, 
conceptul de drepturi ale omului, 
desemnând drepturi subiective 
ale omului, de o anumită factură, 

care defi nesc poziţia acestuia în 
raport cu puterea publică, devine 
o veritabilă construcție juridică, 
un ansamblu de norme juridice 
interne și internaţionale, care au 
ca obiect de reglementare pro-
movarea și garantarea drepturi-
lor și libertăţilor omului, apărarea 
acestuia împotriva abuzurilor sta-
telor și a pericolelor de orice natu-
ră. Drepturile omului se prezintă 
ca fi ind inerente naturii umane, 
iar privarea omului de ele face 
ca el să înceteze de a mai trăi ca 
o fi inţă umană. Negarea acestora 
deschide calea spre dezordine 
politică și socială, spre confl icte 
armate între state, ca și spre osti-
lităţi între diferite grupuri sociale 
din cadrul popoarelor. Mai mult, 
respectarea drepturilor omului 
apare tot mai mult ca fi ind unul 

dintre factorii de supravieţuire a 
omenirii”, a spus coordonatoarea.

Studenții grupei D-131 de la 
EGD, ASEM au dat start lucrărilor 
clinicii. 

Reprezentanții acesteia: Irina 
Deadic , Viorica Țîbîrna, Caroli-
na Subbota, Mihaela Smochina, 
Anastasia Ghereg, Nicoleta Guțu 
și Cristina Ohremenco, și-au ex-
pus opiniile referitor la evoluția 
istorică a drepturilor omului, con-
cepte fi losofi ce, terminologie și 
defi niţie, prezentarea generală a 
actelor normative interne și trata-
telor internaţionale care consacră 
drepturi ale omului, iar în fi nal au 
prezentat calendarul drepturilor 
omului.

 
Irina DEADIC, 

EGD, D -131
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9 BURSUERI DIN CEI 50 DIN TOATĂ ŢARA 

SUNT DE LA ASEM
Daniela Moisei, Nicoleta 

Gonţa, Ivan Banu, Valentina An-
drușca, Victor Sterpu, Alina Bo-
logan, Elena Constantinov, Mi-
haela Grumeza (Licență)  și Ana 
Castraveţ (Masterat) sunt tinerii 
de la ASEM benefi ciari ai Burse-
lor de Merit – 2014. Festivitatea 
de premiere a avut loc pe  3 mar-
tie curent la Palatul Republicii 
din capitală. 

”Burse de Merit”  este cel mai 
prestigios și cel mai cu experiență 
concurs de burse pentru studenții 
din RM. Anul acesta, la cea de-a XIX-
a ediție a competiției intelectuale 
au fost depuse 257 de dosare de 
către studenți și masteranzi de la 
16 universități din Moldova. În re-
zultatul evaluării dosarelor de apli-

care, cât și a prestației candidaților 
la un test de cultură generală, 35 
de studenți din ultimul an de stu-
diu, ciclul I, Licență de la 9 instituții 
universitare și 15 masteranzi de la 
5 universități au devenit fi naliști ai 
programului Burse de Merit  2014. 
Învingătorii au fost selectați de către 
o comisie de experți independenți, 
constituită din reprezentanți ai  
comunității academice. Cele mai 
multe burse, în valoare de 12 000 de 
lei fi ecare, au mers către studenții 
de la USM (17), ASEM (9) și USMF 
”Nicolae Testimițanu” (8). 

”Dosarele tinerilor de la ASEM 
au impresionat, în egală măsură ca 
și prestația lor în cadrul testului de 
inteligență”, a menționat unul din-

tre membrii juriului, Sergiu Mustață, 
profesor la Universitatea Pedagogică 
de Stat ”Ion Creangă”. 

Prezentă la festivitate, vicepre-

ședintele Parlamentului,  Liliana 
Palihovici, a apreciat investiția în 
tineri, catalogând sponsorii eveni-
mentului (BC Moldova Agroindbank 
SA și Compania Orange Moldo-
va), ca fi ind companiile de nota 10 
pentru responsabilitatea socială de 
care dau dovadă. Domnia sa i-a în-
demnat pe tineri să rămână acasă 
după absolvire, pentru că ei sunt ” 
generația care poate și trebuie să se 
regăsească în funcțiile care să gu-
verneze”.

Și președintele Consiliului Rec-
torilor din RM, academicianul Gri-
gore Belostecinic, i-a îndemnat pe 
tineri să-și valorifi ce cunoștințele 
acasă: ”Acum două luni aici, la Pala-
tul Republicii a avut loc festivitatea 

de premiere a studenților basara-
beni care învață în străinătate. Am 
fost membru al juriului atunci. M-a 
impresionat aprecierea studenților 
moldoveni expusă în scrisorile de 
recomandare de către rectori și pro-
fesori ai universităților străine, dar 
în special marele dor și dorință de a 
reveni acasă a tinerilor școliți peste 
hotare. Deci, fi e că au ales o univer-
sitate acasă, fi e peste hotare, tinerii 
noștri sunt buni. ”

Rectorul a mai menționat că 
ASEM- iștii câștigători ai burselor de 
merit la nivel național sunt cap de 
listă și în cadrul concursului ”Cel mai 
bun student al ASEM” . 

Menționăm că Daniela Moisei, 
studentă la Finanțe, ASEM  a câștigat 
Grand Prix-ul la ”Cel mai bun student al 
ASEM” în 2013, iar Nicoleta Gonța e cea 
mai bună studentă a ASEM în 2014.

DISCURSUL DANIELEI MOISEI 
LA GALA PREMIILOR 
,,BURSE DE MERIT 2014”

”Educaţia este iniţierea în viaţa 
spiritului, pregătirea sufl etului uman 
în căutarea adevărului și a virtuţii, 
or educaţia este cea mai puternică 
armă pe care o putem folosi pentru 
a schimba lumea. 

Onorată asistenţă, dragi colegi, 
fascinaţi de misterul idealului, încer-
căm să descoperim taina cunoaște-
rii temeinice, iar pentru a ne atinge 
scopul, depunem efort zi de zi, clipă 
de clipă. Iată-ne ajunși la o lecţie de 

bilanţ, de totalizare a succeselor și 
realizărilor acumulate în anii de stu-
denţie. Cununa victoriei și premiul 
Burse de Merit împodobește palma-
resul performanţelor și realizărilor 
frumoase a celor mai buni 50 de stu-
denţi ai ţării, care au reușit să îmbine 
cu succes activitatea academică și 
cea extracurriculară. 

Dragi colegi, ţin să vă felicit pen-

tru ambiţia, perseverenţa, entuzias-
mul și efortul de care aţi dat dova-
dă de-a lungul anilor de studii și să 
menţionez că acest premiu este un 
imbold pentru a atinge noi culmi și 
a contribui la dezvoltarea societăţii 
noastre. 

Doar o școală bună te învaţă să 
studiezi cu răbdare, să însușești cu-
noștinţe și deprinderi, întru obţinerea 

performanţelor și a unui nivel înalt de 
pregătire profesională. Fiecare ne dăm 
seama la un moment dat că ascundem 
în noi un fragment din fi inţa dascălilor 
noștri. Le sunt recunoscătoare profe-
sorilor mei, adevărate surse de vocaţie, 
ce se dedau cu abnegaţie și ne învaţă 
să urcăm treaptă cu treaptă ierarhia 
valorilor umane și a competenţelor 
profesionale.  

De asemenea, le mulţumesc 
părinţilor, unice fi inţe ce ne insufl ă 
răbdare, blândeţe, grijă, afecţiune și 
ne ghidează pașii, oferindu-ne toată 
susţinerea și suportul. Singura răs-
plată pe care v-o putem oferi este 
profunda noastră recunoștinţă.

În cele ce urmează, ţin să le aduc 
sincere mulţumiri organizatorilor și 
fi nanţatorilor acestui proiect unic pe 
plan naţional, care își propune să re-
confi rme prestigiul studiilor superi-
oare de calitate în Republica Moldo-
va și să motiveze studenţii și anume: 
Centrului de Informaţii Universitare, 
organizaţie-suport  ce oferă o vastă 
informaţie despre oportunitatea de 
a studia peste hotarele ţării, Consiliu-
lui Rectorilor din Republica Moldova, 
sub egida căruia se desfășoară an de 
an acest concurs, Băncii Comerciale 
Moldova Agroindbank ce își con-
solidează an de an poziţia pe piaţa 
bancară, confi rmând prin rezultatele 
obţinute titlul de  lider al sectorului 
bancar și Companiei Orange Mol-
dova, operatorul nr.1 de telefonie 
mobilă din ţară, ce dă dovadă de res-
ponsabilitate socială prin contribuţia 
și implicarea în diverse proiecte.

În concluzie, viitorul aparţine ce-
lor ce cred în frumuseţea propriilor 
aspiraţii, iar Premiul obţinut astăzi 
este o motivaţie pentru noi vise și 
noi realizări, întru bunăstarea socie-
tăţii noastre.”

L.L.
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SĂNĂTATEA TA CONTEAZĂ!

EXPO BIOLAND  EXPOZIŢIE CU PRODUSE ECOLOGICE 
LA COLEGIUL NAŢIONAL DE COMERŢ AL ASEM

În cadrul decadei catedrei “Comerţ, Merceologie, Tehnolo-

gie” la Colegiul Naţional de Comerţ, elevii  împreună cu pro-

fesorii de specialitate au organizat o expoziţie cu produse 

ecologice, precum și o campanie de informare despre acestea.

Scopul acestei activităţi a fost promovarea produselor bio și 

susţinerea modului sănătos de viaţă, conform îndemnului: 

“Oferă-ţi șansa de a trăi frumos, dar și sănătos!”.

Ne preocupă în ultimii ani pro-
blema sănătăţii, deoarece am stu-
diat produsele ecologice minuţios. 
Fiecare produs bio pe care îl consu-
măm ne oferă ocazia de a reduce 
riscurile de sănătate, dar și a con-
tribui la salvarea mediului înconju-
rător, pentru că producţia organică 
exclude folosirea: substanţelor chi-
mice  artifi ciale (pesticide, fertiliza-
tori, aditivi alimentari), organisme-
lor genetic modifi cate, iradierilor. 
Pot fi  numite produse bio/organi-
ce/ecologice acele produse certifi -
cate în acest sens de un organism 
de certifi care. Alimentele bio sunt 
mult mai hrănitoare, fi ind cu 50 % 
mai bogate în substanţe nutritive 
și oferă organismului energie vitală 
antioxidanţi decât cele obișnuite.

Republica Moldova este novice 
la capitolul “produse eco”, avem în 
ţară câţiva producători certifi caţi în 
acest sens, însă o mare  parte pro-
dusele eco care se găsesc pe raftu-
rile celor câtorva magazine din ţară 
se importă din Europa și  America. 
Îmbucurător este faptul că se fac 

pași siguri pentru a majora piaţa 
de desfacere.

Pupulaţia privește sceptic însă 
noţiunea de” produs eco”, cei care 
au trecut hotarele ţării mai des 
sunt informaţi în această  privinţă. 
Mulţi moldoveni spun că au auzit 
despre produsele ecologice, dar 
nu prea au încredere în calitatea 
lor. ”Mulţi consideră că un pro-
dus natural este un produs ecolo-
gic, ceea ce nu este adevarat. Din 
punct de vedere legal, „natural” nu 
înseamnă nimic, este doar o denu-
mire de marketing. Orice poate fi  
natural, fără constrângeri legale. 
Din punct de vedere al certifi că-
rilor private, „natural” se folosește 
pentru unele cosmetice, care nu 
îndeplinesc toate condiţiile pentru 
a fi  organice.

Produsele ecologice, care se 
mai numesc organice, sunt foarte 
rare în magazinele noastre. Puţini 
cumpărători știu ce înseamnă un 
produs ecologic, așa că unii pro-
ducători își numesc produsele eco-
logice fără ca acestea să fi e sută la 

sută naturale. Produsele ecologice 
trebuie să fi e însoţite de documen-
te și  să fi e imprimată pe ambalaj si-
gla eco. Ele sunt mai scumpe și, din 
acest motiv, mai puţin solicitate.

Anume motivele enumerate 
mai sus ne-au motivat să organi-
zăm  Expoziţia cu  genericul “Expo 
Bio Land” și motto: ”Sănătatea ta 
contează!”,  care a venit cu o pre-
zentare  de produse eco, atât de la 
noi din ţară, cât și de peste hotare-
le ei, precum  și cu o campanie de 
informare  despre ce sunt produ-
sele bio, unde le găsim, ce benifi cii 
aduc organismului uman, cum pot 
fi   deosebite de celelalte produ-
se? Organizatorii acestei expoziţii 

și-au propus pe prim plan susţi-
nerea modului sănătos de viaţă, 
care poate fi  asigurat doar printr-o 
alimentaţie sănătoasă - bogată în 
substanţe nutritive!

Elevii grupelor Tap 131 și Tap 
132, anul II, Irina și Andrei au pre-
zentat în PPT un proiect cu gene-
ricul:” Sănătatea ta contează!”,unde 
ne-au informat despre benefi ciile 
produselor alimentare bio. Apoi a 
urmat expoziţia propriu-zisă la care 
elevii acelorași grupe au prezentat 
produsele alimentare ecologice, 
produsele nealimentare ecologi-
ce și mirodenii la vazon ecologice. 
Aici ţinem să-i mulţumim dl. Sergiu 
Ţurcanu, fondatorul companiei 

EcoVazon care a fost prezent la ex-
poziţia noastră.

Produsele ecologice  reprezintă 
cea mai nouă  tendinţă în ceea ce 
privește modul sănătos de viaţă.

Atmosfera creată a fost dega-
jată și  binevoitoare. Oaspeţii au 
rămas impresionaţi de minunate-
le produse bio . Ne propunem în 
viitor să mai organizăm astfel de 
activităţi.

Diana VOINESCO, 

profesor grad didactic II, 

master în economie

Natalia MOŢOC, 

profesor grad didactic II, 

master în economie

Pe 4 decembrie 2014 s-a 
desfășurat etapa fi nală a concur-
sului interuniversitar  “Cel mai bun 
proiect de marketing”. Concursul 
a fost organizat de către ”Student 
Adventure”, companie care oferă 
studenților programe Work&Travel. 
Participanţii s-au angajat în lup-
ta pentru locurile premiante în 
sumă de 25000 lei. Concursul a 
inclus 2 etape: prima etapă a pre-
supus formularea anchetelor de 
sondaj și distribuirea lor în cadrul 
a 4 Universități din Moldova cu un 
eșantion de minim 150 studenţi. 
Ulterior, în cea de-a doua etapă să 

se elaboreze un raport de cerce-
tare în baza sondajului efectuat. 
În fi nal au trecut 6 echipe din cele 
30 participante. Echipele fi naliste 
au prezentat, în aula ASEM, într-un 
mod creativ și original rezultatele 
cercetărilor de marketing  precum 
și propunerile sale privind lansarea 
unui nou produs din categoria des-
tinaţiilor programului Work & Travel. 
Fiecare echipă a formulat o anchetă 
din cel puţin 15 întrebări, printre 
care se numărau: întrebări fi ltru, di-
hotomice, trihotomice și întrebări 
cu variante multiple de răspuns. 
Echipele și-au concentrat atenția 

asupra identifi cării preferințelor 
respondenţilor pentru o anumită 
destinaţie, precum și factorii, care 
au determinat alegerea destinației 

dorite. În context, au fost supuse 
studiului sursele de informare pri-
vind programele Work&Travel. 

Printre produsele propuse în 

concurs, au fost destinațiile: Rio de 
Janeiro, Berlin, Paris, Veneția. Ma-
joritatea participanţilor s-au axat 
pe Europa, deoarece conform cer-
cetărilor de marketing, Europa are 
cea mai mare cotă de atractivitate 
ca destinaţie de odihnă și muncă.

Pentru premiile propuse, în 
etapa fi nală s-au confruntat echi-
pele: Adrenalin, DAM’s., Discipolii 
Al Ries, Mega Minds, S&B Soluti-
ons, UTM. În cadrul juriului au fost 
prezenţi și profesori de la catedra 
Marketing și logistică: șef-catedră 
Oxana Savciuc, Igor Melnic și Vita-
lie Rapcea, precum și prorectorul 
ASEM, Vladimir Grosu.

Juriul a apreciat prestația 
concurenților folosind ca și criterii 
originalitatea, posibilitatea reali-
zării ideei și creativitatea. Premiul 
întâi a fost acordat echipei Mega-
mind, acumulând un punctaj ma-
xim pentru scena teatrală pe care 
au prezentat-o. Locurile II și III, de 
asemenea s-au bucurat de premii 
bănești considerabile. Celelalte trei 
echipe au primit câ te o diplomă de 
participare și experienţă acumula-
tă pe parcursul acestui proiect.

Mircea GUTIUM, 

D-124

CONCURSUL „CEL MAI BUN PROIECT DE MARKETING”
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DRAGOSTEA PLUTEȘTE ÎN AER

Pe 24 februarie curent, s-a desfășurat un Workshop pentru 

16 fi rme de exercitiu de la mai multe colegii, precum: Colegiul 

Naţional de Comerţ al ASEM , Colegiul de Informatică din Chiși-

nău  și respectiv Colegiul Financiar-Bancar din Chișinău.Tema-

tica acestui eveniment a fost: Firma de exerciţiu  prin coopera-

re – spre realizare” workshop-ul făcând parte din programul 

activităților extracurriculare în cadrul Firmelor de Exercițiu. 

Vineri, pe data de 27 februarie 2015, în 
aula blocului A, ASEM, a avut loc o întâlnire a 
absolvenților Colegiului Național de Comerț. Au 

dat curs invitației elevii de altă dată, dar și pro-
fesorii, pentru a depăna amintiri frumoase din 
viața de elevi la  colegiu.

Dragobetele e sărbătoarea 
dragostei.  Ghidați de sugestiva 
spusă a lui Grigore Vieru ”Dacă 
n-ar fi  iubirea, m-aș teme de 
viață”,  elevii anului I de la Colegiul 
Național de Comerț al ASEM  au 
vrut să  arate ce reprezintă iubi-

rea în viziunea lor. Dans, cântec, 
poezie, scenete, de toate a avut 
parte sărbătoarea dedicată iubirii 
românești, pusă în scenă cu mân-
drie de către elevii a 16 grupe,  în 
cadrul manifestării cu genericul  
”O dragoste ne-adună”.  

Târg de mărţișoare
Pe data de 2 martie Senatul elevilor de la 
CNC a organizat un târg de mărțișoare, banii 
colectați urmând a fi   alocați în scopuri cari-
tabile. Respectiv, fi ecare grupă a contribuit cu 
câte 5 mărțișoare, confecționate manual. 

În a doua zi a lui martie,  primăvara la CNC a 
fost frumoasă și cu multă culoare!

ÎNTÂLNIRE CU ABSOLVENŢIIÎNTÂLNIRE CU ABSOLVENŢII

Acesta a avut loc în sala de lec-
tură a Colegiului de Informatică din 
Chișinău. Organizatorii proiectului 
au avut grijă de buna organizare a 
activității, reușind să implice foști 
absolvenți, agenți economici și alte 
fi rme de exercițiu decât cele din Co-
legiului Național de Comerț al ASEM.

Printre partenerii workshop-ului 
se numără  : KulturKontakt-Austria( 
Fabian Mayr, Lucia Bivol), Coordona-
tori CFEM( Șargo Aliona, Casian Irina), 
Colegiul de Informatică din Chișinău, 
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM.

Etapele activităţii din cadrul 
Workshop- ului au fost: Prezenta-
rea Firmelor de Exerciţiu și a ofertei  
“Dragobete sărută fetele”, Licitaţia 
între Firmele de Exerciţiu, WORK-
SHOP  “Elaborarea unui mijloc pro-
moţional”.

Participanţii workshop-ului do-
resc ca astfel de activități să fi e or-
ganizate cât mai des, mai ales cu 
prezența mai multor experți eco-

nomici și specialiști în domeniul 
marketingului și managementului. 
Implicare activă a tuturor partici-
panţilor, comunicarea între fi rma 
de exercițiu și fi rma reală, stabilirea 
relațiilor cu publicul, experiența 
de comunicare, brainstorming-ul, 
obiecțiile și sfaturile benefi ce ale 
domnului Alexandru Perciun au 
fost alte avantaje ale evenimentului, 
menționate de participanți. Astfel de 
activități, care dezvoltă printre tine-
rii participanți spiritul de echipă, le 
creează imaginea unei fi rme reale, le 
oferă un anumit statut care vine îm-
preună cu responsabilități de plani-
fi care, organizare și control, exact ca 
într-o companie reală. Partea bună 
e că nu au ce pierde în caz de eșec, 
ba chiar au mai mult de câștigat: 
experiență!

Coordonatorii: Stratulat 

E, Tanasiev N., Lazarev N, 

Boșcaneanu N.

ELEVII DE LA COLEGII 
CU  FIRME DE EXERCIŢIU
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DUMITRU TODOROI
la 75 de ani și 55 de ani de activitate
Profesor universitar, Doctor habilitat,
Membru corespondent al ARA,
Cavaler al Ordinului Republicii

Dumitru Todoroi sa născut la 
13 martie 1940 într-o familie de 
bucovineni, Tudoroi Nicolai și Uncu 
Matroana stabiliţi cu traiul în satul 
Unţești, Judeţul Ungheni. 

După școala de 7 ani din satul 
natal, s-a înscris la școala de 10 ani 
din satul vecin Cetireni. A urmat 
Universitatea de Stat din Chișinău, 
facultatea de fi zică și matematică, 
secţia matematică . Studiază 3 ani 
și jumătate la Chișinău și fi ind prin-
tre cei mai buni studenţi este trans-
ferat la Universitatea „T.G. Șevcen-
co” din Kiev unde susţine diploma 
în informatică. 

Tânărul specialist și-a început 
serviciul în funcție de colaborator 
științifi c în post de Maior al Armatei 
Sovietice.  S-a înscris la Universita-
tea de seară din Байконур, faculta-
tea de fi lozofi e, pe care a absolvit-o 
cu diplomă roșie. În Tașkent susţine 
examenele de candidat la fi lozofi e 
și limba franceză cu notele cele mai 
înalte: 5 pentru viitoarea aspiran-
tură în informatică. Cu aceste ocu-
paţii a acoperit o bună parte din 
TIMPUL LIBER ai acelor 3 ani (1961-
1964) de activitate la Cosmodro-
mul Байконур.

Doctorantura. Institutul de 
matematică al AȘM l-a deplasat la 
Moscova în aspirantură la Centrul 
de Calcul al AȘ a URSS. Teza de doc-
tor în știinţe fi zico-matematice a 
susţinut-o în anul 1968, devenind 
primul doctor autohton în informa-
tică din Republica Moldova (Fosta 
RSSM). În continuare activează în 
Institutul de matematică cu Centrul 
de Calcul (IM&CC) al AȘM în funcţii: 
laborant, cercetător știinţifi c infe-
rior, cercetător știinţifi c superior, 
șef al Grupului Special de Interese 
GRAFICA PE CALCULATOR. Aduce 
primul contract pentru Republica 
Moldova (cu institutul moscovit NI-
ISCIOTMAȘ din Moscova) în sumă 
de  90000 ruble (circa 100.000$). 

Cercetările s-au fi nisat și cu pu-

blicarea primei cărţi de informatică 
în Moldova, care a și fost prima pu-
blicaţie integrală de grafi că pe cal-
culator nu numai în Moldova, dar și 
în fosta URSS. 

USM.   Savantul D. Todoroi a 
început la USM, în anul 1971, o ac-
tivitate complexă, nouă – activitate 
de organizare a unei  catedre noi, 
activitate de cercetare și educare 
a noii generaţii de tineri cu mari 
perspective – tineri informaticieni. 
Din anul 1971 până în anul 1986 a 

activat la Universitatea de Stat din 
Chișinău în funcţia de Șef catedră 
„Limbaje algoritmice și Programa-
rea”, în paralel șef laborator „Siste-
me extensibile de programare” de 
pe lângă catedră, format în baza 
contractelor Catedrei LA&P cu mul-
te organizaţii din fosta URSS și în 
post de profesor universitar. 

UASM. Prin decizia Guvernului 
Moldovei profesorul D.Todoroi a 
fost transferat în anul 1986 la Uni-
versitatea Agrară de Stat din Mol-
dova (UASM) în funcţie de șef al 
catedrei “Cibernetica economică” 
cu sarcina principală de a  informa-
tiza studiile agrare din Complexul 
Agroindustrial al Moldovei.   

Parlamentul - 90. A activat în 

calitate de deputat în Primul Parla-
ment a Moldovei și în funcţia de Șef 
al Comisiei de vot și membru al Co-
misiei pentru Știinţă și Educaţie. Îm-
preună cu alţi deputaţi, îndeosebi cu 
Domnii Sergiu Chircă, Mihai Patraș și 
Vasile Șoimaru, a contribuit la deschi-
derea unei noi Universităţi în Repu-
blica Moldova – Academia de Studii 
Economice din Moldova (ASEM).

Ultimii 24 de ani la ASEM. Din 
septembrie 1991 și până în prezent, 
profesorul D. Todoroi activează în 
ASEM începând cu funcţia de decan 
la Facultatea de „Finanţe și bănci” (2 

ani), concomitent (din aprilie până 
în septembrie 1993) și decan la Fa-
cultatea “Cibernetică, statistică și 
informatică economică”, pe care a 
înfi inţat-o împreună cu primul rec-
tor al ASEM, prof. Paul Bran. Este 
avansat din septembrie 1993, în 
postul de Prorector cu relaţii exter-
ne și perfecţionarea cadrelor și îm-
preună cu Rectorul ASEM, Prof. Paul 
Bran, în anul 1994, iniţiază Centrul 
moldo-german de perfecţionare a 
cadrelor din economie, fi nanţat de 
Germania.

În anul 1992, profesorul D. To-
doroi a publicat prima monografi e 
concomitent în limbile engleză și 
rusă  “Programarea adaptabilă”, care 
servește ca bază a cursului de ”Siste-
me adaptabile” la Universitatea “Al. I. 
Cuza” din Iași (UAIC), unde activează 

în calitate de profesor invitat, din 
anul 1993 până în present. A iniţiat 
și evoluat Proiectul IEEE împreu-
nă cu  colegii din Universitatea din 
Omaha, Nebraska, ASEM, UAIC, ASE 
București și Universitatea “Vasile 
Alecsandri” din Bacău, care a rezul-
tat cu editarea a 10 cărţi în informa-
tica economică și au acoperit nece-
sităţile educaţionale ale Catedrei BIE 

în limbile engleză și română pentru 
o perioada de aproape 20 de ani.

Cercetarea în ASEM. Siste-
mele de Informatizare a Societăţii 
Secolului XXI sunt preocupările 
știinţifice ale profesorul D. Todo-
roi cu colegii lui în ultimii 24 de 
ani de activitate în ASEM: (1) Cre-
area Bazei de date electronice a 
DEI, (2) Crearea și implementarea 
Sistemelor de Instruire asistată de 
Calculator, (3) Crearea Sistemelor 
MULTIMEDIA și Implementarea lor 
în procesul de educare, cercetare 
și comunicare internaţională, (4) 
automatizarea creării sistemelor 
adaptabile universale și  (5) a siste-

melor economice specializate, (6) 
utilizarea sistemelor adaptabile în 
procesul creării agenţilor robotici 
IQ și EQ din Societatea Conștiinţei. 
Prof. D. Todoroi, în acești ultimi 24 
ani de activitate în cadrul ASEM 
și UAIC, a iniţiat și evaluat aceste 
teme de cercetare, la care au par-

ticipat peste 600 de tineri cercetă-
tori – studenţi și doctoranzi. Sub 
conducerea profesorului Todoroi, 
tinerii cercetători au susţinut 9 
teze de doctor în informatică.

Societatea Conștiinţei. Dumi-
tru Todoroi a contribuit la evoluţia 
informaţională a Societăţii și la ini-
ţierea, în anul 2008, în ASEM a Pro-

iectului de evaluare în următorii 10 
ani a uneia din cele mai curajoase 
cercetări de perspectivă “Crearea 
Societăţii Conștiinţei”. 

D-lui este participant la zeci de 
Congrese și Conferinţe internaţio-
nale și naţionale, inclusiv – Preșe-
dinte al Congresului ARA-30 și la 3 
TELECONFERINŢE internaţionale ale 
tinerilor cercetători.                                                

Dl Todoroi este Cavaler al Ordi-

nului Republicii, deputat în Primul 
Parlament al Republicii Moldova, 
deţinător al medaliilor „Meritul ci-
vic” și  „Pentru valorifi carea pămân-
turilor de ţelină”.   

Meritul știinţifi c al Profesorului 
D. Todoroi este apreciat cu Medalia 

de Argint pentru succesele remarca-
bile, obţinute in domeniul Informa-
ticii în anii 1991- 2005, oferite de că-
tre Academia de Știinţe a Moldovei 
și Medalia “Grigore MOISIL”, oferită 
de Asociaţia INFOREC, România, dar 
și multe alte premii și mențiuni de   
valoroase.   

TELECONFERINŢA tinerilor cercetători cu genericul „Crearea Societăţii Conștiinţei”

Președintele ARA, Prof. Ion Paraschivoiu înmânează Premiul și 
Diploma ARA (2005)
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Primăvara aduce pe altarul existenţei umane 
cele mai înălţătoare sentimente plăzmuite din 
dragoste astrală și curăţenie divină atât de ne-

cesare spiritului uman și nu doar lui. Iar Mărţișorul 
cartea de vizită a primăverii prins cu multă dragoste 
la piept vine să ne deschidă această fi lă minunată 
și miraculoasă din Cartea Vieţii – Natura. Posedând 
competenţele și abilităţile necesare pentru a deco-
da sensul divin stocat în această Carte a Vieţii tre-
buie să dăm dovadă de mare răbdare, înţelepciune 
și continuitate în a utiliza, urma și fortifi ca valorile 

social – umane acumulate de – a lungul exzistenţei 
noastre. Fie ca albul imaculat al Mărţișorului să vă 
aducă purifi care, lumină, curăţenie și liniște sufl e-
tească, seninătate și profunzime în tot ceea ce faceţi, 
iar roșul consistent să Vă încălzească inima, și căldu-
ra iradiată din ea să ne apropie mai mult, să fi m mai 
deschiși și toleranţi unul faţă de altul iar primăvara 
să fi e prezentă mereu în sufl etul nostru. 

Parascovia GROZAV 

Catedra Limbi Moderne de Afaceri,ASEM

Martie,  anotimpul  fe meilorMartie,  anotimpul  fe meilor

Un mit povestește cum 

Soarele a coborât pe Pământ 

în chip de fată preafrumoa-

să. Dar un zmeu a furat-o și a 

închis-o în palatul lui. Atunci 

păsările au încetat să cânte, 

copiii au uitat de joacă și ve-

selie, și lumea întreagă a că-

zut în mâhnire. Văzând ce se 

întâmplă fără Soare, un tânăr 

curajos a pornit spre palatul 

zmeului să elibereze preafru-

moasa fată. A căutat palatul 

un an încheiat, iar când l-a 

găsit, a chemat zmeul la lup-

tă dreaptă. Tânărul a învins 

creatura și a eliberat fata. 

Aceasta s-a ridicat înapoi pe 

Cer și iarăși a luminat între-

gul pământ. A venit primă-

vara, oamenii și-au recăpătat 

veselia, dar tânărul luptă-

tor zăcea în palatul zmeului 

după luptele grele pe care 

le avuse. Sângele cald i s-a 

scurs pe zăpadă, până când 

l-a lăsat pe tânăr fără sufl a-

re. În locurile în care zăpada 

s-a topit, au răsărit ghiocei 

— vestitori ai primăverii. 

Se zice că de atunci lumea 

cinstește memoria tânărului 

curajos legând cu o ață două 

fl ori: una albă, alta roșie. 

Culoarea roșie simbolizează 

dragostea pentru frumos și 

amintește de curajul tânăru-

lui, iar cea albă simbolizează 

ghiocelul, prima fl oare a pri-

măverii.

SĂ VINĂ PRIMAVARA ÎN  

SUFLETUL TUTUROR, CU 

SPERANȚE ȘI VOIE BUNĂ!

Legenda mărţișorului

E iarăşi 
primăvară

E iarăși primăvară,
Și vântul mă îmbie,
În lunca cea din vale,
Ce-i plină de iubire.

Și soarele mă cheamă, 
Acolo-n poieniţă,
Să-mi mângâie făptura,
Ș-apoi să-mi dea guriţă.

Și luna mă îndeamnă,
Să vin la o plimbare,
Sub cerul plin de stele,
Să-mi dea o sărutare.

Plutește-n aer dragostea,
Din zori și până-n seară,
Și îmi șoptește dulce:
E iarăși primăvară.

Femeia cea superbă

Un veac dinamic și-o concurenţă acerbă,
Cu aprecieri moderne ce mult ne-au uluit,
În ritmul tău grăbit, femeia cea superbă
Rapid o super-mamă, super-soţie a devenit.

Izvorul inspiraţiei și fi rea cea romantică
Super-curată și fragilă ca roua dimineţii,
Împovărată de probleme, a devenit pragmatică,
Încorsetată în regula de joc a super-concurenţei.

Poeţii și artiștii atât de mult ţi-au venerat
Și formele rotunde și-a ta privire feminină,
Ca astăzi noi să facem publicitate neîncetat
Super-siluetei anorexice, cu chip de manechină. 

Din grabă mare sau mai ușor de pronunţat 
Valoarea de „superbă” în super s-a schimbat
Și pierderea aceasta mă arde ca o febră
Pledând pentru sintagma „femeia cea superbă”

Aș vrea super-femeia mereu femeie să rămână 
La fel de enigmatică și atrăgătoare și feminină.
Și super-modelul și super-steaua poate fi  celebră
Însă regină-mi este, doar, femeia cea superbă.

Ghioceii

Din dragoste astrală ca niște clopoţei,
Vestesc sfârșitul iernii, sfi oșii ghiocei,
Ah ghioceii, fermecătorii ghiocei,
Sărutul soarelui și-a dulce-i primăveri.

O imensitate  albă mă ademenea,
Atâta de irezistibilă și imaculată,
Zăpada se topise, iar fulgii albi de nea,
Erau timizii ghiocei, cu fruntea aplecată,
Ah ghioceii, misterioșii ghiocei,
Secretul soarelui, și-a dulce-i primăveri.

Și-n adierea vântului de primăvară,
Se legănau ușor sub razele de soare,
Mă cucerise, și-ii priveam ca pe o enigmă,
Apoi i-am strâns la piept, alăturea de inimă,
Ah ghioceii, fermecătorii ghiocei,
Copiii soarelui și-a dulce-i primăveri.

Viorelele

Privii la marea albastră-azurie,
Cu valuri line și cu fl ori de viorea,
Ispititoare, părea că mă îmbie,
Să o ating, și chiar să-i tulbur liniștea.

Crezui că cerul coborâse pe pământ,
Cu norii săi mărunţi ca niște stele,
Era atâta de albastru, că m-a vrăjit, 
Acest frumos peisaj cu viorele.

Simţii parfumul lor îmbătător,
Plutind în aer pe aripi de fl uturași,
Mă înrobise și mă chemau să zbor,
În paradis, alăturea de îngerași.

Șezui la cumpănă, cât timp am stat nu știu,
Ca să revin din nou la gândurile mele:
E prea devreme să zbor spre cerul azuriu, 
Mai bine mă cufund în marea cea de viorele.

Parascovia GROZAV 

Catedra Limbi Moderne de Afaceri,ASEM
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Catedra «Marketing și Logistică»

Lector universitar .........................................................................................5
Catedra «Merceologie, Comerț și Alimentație Publică»

Lector universitar .........................................................................................1
Catedra «Turism și Servicii Hoteliere»

Lector universitar .........................................................................................3
Catedra «Educație Fizică și Sport»

Șef catedră

Lector universitar .........................................................................................1

Facultatea “Economie Generală și Drept”

Catedra «Management Social»

Șef catedră

Lector universitar .........................................................................................1
Catedra «Teorie și Politici Economice»

Conferenţiar universitar  ............................................................................1
Lector universitar .........................................................................................4

Catedra «Comunicare Economică și Didactică»

Conferenţiar universitar  ............................................................................1
Lector universitar .........................................................................................1

Catedra «Drept Privat»

Șef catedră

Conferenţiar universitar  ............................................................................1
Lector universitar .........................................................................................2

Catedra «Drept Public»

Lector universitar .........................................................................................3

Facultatea “Finanţe”

Catedra «Finanţe și Asigurări»

Conferenţiar universitar  ............................................................................1
Catedra «Investiții și Piețe de Capital»

Lector universitar .........................................................................................2
Catedra «Limbi Moderne Aplicate»

Lector universitar .........................................................................................2

Facultatea “Contabilitate”

Catedra «Contabilitate și Audit»

Șef catedră

Conferențiar universitar  ............................................................................1
Lector universitar .........................................................................................1

Catedra «Contabilitate și Analiză Economică»

Șef catedră

Conferențiar universitar  ............................................................................3

Facultatea “Relaţii Economice Internaţionale”

Catedra «Gîndire Economică, Demografi e și Geoeconomie»

Șef catedră

Catedra «Relaţii Economice Internaţionale»

Lector universitar .........................................................................................1
Catedra «Limbi Moderne de Afaceri»

Lector universitar .........................................................................................2

Facultatea “Cibernetică, Statistică și Informatică Economică”

Catedra “Matematică și Statistică Economică”

Conferențiar universitar  ............................................................................2
Lector universitar .........................................................................................4

Termenul de înscriere la concurs   

03.03.2015 – 03.04.2015

Se primesc actele cu condiţia cunoașterii 

și predării în limba de stat.

Adresa noastră: 2005, or. Chișinău

              str. Bănulescu-Bodoni, 61

Relații la telefonul: 0 22 402 846 

Eduard Romanyuta este cel care 
va reprezenta Republica Moldova, 
cu piesa „I want your love”, la etapa 
internaţională Eurovision Song Con-
test 2015, găzduită în luna mai la Vie-
na, Austria.

Eduard Romanyuta a fost ales în 
proporție de 50 la 50 în urma notelor 
juriului și televoting-ului cu scorul to-
tal - 22. El a fost favoritul publicului, 
obținând 12 voturi - echivalentul a 
13 500 de mesaje și apeluri. Din par-

tea juriului a obținut 10 voturi - echi-
valentul a 84 de puncte, clasându-se 
pe locul secund, la o mică diferență 
de Valeria Pașa cu 90 de puncte.

Învingătorul etapei naționale 
va urca pe scena de la Viena în pri-
ma parte a primei semifinale din 
19 Mai a concursului european de 
muzică.

Dacă va trece de această etapă, 
reprezentantul Republicii Moldo-
va va participa în fi nala  Eurovision 
Song Contest 2015, desfășurată pe 
23 mai 2015.

Pentru biletul câștigător pe 28 
februarie au luptat 16 fi naliști ai 
selecției naționale „O melodie pen-
tru Europa”.

Cea de-a 60-a ediție aniversară a 
concursului internațional va avea loc 
la Viena, intre 19 și 23 mai. 

Festivalul Internațional de Mu-
zică „Mărțișor-2015” a fost inaugu-
rat pe 2 martie, pe scena Palatului 

Naţional „Nicolae Sulac”, în cadrul 
unui spectacol de muzică clasică 
cu genericul „Armonii de primăva-

ră”. Interpreţii au fost acompaniaţi 
de orchestra simfonică a Filarmoni-
cii Naţionale „Serghei Lunchevici”.

Festivalul „Mărțișor-2015” a 
început cu un concert de muzică 
clasică. Una dintre artistele care 
a delectat publicul a fost sopra-
na Valentina Naforniţă, revenită 
de la Viena special pentru acest 
eveniment. Pe scenă au mai evo-
luat tenorul Michael Kleitman din 
Australia, solistul Teatrului Mare 
din Moscova și baritonul Andrei 
Jilihovski.

Spectatorii s-au declarat în-
cântaţi de evoluţia interpreţilor.

Cele 48 de concerte organi-
zate în ţară în cadrul Festivalului 
Internaţional de Muzică „Mărţișor 
2015” se vor desfășura până pe 10 
martie.  

EUROVISION 2015: 

Eduard Romanyuta va reprezenta 
Moldova la Viena 

Festivalul „Mărţișor-2015” 

a debutat cu un concert de zile mari

ATELIERE
MoodleMoot Moldova 2015 este întâlnirea utilizatorilor 
platformei Moodle din Moldova, MoodleMoot Moldova 
2015 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exem-
ple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

CURSURI MOODLE
Curs Moodle pentru profesori 
Curs Moodle pentru administratori

EXPOZIŢIE
„MoodleMoot Moldova” este un eveniment anual având ca 
principal obiectiv schimbul de experienţe între utilizatorii 
platformei de e-learning Moodle. 

ÎNVĂŢAREA ÎN SOCIETATEA 
CUNOAȘTERII DEVINE CONTINUĂ 
PENTRU FIECARE!

MoodleMoot Moldova 2015                                                    30 martie - 03 aprilie

Evenimentul organizat în cadrul ASEM va cuprinde:  

Pentru înregistrare accesaţi: http://www.moodle.md/moot2015/
    Organizatori: ASEM, SC eLearning & Sost ware SRL, MACIP - ASEM


