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Într-o atmosferă selectă, pe 26 martie curent la Casa 
Sărbătorii din capitală, urmare a unui concurs aprig, s-a  
decis numele câșigătoarei titlului „Miss ASEM 2015, vii-
toarea femeie de afaceri”. Acesta i-a revenit  Olesei Cer-
navca, masterandă ASEM. 

Participanta cu numărul 1 în concurs, Olesea a im-
presionat prin prestația de excepție, dar și cu  business 
planul prezentat: o stație de colectare a deșeurilor „SIGU-
REC”, care mai implică intenția de înfi ințare la Chișinău 
a unui muzeu ecologic, cu obiecte confecționate din 
deșeuri. Tânăra a realizat și un chestionar care constată 
necesitatea unei astfel de stații, atât în capitală, cât și în 
toate raioanele din țară. Investiția pe care o necesită o 
astfel de afacere a fost estimată de câștigătoarea ediției 
a XIII –a a concursului de frumusețe de la ASEM - la 160 
000 de euro.

 Camelia LUPAȘCO 
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Pe 30 aprilie, la ASEM s-a desfășurat 
ședința lunară a Consiliului Rectorilor. 
În cadrul acesteia s-a discutat despre 
inițierea unei colaborări între Consiliul 
Rectorilor, Universități și Centrul Cultu-
ral ”Vatra”. Primele roade  se vor vedea 
pe 20 mai, pentru când se preconizează 
organizarea, aici, a primei ediții a Festi-
valului Absolvenților. 

Prezentă la întâlnire, viceministra 
Educației, Loreta Handrabura a vorbit 
rectorilor pe marginea ”Realizărilor și 
perspectivelor în contextul implemen-
tării Acordului de Asociere”. 

Totodată, rectorii au fost îndemnați 
să facă uz mai îndrăzneț de programul 
de schimb academic pentru studii uni-
versitare în Europa Centrală (CEEPUS), 
dar și de Erasmus+.

Discuții aprinse în cadrul ședinței a 

stârnit impunerea, de la 1 mai curent, 
a impozițării acțivității antreprenoria-
le a universităților în baza Politicii Bu-
getar-Fiscale, pentru 2015. Anastasia 
Certan, șefa direcției ”Politică Fiscală” 
a MinFin  a răspuns întrebărilor recto-
rilor. Managerii universitari s-au arătat 
revoltați de faptul că ”statul a hotărât să 
suplinească defi citul bugetar pe seama 
învățământului superior, față de care 
nu-și prea îndeplinește obligațiunile 
fi nanciare” și au convenit să vină cu 
reacții pe măsura indignării. 

În cadrul ședinței s-a mai vorbit, 
de asemenea despre autoguvernarea 
studențească, dar și despre nevoile 
studenților din RM, potrivit unui studiu 
realizat de Mișcarea Civică ”Tinerii Mol-
dovei”.

 Cor.: ”CE”

Dumitru Pisaniuc de la Liceul Teoretic Prometeu 
din capitală este cel care a luat Premiul Mare la ediția a 
XVII-a a Olimpiadei Republicane la Economie. În 
competiție s-au înscris 57 de elevi din toată țara. Dumi-
tru, ofi cial, se poate considera primul student înmatri-
culat la ASEM în bază de buget pentru 2015 - 2016. Să 
vedem dacă va da curs ofertei 

Festivitatea de inaugurare a olimpiadei a avut loc 
pe 20 martie. Evenimentul a fost organizat de către Mi-
nisterul Educației al RM în parteneriat cu Academia de 
Studii Economice a Moldovei, Asociația Obștească Juni-
or Achievement Moldova și cu suportul fi nanciar al Fun-
daţiei ”Familia Sturza”, StarNet, MoldovaAgroindbank și 
OWH TV Studio .

OLIMPIADA 
NAŢIONALĂ 
DE ECONOMIE 
la cea de-a XVII – a ediţie

ȘEDINŢA DE APRILIE 
A CONSILIULUI RECTORILOR



DEZBATERI

INSTRUIRE

Invitați de onoare, specialiști 

internaționali, reprezentanți ai Minis-

terului Educației, Economiei și rectori 

ai universităților și-au dat întâlnire 

în cadrul conferinței despre educația 

profesională, pe 24 aprilie la Palatul 

Republicii

Evenimentul a demarat cu un 
cuvânt de salut al Excelenței sale, 
Victor Ţvircun, Ambasador, Secretar 
General al Secretariatului Internaţio-
nal Permanent al Organizaţiei de Co-
operare Economică la Marea Neagră, 
care a prezentat numeroșilor partici-
panţi programul ședinţei, punctând 
cele mai importante subiecte de pe 
ordinea de zi, după care au fost pre-
zentate mesajele de salut ale Preșe-
dintelui Republicii Moldova, Domnul 
Nicolae Timofti și a Domnului Ban Ki-
Moon, Secretar General al Naţiunilor 
Unite. 

Prezent la eveniment, recto-
rul ASEM a menționat că Moldova 
are  o problemă în ceea ce ține de 
adaptarea sistemului de învățămînt 
profesional la nevoile pieței muncii. 
”Cu regret, în Republica Moldova 
învățămîntul superior continuă să 
rămînă unul destul de teoretizat, 

un pic rupt de nevoile pieței mun-
cii, dar să recunoaștem că și agenții 
economici nu sînt foarte deschiși 
și transparenți pentru a dori să 
colaboreze cu noi în domeniul ra-
cordării acestui proces de studiu. 
Învățământul nostru trebuie să de-
vină atractiv pentru pretendenții la 
studii, ca să nu plece toți studenții 
din țară pînă la absolvirea unei 
universități”, a declarat rectorul 
ASEM, Grigore Belostecinic.

Umberto de Pretto, Secretar Ge-
neral al IRU a venit cu o prezentare 
în power point, ingenios, cu puțin 
umor și multă lejeritate. 

”Trebuie să înțelegem că pregă-
tirea profesională a angajaților este 
un lucru foarte important. Trebuie să 
investim în califi care înaltă și să nu 
economisim pe instruirea lucrăto-
rilor noștri. Vă dau un exemplu ce o 
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să vă convingă cât de mult contează 
pregătirea profesională. Imaginați-
vă că renumitului pilot de curse  Mi-
chael Schumacher i se dă o mașină 
veche, nu tocmai bună să conducă 
pe o șosea nu tocmai netedă. Fiți si-
guri că atât șoferul, cât și mașina vor 
ajunge la fi nish în cea mai bună sta-
re. Iar dacă lăsăm un șofer cu puțină 
experiență să conducă mașina lui 

Schumacher pe una din pistele For-
mula 1, fi ți sigur că o distruge în doi 
timpi și trei mișcări. De aici rezultă că 
omul trebuie instruit în așa fel încât 
să corespundă echipamentului din 
dotare”, spune Umberto de Pretto, 
Secretar General al IRU.

În continuare au luat cuvântul 
Gheorghe Duca, Președinte al Aca-
demiei de Știinţe a Republicii Mol-
dova, Octavian Calmâc, Vice-Minis-
tru al Economiei a Republicii Mol-
dova. La rândul lor, reprezentanţii 
Bisericii Ortodoxe din Moldova, au 
transmis mesajul de salut al Înalt-
preasfi nţitului Mitropolit Vladimir, 
exprimându-și speranţa că acest 

eveniment de importanţă interna-
ţională va contribui la consolidarea 
colaborării între popoarele din Re-
giunea Mării Negre, pentru binele 
comun. 

Discursurile participanților au 
fost structurate în cadrul a patru 

secțiuni tematice: ”Probleme de 
calitate în educația formală”, ”Ro-
lul tehnologiilor informaționale 
și al comunicațiilor în domeniul 
educației”, ”Adaptarea științei și 
educație la necesitățile  pieței”, ” Va-
lorile cheie și prioritățile educației în 
secolul XXI”.

La eveniment au participat 
peste 100 de reprezentanți ai 

comunității științifi ce, universitare, 
dar și de afaceri din Republica Mol-
dova, România, Elveția, Franța, Tur-
cia, Italia, Bulgaria, Rusia, Belarus, 
Ucraina.

Corina MOROZAN

„„OMUL TREBUIE 
INSTRUIT ÎN 
AȘA FEL ÎNCÂT 
SĂ CORESPUN
DĂ ECHIPA
MENTULUI DIN 
DOTARE…

UN FESTIVAL PENTRU TOŢI 
ABSOLVENŢII DE FACULTATE 

Pe 20 mai la Centrul Cultural Vatra va avea loc pri-
mul Festival al Tinerilor Absolvenți. Un acord de cola-
borare în acest sens a fost semnat joi, pe 30 aprilie, în 
cadrul ședinței Consiliului Rectorilor, de către mana-
gerii universitari  și directorul Centrului Cultural Vatra, 
Nicolae Avram. 

Potrivit directorului Centrului,  acest parteneriat 
este  ocazia perfectă pentru a demonstra tinerilor 
că există șanse reale de realizare aici, în Republica 
Moldova. 

Mai mult, festivalul ar putea fi  o soluție pentru 
substituirea cheltuielilor exagerate pe care tinerii 
absolvenți le-ar suporta pentru chirie de locații, meniu, 
invitați, ținute alese pentru a sărbători cum se cuvine 

absolvirea: ”La iarbă verde lucrurile se simplifi că mult”, 
spun autorii ideii.  

Absolvenții care vor participa la prima ediție a 
festivalului vor avea parte de un program artistic spe-
cial, din care nu vor lipsi surprizele. Vor ieși pe scenă 
reprezentați ai colectivelor artistice de la instituțiile 
de învățământ superior. De asemenea, vor fi  premiați 
studenții care au obținut performanțe pe parcursul  
studiilor.

La Balul de Absolvire deja și-au anunțat prezența  
interpreți autohtoni. 

Cei care vor dori să întâmpine zorile, vor avea la 
dispoziție un  „Camping City”, utilat cu toate cele nece-
sare, dar și corturi.
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CARIERE

În deschidere, Gheorghe Țurcanu, 
dr.,conf. univ, șef catedră Manage-
ment a menționat: ”Importanța acestei 
conferințe este una majoră, de altfel ca 
și tematica care a fost abordată. Savanți, 
profesori, cercetători și personalități 
din economia reală au oportunitatea 
de a discuta subiecte actuale ale me-
diului de afaceri, de a lansa soluții și 
recomandări pentru îmbunătățirea 
mediului economic.”. În cadrul ședinței 
plenare, cuvinte de salut au adresat 
prorectorul Vadim Cojocaru și decanul 
Facultății Business și Administrarea 
Afacerilor, Angela Solcan, care au ac-
centuat importanța organizării unor 
astfel de dispute științifi ce în dome-
niul managementului, schimbul de  
experiență între  cei prezenți, precum 
și dezvoltarea relațiilor de colaborare 
pe viitor.

 Conferința și-a desfășurat activita-
tea în cadrul a 2 secțiuni: ”Strategii ma-
nageriale în economia concurențială” și 
”Dezvoltarea spiritului antreprenorial”. 

Lansarea discuțiilor s-a axat pe comu-
nicarea ”Provocări ale antreprenori-
atului în societatea cunoașterii” pre-
zentată de Ion Stegăroiu, dr.prof.univ. 
Universitatea Valahia din Târgoviște, 
care pe lîngă discursul plin de valoare, 
a menționat că: ”Facultatea de Știinţe 
Economice din Târgoviște pe care o 
conduc de 22 de ani, a avut, dintotdea-
una, relaţii foarte bune cu ASEM Chiși-
nău. A fost o perioadă când drumurile 
Târgoviște – Chișinău – Târgoviște erau 
bătătorite de colegi din Republica Mol-
dova și din România (anii 1990-2003). 
Am fost profesor invitat la începutul 
anilor 2000 de domnul Vadim Cojo-
caru, actualul prorector, să predau un 
curs de „Excelenţă în Management”. 
În aceste cuvinte găsiţi răspunsul la 
întrebarea privind scopul vizitei mele 
la ASEM, și anume, acela de a reînnoi 
protocolul de colaborare și de a face 
împreună multe lucruri frumoase (în-
tâlniri, manifestări știinţifi ce, colaborări 
la scrierea unor articole, cărţi etc.). 

CONFERINȚĂ

STUDENTIE

Pentru al șaselea an consecutiv, în perioada 27-28 martie 

2015, Catedra Management, Facultatea Business și Adminis-

trarea Afacerilor, a organizat Conferința națională cu parti-

cipare internațională ”Strategii și Politici de Management în 

Economia Contemporană”. Evenimentul s-a desfășurat în in-

cinta ASEM și au participat cercetători de la ASEM, UTM, Uni-

versitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat ”Alecu 

Russo” din Bălți, Universitatea de Stat ”B.P.Hașdeu” din Cahul 

precum și oaspeți de peste hotare, de la Universitatea de Stat 

de Tehnologie Chimică din Dnepropetrovsk, Universitatea Va-

lahia din Tîrgoviște.

În scopul dezvoltării abilităților antreprenoriale, a spiritu-

lui creativ și inovativ, Catedra Management de la  Facultatea  

Business și Administrarea Afacerilor, a organizat la 23 aprilie, 

Concursul economic “Azi student, mîine antreprenor”. Cea de-a 

7-a ediţie a fost cu adevărat specială, una interuniversitară, la 

care au participat studenții  de la ASEM, dar și de la Universita-

tea de Stat din Moldova, Universitatea  de Stat B. P. Hașdeu din 

Cahul și Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

La baza concursului a stat mini-
jocul “Întreprinzătorul de Fier”, care 
datorită atmosferei dinamice și realis-
te, dezvoltă capacitatea de a lua deci-
zii optime într-un timp relativ scurt și 
testează abilităţile de lucru în echipă. 
Celor 16 echipe participante, formate 
din 4-5 persoane, decanul Facultății 
BAA, dr. Angela Solcan le-a propus o 
situaţie – problemă: “IDEI DE AFACERI 
UTILIZÎND SPAŢIUL VIRTUAL”. Timp de o 
oră echipele au elaborat o prezentare, 
care a cuprins: determinarea segmen-
tului ţintă, metodele de promovare a 
noului produs/serviciu, planul opera-
ţional, resursele  disponibile, fl uxul de 
venituri, factorii de succes etc. 

Participanţii și-au expus modelul 
de afacere  în faţa unui juriu profesio-
nist, competent și avizat în domeniul 
antreprenoriatului: Olesea Sîrbu, direc-
tor Centrul de Studii în Integrare Euro-
peană; Liliana  Vieru, director adjunct 
Departament Promovare și Editură  

AGEPI; Eugen Hristev - director Trime-
trica; Adela Mihai,economist principal, 
Direcţia Economie și Finanţe AGEPI și  
Ludmila Stihi, șef secţie ODIMM. 

Echipele au avut la dispoziţie 3 mi-
nute ca să demonstreze că corespund 
tuturor criteriilor de evaluare, printre 
care: inovaţie, originalitate, prezentare, 
gradul de transpunere a afacerii în rea-
litate și nu în ultimul rând s-au apreciat 

STRATEGII ȘI POLITICI DE MANAGEMENT 
ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ

- Dle Stegăroiu, care este baza documentală 
a colaborării între cele două universități, ASEM și 
„Valahia” din Târgoviște?

- Vreau să adaug că un  protocol de colaborare 
este deja pregătit pentru semnare cu ocazia vizitei 
pe care rectorul ASEM, prof. univ. dr. Grigore Belos-
tecinic  împreună cu o delegaţie de la ASEM o va face 
la Târgoviște cu prilejul Zilelor Universităţii „Valahia” 
din Târgoviște.

Ce reprezintă acest proiect? Mult și pe termen 
lung. Pentru că noi considerăm că avem același drum 
ca fraţi și trebuie să ne ajutăm reciproc. Suntem ro-
mâni și ori unde ne-am afl a vremelnic, datorită unor 
jocuri ale istoriei, trebuie să ne iubim, să convieţuim 
și să ne asigurăm un viitor efi cient și strălucit pentru 
toţi cei care trăim pe aceste meleaguri strămoșești.

- Ce benefi cii vor avea studenții?
- Este fi resc că tot ceea ce facem, facem pentru 

tineri, studenţii noștri care au posibilitatea și doresc 
să intre în tainele știinţelor economice. Ei reprezintă 
viitorul nostru, al ambelor ţări. Studenţii din Repu-

blica Moldova au aceleași drepturi ca și studenţii 
români, adică au acces la toate serviciile pe care le 
oferă universitatea noastră. Încercăm acum să ex-
tindem colaborarea noastră și pe linie de programe 
Erasmus Plus. Deci benefi ciile sunt multe și comple-
xe, nu numai în domeniul educaţiei dar și al dezvol-
tării relaţiilor dintre noi.

- La facultatea dvs. învață studenți din Rep.
Moldova? Dacă studiază, atunci cum aceștia se 
descurcă?

- În cadrul Universităţii noastre învaţă un număr de 
peste 100 studenţi din republica Moldova. Chiar în mo-
mentul în care vă scriu, avem, printre noi un invitat din 
Republica Moldova, parlamentarul Valeriu Munteanu, 
absolvent al Universităţii „ Valahia” din Târgoviște, Fa-
cultatea de Drept. Ne mândrim, de foarte multe ori, cu 
studenţii veniţi din Republica Moldova, în sensul entu-
ziasmului de care dau dovadă nu numai la cursuri, dar 
și la toate acţiunile pe care le întreprindem.

- Vă mulțumesc. 

Irina SUHAIȚCHI

Ion Stegăroiu: ”A fost o perioadă când drumurile Târgoviște – Chișinău – 

Târgoviște erau bătătorite de colegii de pe ambele părți”

CONCURSUL “AZI STUDENT, MÂINE ANTREPRENOR” 
OPORTUNITATE DE A MATERIALIZA VISELE ÎN IDEE DE AFACERI

răspunsurile ingenioase la întrebările 
juriului.

Spiritul de concurenţă și factorul 
creativ a generat idei inspiraţionale, 
din cele mai diverse: crearea unui spa-
ţiu virtual pentru plasarea publicităţii, 
a programelor și antrenamentelor de 
fi tness online; site-uri care ar promova 
turismul rural al Republicii Moldova; 
oferirea serviciilor de arhitectură și 

design autorităţilor publice pentru a 
dezvolta infrastructura locală etc., însă 
doar cele mai convingătoare idei au 
fost cîștigătoare.

Astfel, în urma unei  deliberări difi -
cile, juriul a hotărît să ofere un premiu 
special – Simpatia Juriului, echipei 
“INOVATORII” de la Universitatea de 
Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din 
Cahul. Ei au propus crearea unui Cen-
tru Independent de Design.  Pe locul III, 
s-a plasat echipa „MARSALA”. Aceasta a 
dezvoltat ideea unei Case de Licitaţii on-
line „MezArt”. „MOLTE –DAVA” a fost una 
dintre echipele care a avut emoţii duble 
datorită faptului că le-a fost acordat atât 
premiul Simpatia Publicului cât și locul 
II din partea juriului. Membrii echipei au 
găsit o soluţie pentru companiile care 
doresc să-și motiveze angajaţii, astfel 
încît site-ul lor oferă excursii, vacanţe, 

preţuri reduse la evenimente și alte ac-
tivităţi cu scop recreativ. 

Premianta concursului „Azi stu-
dent, mâine antreprenor” a fost nomi-
nalizată echipa „24/7(24 ore din 7 zile)”, 
care a dat dovadă de multă inspiraţie 
și spirit analitic. Ideea lor a constat 
în crearea unui spaţiu virtual, care ar 
permite tuturor utilizatorilor să își cre-
eze propria tunsoare sau coafură, cât și 
posibilitatea de a vedea care dintre ele 
se potrivește cel mai bine, astfel încât 
site-ul  va fi  dotat cu diverse opţiuni, în 
momentul în care utilizatorul întâmpi-
nă difi cultăţi în alegere. 

Juriul a apreciat atît originalitatea 
cît și aplicabilitatea în practică a ideii, 
iar partenerii concursului: Agentia de 
Stat de protecție a Proprietătii Intelec-
tuale (AGEPI), Centrul de Studii în Inte-
grarea Europeană (CSIE), Organizația 
de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici si 
Mijlocii (ODIMM), Centrul de Instruire si 
Consultantă în Afaceri (MACIP), Centru 
Inter-Universitar de Start-Up (TEM-
PUS SUCSID), Trimetrica SRL, Business 
Consulting Institute au oferit cadouri 
participanților.

Atmosfera competitivă, dar toto-
dată foarte prietenoasă a lăsat loc de 
impresii antreprenoriale și multă do-
rinţă de a mai participa la o nouă ediţie.

Dorina JORA, 

BA143
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ACTIVITATEA ASEM

Recent, la Academia de Stu-

dii Economice din Moldova s-a  

desfășurat cea de-a VIII-a ediție a 

concursului  „Bancherul modern - 

intelect inovator și spirit jovial”. 

După bătălia intelectuală în cadrul facultății 
Finanțe, în fi nală și-au valorifi cat măiestria 
două echipe: MAIBEST și VeroBanca, membrii 
acestora   posedând abilități de comunicare și 
cunoștințe în domeniu, precum și au dat dova-
dă de creativitate și perseverență.

Participanții, în cele cinci etape ale concur-
sului, au demonstrat că posedă nu doar ma-
terialul teoretic dar și structura, portofoliul de 
credite al băncilor prezentate și  că pot să se 
descurce cu brio în activitățile din casierie.

Sponsorii evenimentului au fost băncile co-
merciale: Moldova Agroindbank și EXIMBANK- 
Gruppo Veneto Banca, care au ghidat activita-
tea echipelor și i-au susținut  pe tot parcursul 
concursului.

Cea mai bună echipă a fost desemnată 
MAIBEST, întrucât tinerii și-au etalat la maxim 
potențialul creator, valorificând toate punc-
tele forte ale echipei. Acești tineri sunt ban-
cheri în devenire: frumoși, înțelepți, talentați 
și creativi!

Din culisele evenimentului, dar și de la 
pupitru de dirijare - prezentatori și interpreți, 
absolvenți ai facultății Finanțe: Sergiu Beznițchi, 
Mariana Mihailă. Organizatori și înger păzitor al 
concursului, pe parcursul tuturor etapelor: Cate-
dra Bănci și Activitate Bancară, cu toată implica-
rea  profesoarei Ana Berdilă. 

Nicu CARAGIA

Reportaj foto de Ivan BANU

Pe 24 aprilie,  la Academia de 
Studii Economice și-a început lu-
crările cea de-a XIII-a ediție a Sim-
pozionului Științifi c al Tinerilor Cer-
cetători. Acesta a durat două zile, a 
întrunit peste 600 de participanți din 
7 țări, fi ind prezentate rezultate ale 
cercetărilor științifi ce ale studenților, 

masteranzilor și doctoranzilor pe 
secțiuni tematice. 

Prezent la inaugurarea ediției 
curente a simpozionului, prorec-
torul Vadim Cojocaru a salutat 
participanții și a încurajat implicarea 
acestora, menționând importanța 
cercetării, inovării și activismului 

studențesc în dezvoltarea economi-
că a țării. 

 În cadrul ședinței plenare au 
fost prezentate trei comunicări, 
considerate importante și reco-
mandate de către Școala Doctorală 
și de către facultățile ASEM. Acestea 
au fost: ”Teoria economică a pro-

ducţiei dreptului și a securităţii”, 
raportor Gerhard Ohrband, docto-
rand ASEM;  „Studiu asupra comuni-
cării interne la CMD „Modus Viven-
di”, raportor Ala Chicu, doctorandă 
ASEM și  în fi nal au captat atenția 
publicului Alina Zestrea, stud. gr. 
EMREI-134 și Felicia Cheibaș, stud. 

ȘTIINȚĂ

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL 
AL TINERILOR CERCETĂTORI, 
                  EDIŢIA A XIIIA

COMPETIȚIE  FINANCIARĂ

BANCHERUL MODERN LA CEA DEA VIIIa EDIŢIE

gr. EMREI-145, cu tema „Economia 
imaginației creative – o teorie a vi-
itorului și prezentului”, coordona-
tor Dumitru Moldovan, prof. univ., 
dr. hab., m.c. AȘM. 

Pe parcursul a două zile cât a 
durat simpozionul, participanții 
și-au etalat aptitudinile de cerce-
tare în cadrul celor 30 de secțiuni 
cu tematică economică, propuse 
tradițional în fi ecare an. 

Nicu CARAGIA
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STUDENŢIE

Tinerii sunt categoria în care 
există speranţa că vor reuși, prin o 
mentalitate nouă, să aducă schim-
bări, soluţii și cel mai important să 
le materializeze ca pe un proiect cu 
benefi cii pe termen lung pentru ur-
mătorii 15-20 de ani. Pentru ca acest 
scop să fi e atins este necesar ca sis-
temul de învăţământ din RM să ofe-
re o educaţie universitară cel puţin 
la nivelul statelor din Europa Cen-
trală, un fapt irealizabil în condiţiile 
lipsei resurselor fi nanciare, corupţiei 
și metodelor învechite de predare. 
Astfel studenţii, atât la ciclul Licen-
ţă, Master cât și Doctorat, preferă să 
aplice la programele de studii oferi-
te de UE decât să caute posibilităţi 
de afi rmare în Moldova. O soluție ar 
fi , însă, mobilitatea academică. 

Tinerii moldoveni au acces la câ-
teva programe de studii promovate 
și sponsorizate de către UE. Cele mai 
cunoscute sunt: programele Tem-
pus-Tacis, Erasmus+, CEEPUS dar și 
programul de învăţare neformală 
„Tineret în acţiune” (Youth in Action). 
La modul general vorbind, aceste 
programe sunt destinate să creeze 
un spaţiu de cooperare în dome-
niul învăţământului superior, care 
să includă ţările UE și ţările partene-
re învecinate și au ca scop inclusiv 
oferirea studenţilor, cadrelor didac-
tice, mediului academic efectuarea 
studiilor, cercetărilor într-o altă ţară 
europeană, cu recunoașterea aca-
demică a perioadei petrecute la in-
stituţia parteneră. Cel mai popular 
program de mobilitate printre tinerii 
europeni este programul Erasmus. 
Lansat în 1987, concepţia generală 
Erasmus se bazează pe dezvoltarea 
studenţilor și cadrelor didactice prin 
interdemediul mobilităţii, oferirea 
de burse, participarea la proiecte 
trasnaţionale și în general schimbul 
de experienţă intra-european. Con-
form datelor Comisiei Europene, de 
la lansarea, Erasmus a avut 3 milioa-
ne de europeni benefi ciari ai progra-
mului prin bursele și stagiile oferite. 

Cu părere de rău, deseori mo-
bilitatea tinerilor peste hotare este 
doar o modalitate de emigrare de-
fi nitivă datorită speranțelor slabe 
de a avea o viață mai bună în patrie.  
Trebuie de menţionat că studiile 
la universităţile străine presupune 
respectarea anumitor rigori. Ac-
cederea la o facultate prestigioasă 
din Occident presupune cunoaște-
rea unui nivel măcar mediu al unei 
limbi străini, de obicei limba en-
gleză, cunoașterea bună a utilizării 
calculatorului, și în general foarte 
multă pregătire și muncă indepen-
dentă. Acesta se bazează pe studii 
care consumă foarte mult timp atât 
în bibliotecă, cât și în selectarea și 
asimilarea unui material didactic 

net superior cu cel ce poate fi  găsit 
în bibliotecile din Moldova. Aces-
te condiții nu par a fi  prea stricte 
pentru studenții moldoveni care 
reușesc să câștige  burse în străi-
nătate, mulți dintre ei afi rmând că 
acei care doresc să învețe reușesc 
la universități atât naționale, cât și 
internaționale.

Dorinţa studenţilor de a pleca 
în mobilitate academică se justifi că 
prin faptul că accederea la o univer-
sitate străină, chiar și pentru o pe-
rioadă scurtă, aduce anumite opor-
tunităţi. Bursierii găsesc condiții 
de comparat, inclusiv și faptul că 
metoda scrierii conspectelor, atât 
de răspândită în Moldova, nu este 
agreată în străinătate, astfel că stu-
dentului îi sunt date doar indicii 
asupra temei și acesta urmează 
să o descopere independent prin 
cercetarea mai multor  surse din 
literatură. 

Din alt punct de vedere,  studii-
le peste hotare implică foarte multe 
activități practice: business planuri, 
prezentări, studii de caz, jocuri de 
rol, obligativitatea de a fi  membru 
al unei asociaţii și de a te implica ac-
tiv în viaţa socială. În plus profesori, 
proveniţi de la diferite universităţi, 
dau dovadă de obiectivitate și pro-
fesionalism, sunt deschiși să împăr-
tășească noi experienţe studenţilor. 
În cele din urmă șansa de a face 
parte dintr-un grup multinaţional 
(10-15 ţări diferite) este o oportuni-
tate excelentă de comunicare inter-
naţională, de a înţelege o nouă cul-
tură și noi tradiţii, de a conștientiza 
importanţa unor asemenea valorile 
ca toleranţa, nediscriminarea, res-
pectul reciproc.

MOBILITATE 

MAI BINE O DATĂ SĂ VEZI 
DECÂT DE O MIE DE ORI SĂ AUZI!

Mobilitatea academică presupune capacitatea de a face 

faţă unui nou mediu de învăţare și cultural și de a înţelege 

alte culturi. Aceasta reprezintă o necesitate în perspectiva 

globalizării de azi, dar promovează, de asemenea, coeren-

ţa la nivel european și îmbogăţirea orizontului știinţifi c. 

STUDENŢII ASEM 
BENEFICIAZĂ 
DIN PLIN 
DE DIVERSE 
PROGRAME 
ACADEMICE. 
E ȘI CAZUL OLESEI 
MANACOVA, CARE 
SA ÎNTORS DE CURÂND 
DIN CRACOVIA, 
POLONIA 

”Fiind  studentă  ASEM am 
avut fericita ocazie să particip 
în programul  de mobilitate 
academică semnat între Uni-
versitatea de Economie din 
Cracovia și ASEM, pentru  un 
semestru. 

A fost o experienţă plăcută, 
cu momente de neuitat. Dato-
rita acestui program m-am 
împrietenit cu studenţi din 
întreaga lume, precum Taiwan, 
Mexico, Norvegia, Kazahstan, 
Montenegro, Ungaria, Spania, 
Germania, Franţa, România, 
Ucraina, Georgia, SUA.

Liberalizarea regimului de 
vize pentru Moldova mi-a per-
m is să călătoresc împreună cu 
noii mei prieteni prin mai mul-
te ţări europene. 

Acest program mi-a permis 
sa văd care este nivelul euro-
pean de viaţă și pot afi rma 
cu certitudine că stabilitatea 
economică a ţării, respectarea 
legislaţiei de către cetăţenii 
săi și educaţia contribuie cu 
mult la îmbunătăţirea calităţii 
vieţii. 

Stilul de predare a profe-
sorilor diferă de cel din RM, 
iar condiţiile igienice din WC 
sunt cu mult mai bune decât 
cele din cadrul instituţiilor de 
învăţământ din ţara noastră.” 

Pe data de 6 mai a avut loc cea de-a 
VII-a ediţie a Concursului Studențesc 
Internațional “Profesia contabilă – o 
carieră de succes”. De astă dată tema 
competiției intelectuale a fost  „Cultura 
contabilității în Europa”. 

Evenimentul a fost organizat de 
către facultatea Contabilitate, ASEM 
în parteneriat cu Departamentul 
Contabilitate, Finanțe și Informatică 
economică a Universității ”Ștefan cel 
Mare” din Suceava. În timpul con-
cursului au fost prezentate proiecte 
studențești. Tinerii au dat dovadă de 

spirit cercetător și inovator.  
În cadrul proiectului cu genericul 

„Contabilitatea ecologică” s-a anali-
zat necesitatea vitală de utilizare de 
către companiile autohtone a indi-
catorilor de analiză a performanțelor 
în dezvoltarea mediului înconjură-
tor, s-a menționat că la noi în țară 
această disciplină este într-o stare 
incipientă și este folosită doar de 
către un număr mic de întreprinderi. 
Nu s-a trecut cu vederea și „Proble-
matica privind retribuirea muncii”, în 
care s-a analizat contabilizarea plății 

salariilor, defalcările spre buget a 
contribuțiilor sociale și medicale. Iar 
la sfârșit s-a menționat nu doar  as-
pecte ale principiilor de contabilitate 
în Europa și Moldova, ci și decalaje 
majore în nivelul salariilor de aici și 
de acolo. 

Sistemul fi scal a fost prezentat 
în lucrarea ”Metode de analiză a ni-
velului de tensiune fi scal”, în care au 
fost prezentate metodele de calcul a 
tensiunii fi scale precum și impactul 
fi scalității asupra vitalității subiectu-
lui economic. 

La eveniment a fost prezent și 
rectorul ASEM, Grigore Belostecinic, 
care a recunoscut că deși e specia-
lizat în alt domeniu al economiei, a 
venit să susțină ambițiile de cerceta-
re ale tinerilor și să le  ridice moralul 
participanților, atenționând că emo-
tivitatea excesivă poate reduce șansa 
succesului. 

Una din concluzii e că știința 
contabilă este departe de a fi  închisă 
pentru inovări și dezvoltare.

Mircea GUTIUM

PROFESIA CONTABILĂ  
O CARIERĂ DE SUCCES

PROIECT

Timp de o zi, 20 de liceeni selec-
taţi prin concurs s-au afl at la ASEM 
și au “probat” statutul de student, 
în cadrul proiectului “Fii student 
pentru o zi”, organizat de Senatul 
Studențesc al ASEM. După o sesiune 
de teambuilding (în cadrul căreia ti-
nerii selectaţi au făcut cunoștinţă și 
au format echipe), liceenii au făcut o 
excursie prin Academie(vizitând blo-
curile de studii, biblioteca, mediate-

ca, muzeul, Incubatorul de afaceri).
Elevii au interacţionat apoi cu 

studenții și profesorii în cadrul orelor, 
în auditorii și au afl at din prima sursă 
„Cum e să înveți la ASEM?”. La amiază 
au luat prânzul la cantina instituţiei. 
Au urmat alte întâlniri și discuţii mo-
tivaţionale, iar într-un fi nal, elevilor li 
s-a acordat premii pentru cele mai in-
teresante aplicări, dar și diplome de 
participare.

STUDENT PENTRU O ZI LA ASEM
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DEZVOLTARE

Pentru a promova reușita acade-
mică, întru sporirea calității formării 
profesionale și a susține responsa-
bilitatea tineretului studios condu-
cerea facultății Contabilitate a inițiat 
procesul de susținere, motivare și 
promovare a grupelor academice cu 
cele mai înalte reușite academice. 

Astfel, în rezultatul analizei 
reușitei academice pe facultate, în-
vingător a fost desemnată grupa 
CON 138, pentru care în data de 2 
martie 2015 a fost organizată o vizită 
în cadrul Fabricii de Articole de Maro-
chinărie “Artima” SA.  

Această vizită a avut drept scop 
familiarizarea studenților cu orga-
nigrama, activitatea și procesul de 
producție dintr-o entitate de pro-
ducere, cu speranța că va amplifi ca 
durabilitatea cunoștințelor teore-
tice, acumularea unei experiențe 
în domeniul managementului 
producerii, precum și o mai bună 
înțelegere a modului de organizare 
a contabilității prin prisma structurii 
organizatorice și a proceselor tehno-
logice din cadrul entității. 

Vizita în cadrul entității se înscrie 
în activitățile de realizare a Acordului 

de Colaborare dintre ASEM și “Arti-
ma” SA. Au vizitat entitatea aproxi-
mativ 20 de studenți, care au rămas 
mulțumiți de discuțiile purtate cu 
angajații entității, de disponibilita-
tea și amabilitatea acestora de a-și 
împărtăși experiența personală și 
profesională.

Sperăm și ne dorim ca organiza-
rea unor astfel de vizite să producă 
impact pozitiv asupra creșterii profe-
sionalismului și afi rmării creativității 
studențești, care în mare măsură 
va avea impact asupra  rezultatelor 
activității academice a studenților.

Adresăm mulțumiri conducerii 
ASEM pentru susținerea inițiativei și 
acordarea suportului material în or-
ganizarea acestei vizite. De aseme-
nea, suntem recunoscători și adresăm 
mulțumiri  conducerii „Artima” SA pen-

tru disponibilitatea și amabilitatea de a 
fi  alături în educația universitară.

Anatol IACHIMOVSCHI,  

prodecan facultatea 

Contabilitate

Cu ocazia Zilei Contabilului, stu-
denţii Cercului știinţifi c studenţesc 
„Contabilitate” al catedrei „Contabili-
tate și audit”, coordonatori Caraman 
Stela, Cușmăunsă Rodica și Bordean 
Olga, au provocat membrii unui alt 
Cerc știinţifi c studenţesc – „Young 
Accountants” de pe lângă catedra 
„Contabilitate și Analiza Economică”, 
coordonatori Mihaila Svetlana, Er-
han Lica și Chirilov Neli, la un duel 
intelectual contabil. În rezultat, la 
data de 26 martie la Facultatea Con-
tabilitate s-a desfășurat ediţia a II-a a 
Concursului intelectual-artistic stu-
denţesc „Profesia contabilă în con-
textul integrării europene”. Au con-
curat două ehipe: „SNC – Sindromul 
Naţional Contabil” (căpitan – Olga 
Muntean, CON 135) – studenţi ai Fa-
cultăţii Contabilitate și echipa „Fami-
lia SNC” (căpitan – Nicoleta Gonţa, FB 
122) – studenţi ai Facultăţilor Finanţe 
și Business și Administrarea Afacerilor. 
Studenţii au avut posibilitatea de a 
demonstra cunoștinţele acumulate 
și aptitudinile artistice în cadrul a 
cinci probe:„Cartea de vizită”, „Învi-
orarea” și „Duelul intelectual”, „Proba 

căpitanilor” și „Tema pentru acasă”, în 
cadrul căreia s-au înscenat diferite 
situaţii din viaţa și activitatea cotidi-
ană a contabililor, însoţite de muzică 
și mult umor. Totodată, concurenţii 
au demonstart și abilităţi de regizori, 
actori, prin fi lmuleţele video pe care 
le-au montat și prezentat.

Pe durata concursului, perfor-
manţele echipelor au fost monitori-
zate de un juriu competent și obiec-
tiv, în următoarea componenţă:

Covaliov-Rusu Georgeta – di-
rector general SRL „Tiramisa”, preșe-
dinte;

Grigoroi Lilia – decan al Facul-
tăţii Contabilitate;

Belobrov Angela – prodecan al 
Facultăţii Contabilitate;

Buciușcan Silvia – prodecan al 
Facultăţii Business și Administrarea 
Afacerilor;

Sfi riniuc Măgdălina – studen-
tă, anul I.

COLABORARE

TINERII CONTABILI ÎN VIZITĂ 
LA „ARTIMA” SA
Cei mai sârguincioși studenţi de la Contabilitate au mers în vizită la ”Artima”

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ CONSACRATĂ SĂRBĂTORII PROFESIONALE - 

ZIUA CONTABILULUI ÎN MOLDOVA

Facultatea “Contabilitate” a 
Academiei de Studii Economice a 
Moldovei (ASEM) în parteneriat cu 
Asociaţia Contabililor și Auditorilor 
Profesioniști din Republica Moldova 
(ACAP) și Association of Chartered 
Certifi ed Accountants (ACCA) au 
organizat pe 2 aprilie  Conferinţa 
Știinţifi că Internaţională cu generi-
cul:  “Contabilitatea, auditul și ana-
liza economică între conformitate, 

schimbare și performanță”.
Comunitatea universitară, or-

ganismele profesionale contabile 
și mediul de afaceri s-au întâlnit în 
cadrul  Conferinţei Știinţifi ce Inter-
naţionale consacrată Zilei Profesio-
nale a Contabilului. Evenimentul a 
avut loc la ASEM, în sala de lectură 
„Eugen Hrișcev”.

Scopul acestei Conferinţe a 
constat în localizarea problemelor 

actuale și schimbărilor în conformi-
tate cu performanțele în domeniul 
contabilităţii și auditului. De aseme-
nea, s-au interpretat și s-au dezvălu-
it problemele, soluţiile cu privire la 
tranziţia la Standardele Internaţio-
nale de Raportare Financiară (SIRF) 
și s-au prezentat noile reglementări 

contabile naţionale.
Lucrările Conferinţei s-au 

desfășurat în trei secțiuni: Secțiunea 
I- Performanța contabilității în con-
textul implementării Acordului de 
asociere între Republica Moldova 
și Uniunea Europeană; Secțiunea 
II - Concepte și practici moderne 

privind auditul și Secțiunea III - Mo-
dernizarea Analizei Economice.

Conferinţa și-a încheiat lucrările 
cu adoptarea unei Rezoluţii și în-
mânarea Diplomelor de gratitudine 
participanților.

Nadejda DRĂGĂLIN

Profesia contabilă în contextul integrării europene
Contabilitatea înseamnă mai mult decât tradiţionalul „activ și pasiv” sau 

„debit și credit”, au demonstrat-o studenții ASEM

Între probele concursului, publi-
cul a fost delectat cu momente muzi-
cale. Atmosfera degajată din timpul 
concursului a fost menţinută de mo-
deratorii Gasnaș Elena și Nistor Lazăr.

Câștigătoare a competiției a 
devenit echipa studenţilor de la 
Facultatea Contabilitate,  revelaţia 
concursului a fost, însă, echipa stu-
denţilor Facultăţilor Finanţe și Busi-
ness și Administrarea Afacerilor, care 
au demonstrat cunoștinţe destul de 
profunde în contabilitate.

Echipele au primit diplome de 
participare, premii bănești oferite de 
sponsorul principal al concursului – 
SRL „Tiramisa”. Unul dintre premiile 
dorite au fost certifi catele de cursuri 
gratuite 1Contabilitate, oferite tutu-

ror participanţilor de către președin-
tele ACAP – Grigoroi Lilia.

Decanul facultăţii Contabilitate 
a salutat entuziasmul și elanul echi-
pelor participante, menţionând im-
portanţa și utilitatea unor astfel de 
acţiuni.

Organizatorii concursului inte-
lectual-artistic „Profesia contabilă în 
contextul integrării europene”, ediţia 
a II-a ţin să aducă sincere mulţumiri 
sponsorilor:

Asociaţia Contabililor și Au-
ditorilor Profesioniști din Moldo-
va, și în special Dnei Grigoroi Lilia;

SRL „Tiramisa”, în special 
Dnei Covaliov-Rusu Georgeta, 
pentru aportul adus la susţinerea 
concursului și le urăm prosperitate și 
succese frumoase în acivitatea aces-
tor instituţii și sperăm la o colaborare 
fructuoasă în viitor.

                                                                                                                                                                         
Autori: 

Stela CARAMAN, 

lector universitar, 

catedra „Contabilitate 

şi audit”,

Svetlana MIHAILA, 

dr., lector universitar 

superior,

 catedra „Contabilitate 

şi Analiză Economică”         
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OASPEŢI

În cadrul prelegerii, oaspetele 
israelian a vorbit studenților despre 
istoria, impulsul dezvoltării, dar și 
despre performanțele  în domeniul 
tehnologiilor avansate în Israel. 

Israelul are o economie modernă 
și diversifi cată, fi ind unul dintre cele 
mai dezvoltate state. Lipsit de resurse 
naturale Israelul ocupă un loc de frun-
te în dezvoltarea de tehnologii avan-
sate și înregistrare de patente pe cap 
de locuitor. Mark Basin a menționat 

că statul Israel reușește și progresea-
ză în ceea ce privește dezvoltarea  
tehnologiilor avansate, a centrelor 
de cercetare științifi că și a celor de 
instruire. Oaspetele a enumerat  fac-
torii principali care contribuie esențial 
la dezvoltarea tehnologiilor avansate 
în Israel: ”Pentru dezvoltarea tehno-
logiilor avansate, statul israelian alo-
că din buget sume considerabile, 
cca 5% din PIB, un factor important 
pentru investitorii străini. Instituțiile 

REPREZENTANT AL CENTRULUI CULTURAL ISRAELIAN 
ÎN VIZITĂ LA ASEM 

Pe 27 aprilie, Mark Basin, reprezentant al Centrului Cultural 

Israelian, prim-secretar al Ministerului de Externe al Statului 

Israel, a onorat instituția noastră cu o vizită și o lecție publică 

cu genericul „Evoluția tehnologiilor avansate în Israel”. Acesta 

a venit și cu o expoziție de imagini a celor mai de succes paten-

te ale Israelului pentru produsele cu  mare succes la vânzări în 

toată lumea. 

Afl at într-o vizită de câteva zile la Chișinău, 

Eurodeputatul Siegfried Mureșan a ținut,  pe 23 

aprilie, o lecție publică masteranzilor ASEM. Unul 

dintre rezultatele în timp a vizitei ar putea fi  rea-

lizarea ideii de a organiza un program de stagii la 

instituțiile europene pentru tinerii din Republica 

Moldova.

de învățământ superior și forța de 
muncă califi cată au o mare infl uență 
în dezvoltarea tehnologiilor avansate. 
Universitățile din Israel se afl ă în top 
zece cele mai bune universități din 
lume, iar specialiștii sunt instruiți la 
cel mai înalt nivel. Anume specialiștii 
califi cați reduc riscul pentru investiții, 
fapt argumentat de numărul compa-
niilor străine cu renume, care își des-
chid fi liale în această țară.”  

Invitatul a adus la cunoștință 
studenților și faptul că Israelul în ul-
timii 20 de ani a obținut peste 7652 

de patente cu drept de autor la pro-
dusele vândute cu succes în toată 
lumea, printre acestea: dicționarul 
babilon, roșiile cherry, stik-urile, na-
vigatoarele auto, colectoarele de 
energie solară, procesorul Intel, ma-
terialul antiseptic, rețeaua de sociali-
zare ICQ, etc. În concluzie, Excelența 
sa, a menționat  că fi ind un exemplul 
de centru științifi c, de cercetare și 
producție, în țara sa afl ată în stare de 
război continuu și boicot economic, 
lipsită de resurse naturale a devenit 
o ”minune economică”.

Mark Basin și-a încheiat prelege-
rea, citându-l pe primului președinte 
al Israelului, David Ben-Gurion: „Din 
toate resursele naturale, noi avem 
doar creier, resursă ce este cu adevă-
rat inepuizabilă”.

Oaspetele israelian a îndemnat 
studenții să viziteze expoziția de 
imagini a celor mai de succes paten-
te israeliene. Amatorii tehnologiilor 
avansate au putut admira exponatele 
în holul de la etajul doi al blocului ”F”.

Zinaida LUPAȘCU

LECȚIE PUBLICĂ

Eurodeputatul Siegfried Mureșan în faţa masteranzilor ASEM:

”…POLITICIENII AU DOAR ATÂTA PUTERE CÂT LE OFERIŢI…”
DIN CVUL EURODEPUTATULUI 
SIEGFRIED MUREȘAN:

„În fi ecare zi trudesc să reprezint 
cât mai bine ţara mea în Europa. Pot 
dovedi asta oricând, oricui!”

Siegfried Mureșan a absolvit Academia de Stu-
dii Economice din București în anul 2004. A continuat 
studiile cu un Master în Știinţe Economice și Manage-
ment la Universitatea Humboldt din Berlin, pe care l-a 
fi nalizat în anul 2006.

După master, Siegfried Mureșan a primit o bur-
să din partea Parlamentului Germaniei pentru a face 
parte din programul internaţional de stagii al Bun-
destag-ului. După stagiu, a fost numit consilier al 
președintelui Comisiei pentru afaceri europene a Par-
lamentului Germaniei, Gunther Kirchbaum, funcţie pe 
care a deţinut-o timp de trei ani. În 2009, s-a mutat la 
Bruxelles unde a lucrat în Parlamentul European până 
în 2011.

În anul 2011, obţine prin concurs postul de con-
silier politic pentru probleme economice și sociale 
al Partidului Popular European (PPE), iar în ianuarie 
2014, devine consilier politic principal al PPE. Tot în 
2014, se înscrie în Partidul Mișcarea Populară și este 
ales președinte al organizaţiei de tineret. Candidează 
la alegerile europarlamentare din 25 mai 2014, situ-
ându-se pe poziţia a doua pe listele PMP. În urma ale-
gerilor, obţine un mandat de cinci ani în Parlamentul 
European. În noua confi guraţie a legislativului euro-
pean, este ales vicepreședintele Comisiei pentru bu-
gete, membru supleant în Comisia pentru afaceri eco-
nomice și monetare și membru în Delegaţia Comisiei 
parlamentare de cooperare UE - Republica Moldova. 
În 22 ianuarie 2015, președintele Partidului Popular 
European, Joseph Daul, anunţă că Siegfried Mureșan 
a fost desemnat purtătorul de cuvânt politic al PPE.

”În fi ecare zi trudesc să reprezint cât mai bine ţara 
mea în Europa. Pot dovedi asta oricând, oricui. 

Cariera mea europeană a început cu mult înainte 
de a fi  deputat european și va continua și după.”, de-
clară unul dintre cei mai activi români în Parlamentul 
European. 

Constat că oamenii nu au o mare încredere în po-
liticienii care se declară proeuropeni și acest lucru nu 
ajută cauza europeană. Înfăptuirea actului guvernamen-
tal este, evident, mult mai difi cilă acum, când există un 
guvern minoritar susţinut în parlament și de comuniști, 
faţă de fostul guvern majoritar, susţinut doar de forţe 
proeuropene. Având în vedere această situaţie, fac  un 
apel ferm la oamenii politici care se declară proeuropeni 
să nu facă nicio concesie comuniștilor prin care să se în-
cetinească parcursul european al Republicii Moldova.”,  
- a menţionat Siegfried Mureșan într-o concluzie privind 
vizita în RM, publicată pe site-ul său ofi cial. 

În timpul lecţiei la ASEM, masteranzii au adresat 
mai multe întrebări despre cum ar putea Europa res-
ponsabiliza acest copil alintat de UE, care este Moldo-
va, ce  ar trebui de făcut ca instituţiile să funcţioneze, 
cum ar trebui procedat cu oamenii politici care nu sunt 
dispuși să lase din mâini instituţiile statului. Acesta a 
menţionat  că politicienii au doar atâta putere cât le 
oferă oamenii și cel mai simplu lucru de făcut este 
să nu mai voteze acei politicieni care vorbesc despre 
reformarea justiţiei, dar nu au reformat-o până acum. 

”M-am bucurat să văd cât de receptivi sunt oame-
nii din Republica Moldova la progresele înregistrate de 
România în ultimii 10 ani, în special în modernizarea 
statului, întărirea instituţiilor statului și înfăptuirea 
unui act de justiţie corect. S-au arătat dispuși să înveţe 
din succesul nostru, să vadă în România un model în 
ceea ce privește reforma statului”, a menţionat sursa. 

Siegfried Mureșan a enumerat mai multe acţiuni, 
pe care le-a întreprins până acum pentru Republica 
Moldova în calitate de eurodeputat:

”La începutul lunii, transmiteam o scrisoare prim-
ministrului Chiril Gaburici în care îl întrebam de ce 
microbuzele donate de România școlilor de limbă ro-
mână din Transnistria nu au ajuns încă la benefi ciari și 
m-am arătat dispus să ofer orice sprijin în soluţionarea 
problemei. Ei bine, am fost informat la Chișinău că lu-
crurile se mișcă și sunt încrezător că, în următoarele 
săptămâni, microbuzele vor ajunge la elevi.

De asemenea, ideea mea de a organiza un pro-
gram de stagii la instituţiile europene pentru tinerii din 
Republica Moldova, precum și propunerea de a reduce 
tarifele de roaming pentru Moldova sunt două iniţiative 
care s-au bucurat de real interes la Chișinău.”  

Siegfred Mureșan continuă să urmărească ceea 
ce se întâmplă în RM. La 10 zile după vizita sa aici, 
acesta publică într-o reţea de socializare: ”Autorităţile 
din Republica Moldova au făcut public raportul privind 
frauda din sistemul bancar. Eu am spus că oamenii au 
dreptul să ştie ce s-a întâmplat în sistemul bancar, mai 

ales dacă bani publici vor fi  folosiţi pentru acoperirea 
pierderilor”

Următorii paşi, potrivit parlamentarului, sunt: 
1. Tragerea la răspundere a celor responsabili şi 

recuperarea prejudiciului
2. Recâştigarea încrederii în sistemul bancar
3. Întărirea supravegherii bancare, astfel încât o 

asemenea fraudă să nu mai fi e posibilă.
L. L.

Am venit la dumneavoastră ca  să-mi fac o imagine 
mai clară despre parcursul european al statului vecin și 
despre cum putem susţine drumul spre vest al Republi-
cii Moldova, a menţionat din start eurodeputatul. 

”Mi-am dat seama că oamenilor din Republica Mol-
dova trebuie să li se comunice mai mult despre avantaje-
le apropierii de Uniunea Europeană. În întâlnirile ofi ciale 
pe care le-am avut, precum și în apariţiile mele din presa 
internă, am ţinut să precizez că Republica Moldova este 
cel mai mare benefi ciar de fonduri europene pe cap de 
locuitor dintre toate statele din afara Uniunii Europene 
și este ajutată dinspre vest să-și consolideze instituţiile 
astfel încât acestea să-și poată îndeplini misiunea fără 
nicio infl uenţă politică. Sunt lucruri concrete despre spri-
jinul acordat de Uniunea Europeană Republicii Moldova 
pe care toată lumea ar trebui să le cunoască.

Am susţinut importanţa Acordului de asociere 
și de liber schimb semnat anul trecut de Republica 
Moldova cu Uniunea Europeană. În acest acord sunt 
obiective stabilite de comun acord care, dacă sunt im-
plementate de Republica Moldova, vor aduce și mai 
multe benefi cii concrete pentru oameni. Le fel cum 
și liberalizarea regimului de vize către Uniunea Euro-

peană a însemnat un real benefi ciu pentru sutele de 
mii de cetăţeni ai Republicii Moldova care, în 2014, au 
călătorit fără vize în ţările UE.

”REPUBLICA MOLDOVA ESTE CEL 
MAI MARE BENEFICIAR DE FONDURI 
EUROPENE PE CAP DE LOCUITOR 
DINTRE TOATE STATELE DIN AFARA 
UNIUNII EUROPENE”

Reamintesc sprijinul acordat de Uniunea Euro-
peană în momentul în care Federaţia Rusă a impus 
un embargo asupra mai multor produse din Republica 
Moldova. Atunci, UE a ridicat imediat cotele la impor-
turile de fructe și a eliminat complet cotele la impor-
turile de vin din Republica Moldova. Fără aceste mă-
suri europene, existenţa foarte multor întreprinzători 
și fermieri din Republica Moldova ar fi  fost periclitată. 
Este important ca cetăţenii din Republica Moldova să 
înţeleagă că UE vrea un stat independent, pe propriile 
picioare, în timp ce Federaţia Rusă vrea ca Republica 
Moldova să fi e slabă, șantajabilă, controlabilă.
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COLABORARE

Eliminarea de la putere a politicienilor corupți prin vot, 

cererea respectării libertăților fundamentale, protecția 

proprietății private, proteste pașnice ale societății civile, ironi-

zarea în presă a politicienilor - au fost recomandările esențiale 

către poporul Republicii Moldova, a unui grup de oameni de 

afaceri de top, experți politici și lideri de opinie din străinătate, 

enunțate în cadrul unei discuții publice cu studenții ASEM pe 

tema: ”Cum să creăm creșterea economică”. 

Anual, Ziua Europei este sărbătorită pe 9 mai și de fi ecare 

dată centrul capitalei se transformă  într-un orășel european, 

unde specifi cul naţional a ţărilor participante se manifestă nu 

doar prin mirosul bucatelor tradiţionale, dar și a obiceiurilor 

caracteristice.

Catedra Gândire Economică, Demografi e, Geoeconomie din 

cadrul Facultății Relaţii Economice Internaţionale, ASEM, au or-

ganizat pe 8 mai Conferinţa știinţifi că cu participare internaţi-

onală cu genericul: ”Abordări clasice și inovatoare  în gândirea 

economică contemporană”. La manifestare au participat cerce-

tători universitari din România, SUA, Germania și Moldova.

 DEZBATERI

Evenimentul a avut loc pe 11 mai 
la ASEM și a fost organizat de către  
fundația Friedrich Naumann Foundation 
Southeast Europe (FNF), partener ofi cial 
în Moldova al Salonului Road Market Free 
2015.

Salonul Road Market Free 2015 (FRMS) 
este organizat de Centrul Economics aus-
triac, pentru al VIII-lea an în colaborare cu 
peste 60 de Companii și universități din 
Europa și Caucaz, precum și în asociere cu 
partenerii internaționali, cum ar fi  Institutul 
Hayek, Fondul Liberty, etc.

Chișinăul s-a alăturat și el, în acest 
an, la campania ” Road to Freedom”, care 
cuprinde dezbateri în 35 de capitale din 
Europa și Caucaz, de la Scandinavia spre 
Turcia și din Spania până în Ucraina.

Partenerii principali ai Friedrich Na-
umann Foundation Southeast Europe 
(FNF) în Republica Moldova sunt: Acade-
mia de Studii Economice din Moldova, 
Asociația de Afaceri MDW moldo-ger-
mană, revista ECOnomist, Organizația 
Internațională AIESEC și Compania Ex-

pert Grup Moldova.
Discuțiile din cadrul evenimentului 

s-au axat pe situația geopolitică și poli-
tică din Republica Moldova și FNF ca o 
prioritate strategică pentru țara noastră, 
precum și FRMS, ca partener în afaceri. 

În deschidere, rectorul ASEM, Gri-

CUM SĂ CREĂM CREȘTEREA ECONOMICĂ?

gore Belostecinic, în calitate de gazdă 
a evenimentului, a salutat studenții, 
participanții veniți din  centrele univer-
sitare, academice, de la organizațiile non 
guvernamentale din RM, dar și oaspeții, 
veniți din mai multe state europene, dar 
și de peste ocean și a menționat că ma-

nifestarea se desfășoară concomitent în 
peste 30 de state din lume și pentru pri-
ma dată în Republica Moldova. ”În con-
textul globalizării, schimbărilor continue, 
lumea are nevoie de creștere, Europa - de 
creștere , Republica Moldova are nevoie 
de creștere. Avem mare nevoie de liber-
tate economică”, a spus rectorul.

Implicați în discuții, studenții s-au 
arătat deranjați de situația prin care 
trece RM. Aceștia au acordat întrebări 
oaspeților, cum ar fi : Ce schimbări trebuie 
să facă Moldova? Eliminarea politicienilor 
corupți, experiența altor state? 

Oaspeții, la rândul lor, au venit cu 
recomandări  și soluții pentru a debloca 
situația din Republica Moldova. 

Barbara Kolm , Director Austrian Eco-
nomics Center a menționat că pârghia 
succesului care va face Moldova mai bo-
gată este libertatea prin inovație, antre-
prenoriat și comerț. 

La rândul său, Daniel Kaddik , Di-
rector de proiecte în cadrul Southeast 

Europe of Friedrich Naumann Founda-
tion for Freedom în Sofi a, a specifi cat 
că Moldova are locuri pitorești, dar tot-
odată și mari probleme, referindu-se la 
situația din sistemul bancar. ”Creșterea 
sănătoasă, implementarea reformelor, 
stat de drept real, antreprenoriat, dar și 
politică transparentă, libertate econo-
mică și nu în ultimul rând speranța, lip-
sesc în Republica Moldova. Țara voastră 
s-a plasat pe locul 105, privind indicele 
de percepţie al corupţiei,  într-un top 
în care au fost incluse 175 de ţări, între 
Mexic și Nigeria. Într-o țară în care exis-
tă transparență, oamenii se lansează în 
afaceri, economia crește și se dezvoltă”, 
a declarat  Daniel Kaddik.

În acest context, Deirdre McCloskey,  
Profesor de Economie, Istorie și Engleză 
la  Universitatea  Illinois a spus: ”Dacă 
Moldova are viitor, atunci voi sunteți cei 
care puteți face schimbare. Pentru a dez-
volta antreprenoriatul, este nevoie de 
un mediu transparent. Doar astfel vom 
stimula creșterea”. 

”Cereți asigurarea libertăților fun-
damentale, protestați, faceți glume pe 
seama guvernanților corupți. Gluma s-a 
dovedit a fi  cea mai bună armă împotriva 
politicienilor, spre exemplu în SUA. Hong-
cong, Estonia, Polonia chiar și Vestul, 
istoric vorbind, sunt printre țările în care 
schimbarea a venit o dată cu creșterea ra-
pidă”, a conchis John Fund, editorialist la 
Wall Street Journal.

 Zinaida LUPAȘCU

Cu această ocazie, pe 7 mai, în cadrul 
Bibliotecii Știinţifi ce ASEM, Centrul de In-
formare al Uniunii Europene, a fost orga-
nizat un workshop pe tema „Promovarea 
valorilor europene”. Acest eveniment a 
avut ca obiectiv implicarea în discuţie a 
tinerilor în privinţa unor probleme fun-
damentale ce le întimpină RM la momen-
tul actual.

Iniţiatorii acestei întâlniri au fost cola-
boratorii BȘ ASEM, cu suportul Delegaţiei 
Uniunii Europene la Chișinău, care desfă-
șoară o intensă activitate de promovare 
a valorilor europene. Nu mai puţin im-
portant a fost și aportul facultăţii Relaţii 
Economice Internaţionale, în persoana 
profesoarei Larisa Dodu-Gugea care a in-
tervenit cu profesionalism în discuţia stu-
denţilor. Djulieta Rusu de la catedra „Limbi 
Moderne Aplicate” a  abordat tema prin 
expunerea unor exemple relevante din 

propria experienţă. La rândul ei, Natalia 
Cheradi, director adjunct al BȘ ASEM,  a 
îndemnat studenţii să folosească toate 
resursele bibliotecii, care le sunt puse la 
dispoziţie, pentru a se informa și prin ur-
mare, a excela prin rezultate academice 
uimitoare. La fi nal,  studenții au dezbătut 
tema integrării RM în UE sub mai multe 
aspecte: geopolitic, economic, social și 
cultural. Studenţii pregătiți și aprofundați 
în domeniu, au luat parte la discuţii, în 
vederea soluţionării problemelor actuale.

Evenimentul a luat start cu Imnul 
Europei “Odă Bucuriei”. Pe o notă mai 
amicală s-a trecut la un recital de poezie. 
Printre secvenţele lirice s-au evidenţiat 
“Îndemn la luptă ” de Radu Gyr, “Euro-
pa-meleag strămoșesc”  în interpretarea 
Danielei Moraru, “ L›Union européenne” 
recitată de Daniela Macovei. Mai apoi, 
a fost derulat un documentar cu carac-

Scopul conferinței a fost de a 
evidenția și a atrage atenție cercetăto-
rilor care sunt abordările clasice și ino-
vatoare, separat și simultan, în gândirea 
economică contemporană.

Start conferinței s-a dat cu mesaje 
de salut. În luările  sale de cuvânt  doc. 
hab., prof.univ., decanul facultății REI 
Dumitru MOLDOVA; doc., conf. univ., 
Vadim COJOCARU, Prorector cu activi-
tate științifi că și relații externe ASEM și 
doc., conf. univ., șefa catedrei Gândire  
Economică, Demografi e, Geoeconomie, 
ASEM, Elina BENEA-POPUȘOI, au salutat 
și apreciat prezența și interesul față de 
tema conferinței. Au adus la cunoștință 
participanților că toate cercetările, ulte-
rior vor fi  publicate, dar și întrebuințate 
nu numai în cercetare dar și în procesul 
de studii. 

Să participe la discuții și dezbateri, 
organizatorii conferinței au invitat colegi 

de la USM, UTM și ASEM, printre care: 
Galina Ulian, dr. hab., prof. univ., decan 
Facultatea de Știinţe Economice, Uni-
versitatea de Stat din Moldova;  Andrei 
Cojuhari, dr. hab., prof. univ., catedra 
Teorie Economică și Marketing, Univer-
sitatea Tehnică din Moldova; Valentina 
Childescu, dr., conf. univ., catedra Teorie 
Economică și Marketing, Universitatea 
Tehnică din Moldova; Tatiana Munteanu, 
dr., conf. univ., catedra Teorie Economi-
că și Marketing, Universitatea Tehnică 
din Moldova;  Constantin Matei, dr. hab. 
prof. univ., catedra Gândire Economică, 
Demografi e, Geoeconomie, ASEM; Roșca 
Simion, dr. conf. univ., catedra Gândire 
Economică, Demografi e, Geoeconomie, 
ASEM și Grozav Adrian, dr. conf. univ., 
catedra Gândire Economică, Demografi e, 
Geoeconomie, ASEM.

Cor.: ”CE” 

9 MAI – ZIUA EUROPEI CONFERINȚĂ 

UNITATE ÎN DIVERSITATE SAU STADIUL EMBRIONAR 
AL INTEGRĂRII RM ÎN MAREA FAMILIE EUROPEANĂ

ter informativ asupra unor aspecte ale 
Uniunii Europene care a captat atenţia 
studenţilor și i-a motivat să participe 
activ în cadrul dialogului. Pentru destin-
derea atmosferei, s-au adresat  întrebări 
despre ţările UE și un crossword haios 
despre stereotipurile ţărilor membre. Cu 
comunicări despre UE au venit studen-
tele Sorina Cazacu „Un scurt istoric al UE” 
și Victoria Cojocaru „Importanţa Zonei 
Euro”. Comparând sistemul educaţional 
autohton cu cel european, studenta So-
fi a Filip și-a relatat experienţa de studii în 
Franţa, trasând diferenţele esenţiale care 
au marcat-o în parcursul său universitar. 

În concluzie,  participanții au ales ce 
valoare sau experienţă ar împrumuta de 
la statele europene, fi e că a fost vorba de 
punctualitatea germană, de un sistem 
medical performant sau o educaţie pe 
măsură, toţi au accentuat necesitatea 
participării colective la construirea vi-
sului european, căci după cum spunea 
Radu Gyr: “Înfrânt nu ești atunci când sân-
geri,/Nici ochii când în lacrimi ţi-s./ Adevă-
ratele înfrângeri,/ Sunt renunţările la vis. ”

Sofi a FILIP,

 gr. Con-134

„ABORDĂRI CLASICE ȘI INOVATOARE  ÎN 
GÂNDIREA ECONOMICĂ CONTEMPORANĂ”

Curierul Economic8 nr. 6-7 (263-264), 15 mai 2015



INSTRUIRE

La data de 20 martie 2015 a avut 
loc festivitatea de inaugurare a celei 
de-a 17-a ediție a Olimpiadei Republi-
cane de Economie, organizată de către 
Ministerul Educației al RM în parteneri-
at cu Academia de Studii Economice a 
Moldovei, Asociația Obșteasca Junior 
Achievement Moldova și cu suportul 
fi nanciar al Fundaţiei ”Familia Sturza”, 
StarNet, MoldovaAgroindbank și OWH 
TV Studio.

Genericul olimpiadei din anul aces-

ta: “Învătăm, acţionam, lumea-n bine o 
schimbam” a fost unul actual prin dez-
voltarea contextuală a competiţiei și a 
probelor de concurs.

La deschidere, au participat: 
Grigore Belostecinic, rector ASEM, 
Președintele Consiliului Director Junior 
Achievement Moldova, Ala Cotelnic, 
Președintele Consiliului Olimpic, prim-
prorector ASEM, Svetlana Dogotaru, 
director executiv Fundația ”Familia 
Sturza”, Corina Lungu, consultant supe-
rior, Ministerul Educației, Victoria Koroli, 
reprezentant al BC „Moldova Agroind-
bank” S.A., Aurelia Salicov, vicedirector 
Starnet Soluții SRL, Virgil Mărgineanu, 

Directorul OWH TV Studio, echipa JA 
Moldova, elevi și profesori.

În cadrul evenimentului, s-a ac-
centuat că economia este motorul de 
dezvoltare al unei ţări moderne, iar 
schimbările care au loc astăzi pe arena 
internațională se datorează acelui spi-
rit antreprenorial și gîndirii economice 
cultivate de-a lungul anilor în fi ecare 
dintre noi. 

”Educația economică, înseamnă să 
oferi tinerilor posibilitatea de a privi la 

lumea din jur prin prisma principiilor 
și conceptelor economice, mai presus 
decât toate a-i încuraja să caute soluţii 
pentru a schimba lumea în care trăiesc”, 
a menționat, în discursul său, Grigore 
Belostecinic.

Promovarea educaţiei economice 
și a spiritului antreprenorial de către 
Ministerul Educației în colaborare cu 
Asociația obștească Junior Achieve-
ment Moldova este un exemplu de 
parteneriat reușit dintre sectorul pu-
blic și asociativ conform domeniului 
de referinţă, care a putut fi  valorifi cat 
prin produse educaţionale de calitate, 
în mod special este vorba despre disci-

plina opţională– educaţia economică și 
antreprenorială, care are un curriculum 
elaborat în bază de competenţe pentru 
toate treptele de școlaritate și aprobat 
de Consiliul Naţional pentru Curricu-
lum.

Cei prezenți au fost delectați și cu 
unele numere artistice - corul ASEM 
”Cantabile”, Victor Balan, LT Trinca, r-l. 
Edineț, Antuaneta Antoni, or. Orhei, 
Elena Ipati, LT ”Nicolae Milescu Spătaru” 
mun. Chișinău, iar festivitatea a culmi-
nat cu vizionarea spectacolului „Cere-
rea în căsătorie” de A. P. Cehov la Teatrul 
Național ”Satiricus” I. Luca Caragiale.

Olimpiada a adunat 58 de elevi 
fi naliști din 12 raioane ale ţării, care au 
demonstrat cunoștinţele și aptitudinile 
lor în domeniul economiei.  Câștigăto-
rii olimpiadei (locul I, II, III și menţiune) 
sunt: Trocin Ilie, Lungu Radu, Surdu 
Nina, Reșetnic Cătălina, Covaliov An-
drei, Mahu Nicoleta, Bucicovschi Ana, 
Mamaliga Andrei, Croitoru Cristina, Pe-
treanu Anatolie, Griţco Sorin, Cuvaeva 
Anastasia,  Marinciuc Roman, Badareu 
Gabriela, Babii Andrian, Melinte Mihae-
la, Prodan Gariel, Tebeti Nichita, Roșca 
Cătălin, Grozdev Andrei, Rusu Ioana, 
Chiţanu Nicușor, Nipomici Dionisie, 
Cărăuș Violina, Caraman Dan, Portas 
Ștefan, Vrabie Victoria, Caraman Marin, 
Cărăuș Victoria, Ţurcan Ecaterina, Olei-
nic Alexandru, Cârlig Alexandra. Aceștia 
s-au bucurat de premii fi nanciare și di-
plome. 

Marele premiu a fost obţinut de 
Dumitru Pisaniuc, de la Liceul Teoretic 
”Prometeu-Prim” din Chișinău. El va fi  
înmatriculat fără taxă de studii la una 
dintre facultăţile ASEM.

În colaborare cu Ministerul 
Educației al Republicii Moldova și cu 
susținerea fi nanciară a donatorilor, 
programele JA Moldova sunt oferite 
multor instituții preuniversitare din 

întreaga țară, una dintre acestea fi ind 
disciplina opţională  – educaţia eco-
nomică și antreprenorială, care are un 
curriculum elaborat,  în bază de com-
petenţe pentru toate treptele de șco-

Opinii ale tinerilor absolvenţi ai programelor JA Moldova
Experienţa mea JA, în timpul școlii, a fost una cât se poate de captivantă. 

Pe o notă sinceră, în cadrul cărui obiect mai înveţi despre taxe, diferenţa 
dintre salariu brut și net, și structurarea bugetului personal?

Fiind elevă la LT “Vasile Alecsandri” din orașul Ungheni, am participat 
în programul de economie JA, iar o amintire proeminentă a fost lecţia, la 
care dna Elena Chelaru, profesoară de economie, ne-a propus să creăm 
propria companie și să alegem, de sine stătător, produsul pe care dorim să 
îl vindem. Împreună cu prietenii, am creat brăţări în culorile mărtișorului, cu 

o conotaţie specifi c românească. Mare a fost surprinderea noastră, când compania a fost aleasă 
să participe la Târgul Companiilor Școlare la Tallinn, în Estonia. Agitaţia pregătirilor era la maxim, 
iar compania a fost recunoscută și în cadrul târgului. 

Consider că, indiferent de alegerea fi ecărui elev după absolvire, fi e că aceasta ţine de ingine-
rie, medicină, administraţie publică sau drept, instruirea economică, în timpul școlii, este o piatră 
de fundament a educaţiei fi ecăruia. Suntem supuși deciziilor economice în fi ecare zi, de la vizita 
la magazin până la crearea unei întreprinderi, iată de ce trebuie să ne asumăm responsabilitatea 
totală pentru educaţia noastră fi nanciară.

Elena SALAMANDÎC, 
masterandă la Stockholm School of Economics, 

Participarea mea în cadrul programelor Junior Achievement Moldova, din 
timpul anilor de liceu, a fost una deosebită: ore interactive împreună 

cu profesoara Maia Zlotea de la Liceul Teoretic „Emil Nicula” din Mereni, 
Anenii-Noi, plină de entuziasm, materialele folosite fi ind foarte interesante. 
Am avut ocazia să particip la olimpiade republicane de economie care mie 
personal mi-au stârnit spiritul analitic, interesul şi creativitatea. Mi-a plăcut 
enorm că aceste ore m-au stimulat să gândesc, anume să îmi pun întrebări 
şi să caut soluţii. Ele au stat la baza formării unei gândiri economice şi în-

ţelegerii anumitor fenomene economice, sociale şi geopolitice. Aceasta mi-a fost temelia pentru 
facultatea economică pe care am urmat-o ajutându-mă să înţeleg ulterior, relaţii şi cauzalităţi 
mult mai complexe. Pot afi rma cu siguranţă că tocmai proiectul Junior Achievement a fost primul 
meu dascăl economic.

Marcela CUCEREANU, 
Bad Debt Administrator cu limba franceză,

 Offi  ce Depot Cluj-Napoca, România

Junior Achievement Moldova se asociază pentru mine cu o experienţă 
edifi catoare şi memorabiliă. Totul a început de la orele de Economie 

Aplicată alături de profesoara Valentina Olaru de la Liceul AȘM, care prin 
profesionalismul desăvârşit şi entuziasmul cu care ne vorbea, m-a tentat să 
îmi croiesc un itinerar profesional şi să mă afi rm în acest domeniu. 

Ediţiile regionale şi republicane ale Olimpiadei de Economie la care 
am participat rămân mereu în memoria mea în seria celor mai speciale 
momente. Performanţa de a obţine locuri premiante a fost un argument in-

contestabil de a-mi continua cariera în economie.
Fiind studentă la Facultatea de Finanţe a ASEM, am avut deosebita satisfacţie de a mă impli-

ca deja în calitate de voluntar în activitatea Junior Achievement atât în Moldova, cât şi în Estonia.
Experienţa mea, în cadrul JA Moldova, a fost un ingredient major în a-mi cultiva seminţele 

încrederii în sine, ambiţiei şi tenacităţii. Acum îmi fac studiile de masterat în Germania și mă 
bucur că şi aici am întâlnit colegi din diferite colţuri ale mapamondului, care ştiu despre Junior 
Achievement şi mă simt mândră să fi u o mică părticică a comunităţii JA.

Eugenia OAIENEAGRĂ, 
masterandă, Goethe University Frankfurt, Germania

195 000 elevi și 1800 profesori au benefi ciat de programele 

de educație economică și antreprenorială, de-a lungul a 20 de 

ani de activitate a A.O. Junior Achievement (JA) Moldova. În 

această primăvară, JA împlinește 20 de ani de la fondare. JA 

este o asociaţie obștească a cărei misiune constă în motivarea 

și pregătirea tinerei generaţii pentru a se afi rma cu succes în 

economia de piaţă.

ANIVERSARE

JUNIOR ACHIEVEMENT: 20 DE ANI DE EDUCAŢIE 
ECONOMICĂ ȘI ANTREPRENORIALĂ 

laritate, aprobat de Consiliul Naţional 
pentru Curriculum.

Programele JA de educație eco-
nomică și antreprenorială cultivă o 
gândire aplicată la realitate, o atitu-
dine pozitivă față de viață, spiritul de 
inițiativă și de implicare în activitățile 
comunității. Prin simulări la calculator 
sau în clasă, jocuri de rol, scenarii, ana-
liză și studii de caz, elevii învață expe-
rimentînd roluri din viața reală: consu-
mator, angajat, antreprenor.

Programele JA Moldova sunt im-
plementate în una dintre modalitățile: 
ora opțională, extracurricular (cerc), 
auxiliar la cursurile obligatorii, în ca-
drul orelor de dirigenție etc. Printre 
cele mai importante activități ale 
organizației, care se desfășoară an 

de an, se numără: Olimpiada de Eco-
nomie, Târgul Companiilor Școlare, 
Profesioniști și Debutanți, Innovation 
Camp, cluburi de discuții, weekenduri 
economice ș.a.

Evenimentul de aniversare a 20 de 
ani ai JA Moldova va avea loc la data 
de 19 mai 2015, în incinta Academiei 
de Studii Economice din Moldova, str. 
Bănulescu Bodoni 59, mun.Chișinău, 
aula 203, blocul F, cu începere de la 
ora 11.00. La fel, în holul etajului doi, 
va avea loc o expoziție cu vânzare, 
unde vor participa elevi ai companiilor 
școlare din întreaga republică, care își 
vor expune produse realizate manual, 
confecționate în cadrul laboratorului 
economic Compania școlară/Minifi r-
ma școlară.

JUNIOR ACHIEVEMENT 
MOLDOVA OFERĂ:
PROFESORILOR:

• Instruire gratuită anuală (traininguri 
de formare și perfecţionare) celor 
implicaţi în cadrul programelor de 
educaţie economică și antrepreno-
rială sau celor care vor să se impli-
ce în cadrul programelor;

• Suport didactic gratuit (curriculum, 
manual, caietul elevului, ghidul 
profesorului, plicul profesorului, 
jocuri, postere).

• Posibilitatea de a participa în cadrul 
evenimentelor la nivel naţional și 
internaţional.

ELEVILOR:

• Oportunitatea de a participa la com-
petiţiile internaţionale din cadrul 
programelor (simularea online -TI-
TAN, Competiţia Europeană Compa-
nia Anului, etc.)

• Apartenenţa la o reţea globală edu-
caţională și profesională;

• Elevii dobândesc competenţe esenţi-
ale pentru viaţă, experienţe inedite;

• Oportunitatea de a participa la eveni-
mentele naţionale dedicate tinerilor 
din program (Competiţia Naţională 
Compania Anului, Olimpiada la Eco-
nomie, Job Shadow Day, Innovation 
Camp, întruniri cu reprezentanţii 
mediului de afaceri, etc.).

OLIMPIADA REPUBLICANĂ DE ECONOMIE, EDIŢIA 2015, 
ȘIA DESEMNAT LAUREAŢII

Pagină realizată de Alina CODREANU,

coordonator de programe JA Moldova
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DREPT

Catedra Drept public a demarat un nou pro-
iect extracurricular de inițiere teoretică și dezvolta-
re a abilităților practice rezervat studenților. Acesta 
îmbracă forma unei Clinici juridice axate pe pro-
bleme de protecție juridică a drepturilor omului. 
Clinica își derulează activitatea sub forma ședințelor 
săptămânale. Programul său de activitate include 
cele mai relevante aspecte juridice de protecție a 
drepturilor omului, pornind de la conceptualizare 
și fi nisând cu probleme de asigurare a valorifi cării 
drepturilor omului în contextul provocărilor cu care 
se confruntă societatea modernă. Calitatea de ra-
portori aparține studenților anului II, facultatea EGD. 
În cadrul clinicii s-au desfășurat 3 lucrări cu genericul 
„Drepturile omului – defi niție, context și aplica-
re”; „Protecția Internațională a drepturilor omu-
lui” și „Internaționalizarea drepturilor omului”.   

În debutul ședințelor, coordonatorul proiec-
tului, C. Ciugureanu-Mihailuță, dr. dr., conf. univ., 

a conturat determinantele inițierii proiectului, în 
viziunea sa „neexistând cauză cu care comunita-
tea internaţională să nu se fi  identifi cat mai mult, 
decât cea a drepturilor și libertăţilor fundamentale 
ale omului. Transpus în planul preocupărilor juridi-
ce, conceptul de drepturi ale omului, desemnând 
drepturi subiective ale omului, de o anumită factu-
ră, care defi nesc poziţia acestuia în raport cu pute-
rea publică, devine o veritabilă construcție juridică, 
un ansamblu de norme juridice interne și internaţi-
onale, care au ca obiect de reglementare promova-
rea și garantarea drepturilor și libertăţilor omului, 
apărarea acestuia împotriva abuzurilor statelor și 
a pericolelor de orice natură. Drepturile omului se 
prezintă ca fi ind inerente naturii umane, iar priva-
rea omului de ele face ca el să înceteze de a mai 

METODOLOGIA ELABORĂRII ȘI PREZENTĂRII 
UNUI ARTICOL ȘTIINŢIFIC

În preajma Simpozionului 
Internațional al Tinerilor Cerce-
tători, desfășurat anual în cadrul 
ASEM, Catedra Drept Public, cu im-
plicarea Consiliului Studențesc al 
Facultății EGD, a organizat la data 
de 13 martie Trainingul „Metodo-
logia elaborării și prezentării unui 
articol științifi c”.

În opinia doamnei Carolina 
Ciugureanu-Mihailuță, dr. dr., conf. 
univ., prim-trainerul proiectului, 
obiectivul-cheie al trainingului ține 
de formarea deprinderilor pentru 
activitatea de cercetare, pregătirea 
tinerilor cercetători pentru efectua-
rea unei investigaţii știinţifi ce în eta-
pele intermediare ale procesului de 
studii. În viziunea sa, „cunoașterea 
științifi că îmbracă forma discursu-
lui științifi c, care descrie ce credem 
la un moment dat despre un feno-
men, proces sau eveniment și cum 
se poate verifi ca ceea ce credem noi; 
pentru a ajunge discurs, un rezultat 
trebuie scris și publicat sub forma 
unei comunicări științifi ce, cum ar fi  
un articol, problema reducându-se 

de fapt la evaluarea comunicărilor 
științifi ce”.  Cristina Frinea, magis-
tru dr., asist. univ., trainerul-secund,  
a prezentat condițiile de participare 
la Simpozionul Internațional al Tine-
rilor Cercetători ASEM-2015 (Ediţia 
a XIII-a).   

Benefi ciarii estimați ai trainin-
gului au fost studenții anului I și 
II EGD. Mai mult, prin rezonanța 
sa, proiectul a atras și participanți 
din cadrul altor instituții superioa-
re de învățământ, precum USM și 
IRIM. Oaspeții noștri au apreciat la 

un înalt nivel profesionalismul și 
dăruirea de sine a trainerilor, dar și 
atmosfera familiară a acestui eve-
niment.

Cunoaștem deja că un bun spe-
cialist, nu este doar cel, care posedă 
materialul teoretic la un înalt ni-
vel, dar cel, care poate aplica toate 
cunoștințele sale faptic. Simpozio-
nul  Științifi c vizat oferă studenților 
posibilitatea de a-și extinde sfe-
ra activităților extracurriculare, 
prin probarea stofei de cercetător 
științifi c. Trainingul a venit să efi ci-

entizeze munca tinerilor cercetători, 
prin identifi carea particularităților 
și tehnicilor de elaborare și prezen-
tare publică a unui articol științifi c. 
Demersul metodologic a început 
prin identifi carea sintagmei „articol 
științifi c”. Am reținut că pentru a fi  
științifi c un text trebuie să foloseas-
că terminologia într-un mod riguros, 
iar validitatea lui trebuie să poată fi  
la nevoie corectată sau contestată, 
pe măsură ce predicțiile formulate în 
text se verifi că, se completează sau 
se infi rmă. Un lucru bun este doar cel 

făcut cu multă verticalitate, seriozita-
te și perseverență. Un factor central 
constă în alegerea subiectului abor-
dat. Acesta urmează a fi  unul actual 
și bine conturat. În cadrul lucrării 
putem exprima propriile convingeri, 
suprapuse cu opiniile doctrinarilor 
și date cazuistice. Articolul științifi c 
trebuie să respecte un șir de condiții 
de fond și de formă. A fost abordată 
problema corectitudinii în procesul 
de cercetare, prin prisma plagiatu-
lui, copierea unui text care nu este 
al autorului fără a utiliza „ ” și citarea, 
formulându-se soluții de evitare a 
acestuia. Partea a doua a trainingului 
a fost rezervată tehnicilor de prezen-
tare publică a unui articol.

Concluzia formulată la fi nalul 
proiectului este una foarte sugesti-
vă: „Un articol științifi c care să poată 
fi  citit cu ușurință, este, de foarte 
multe ori, destul de greu de scris. 
Însă, când este vorba de a împărtăși 
și altora roadele muncii noastre, ori-
ce efort este justifi cat.”

Adriana CIOFU, D-135

LANSAREA CLINICII JURIDICE 
„PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI”

trăi ca o fi inţă umană. 
Negarea acestora des-
chide calea spre dezordi-
ne politică și socială, spre 
confl icte armate între 
state, ca și spre ostilităţi 
între diferite grupuri so-

ciale din cadrul popoarelor. Mai mult, respectarea 
drepturilor omului apare tot mai mult ca fi ind unul 
dintre factorii de supravieţuire a omenirii”. 

De asemenea, în cadrul acestor ședințe co-
ordonatoarea proiectului a reiterat obiectivele 
proiectului în cauză, menționând că acesta are 
menirea de a înrădăcina cercetarea științifi că în 
mediul studențesc, de a stimula gândirea analitică 
și de a încuraja manifestarea percepțiilor persona-
lor privind diverse aspecte teoretice și practice ale 
instituțiilor juridice de drept internațional, dar și 
importanța promovării și protecției drepturilor și 
libertăților omului prin transpunerea acestor valori 
în sistemul personal de coordonate. Grupei aca-
demice D-131, EGD, i-a revenit sarcina să dea start 
lucrărilor clinicii. 

În cadrul ședinței cu tema „Drepturile omului 
– defi niție, context și aplicare”, participanții și-au 
expus opiniile referitor la evoluția istorică a drep-
turilor omului, unele concepte fi losofi ce în această 
materie, terminologie și defi niţie, prezentarea ge-
nerală a actelor normative interne și tratatelor in-
ternaţionale care consacră drepturi ale omului, iar 
în fi nal au prezentat calendarul drepturilor omului.

Exponenții grupei D132 au participat la cea 
de-a doua lucrare „Protecția Internațională a 
drepturilor omului”. Aceștia au fost antrenați în 
programul de activitate în rol de raportori pe pro-
bleme-cheie, și-au expus opiniile vis-a-vis de natu-
ra și particularitățile protecţiei drepturilor omului 
în cadrul dreptului internaţional, structura și carac-
teristicile Cărții drepturilor omului, cadrul normativ 
universal și regional, mecanismele O.N.U. privind 
protecţia drepturilor omului.

Studenții grupei D133 au demarat discuții 
în cadrul lucrării „Internaționalizarea dreptu-
rilor omului”, expunându-și opiniile privitor la 
concepția dreptului internațional clasic asupra 
drepturilor individului, locul și importanţa dreptu-

rilor și libertăţilor fundamentale ale omului în sis-
temul relaţiilor internaţionale și în dreptul interna-
ţional contemporan, drepturile și libertăţile omului 
ca principiu fundamental al dreptului internaţional 
public, statutul individului în dreptul internaţional 
public, aplicarea directă a reglementărilor interna-
ţionale în materia drepturilor omului.

Ședințele au fi nalizat prin conturarea unor 
concluzii generale. Rapoartele prezentate în cadrul 
ședințelor au trezit reacții aprinse în rândul mem-
brilor clinicii. Aceștia nu au întârziat să adreseze 
întrebări, să solicite comentarii sau detalii pe su-
biectele expuse sau să-și expună propriile viziuni 
asupra problematicii anunțate.

Clinica reușește să capteze noi și noi membri, 
în activitatea acesteia implicându-se tot mai mulți 
studenți din anul I și II EGD. Acest fapt denotă inte-
resul larg al studenților pentru cercetare. 

 Mariana TIHON, 

Mariana GÎNDEA,

 Dionisie CIBOTARI
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FILE DIN VIAŢĂ

PROFESORUL VASILE BUCUR, 
LA CEA DEA 75A ANIVERSARE

Cu prelejul celei de-a 75-a aniversări a Profesorului universitar, Doctor habilitat, Vasile Bu-

cur, foștii săi doctoranzi în colaborare cu Catedra Contabilitate și audit a ASEM au organizat pe 

23 martie 2015  o masa rotundă în incita ASEM.

În preajma aniversării din 22 
martie 2015, cu ocazia celor 75 de 
ani de la naștere și 47 de ani de acti-
vitate științifi co-didactică, omagia-
tul-omul, savantul și profesorul Vasi-
le Bucur - a primit mai multe mesaje 
de felicitare cu urări de sănătate și 
noi realizări, precum și aprecieri din 
partea personalităților notorii ale 
științei economice ai mediului aca-
demic, colegilor, discipolilor, priete-
nilor și practicienilor. 

 Șeful Catedrei Contabilitate și au-
dit, Lidia Cauș, a dat start felicitărilor 
cu o trecere în revistă a celor mai 
importante date din catalogul vieții 
al Domnului Bucur. Doctor habilitat 
în economie (2005) Profesor univer-
sitar (2003), Vasile Bucur s-a născut 
la Dahnovici, Hâncești. În satul său 
natal a învățat 4 clase. Clasele a V-VII 
le-a școlit la Stolniceni, iar clasele 
a VIII-X le-a urmat la Ciuciuleni, ra-
ionul Hâncești. A urmat studiile la 
Tehnicumul de contabilitate din 
Bender și Institutul Politehnic din 
Chișinău. Din 1971 până în 1973 a 
făcut doctoratul la Institutul Econo-
miei Naționale G.V. Plehanov, Mos-
cova și a susținut teza la 21.12.1973. 
În anul 1980, i se conferă titlul di-
dactic de conferențiar universitar la 
Catedră Contabilitate a Institutului 
Agricol din Chișinău, apoi activează 

în aceeași calitate în perioada 1992-
2002, la Catedra Contabilitate și au-
dit a ASEM. În intervalul anilor 1977-
1981 a activat în calitate de Șef 
Catedră Contabilitate a Institutului 
Agricol din Chișinău. Pentru realiză-
rile importante ale Domnului Vasile 
Bucur în știință, contribuțiile în do-
meniul reformei contabilității, pre-
stigiul profesional și uman, de care 
se bucură în comunitatea științifi că 

și academică, precum și dăruirea 
pusă în slujba învățământului su-
perior și științei contabile, în anul 
2006, i s-a decernat medalia Meritul 
Civic, în anul 2008, medalia ,,75 de 

ani ai USAM”, în anul 2011, medalia 
,,Paul Bran” și în anul 2013, medalia 
,,80 de ani ai USAM”. A publicat pes-
te 240 de lucrări științifi ce, printre 
care 3 monografi i, 10 manuale (au-
tor și coautor) și 22 indicații meto-

dico-didactice. Vasile Bucur a fost 
conducător la 13 doctori în științe 
economice.

Rectorul ASEM, Grigore Belosteci-
nic a menționat că Profesorul Vasile 
Bucur a ajuns la o frumoasă aniversa-
re, care pe parcursul a cinci decenii, 
prin cultură, înțelegere umană și fa-
miliaritate față de preocupările și in-
teresele profesionale ale discipolilor 
săi, a devenit un model de profesor 

universitar, un pedagog, cercetă-
tor și un sufl et mare, care, mereu, a 
muncit mult și a învățat încontinuu. 
I-a adresat cele mai sincere felicitări, 
exprimând profundul respect pen-

tru meritele deosebite ale Profeso-
rului în afi rmarea învățământului 
superior economic și a științei eco-
nomice, i-ă dorit să rămână, încă 
mulți ani, un coleg valoros pentru 
profesorii ASEM, urări de sănătate și 
realizări remarcabile.

Prezentă la festivitate, Veronica 
Prisăcaru, prorector USAM a adresat 
Profesorului Bucur un mesaj de evo-
care și felicitare în numele Condu-
cerii USAM, dorindu-i aniversarului 
ani mulți și fructuoși, în continuare, 
sănătate, prosperitate și forță crea-
toare.

Cu prilejul aniversării, în nu-
mele Facultății Contabilitate, 
ASEM, a adresat un mesaj de feli-

citare Decanul Facultății Contabili-
tate, Lilia Grigoroi, relevând și re-
velând dimensiunile personalității 
Vasile Bucur. I-a dorit Profesorului 
aceeași putere de muncă pe care 
a stăpânit-o de-a lungul anilor - 

necesară pentru realizarea nume-
roaselor planuri științifice pe care 
le are, dar și pentru continuarea 
activităților didactice în scopul 
oferirii enciclopediile sale conta-
bile noilor discipoli. 

Ion Prisăcaru, Șeful Inspectoratu-
lui Fiscal Principal de Stat a venit cu o 
adresare și mulțumire ilustrului ani-
versat, pentru contribuțiile impor-
tante la soluționarea problemelor 
fi scale de complexitate în RM, fi ind 
membru al Consiliului Consultativ 
pe lângă IFPS.

Mesaj de felicitare a adresat 
Viorel Țurcanu, Profesor universitar, 
ASEM. ,,Spiritul ingenios al profe-
sorului Vasile Bucur se resimte în 
toate direcțiile de activitate. In-
discutabil că, pe primul plan este 
pregătirea specialiștilor de înaltă 
califi care. Aportul Dumnealui, în 
știință, se resimte în multiplele sale 
opere valoroase. A participat activ 
la cele două reforme contabile, în 
RM. Afecțiunea sinceră, pe care o 
manifestată mereu, ne pătrunde de 
un simț măreț, că-i suntem prieteni, 
colegi și discipoli, că aparținem unei 

școli științifi ce, unui curent de gân-
dire apropiată și înțeleasă”.

Despre aportul Profesorului Va-
sile Bucur la formarea discipolilor și 
nu numai, a relatat fostul student, 
actualmente, Președintele Comitetu-

lui de conducere al BC Moldova Agro-
indbank, Serghei Cebotari, dorindu-i 
sănătate și împlinire sufl etească.

Cu o adresare către omagiat a 
venit și Profesorul universitar, Tudor 
Tuhari, UCCM, care a consemnat 
doar cuvinte frumoase despre prie-
tenul, pedagogul și savantul ilustru 
în contabilitate, Vasile Bucur.

În numele Facultății Finanțe, 
ASEM, a adresat un mesaj de felici-
tare Dna Rodica Hîncu, Profesor uni-
versitar, menționând că „măsurariul” 
vieții unui om nu sunt anii trăiți, ci 
conținutul lor de fapte, de realizări 
și aprecierea acestora. 

Cu considerațiune, Liliana La-
zari, Șef Catedră Contabilitate și Ana-
liză Economică, ASEM, a remarcat că 
Distinsul Profesor merită aprecieri 
din partea cadrelor didactice din 
cadrul Catedrei, pentru colaborarea 
și susținerea acordată în calitate de 
conducător științifi c și recenzent al 
tezelor de doctorat. 

Mesaje de felicitare au fost 
adresate și din partea ACAP. Marina 
Șelaru, Director executiv i-a mulțumit 
pentru conlucrare și i-a dorit Profe-
sorului, mulți ani cu sănătate, zile 
senine și realizări profesionale.

 Manifestarea a continuat cu 
mesaje din partea Facultății Științe 
Economice, USM. Cristina Dolghi, 
Șef catedră Contabilitate și Infor-
matică economică, i-a exprimat 
recunoștința pentru meseria exerci-
tată zi de zi, dorindu-i rezultate pro-
fesionale notorii, sănătate, fericire și 
succese remarcabile pe viitor.  

Galina BĂDICU,

moderatorul 

evenimentului festiv

Evenimentul festiv a 
culminat cu aplauze 
din partea foștilor doc-
toranzi, solicitând să 
primească asigurarea 
prețuirii și admirației 
Dumnealui, iar ca 
omagiu, în semn de 
devotament, de res-
pect și de recunoștință, 
i-au adus în dar lucra-
rea ,,VASILE BUCUR, 
Eminent Om de 
știință, promotor ne-
obosit al cercetării, 
la cea de-a 75-a ani-
versare”, consacrată 
Domniei Sale, Profesor 
universitar, Economist 
și Eminent Om de 
știință.
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- Domnule Portărescu,  subiec-
tul  suportului  informatic pentru  
procesul de învățământ, aplicarea 
anumitor softuri specializate pen-
tru învățare-predare-evaluare, 
este unul frecvent abordat. Ce este 
Moodle?

- Utilizarea unui suport infor-
matic reușit pentru procesul de 
învățare-predare-evaluare asigură 
oricărei instituții un avantaj 
concurențial durabil. Conștientizând 
acest lucru, conducerea ASEM a in-
clus în Strategia sa de dezvoltare 
acest subiect, drept direcție priori-
tară de dezvoltare. În cadrul Acade-
miei de Studii Economice, începând 
cu anul 2003-2004 au fost testate 
mai multe Sisteme de Management 
al Învățării (Learning Management 
Systems – LMS) și a fost ales Moodle, 
din mai multe motive:

- este o resursă liberă, utiliza-
rea căreia nu necesită efectuarea 
anumitor plăți pentru procurare de 
licențe;

- este o resursă foarte populară 
în lumea întreagă – această platfor-
mă se utilizează în 230 țări de către 
peste 70 milioane utilizatori;

- există o rețea globală de Par-
teneri Certifi cați care pot veni în 
ajutor în cazul anumitor necesități, 
dintre care un Partener Autorizat 
este chiar din România – eLearning 
& Software SRL;

- este o resursă care ușor se in-
tegrează cu alte aplicații și produse 
software;

- permite colaborarea participan-
ților prin aplicarea diferitor „roluri de 

sistem” în procesul de instruire sau 
cercetare.

- Și MoodleMoot ce este?
- Evenimentul Moodle Moot 

este întrunirea anuală a utilizato-
rilor, dezvoltatorilor, partenerilor, 
benefi ciarilor platformei Moodle, în 
cadrul căreia se desfășoară activități 
de colaborare, conferințe, schimb de 
experiență, instruiri, dezbateri, tom-
bole, expoziții.

Evenimentul  Internațional 
MoodleMoot 2015 Moldova, face 
parte din lista evenimentelor re-
gionale desfășurate în întreaga 
lume. Informație despre așa gen 
de întâlniri putem găsi pe site-
ul ofi cial al Comunității Globa-
le Moodle – https://moodle.org/
news/#p1199497 și următorul eveni-
ment în apropiere se va desfășura în 
perioada 21 – 22 mai, în Kiev, Ucraina. 
Iar în perioada caldă a anului – 17–22 
august, va avea loc MoodleMoot 
2015 România, în orașul Constanța.

OPINII ALE PARTICIPANȚILOR: 
Cosmin Herman, manager Co-

munitatea Moodle România:
”MoodleMoot Moldova 2015, din 

punct de vedere al unui organizator 
evenimentul a fost reușit, am văzut 
oameni frumoși și dăruiți muncii pe 
care o fac, cadre didactice care doresc 
să ofere metode noi de învățare. Am 
încercat să facem un eveniment soci-
al-educativ din care să nu lipsească 
noutățile sau implicarea persona-
lă a fi ecăruia, fi ecare participant 
a avut un rol important atât prin 

MoodleMoot 2015 Moldova

În perioada 30 martie – 3 aprilie, la ASEM s-a desfășurat 

cea de-a treia conferință internațională MoodleMoot  - 2015, 

la care au participat peste 100 persoane: atât experți, instruc-

tori specializați în tehnologii pentru sistemul de învățământ, 

cât și utilizatorii direcți ale acestora, profesori, studenți. 

Detalii despre evenimențul de marcă internațională afl ați 

din interviul cu  Serghei Portărescu, manager Comunitatea 

Moodle Moldova.

experiența pe care a împărtășit-o cu 
ceilalți cât și prin faptul că au ridicat 
întrebări cu privire la unele facilități 
ale platformei Moodle. Mi-a plăcut 
mult și mediul în care s-a desfășurat 
evenimentul, facilitățile și perso-
nalul implicat din instituția gazdă, 
mulțumesc Academiei de Studii Eco-
nomice din Moldova pentru sprijin și 
deschidere. Atelierele ai fost o sursă 
de inspirație pentru mine, toate pre-
zentările au fost de o calitate înaltă și 
de luat în seamă ca un bun exemplu, 
de asemenea cursanții au dovedit 
o îndârjire în a parcurge toate mo-
dulele propuse. Mulțumesc tuturor 
participanților pentru că au venit la 
MoodleMoot Moldova 2015 și peste 
multă vreme voi putea să spun cu 
mândrie “și eu am fost acolo”.

Drd. Victor Zamaru, lect. univ., 
Catedra «Management», ASEM.

”După părerea mea, MoodleMo-
ot 2015 Moldova a fost un eveniment 
foarte complex, care a oferit instruire 
și învăţare colaborativă, a favorizat 

schimbul de experienţă și a permis 
stabilirea noilor relaţii de colaborare 
interuniversitară. Invitaţii au punc-
tat importanţa instruirii la distanţă 
și necesitatea lui pentru sistemul 
educaţional din Republica Moldo-
va în baza experienţei comunităţii 
Moodle. Cursul absolvit a favorizat 
acumularea unui bagaj nou de cu-
noștinţe și abilităţi noi de utilizare a 
platformei MOODLE.”

Boris Postolachi, lector univer-
sitar, catedra Contabilitate și Au-
dit, Academia de Studii Economice 
din Moldova

”Consider că întrunirea a fost 
una de succes. Am afl at multe lucruri 
noi care sunt foarte utile procesului 
de învățare-predare. Recomand pro-
fesorilor ASEM, dar și celor din alte 
instituții, participarea la cursuri de 
instruire Moodle pentru Profesori.

Voi participa și la MoodleMoot 
2016 pentru a fi  la curent cu actuali-
zările ce vor apărea în versiunile ur-
mătoare ale LMS Moodle.”

George Vaju, profesor – 
Reţeaua EDU Moodle România, 
Bistriţa, România

”La MoodleMoot Moldova 2015 
eu am participat cu două obiective 
distincte:

• în calitate de formator să țin o 
parte din cursul de eLearning pentru 
profesori;

• în calitate de autor să susțin 
activitatea workshop Moodle, lecție 
experimentală de fi zică partajată 
Bistrița – Chișinău.

Activitatea de la curs s-a ținut în 
condiții foarte bune datorită logis-
ticii asigurate de ASEM și datorită 
seriozității cursanților.

Activitatea de workshop în clasa 
virtuală se pare ca a surprins audi-
toriul. Nu a fost nimic regizat, ase-
menea activități am mai făcut și la 
alte conferințe, chiar dacă nu peste 
granițele unei țări.

Eu consider că dacă se menține 
același interes și 2016 va fi  un succes.”

Svetlana Bacinschii, lector uni-
versitar, ASEM

”Am participat la Evenimentul 
„MoodleMoot 2015 Moldova” orga-
nizat în perioada 30 martie-3 apri-
lie și mi-a părut foarte interesant 
și bine organizat. Pe parcursul unei 
săptămâni am acumulat un imens 
volum de informații și deprinderi 
practice ce țin de platforma Moodle. 

De la „Moot 2016 Moldova” 
aștept cel puțin să fi e ca evenimentul 
din 2015 deși cu siguranță vor fi  și alte 
aspecte interesante și noi, căci echi-
pa care a ghidat și moderat cursurile 
pentru profesori s-a dovedit a fi  una 
foarte creativă și entuziastă.” 

Pagină realizată

 de Nicu CARAGIA
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Ministerul Educației a premiat 
40 de elevi cîștigători ai Olimpiadei 
Republicane de Informatică, care s-a 
desfășurat, în perioada 3-6 aprilie, la 
Chișinău. De asemenea, cei mai buni 
concurenți au primit cadouri și premii 
bănești oferite de partenerii concursu-
lui – companiile Microsoft și Endava.

Deținătorii locului I sînt elevii 
Daniel Griza (clasa a XII-a), Mihail 
Țarigradschi (clasa a XI-a), Marcel 
Bezdrighin (clasa a XI-a), elevi ai Lice-
ului Teoretic „Orizont” din municipiul 

Chișinău. Cîștigătorul clasamentului 
pentru clasele VII-IX este Gabriel Co-
jocaru, elev în clasa a VIII-a la Liceul 
Teoretic „Orizont” din Chișinău. Prin-
tre deținătorii locurilor premiante 
sînt și elevi din Nisporeni, Sîngerei, 
Drochia, Orhei, UTA Găgăuzia, Tiras-
pol și municipiul Bălți.

De premii speciale din partea 
companiei Microsoft au benefi ciat 
elevii Daniel Babaian (clasa a VII-a, 
Liceul Teoretic „I. Vodă”, or. Cahul) și 
Diana Marusic (clasa a XI-a, Liceul Te-

oretic „Ion Creangă”, mun. Chișinău). 
Alte două premii din partea com-
paniei au fost înmînate profesorilor 
Valeriu Brodicico (Liceul Teoretic 
„B. Cazacu”, Nisporeni) și Gheorghe 
Chistruga (Liceul Teoretic „M. Emi-
nescu”, or. Drochia). 

Olimpiada Republicană de Infor-
matică s-a desfășurat la Academia de 
Studii Economice din Moldova.

La concursul din anul curent au 
participat 145 de elevi din clasele 
VII – XII. 

Proiectul presupune ca în incinta 
instituţiilor să fi e amenajate spaţii spe-
ciale, ce au un design prietenos și care 
sunt dotate cu computere performante 
și o plasmă de ultimă generaţie. Aici, 
studenţii se bucură de acces gratuit la 
internet de mare viteză de la Orange, fi e 
de pe calculatoarele din cafenea, fi e de 
pe propriile dispozitive precum tablete, 
smartphone sau laptopuri. 

Deschiderea cafenelei în incinta 
ASEM a avut loc pe 17 martie în cadrul 
unei ceremonii festive la care au parti-
cipat înalţi ofi ciali din Republica Moldo-
va,  reprezentanţi ai Fundaţiei Orange 
la nivel internaţional, administrația și 
studenții ASEM.

Cu acest prilej, 
mesaje de felicitare 
au adresat mai mulți 
oaspeți, precum și 
organizatori, printre 
care: 

Brigitte Audy, Secretar General al 
Fundaţiei Orange a spus: „Vreau să felicit 
Fundația Orange Moldova, pentru dezvol-
tarea cu succes a mai multor proiecte în 
domeniul educației. Aș vrea să salut carac-
terul inovator al acestui proiect care a fost 
preluat și de alte țări, cum ar fi  Tunisia”.

Loretta Handrabura, Viceministra a 
Educaţiei a specifi cat: „Orange Moldova 
și Fundaţia Orange sunt partenerii cu 
care am realizat cele mai multe proiec-

te în dezvoltarea domeniului educaţiei. 
Deschiderea cafenelei WiFi vine să con-
solideze capacitatea de modernizare a 
universităţilor din ţara noastră”.

Proiectul implică investiţii comune 
și este implementat în parteneriat cu ad-
ministraţiile instituţiilor de învăţământ 
superior.

Grigore Belostecinic, rectorul ASEM 
a menționat: „Orange WiFi Cafe este un 
proiect foarte important în promova-
rea unor relații bune de parteneriat și 
colaborare dintre mediul de afaceri și 
universităţile din Moldova. Mă bucur că 
aceste practici europene sunt preluate și 
în Moldova”.

Iată ce a mărturisit  ”Cea 
mai bună studentă a ASEM”, 
Nicoleta Gonţa, anul III la Fi-
nanţe:

”Zilnic amintim  de globalizare și era 
tehnologiilor informaționale, cunoaștem 
că nu fi ecare dintre noi are aceleași 
condiții de dezvoltare, astfel nu fi ecare 

AU FOST DESEMNAŢI CÎȘTIGĂTORII OLIMPIADEI 
REPUBLICANE DE INFORMATICĂ

FUNDAŢIA ORANGE A DESCHIS 
O CAFENEA WIFI PENTRU STUDENŢII ASEM

Fundaţia Orange a lansat încă o cafenea WiFi, 

de astă dată  în incinta Academiei de Studii Eco-

nomice din Moldova. Evenimentul face parte 

din proiectului naţional  în domeniul educaţiei 

- Orange WiFi Cafe în universităţi.

În perioada 29-30 aprilie, la Chișinău, s-a desfășurat cel mai 
important eveniment din domeniul Tehnologii Informaționale 
și Comunicații.  Peste 1500 de persoane au participat în cadrul 
celor 6 sesiuni: ICT pentru Dezvoltare, ICT pentru Antreprenori, 
ICT pentru Educație, ICT pentru Business, ICT pentru Societate și 
ICT pentru Profesioniști.

La eveniment au  participat reprezentanţii companiilor 
membre ATIC, reprezentanţi ai proiectelor internaţionale de su-
port tehnic, jurnaliști. 

Temele abordate în cadrul ICT pentru Educație, au cuprins 

oferta facultăţilor TIC, colaborarea dintre sectorul privat și in-
stituţiile de învăţământ în acest domeniu, aportul ATIC la tran-
sferul de cunoștinţe și know-how, oportunităţile pe care le pot 
valorifi ca absolvenţii pentru o carieră de succes în IT, viziunea 
companiilor membre ATIC asupra modernizării sistemului de 
învăţământ și transformării economiei moldovenești în una ba-
zată pe cunoștinţe.

Cu un stand la Summitul ICT  de la Palatul Republicii a par-
ticipat și ASEM.

 Mircea GUTIUM 

TEHNOLOGII

ICT SUMMIT  CEL MAI 
IMPORTANT EVENIMENT 
DIN DOMENIUL TIC

dispune de un calculator sau posibili-
tatea de a utiliza internetul. Cafe Oran-
ge Wi-fi  este un răspuns la necesitățile 
noastre zilnice, prin acest proiect Com-

pania Orange Moldova  își confi rmă mi-
siunea socială și se implică în dezvolta-
rea calitativă a tinerei generații. Pasiune, 
știință și drag de oameni, toate dublate 
de ambiția de a face lucruri durabile, 
acestea sunt câteva dintre ingrediente-
le necesare  de a atinge performanțe, 
iar performanțele în educație sunt mai 
mult decât necesare în Moldova. Acest 
spațiu modern, va aduce rezultate fru-
moase nouă, studenților perseverenți, 
care în fi nal se vor refl ecta pozitiv în 
cadrul academiei, și nu numai.  De 
performanțe se va bucura și compania 
Orange Moldova, pentru că prin aceas-
tă inițiativă a câștigat în ochii noștri. 
Fundația Orange a făcut o investiție 
rentabilă în potențialul în formare, iar 

din numele tuturor studenților, aduc 
sincere mulțumiri  pentru acest aport, 
de asemenea, administrației și recto-
rului ASEM, dlui Grigore Belostecinic, 

pentru deschiderea de care dau dovadă 
și ne creează un mediu cât mai similar 
universităților de peste hotare și nu în 
ultimul rând Centrului de Informații Uni-
versitare, care nu obosește să se impli-
ce în organizarea proiectelor destinate 
studenților.

Mi-aș dori să văd impact de pe urma 
acestui proiect, iar studenții pe lângă 
atractivitatea și comoditatea sălii să per-
ceapă utilitatea acesteia, manevrând cu 
rețele de studii la distanță, cărți on-line, 
proiecte transnaționale și locale de vo-
luntariat și studii, site-uri de specialitate 
și alte informații valoroase. Să ne fi e de 
bun augur!”

Cor: ”CE”
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CARPE DIEM

TVC LA CNC 
Pe  7 aprilie, în Aula ASEM, a avut loc tradiționalul TVC pe specialități, între elevii anului 3, care s-au întrecut în 

arta glumelor. În urma prestației la cele 4 probe, juriul, format din foști absolvenți ai CNC a decis ca premiul mare 
să meargă în acest an la specialitatea Turism.

Concursul spoturilor publicitare organizat  de către 
Catedra „Economie, Turism, Servicii” în cadrul Colegiu-
lui Naţional de Comerţ al ASEM, s-a desfășurat în cadrul 
celei de-a III-a ediții. Produs promovat, de această dată, 
a fost «ARDEIUL MOLDOVENESC» Pentru a deprinde  
competenţele necesare pieţei muncii, cinci echipe,  for-
mate din elevii anului III și IV, și-au demonstrat abilitățile 
privind promovarea produsului autohton.

Elevii participanţi au fost la maxim activi și creativi. 
Spoturile realizate au demonstrat că viitorii specialiști în 
marketing și publicitate sunt cu un nivel înalt de com-
petenţe, pe care le vor aplica în practică. 

În urma jurizării,  echipele participante s-au ales cu 
următoarele rezultate: 

LOCUL I -  Grupa CON – 121, echipa „Papric-Brili-
ante”, coordonator Natalia Lazarev, profesor disciplina 
„Marketing”, grad didactic superior;

LOCUL II -  Grupa SER – 111, echipa: „MEGAchiperi”, 
coordonator Cornelia Tacu, profesor de marketing, grad 
didactic II;

LOCUL III - Grupa TUR-111 , echipa  „ArdeTUR” , co-
ordonator Tatiana Braga, profesor de discipline econo-
mice; 

LOCUL IV - Grupa TUR-112 , echipa  „Din inima Mol-
dovei” , coordonator Cornelia Tacu, profesor de market-
ing, grad didactic II;

LOCUL V - Grupa TUR-113 , echipa  „Vitamine”, coor-
donator Tatiana Braga, profesor de discipline economice.

                                                   
Natalia LAZAREV, profesor de marketing, 

grad didactic superior;

Cornelia TACU, profesor de marketing, 

grad didactic II;

Tatiana BRAGA, profesor 

de discipline economice; 

În perioada 19-20 martie 2015, 
în cadrul Colegiului Economic Ad-
ministrativ Iași, s-a desfășurat a doua 
ediție a Târgului Regional al Firmelor 
de Exercițiu ”Pași spre succes”cu par-
ticiparea Firmelor de Exerciţiu din 
Republica Moldova de la Colegiul 
Naţional de Comerţ al ASEM. Eveni-
mentul a fost găzduit în Sala Pașilor 
Pierduți din cadrul Universității “Al.I. 
Cuza” Iași. În cadrul Târgului Interna-
ţional al Firmelor de Exerciţiu „Pași 
spre succes”, Iași s-a dat bătălia între 
53 de fi rme de exerciţiu, inclusiv și 2 
Firme de Exerciţiu de la CNC. Eveni-
mentul a fost organizat în parteneri-
at cu Inspectoratul Școlar Județean 
Iași; Universitatea “Al.I. Cuza” Iași, Fa-

cultatea de Economie și Administra-
rea Afacerilor; SC ABPlus Events SRL; 
SC Econt SRL și SC Shatter SRL.

Rezultatele înregistrate sunt ur-
mătoarele:

1. FE „BIG LIFE” SRL , coordonator 
Natalia Lazarev:

PREMIUL 1: secţiunea - Prezen-
tarea fi rmei de exerciţiu în limba ro-
mână;

MENŢIUNE: secţiunea - Prezen-
tarea fi rmei de exerciţiu în limba en-
gleză;

MENŢIUNE: secţiunea - Stand
2. FE «Elite Party» SRL, coordona-

tor Ana Antoci:
MENŢIUNE: secţiunea: Materiale 

promoţionale.

Cu prilejul Zilei Profesionale a 
Contabilului, la data de 6 aprilie în 
cadrul Colegiului Naţional de Co-
merţ al ASEM, profesorii catedrei 
„Contabilitate” Marina Iovu-Carauș și 
Nadejda Boșcaneanu au organizat o 
activitate extracurriculară cu gene-

ricul „Azi elev - mâine contabil”. Par-
ticipanţii la acest eveniment au fost 
elevii anului II ai specialităţii „Conta-
bilitate”, grupele CON 131, CON 132, 
CON 133, CON 134.  

În urma unei competiţii acerbe, 
topul  câștigătorilor s-a conturat ast-
fel: Premiul mare -  ATC (Asociaţia Ti-
nerilor Contabili), gr. CON 133;  locul 

I - 1Con (UniCon), gr. CON 131; locul 
II - MoneyMakers, gr. CON 132; locul 
III - VSC (Viitori Specialiști Contabili), 
gr. CON 134.   

Întrucât scopul acestui concurs 
a fost  aprecierea rolului și semnifi -
caţiei specialităţii alese,  sperăm ca 

viitorii specialiști să dea dovadă de 
corectitudine și devotament în acti-
vitatea profesională. 

Marina IOVU-CARAUŞ, şef 

catedră „Contabilitate”,  

grad didactic I

Nadejda BOŞCANEANU , 

grad didactic I 

Conferința științifi co-practică 
a tinerilor cercetători cu genericul 
„Strategii de dezvoltare a economi-
ei naționale”, s-a desfășurat la cea 
de-a XII-a ediție. Elevii colegiului au 
cercetat în cadrul întreprinderilor 
și au dat  dovadă de cunoștințe în 
dezvoltare a economiei naționale 
cu concepte și strategii convingă-
toare. Fiind invitați la Conferința 
Științifi că de la ASEM, elevii Cole-
giului Național de Comerț al ASEM 
au adus succese enorme cu pre-
mii de frunte și mențiuni. Au fost  
entuziasmați și interesați de a cer-
cetata și de a cunoaște ideile ș i stra-
tegiile dezvăluite de întreprinderile 
Chișinăului.

FESTIVALUL 
”CHANTONS, 
AMIS” 
LA CEA DEA XIIA EDIŢIE
Pe 28 martie  s-a desfășurat cea 
de-a XII-a ediţie a Festivalului 
Naţional al cântecului francez 
,”Chantons, amis” cu participarea 
t inerilor talentaţi din toată 
republica.

TÂRGULUI INTERNAŢIONAL 
AL FIRMELOR DE EXERCIŢIU LA IAȘI 

CONCURSUL ”SPOTUL PUBLICITAR” 
LA CEA DEA IIIA EDIŢIE

ZIUA PROFESIONALĂ 
A CONTABILULUI MARCATĂ LA CNC

CONFERINŢA ȘTIINŢIFICOPRACTICĂ „STRATEGII 
DE DEZVOLTARE A ECONOMIEI NAŢIONALE”
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călia de peste 43 de ani. Am învăţat 
asta de la tata, Constantin Reabţov, 
el ne-a fost primul magistru în arta 
scrisului și în arta vieţii în general…”, 
a mărturisit Valentin Reabțov.

La eveniment a fost invitată in-

terpreta Silvia Goncear, care a încân-
tat publicul cu romanțe de sufl et, 
astfel, ca lansarea să fi e mult mai cal-
dă și…romantică.

*** 
Traducătorul Valentin Reabţov 

este unul dintre intelectualii noștri 
de viţă. S-a născut la Cahul, pe 30 
mai 1951, într-o familie de profe-
sori. În anii 1958-1968 a studiat la 

Școala nr. 2 din localitate, pe care a 
absolvit-o cu medalie de argint. Și-a 
continuat apoi studiile la Facultatea 
de Limbi Moderne a Universităţii de 
Stat din Moldova, pe care a absolvit-
o în 1973. Peste 20 de ani, mai face o 

facultate – cea de Drept. În anii 1973-
1983 activează în calitate de ghid-
translator, la Intourist. Pentru muncă 
responsabilă este avansat la postul 
de șef de secţie în Direcţia turism 
extern, apoi la cel de șef al Direcţiei 
Consiliului republican pentru turism 
și excursii, unde se afl ă până în anul 
1990. Ulterior se transferă la Parla-
mentul RM, unde activează până în 
prezent traducător. 

LECTURI

Într-o zi de aprilie, în sala de lec-
tură ”Eugeniu Hrișcev”, consultantul 
principal, traducător în cadrul Parla-
mentului Republicii Moldova, Valen-
tin Reabțov, înconjurat de prieteni și 
colegi a lansat o nouă carte. 

Evenimentul a început cu 
inmânarea florilor și cuvinte de la-
udă pentru carte. Printre invitații 
de onoare s-au numărat Alexan-
dru Moșanu, președintele pri-
mului Parlament al RM, Nicolae 
Dabija, academician, redactor-șef 
”Literatura și arta”, Oazu Nantoi, 
analist politic, Gheorghe Reabțov, 
lector universitar ASEM, Mariana 
Bahnaru, prezentatoare TV, pre-

VALENTIN REABŢOV ȘIA LANSAT 
CARTEA „AUD VĂD, VĂD AUD”

cum și alți scriitori, jurnaliști, poeți 
și compozitori.

”Scriu din plăcere. Am colabo-
rat și cu radioul, cu televiziunea. Îmi 
amintesc și acum de ciclul de emi-
siuni TV pentru studenţi „De la Nas-
lavcea la Giurgiulești”, în care încer-
cam să atrag atenţia asupra locurilor 
noastre turistice. De altfel, scrisul 
este un fel de a doua meserie în fa-
milia noastră. Fratele Gheorghe, cu 
cinci ani mai mare decât mine, profe-
sor de limba franceză, este membru 
al Uniunii Scriitorilor și practică dăs-

După cum se știe bine, de la 
inaugurarea Alianţei Franceze în 
Moldova, în ţară au loc anual mai 
multe manifestări culturale lega-
te de civilizaţia franceză. Printre 
ele se numără și Festivalul naţi-
onal al cântecului francez „Chan-
tons, amis!”, care  anul acesta a 
fost la cea de-a XII-a ediţie. La 
acest festival participă  elevi și 
studenţi din toate instituţiile de 
învăţământ din Republica Mol-
dova. Începând cu anul 2013 la 
propunerea organizatorilor și 

membrilor juriului format din 
compozitori profesioniști din 
Moldova, la concurs, alături de 
discipoli participă și dascălii lor. 

Startul acestui Festival a fost 
dat în anul 2003, organizatorul 
principal fiind  Svetlana Manuil, 
director adjunct la Colegiul Na-
ţional de Comerţ al ASEM, actu-
almente președintele Asociaţiei 

profesorilor de limbă franceză 
din întreaga republică.

De fiecare dată la finele Fes-
tivalului se acordă diplome și 
premii bănești de către juriul 
în componenţa căruia au fost 
mereu personalităţi notorii din 
republică, precum compozi-
torii iluștri Constantin Rusnac, 
Aurelian Dănilă, Marian Stîrcea 
alături de reprezentanţi de la 
Alianţa Franceză. Și studenţii de 
la ASEM participă activ la aceas-
tă manifestare. Spre exemplu 

studenta Marina Echim de la 
facultatea BAA, s-a clasat pe 
locul III în anul 2013 și locul II 
în 2014, fiind menţionată cu 
diplomă și premiu bănesc. Din 
partea profesorilor de la ASEM 
am avut și eu ocazia să evoluez 
pe scenă, reprezentând catedra 
de Limbi Moderne de Afaceri, 
unde activez ca lector superior 

universitar. Fiind o fană înrăită 
a nemuritoarei interprete fran-
ceze Edith Piaff , de fiecare dată 
am cântat din repertoriul ei, 
spre exemplu „Je ne regrètte 
rien”, „Padam”, „La vie en rose”. 
Am fost surprinsă de faptul că 
la ediţia a XI-a a Festivalului din 
anul 2014 juriul mi-a acordat 
Marele Premiu, care a inclus un 
sejur de 3 săptămâni în Fran-
ţa, fiind sponsorizat de Alianţa 
Franceză.

A fost o călătorie de vis, 
având ocazia să vizitez 
Departamentul Centru 
al Franţei, fiind marcată 
de multitudinea de cas-
tele istorice, 32 la nu-
măr. Am fost surprinsă 
plăcut vizitând Castelul 
„Versaille”, grădinile re-
gilor, cât și de plimbarea 
„en bâteau-mouche” pe 
râul Sena în timpul serii, 
când toate curiozităţile 
Parisului erau iluminate 
în toate culorile curcu-
beului.

Să sperăm, că acest 
Festival organizat de  
Svetlana Manuil va perpe-

tua continuu și studierea limbii 
franceze va fi  mereu solicitată de 
toţi acei care sunt fi deli cântecu-
lui și culturii franceze. 

Maria MALEAVSCHI, 

lector superior

la catedra „Limbi 

Moderne de Afaceri”

Se declară pierdut carnetul și permisul de acces , eliberat pe numele Tanasiev Cristina, stu-
dentă la specialitatea Finanțe și Bănci, facultatea Finanțe, anul I, cu nr. 140082.  079500288

Poeta Parascovia Grozav s-a ales cu mențiune în cadrul Con-
cursului Internațional de Poezie ”Dr. Nicholas Andronesco- Eter-
nitatea”. Competiția a fost organizată sub egida Școlii Române din 
Stamford, Connecticut din SUA, ziarului Literatura și Arta, ș.a.

Concursul a fost jurizat de către poeții Nicholas Andronesco, 
Nicolae Dabija și Iacob Cazacu. Poeta Parascovia Grozav a fost apreciată pentru po-
eziile: ”Eva și Paradisul”, ”A cui e vina”, ”Eu sunt român” și ”Rugăciunea mamei”, care 
ulterior vor fi  traduse în engleză și publicate într-o antologie. 

 Cor.: CE

PE ARIPILE FRANCOFONIEI

EXPOZIŢIE DE FOTOGRAFII  DEDICATĂ ZILEI EUROPEI 
”EUROPA MEA”  

Centrul de Studii în Integra-
re Europeană (CSIE) în partene-
riat cu Facultatea  Business și 
Administrarea Afacerilor a or-
ganizat, la începutul lunii mai, 
a doua ediție a  expoziției vir-
tuale de fotografi e a studenților 
și profesorilor consacrate Zilei 
Europei “EUROPA MEA”. 

Participanții la expoziție, au-
tori ai unor fotografi i cu oameni, evenimente sau locuri din Europa și-au împărtășit cu 
publicul larg impresiile văzute prin obiectivul aparatului de fotografi a.  Fiecare foto-
grafi e a fost însoțită de: un titlu, denumirea localității în care a fost surprinsă fotografi a, 
numele autorului. Toate fotografi ile au fost publicate pe pagina Facebook a facultății 
Business și Administrarea Afacerilor.

În total expoziția virtuală a adunat 224 de fotografi i realizate în 21 de țări și pes-
te 50 de localități. În urma numărării like-urilor date de utilizatori a fost desemnată 
câștigătoare  poza ”Strâmtoarea Gibraltar”, Spania, autor Cornelia Pascari. 

Centrul de Studii în Integrare Europeană(CSIE) și partenerul proiectului – Agenția 
Turismului a Republicii Moldova au oferit premii autorilor a celor mai apreciate foto-
grafi i din cadrul expoziției.

POEZIILE PARASCOVIEI GROZAV 
APRECIATE LA UN CONCURS
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DIVERSE

6400 de angajați ai unei com-
panii condusă de un miliardar chi-
nez, au benefi ciat de o vacanţă pe 
Coasta de Azur. Toţi cei implicaţi 
au doborât astfel recordul mondial 
pentru cel mai mare lanţ uman fă-
cut vreodată.

Președintele companiei Tiens 
Group, miliardarul  Li Jinyuan, a 
închiriat 140 de hoteluri în Paris 
pentru angajații săi. Grupul uriaș a 
vizitat obiective importante, pre-
cum muzeul Luvru. Aceștea au avut 
nevoie de 147 de autobuze, pentru 
a fi  transportaţi de la hotel la Pro-
menade des Anglais în Nisa, unde 
au format cel mai mare lanţ uman 
din istorie. Aceștia s-au așezat astfel 
încât să formeze fraza “Visul com-
paniei Tiens este să fi e în Nisa, pe 
Coasta de Azur”, pentru a aniversa 
20 de ani de parteneriat între com-
pania chineză și regiunea franceză.

În urma acestei excursii cu 

adevărat excentrice, Franţa a câști-
gat 33 milioane euro.

Li Jinyuan, în vârstă de 57 de 
ani, este unul dintre cei mai bogaţi 
chinezi, cu o avere de câteva miliar-
de de dolari. Miliardarul a înfi inţat 
compania în 1995, aceasta fi ind un 
conglomerat format din mai multe 
afaceri în biotehnologie, manage-
mentul sănătăţii, comerţ digital, 
domeniul hotelier și turistic.

Franţa, care încearcă să-și re-
vigoreze economia, este cea mai 
vizitată ţară din lume, potrivit cifre-
lor ONU, iar mulţi turiști provin din 
China.

Aproape 85 milioane de turiști 
susţin anual o industrie de 150 mi-
liarde euro, care generează 7% din 
PIB-ul Franţei. În 2013, cei mai mulţi 
turiști au provenit din ţările europe-
ne învecinate, dar 3,1 milioane au 
provenit din SUA și 1,7 milioane din 
China.

Creativitatea este o fl oare atît 
de delicată, încît elogiul o face să 
înfl orească, în  timp ce descuraja-
rea o înăbușă adesea, chiar înain-
te  ca ea să se poată transforma în 
fl oare. 

Creativitatea este un proces 
de învăţare aparte, la care elevul 
și profesorul sunt parteneri egali, 
este un atribut difi nitoriu al omu-
lui modern.  Actul creativ, înfrînge-
rea obișnuinţei prin originalitate, 
depășește orice obstacol și presu-
pune succesul. 

Oricine știe, că cea mai bună 
meserie este cea care redă iscusin-
ţa și frumosul, iar elevii Colegiului 
Național de Comerț valorifi că cu 
mândrie această constatare. Par-
ticipînd la diferite evenimente și 
concursuri de specialitate,cu sigu-
ranţă frumuseţea și formula esteti-
că a capodoperelor de culinarie și 
cofetărie, măiestria studenţilor au 
frapat de fi ecare dată audienţa. 

Avînd în vedere importanţa 
dezvoltării artei culinare ca obiect 
de studiu, dar și deosebita valoare  
a acesteia în activitatea umană, am 
considerat  necesar să dezvoltăm 

capacităţile creative ale elevilor 
Colegiului  Naţional de Comerţ al 
ASEM, în cadrul orelor la  discipli-
nele  Tehnologia preparatelor culi-
nare  și Tehnologia produselor de 
cofetărie –patiserie . Ne-am axat în 
special  pe  identifi carea strategi-
ilor  adecvate, care să contribuie, 
cu maximă efi cienţă, la stimularea 

și dezvoltarea creativităţii viito-
rilor specialiști. Un exemplu este 
și ultima expoziție de  preparate 
culinare în cadrul decadei catedrei 
“Comerț, Merceologie,Tehnologie”.  

Astfel, elevii, grupelor Tap111 
și Tap 121, sub îndrumarea profe-
sorilor Babcenco Coralia și Slănină 
Adela   și-au demonstrat abilităţile 
și  capacităţile profesionale,  pre-
zentând  o diversitate de prepara-
te culinare de post și de cofetarie 
– patiserie.

Alături de elevi și profesori  a 
fost  prezentă și directoarea cole-
giului, doamna Lidia Pleșca, care 
a venit cu un cuvânt de felicitare 
și încurajare pentru elevi.  În con-
cluzie, i-a îndemnat să continuie 
tot în acest spirit , încurajându-i 
prin următoarele cuvinte ale ma-
relui scriitor  român I. Agârbicea-
nu:  “ Să-ţi placă lucrul pe care îl 
faci. Să-ţi iubești meseria. Să pui 
o parte din sufletul tău în mun-
că. Să nu faci nimic din datorie, 
numai că trebuie să faci. Numai 
atunci munca te uzează și te 
transformă în mașină. Dacă pui 
suflet, e altceva.”                                                                                                               

ȘEF DE MILIOANE

UN MILIARDAR CHINEZ ȘIA DUS 6400 DE ANGAJAŢI ÎNTRO VACANŢĂ DE LUX ÎN FRANŢA 

UMOR STUDENŢESC
Doi studenți de la Economie (un tip si o tipa) sunt împreună, 

într-o cameră de hotel la munte.
Pe la miezul nopții, studentul zice:
- Acțiunile sunt în creștere!
- Îmi pare rău, dar BURSA este închisă! răspunde ea.
După vreo câteva minute, iar:
- Acțiunile cresc tot mai mult!
- Îmi pare rău, BURSA este închisă!
Și iar..
- Acțiunile au atins nivelul maxim!
- Îmi pare rău, BURSA este închisă.
După câteva minute, după ce se mai gândește puțin, tipa zice:
- S-a deschis BURSA!
- Îmi pare rău, am vândut acțiunile pe sub mână!

………………………………………………………………………………

Un student pică la examenul de logică.
- Domnule profesor, dacă vă adresez o întrebare de logică și nu 

știți răspunsul, îmi măriți nota?
- Da, sigur!
- Ce este legal dar ilogic, ilegal dar logic, ilogic și ilegal, toate în 

același timp? Profesorul se gândește, face scheme pe hârtie, dar 
nu știe răspunsul.

- Bine, uite, ți-am pus 8 în loc de 3, acum spune-mi și mie răs-
punsul.

- Faptul că dumneavoastră aveți 69 ani, iar soția dvs. are 22 ani 
este legal, dar ilogic; faptul că soția dvs. are un amant de 21 ani 
este ilegal, dar logic, iar faptul că dvs. îi măriți nota amantului soției 
dvs. este și ilegal și ilogic.
………………………………………………………………………………

În mijlocul prelegerii profesorul întrerupe prezentarea și spune:
 - Dacă studenții din spatele auditoriului ar discuta mai încet 

despre fotbal și ar fi  mai liniștiți decât cei din mijloc care rezolvă 
integrame, cei din primul rând ar putea să doarmă mult mai bine.
………………………………………………………………………………

Studenta susține examenul la Economie. Subiectul: teoria eco-
nomică a lui Adam Smith. Profesorul, în vârstă, observă că studen-
ta nu are idee despre teoria economică și dorind, totuși, s-o pro-
moveze o întrebă:

- Dar care este prenumele lui Smith?
Fata se uită în sală – poate vre-un coleg îi va șopti, dar în zadar.
- Hai amintiți-vă, este atât de simplu!
Fără rezultat. Profului i se face milă de studentă și părintește o 

întreabă:
- Atunci, spune-mi: cum îl chemă pe primul bărbat?
Fata roșind și evident rușinată răspunde:
- Petrică…

………………………………………………………………………………

Profesorul supraveghetor: Tu din ultima bancă! Am văzut că ai 
copiat! Ridică-te în picioare nesimțitule. 

Și se ridică toți din ultima banca în picioare...
………………………………………………………………………………

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

- Domnule, pentru răspunsul dumitale de astăzi nu pot să îți 
dau decât o singură notă și începe cu P. 

Știi care este aceasta?
- Pinci, domnule profesor! Pinci!

IMAGINAŢIA ESTE PRIMUL PAS ÎN PROCESUL CREATIV     
MOTTO:

„Toate meseriile-s frumoase
Fiindcă rodul lor meșteșugit
Ne aduce tuturor foloase! ”

(Emilia Caldara)
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