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Ion Sturza: ”Ceea ce pot 

să vă promit e că nu vă va fi  
trist cu mine!”

Rezultatele Admiterii 2015 

Studenţii străini 
înmatriculaţi la ASEM

Aniversarea catedrei 
INVESTIŢII ŞI PIEŢE 

DE CAPITAL 

Concurs pentru ocuparea 
posturilor vacante 

DE ZIUA CUNOȘTINŢELOR, LA ASEMDE ZIUA CUNOȘTINŢELOR, LA ASEM

Omul de afaceri Ion Sturza a fost 
ales, prin vot unanim, președinte al 
Consiliului pentru Dezvoltare Strategi-
că Instituțională al ASEM (CDSI).

Din componența acestui consiliu 
mai fac parte: trei membri desemnaţi: 
de Ministerul Educaţiei – ex-ministru 
Finanțelor, Veaceslav Negruță și Ion 
Guzun; de Ministerul Finanţelor – șeful 
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, 
Ion Prisăcaru. Alți doi membri au fost 
aleși din rândul cadrelor didactice 
titulare, care nu deţin funcţii de con-
ducere și nu sunt membri ai Senatului 
ASEM. Profesorii Igor Melnic și Ghe-
nadie Bejan au fost selectaţi prin vot 
secret de adunarea generală a mem-
brilor consiliilor facultăţilor și a repre-
zentanţilor studenţilor din Senat și din 
consiliile facultăţilor. 

Încă doi membri delegaţi din par-
tea Senatului ASEM - omul de afa-
ceri Ion Sturza și președintele Ligii 
Bancherilor din Republica Moldova, 
Dumitru Ursu); rectorul Grigore Be-
lostecinic și prorectorul responsabil 
de formarea continuă și administrare, 
Vladimir Grosu.

În cadrul ședinței din 2 iulie, rec-
torul ASEM, academicianul Grigore 
Belostecinic, a prezentat membrilor 
Consiliului pentru Dezvoltare Stra-
tegică Instituțională al ASEM situația 
instituției la moment, inclusiv cea 
economică și fi nanciară, iar ulterior, 
prin vot unanim, al celor 8 membri 
prezenți la prima ședință, omul de 
afaceri, ex prim-ministrul Republi-
cii Moldova, Ion Sturza a fost ales 
Președinte al CDSI. 

”La moment sunt angajat ca și programator la com-
pania DAAC SYSTEM INTEGRATOR. Studiile le continui 
la ASEM, la programul de masterat Management Infor-
maţional”, a mărturisit  unul dintre cei 10 absolvenți de 
onoare, promoția 2015, ASEM - Stanislav Vetricean, 
facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Econo-
mică. 

”Fiind printre cei 4 moldoveni selectaţi în cadrul 
unui Campionat de management, de către compania 
internaţională Lidl din România, anul acesta voi bene-
fi cia de o așa numită „școlarizare pentru viitorii mana-
geri”, lucrând, în același timp, într-o echipă de oameni 
ingenioși și cu o atitudine frumoasă faţă de debutanţi. 
Am aplicat la masterat în cadrul ASEM și sper că voi reuși 
să îmbin studiile cu munca și să aduc plusvaloare la per-
sonalitatea mea de acum”, ne-a comunicat absolventa 
facultății Finanțe, ”Cel mai bun student al ASEM” – 2014, 
Nicoleta Gonța.

Detalii în pag.2

CE MAI FAC 
ABSOLVENŢII 
DE ONOARE 
AI ASEM?

PRIMA ȘEDINŢĂ A CONSILIULUI 
PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ 
INSTITUŢIONALĂ AL ASEM

Pe 1 septembrie,  de Ziua Cunoștințelor, proaspeții  studenți 
au avut întâlnire cu rectorul, decanii facultăților, dar și cu 
absolvenți ai facultăților cu succese în carieră, pentru a le fi  pre-
zentat infrastructura și oferta facultăților, dar și pentru a avea 
sufi cientă motivație ca să învețe bine. 

Tinerii care au ales Business și Administrare au fost inspirați 

și îndemnați să învețe carte cum se cuvine de către Ion Stur-
za, președintele Consiliului pentru Dezvoltare Strategică 
Instituțională a ASEM. 

Prezent la întâlnire, ex-premierul, omul de afaceri, Dl Sturza 
i-a îndemnat pe tineri, în paralel cu studiile la facultate, să citeas-
că, să meargă la spectacole, să se culturalizeze, pentru că aceasta 

contează enorm de mult, indiferent de specialitatea aleasă.
Și rectorul ASEM, academicianul Grigore Belostecinic a fe-

licitat tinerii studenți cu înmatricularea, le-a urat succese, reali-
zări mari și ”Bun venit în marea familie a ASEM-ului”.

La moment, 11 960 este efectivul de studenți, masteranzi și 
doctoranzi care își fac studiile la  ASEM. 



INTERVIU

Despre motivul revenirii, după 32 de ani la universita-

te, despre câte universități sunt sufi ciente pentru tinerii, dar 

mai ales, pentru părinții lor – în Moldova, despre reforme în 

educație și job-ul promis Maiei Sandu, dar mai ales despre 

cum să trăiești studenția din plin și cumpătat,  într-un interviu 

cu Ion Sturza, Președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Stra-

tegică Instituțională a ASEM.  

ION STURZA: ”CEEA CE POT SĂ VĂ PROMIT 
E CĂ NU VĂ VA FI TRIST CU MINE!”
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- Dle Sturza, grație unei pre-

vederi a noului Cod al Educației, 

ați devenit anul acesta foarte 

implicat în mediul universitar, 

fi ind ales președinte al Consiliu-

lui pentru Dezvoltare Strategică 

Instituțională a ASEM.  Ce v-a 

determinat să acceptați această 

misiune, care nu e doar onorabilă 

dar și foarte responsabilă? Acum 

sunteți practic la fel de important 

ca și rectorul pentru instituția 

noastră.

- Ar fi  bine să separăm corect 
lucrurile. Rectorul rămâne „instanța 
supremă” executivă a ASEM. 
Consiliul va supraveghea buna 
desfășurare a lucrurilor cu precăde-
re în domeniul economic: planifi ca-
re, bugetare, politică de cadre etc.

De ce am acceptat? Mi s-a părut 
interesant și important să intru in-
tr-un proiect puțin diferit de ce mă 
ocup zilnic, dar cu multe tangențe 
- strategie, dezvoltare, inovații. Mai 
ales că este vorba de ASEM, pe care 
o consider Alma Mater  a mea. Deci, 
după 32 de ani am revenit acasă.

- Afl ându-vă, în ultimele luni, 

deseori pe culoarele ASEM, la ce 

concluzii ați ajuns?

- De-a lungul timpului eu m-am 
„plimbat” pe culoarele ASEM. Mul-
te lucruri le cunosc și din contac-
tul permanent cu Dl. Belostecinic, 
studenții, profesorii. Trei lucruri aș 
vrea să le menționez: baza mate-
rială solidă, mult peste media din 
țară;  colectivul profesoral complet 
și bine echilibrat; o poziție fi nanci-
ară stabilă.

- Ce merge bine, ce nu e așa 

cum se cuvine?

- Acum facem o analiză mai 
profundă. Principala problema este 
cum ne adaptam necesităților reale 
ale pieței muncii.

- Să vorbim un pic despre 

educația economică timpurie. 

Domnule Sturza, dvs aveți o 

poziție foarte responsabilă soci-

al în acest sens, ceea ce face Juni-

or Achievement prin programele 

sale, aceeași olimpiadă națională 

la economie, care a descoperit ti-

că banală, eliberată de  un SRL, nu 
impresionează un angajator seri-
os. Risipă de timp și bani.” 

- Ministerul Educației a iniţiat 

reforme nepopulare, dar abso-

lut necesare. Credeți ca va urma 

CE, în învățământul superior mai 

ales?

- Să nu ridicăm pe nimeni  pre-
matur pe crucifix și să nu dăm pe 
nimeni jos. Reformele în educație 
sunt un proces complex și cu 
foarte multe implicații sociale, 
economice, politice. Ele trebuiesc 
nu numai frumos concepute, dar 
și bine «vândute» și asumate de 
societate. Să avem răbdare. Dar, 
suntem pe drumul bun - sper cu o 
singura direcție.

- Apropo, ați declarat într-un 

interviu că ați angaja-o pe Maia 

Sandu la compania dvs cu un sa-

lariu de 10 000 de euro lunar. Ați 

comunicat cu ea?

- Da, comunicăm. Profi lul doam-
nei este unul pentru activități în 
spațiul public, nu privat. Este cazul 
când își dorește sa schimbe lumea. 
Sper să o și facă. Are mult curaj și 
perspicacitate, dar și viziune.

- Cititorii ziarului nostru nu o 

să-mi ierte lipsa unui răspuns la 

întrebarea: cunoașteți care sunt 

salariile angajaților ASEM? Eco-

nomic vorbind, ”Ce poate să ceară 

angajatorul, atunci când oferă în 

schimb - mai nimic”?

- Cunosc. A fost prima mea 
curiozitate. Va fi  una dintre prin-
cipalele mele preocupări - cum să 
mărim benefi ciile angajaților, pro-
fesorilor, bazate pe contribuții și 
performanță.

- Considerați că BAC-ul e o ba-

rieră pentru candidații la studii?

- Bariera nu,  mai degrabă  - o 
triere. Cei mai buni, muncitori, 
perseverenți - urcă, cine nu - nu. 
În viață sunt multe „trieri” pe crite-
rii de performanță. Trebuie să fi m 
pregătiți de așa ceva.

- Ce-ar însemna o studenŢie 

calitativă, din propria experienŢă?

- Ca după trei ani de studii să nu 
spunem că am pierdut timpul și ba-
nii ar fi  bine:

Să învățăm (rezultate academi-
ce cât mai bune); 

să facem sport și să cultivăm un 
mod de viață sănătos; 

și să  ne înfruptăm din plăcerile 
vieții cumpătat.

„

„

DUPĂ TREI ANI 
DE STUDII SĂ NU 
SPUNEM CĂ AM 
PIERDUT TIMPUL 
ȘI BANII AR FI 
BINE:
SĂ ÎNVĂŢĂM RE
ZULTATE ACADE
MICE CÂT MAI 
BUNE; 
SĂ FACEM SPORT 
ȘI SĂ CULTIVĂM 
UN MOD DE VIAŢĂ 
SĂNĂTOS; 
ȘI SĂ  NE ÎNFRUP
TĂM DIN PLĂCE
RILE VIEŢII CUM
PĂTAT.

„
„

”ȘI TINERII, 
ȘI PĂRINŢII 
TREBUIE SĂ 
CONȘTIENTIZEZE: 
O FIŢUICĂ BANA
LĂ, ELIBERATĂ 
DE  UN SRL, NU 
IMPRESIONEAZĂ 
UN ANGAJATOR 
SERIOS. RISIPĂ DE 
TIMP ȘI BANI.” 

neri foarte talentați… Dar, ceea 

ce am observat, monitorizând 

soarta lor, e că fac bine econo-

miei altor țări, în mare parte. 

Întrebarea mea e un pic retori-

că: când tinerii aceștia vor avea 

suficient curaj, dar și motivație 

să lucreze în economia țării 

noastre?

- Întrebarea nu este retorică, 
este reală. Fiecare își planifi că viața 
în funcție de necesități, dar și de 
oportunități. Trăim intr-o lume re-
lativ deschisă. Astăzi, peste hotare 
sunt mai multe oportunități de a ne 
realiza. Moldova ca stat trebuie sa 
facă mai multe ca sa devină atrac-
tivă pentru tineri - condiții de viață, 
educație, economie dezvoltată, 
justiție echitabilă.

- 30 de universități pentru 

Republica Moldova e bine sau 

banal? Câte și ce universități ar fi  

sufi ciente, credeți?

- Atât timp cât va fi cerere 
de diplome, nu de cunoștințe 
vor exista și „oferte”, dar lucrurile 
vor reveni la normal. Trebuie de 
susținut demersul Ministerului 
Educației de a introduce certi-
ficarea și atestarea obligatorie 
a instituțiilor de învățământ su-
perior, bazată pe criteriile de 
performanță. În final, vor rămâne 
câteva instituții. Nu știu, poate 
5 - 7. În plus, ”și tinerii, și părinţii 
trebuie să conștientizeze: o fiţui-

- Ce inițiative vă propuneți să 

susțineți la ASEM și ce ar trebui să 

se schimbe sau îmbunătățească 

aici, astfel încât să vă simțiți 

împlinit și satisfăcut de misiu-

ne la încheierea mandatului de 

președinte al CDSI ASEM?”

-  Eu am multe idei pe care le și 
începem să le realizăm. Îmi doresc 
ca ASEM să devină o instituție de 
învățământ apreciată de studenți, 
iar angajatorii să-i „vâneze” din pri-
mul an de studii. Ceea ce pot să 
vă promit e că  nu vă va fi  trist cu 
mine!

-  Vă multumim anticipat pen-

tru timpul acordat, dar și pentru 

deschiderea de a face interesant 

numărul de septembrie al ziarului 

”Curierul Economic”.

Consemnare: 

Liuba LUPAȘCO

 Facebook/Ion Sturza

NOTĂ

Potrivit articolului 104 din Codul Educației, membrii CDSI sunt 
aleși pentru un mandat de 5 ani, timp în care va avea mai multe com-
petenţe și atribuţii, printre care: să coordoneze elaborarea Planului 
de dezvoltare strategică instituţională, care cuprinde viziunea, misi-
unea, strategia de dezvoltare a instituţiei de învăţământ și acţiunile 
principale, și îl prezintă Senatului pentru aprobare; monitorizează, 
evaluează efi cienţa utilizării resurselor fi nanciare și prezintă Sena-
tului pentru aprobare proiectul bugetului instituţiei de învăţământ; 
aprobă contractul-tip de studii și cuantumul taxelor de studii; asigură 
managementul instituţional privind drepturile de proprietate intelec-
tuală și de transfer tehnologic. 

De asemenea, CDSI ia decizii, cu avizul favorabil al senatului, 
privind: dezvoltarea și consolidarea patrimoniului instituţiei, cu cel 
puţin 2/3 din numărul voturilor membrilor; iniţierea și închiderea pro-
gramelor de studii, cu cel puţin 2/3 din numărul voturilor membrilor; 
metodologia de salarizare și stimulare a personalului; activităţile de 
antreprenoriat, parteneriatele public-private și cooperarea cu mediul 
de afaceri; angajarea în consorţii și fuzionarea cu alte instituţii de în-
văţământ superior. 

Tot CDSI organizează și desfășoară alegerile pentru postul de rec-
tor în conformitate cu regulamentul instituţional de organizare și des-
fășurare a alegerilor. Rectorul, însă este ales prin vot secret de întreg 
colectivul i nstituției. 

Curierul Economic2 nr. 8 (265), 7 septembrie 2015



ACTIVITATEA ASEM

Ședința lărgită a senatului ASEM 
din 28 august a început cu mesajul 
de felicitare din partea rectorului 
ASEM, Grigore Belostecinic adresat 
corpului didactic și didactico-auxi-
liar: „Stimați colegi, suntem într-o 
ședință ordinară, prima din acest 
an de studiu. Felicitări  cu ocazia 
începutului anului academic 2015-
2016! Am început campania ad-
miterii 2015 fi ind dispuși să facem 
față oricărei provocări. Instituția 
noastră este pregătită pentru noul 
an de studiu, la fel și situația fi nan-
ciară este una satisfăcătoare”.

Președintele Comisiei de admi-
tere din acest an, Vladimir Grosu, 
a prezentat publicului rezultatele 
admiterii 2015. Astfel, din totalul 
de 3158 de cereri depuse la Ciclul 

Rezultatele, așteptările, pre-

cum și pregătirea ASEM pentru 

noul an de studii în  discuție la 

Ședința Senatului ASEM din 28 

august. De astă dată în prezidiu 

a fost și Ion Sturza, președintele 

Consiliului pentru Dezvoltare 

Strategică Instituțională a ASEM. 

ADMITEREA 2015  2016

„
„

ÎN ACEST AN, ÎN CADRUL ACADE
MIEI DE STUDII ECONOMICE ÎȘI 
VOR FACE STUDIILE 11, 960 DE 
STUDENŢI LA LICENŢĂ, MASTE
RAT, DOCTORAT, DAR ȘI LA CNC. 
VOR ABSOLVI ASEM ÎN VARA LUI 
2016  2 391 TINERI. 

I, Licență, anul acesta la cele 23 de 
specialități au fost înmatriculați 
la învățământul cu frecvență la zi 
– 1618 studenți dintre care 350 la 
buget și 1268 în bază de contract 
și 812 studenți la învățământul 
cu frecvență redusă. Admiterea la 
Masterat, însă va dura până pe 15 
august. La CNC al ASEM a fost o 
competiție acerbă la înmatriculare.  

În topul celor mai solicitate 

ACELEAȘI REGULI, 
COMPETIŢIE MAI DURĂ

În acest an, conform regulamentului de admite-
re al  Ministerul Educaţiei, perioada admiterii a fost 
la discreţia fi ecărei instituţii în parte. Astfel cea de-a 
IV-a etapă, urma să se încheie pe 29 august. Regu-
lile și procedura de admitere nu au suferit schim-
bări esenţiale. Astfel, candidaţii au avut dreptul să 
participe concomitent la concursul de admitere la 
mai multe specialităţi și domenii de formare profe-
sională, din cadrul ASEM și la alte universităţi, dar 
au avut de ales în fi nal o singură specialitate sau 
universitate, urmând ca în funcţie de preferinţe, să 
depună actele în original. 

Chiar și așa, listele grupelor suferă schimbări 
esenţiale după anunţarea rezultatelor admiterii la 
universităţile din România. Practic, universităţile 
noastre, și ASEM nu e o excepţie, sunt în situaţia ca 
la mijloc de septembrie să se lipsească de sute de 
studenţi proaspăt admiși. 

Amintim că  înmatricularea la locurile cu fi -
nanţare bugetară se realizează pe un an, astfel la 
fi nele sesiunii de vară studenţii vor participa la un 
nou concurs pentru locurile cu fi nanţare bugetară. 
De asemenea, ca și în ultimii doi ani, cota de par-
ticipare la concursul de admitere 2015 a rămas de 
90% pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat 
și 10% pentru cei ce deţin diplome de studii medii 
de specialitate. 

Cei care au dorit să-și continue studiile la Ciclul 
II, Masterat, și au optat pentru un loc cu fi nanţare 
bugetară, au avut de susţinut un examen. 

Candidaţii au trebuit să-și aleagă unul din cele 
46 de programe de master. 

DE BIFAT PENTRU 
ADMITERILE ULTERIOARE

Ca și în alţi ani, comisia de admiterea a întâm-
pinat unele difi cultăţi în  perioada admiterii, printre 
care: rata scăzută a promovării examenelor de BAC, 
locuri oferite tradiţional de Guvernul României, ne-
clarităţi generale privind admiterea. De aceea, co-
misia de admitere a venit cu unele  propuneri întru 
facilitarea organizării și desfășurării admiterii. Printre 
acestea, perfecţionarea procesului de comunicare cu 
publicul-ţintă, concretizarea unor sarcini noi pentru 
colaboratorii ASEM. De asemenea, revizuirea unor 
aspecte ale activităţii comisiei de admitere. 

La fi nal, rectorul a mulţumit tuturor celor pre-
zenţi la ședinţă și le-a urat baftă în continuare: „Aca-
demia de Studii Economice din Moldova oferă nu 
doar posibilitatea de formare profesională conform 
celor mai înalte standarde, dar și dezvoltarea multi-
laterală, cum ar fi   oportunitatea studenţilor de a se 
implica în diverse activităţi extraacademice, com-
petiţia pentru un șir de burse, participarea la pro-
grame de mobilitate academică, activităţi în care 
Academia de Studii Economice a progresat esenţial 
în ultimii ani.

Rectorul a amintit publicului că și în acest an 
au fost reparate încăperi, în blocul ”B”, cămine. În 
curând va fi  iniţiată construcţia unui complex spor-
tiv cu bazin de înot cu piscină. De cealaltă parte se 
intenţionează demararea procesului de acreditarea 
internaţională a instituţiei, elaborarea de cursuri 
pe suport electronic, care ar corespunde prestării 
serviciilor de studii la distanţă. Se mai ia în calcul 
o eventuală redenumire a academiei, astfel încât 
aceasta să corespundă rigorilor internaţionale 
(”academie” în lume e un pic altceva decât ”univer-
sitate” și denumirea ne face mai greu de identifi cat 
și mai slab prezenţi în top-urile universităţilor.)

Revederea taxelor de studii, care nu au mai fost 
modifi cate din 2008, dar și a taxelor pentru cazarea 
în cămine (164 de lei pe lună este taxa lunară achi-
tată de studenţi acum), de asemenea ar putea fi  în 
agenda de lucru. 

L. L.

facultăți la ASEM au rămas: Finanțe 
și Bănci, Contabilitate, Business și 
Administrarea Afacerilor, Drept. 
Surpriza anului acesta este, însă, 
creșterea cererilor pentru Relații 
Economice Internaționale.  Cele 
mai multe locuri neacoperite după 
primele două etape s-au înregistrat 
la  Facultatea CSIE, specialitățile In-
formatică aplicată și Statistică și Pre-
viziune Economică. Lumea se teme 
de matematică!

La Master a uimit cererea 
neașteptat de mică pentru progra-
mul ”Managementul proiectelor”. 
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STUDII

O nouă strategie a ASEM este atragerea studenților stră-

ini. Anul acesta la Licență au fost înmatriculați 15 studenți: 

din  Ucraina (5), Azerbaidjan (6), Suedia (1), Cipru (1) și Tur-

cia (2). Până pe 15 septembrie continuă admiterea pentru 

programele de master. În total, la ASEM, studiază 85 de 

studenți străini, majoritatea fi ind originari din țările CSI. 

STUDENŢII STRĂINI  ÎNTRE BIROUL DE MIGRAŢIE AL RM 
ȘI ADAPTAREA LA O NOUĂ CULTURĂ

Ca să înțelegem ce presupu-
ne admiterea  unui student stră-
in, reporterul Curierul Economic 
a discutat cu Șefa interimară a 
Serviciului Relații Externe, Inga 
Gurschi.

- Cum are loc procedura de 

admitere pentru candidații din 

alte țări?

- Procedura de admitere pen-
tru studenții internaționali este 
destul de lungă. Din motiv că 
procedura de admitere necesită 
mai mult timp, începem colecta-
rea dosarelor din luna mai.  Pen-
tru a fi  înscris în lista aplicanților 
este nevoie de expediat la adresa 
de e-mail al SRE (Serviciul Relații 
Externe) dosarul în format elec-
tronic, ce va cuprinde: 

- formularul de aplicare în 

una din cele 3 limbi (româna, en-
gleza, rusa). www.ase.md.

- copia pașaportului, 
- extras din contul bancar, mi-

nim 2700 Euro
- certifi catul medical, 
- diploma de studii,
- cazierul juridic,
Dacă dosarul este complet și 

corespunde  normelor legale din 
RM, SRE  întocmește o scrisoa-
re ofi cială adresată Ministerului 
Educației, prin care solicită ac-
ceptarea la studii a candidatului. 
Solicitarea se examinează la Mi-
nister timp de 7-10 zile.  

În cazul în care candidații vin 
din statele care necesită regim 
de viză, aceștia au nevoie de a 
obține  invitație  eliberată de 
Biroul de Migrație și Azil al RM 

(BMA).  Pentru aceasta e nevoie 
de a depune la Biroul de Migrație 
mai multe acte și se achită taxa 
de depunere.  O taxă pe care o 
suportă ASEM-ul. 

- Ce taxe se percep de la 

studenții străini?

- Pentru cursurile de pregă-
tire lingvistică studenții străini 
achită 12500 de lei pentru 8 luni 
de studii. Cursurile sunt oferite 
pentru cei care nu cunosc  ro-
mâna sau rusa și le oferă posibi-
litatea de a  se integra mai ușor 
la Ciclul I sau Ciclul II.  Taxele de 
școlarizare pentru studenții stră-
ini sunt duble  față de taxele pen-
tru studenții moldoveni. În baza 
Protocoalelor de Colaborare 
bilaterală între state, Ministerul 
Educației al Republicii Moldova 
oferă locuri bugetare următoa-
relor state: România, Ucraina, 
Rusia, Letonia și Slovacia. Pentru 
anul 2015-2016 ME a oferit 20 de 
locuri bugetare pentru Romania, 

Ucraina- 10, Rusia - 10 locuri bu-
getare, Letonia - 2 și Slovacia – un 
loc la buget.

- Ce facultăți preferă 

studenții străini?

- Vorbitorii de limba engleză 
aleg facultatea de Relații Econo-
mice Internaționale și Finanțe, iar 
străinii ce cunosc rusa și româna 
-  facultatea de Business și Admi-
nistrare. 

- Ce facilități benefi ciază 

din partea ASEM-ului? 

-  Sunt ghidați de colaborato-
rii SRE pe tot parcursul studiilor, 
sunt oferite consultații referitor 
la șederea legală a lor pe teri-
toriul RM. Tuturor studenților 
internaționali li se oferă odaie în 
căminul nr.2 al ASEM. 

- Care sunt condițiile 

sau cum are loc admiterea 

studenților din țările de risc?

- Studenții din țările de risc au 
nevoie de invitație eliberată de 
BMA și au nevoie de o perioadă 

mai lungă pentru admiterea lor 
la studii. Însă practica demon-
strează că după ce parcurgem 
etapele de admitere, obținem 
răspuns negativ din partea BMA. 
La solicitarea noastră către BMA 
de a ne oferi unele  repere legale 
pentru refuzul din start al acestor 
candidați, aceștia se eschivea-
ză în permanență de la această 
solicitare. Până acum, am  ajuns 
până la 30 de refuzuri.  Cei mai 
mulți candidați  sunt din Irak, Ni-
geria, Bangladesh, India, etc.

Dacă, totuși,  candidații  au 
obținut invitație și au sosit la stu-
dii, ei se integrează destul de bine 
în sistemul educațional. ASEM le 
oferă posibilitatea de a studia și 
benefi cia de toate avantajele fără 
a face discriminare.  

Ca obiectiv pe termen lung, 
ASEM își  propune atragerea 
candidaților din China.

Corina MOROZAN 

804 absolvenți ai Școlii Masterale 

de Excelență în Economie și Business 

a ASEM (ȘMEEB) și-au primit diplo-

mele la 3 iulie curent, în cadrul unei 

festivități solemne. 

Festivitatea de înmânare a diplomelor 
a început cu imnul studenților, interpre-
tat de Corul ASEM ”Cantabile”.

Prezentă la eveniment, directoarea 
Școlii Masterale, a felicitat absolvenții și 
le-a urat împliniri pe toate planurile în 
urma sacrifi ciilor din timpul studiilor:

”Învățați să vă prețuiți, călătoriți, iubiți 
oamenii din jurul vostru și nu uitați să 
visați.”

La fi nal, Angela Casian a venit cu două 
sfaturi pentru tinerii absolvenții. ”Aveți 
grijă cui să împărțiți timpul vostru. Și al 

doilea sfat, citat de Charles Widow: „Viața 
este ca o monedă, poți s-o folosești cum 
vrei tu, dar o poți folosi doar o singură 
dată.”

Rectorul ASEM, Grigore Belostecinic a 
felicitat și el absolvenții: ”Este foarte im-
portant să vă învățați a învăța și să aveți 
un scop spre care să puteți tinde și să-l 
atingeți!”

De remarcat că numărul de maste-
ranzi ai ȘM a ASEM, în anul universitar 
2014-2015, a constituit 1175 persoane.

Efectiv, au susţinut teza și au dobân-
dit titlul de master în domeniile: știinţe 
economice, exacte și servicii – 804 absol-
venţi. 

Nota medie la Teza de Master, pe 
ASEM, a fost de 9,03.

 Cor: ”CE”

MASTERANZII ASEM ȘIAU LUAT DIPLOMELE
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CARIERE

Scopul evenimentului este de a pro-
mova reușita academică a studenților, în-
tru sporirea calității formării profesionale 
și de a stimula responsabilitatea tineretu-
lui studios.

Tradițional, 100 dintre cei mai buni 
absolvenţi ai ASEM din acest an și-au dat 
întâlnire pentru a sărbători reușita aca-
demică la ciclul I, Licență. Iar 10 dintre 
absolvenți, care au înregistrat performanțe 
deosebite atât la studii, cât și în activitățile 
extracurriculare, inclusiv în competiții inte-
lectuale naționale și internaționale – și-au 
regăsit numele în Cartea Absolvenților de 
Onoare a ASEM și și-au primit diplomele 
bine meritate. Aceștia dețin dreptul de a 
se înscrie în afara concursului la unul din 
programele de masterat oferite de Școala 
Masterală de Excelență în Economie și Bu-
siness a ASEM. 

Felicitări și cuvinte de apreciere 
le-a adresat tuturor absolvenților, cât și 
premianților rectorul ASEM, academici-

ABSOLVENŢII DE ONOARE AI 
ASEM 2015?Ce mai facCe mai fac

Pe 10 iulie curent, Academia de Studii 

Economice a organizat cea de-a X-a edi-

ţie a festivităţii de premiere a celor mai 

buni absolvenți, Ciclul I, Licență promoția 

2015. La manifestare au fost prezenți, rec-

torul ASEM, decani, profesori, dar și prie-

tenii și familiile premianților.

la facultatea Finanțe; Valeria Baltag și Tati-
ana Nicic - Contabilitate; Veronica Harea, 
Carolina Popa și Eudochia Macari absol-
vente ale facultății Business și Administra-
rea Afacerilor; Mihaela Pruski de la Relații 
Economice Internaționale; Stanislav Vetri-
cean - Cibernetică, Statistică și Informatică 
Economică  și Alina Bologan  absolventa  
facultății Economie Generală și Drept. 

E de menţionat că pe lângă realizările 
pe care și le-au înscris în CV în anii de stu-
denţie, acești absolvenţi au reușit să obțină 
10 la examenele de licenţă  și mult peste 9 
media generală de licență. La fel de valo-
roasă este și experiența de voluntariat, cea 
de participare în diverse competiții pentru 
burse și stagii, la conferințe științifi ce și de 
colaborare în cadrul echipelor de cercetare 
sau inițiere a afacerilor.  

La rândul lor, absolvenții, mândri de 
faptul că și-au făcut studiile la cea mai 
prestigioasă instituție de învățământ su-

perior din țară, și-
au exprimat înalta 
recunoștință față 
de dascălii care 
le-au șlefuit per-
sonalitatea și au 
contribuit enorm 
la formarea lor per-
sonală și profesio-
nală.

Iată ce planuri 
dar și ce cale au 
ales să urmeze cei 
10 absolvenți de 
onoare ai ASEM: 

”Planurile de viitor sunt foarte simple. 
In Octombrie plec în State, Chicago, unde 
vreau să aplic la facultatea Computational 
Finance după ce susțin toate examenele 
de rigoare”, a spus Mihaela Pruski

”Am aplicat la 
Școala Masterală a 
ASEM, la specialitatea 
Reclamă și Relații cu 
Publicul. Pentru viitor, 
tind să lucrez asupra 
carierei mele în paralel 
cu studiile”, ne-a comu-
nicat Carolina Popa

”Am decis să îmi 
continui studiile în 
același domeniu pe 
care l-am studiat la 
licență – Marketing. 
Dintre programele de 
masterat propuse de către ASEM cel mai 
interesant mi s-a părut ”Reclamă și Relaţii 
cu Publicul. Imediat după fi nisarea stu-
diilor de licență m-am angajat, de aceea 
planurile mele de viitor sunt axate pe fun-
damentarea unei cariere de succes. Îmi 
propun să lucrez foarte mult și să devin un 
angajat prețios pentru compania în care 
activez.”, a zis Veronica Harea

”La moment, nu am aplicat nicăieri și 
nici nu sunt angajată. Îmi dedic tot timpul 
copilașului și familiei. Nu mă opresc aici, cu 
siguranță voi profi ta de  cunoștințele acu-
mulate, însă un pic mai târziu. Fiecare lucru 
la timpul lui.”, a răspuns Eudochia Macari

”Fiind printre cei 4 moldoveni selec-
taţi în cadrul unui Campionat de mana-
gement, de compania internaţională Lidl 
din România, anul acesta voi benefi cia de 
o așa numită „școlarizare pentru viitorii 
manageri”, lucrând, în același timp, într-o 
echipă de oameni ingenioși și cu o atitu-
dine frumoasă faţă de debutanţi. Am apli-
cat la masterat în cadrul ASEM și sper că 
voi reuși să îmbin studiile cu munca și să 
aduc plusvaloare la personalitatea mea de 
acum”, ne-a mărturisit Nicoleta Gonța

În prezent activez ca și consultant ju-
ridic la FinComBank. Sunt înmatriculată la 
masterat, la drept economic la ASEM. Pla-
nurile mele pe termen scurt sunt ca sa fi ni-
sez și a doua facultate, Finanțe și Bănci, de 
asemenea la ASEM, dar și masterul cu brio. 
Pe termen lung, vreau să-mi urmez studiile 
mai departe și să obțin și titlul de doctor 

în drept în RM. Nu exclud și oportunitatea 
de a urma un program de master peste ho-
tare, să iau parte la unele proiecte în par-
teneriat cu studenții basarabeni care-și fac 
studiile în Romania și nu în ultimul rând o 

familie fericită”, a spus Alina Bologan
”M-am angajat la PwC (Pricewaterho-

usecoopers) cu sediul la București. Este o 
fi rmă de audit, care face parte din grupul 
Big4. Paralel studiez și urmează să-mi obțin 
califi carea ACCA (Association of Chartered 
Certifi ed Accountants)”, ne-a comunicat 
Valeria Baltag

”La moment sunt angajat în calitate de 
programator la compania DAAC SYSTEM 
INTEGRATOR. Studiile le continui la ASEM, 
la programul de masterat Management 
Informaţional”, a mărturisit Stanislav Ve-
tricean 

Amintim, în anul 2005, Academia de 
Studii Economice din Moldova a instituit 
titlul Absolvent de Onoare al ASEM, care 
este acordat celor mai buni absolvenţi ai 
instituţiei (10 la număr) pentru rezultate 
excelente la învăţătură, precum și pentru 
diverse succese înregistrate în activităţi 
extracurriculare, concursuri naţionale și 
internaţionale și implicare în promovarea 
imaginii ASEM. Numele acestor tineri sunt 
înscrise în Cartea de Aur a Absolvenţilor 
ASEM, iar diplomele care atestă acest titlu 
și Medalia ASEM sunt înmânate la sfârșitul 
anului de învăţământ, în cadrul festivităţii 
de decernare a diplomelor de licenţă ab-
solvenţilor academiei.

Anul acesta, 2 266 de tineri și-au ridicat 
diplomele de absolvire a ciclului I, Licență, 
la ASEM.

 Zinaida LUPAȘCU

anul Grigore Belostecinic. Rectorul și-a 
exprimat speranța că acești absolvenți, 
care sunt cei mai buni dintre cei mai buni, 
vor rămâne acasă și vor contribui la dez-
voltarea acestei țări. De asemenea, și-a 
exprimat recunoștinţa faţă de profesorii 
instituţiei pentru eforturile depuse întru 
instruirea unei noi promoţii de econo-
miști, juriști, informaticieni etc.

Cu titlul de ”Absolvent de Onoare” s-au 
onorat: Daniela Moisei, ”Cel mai bun Stu-
dent al ASEM” – 2013 si Nicoleta Gonța, 
”Cel mai bun student al ASEM” – 2014, de 
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INSTRUIRE

Importanța acestui curs  este  ca cei 
ce benefi ciază de el  să  utilizeze cele 
mai noi și progresive tehnici și tactici 
de predare și comunicare cu studenții, 
să știe să formeze și să dezvolte com-
petenţe necesare pentru obţinerea 
succesului în activitatea didactică. Nu 

ABSOLVENȚII  CELEI DE-A XII-a EDIȚIE 
A CURSULUI DE PSIHOPEDAGOGIE  

A devenit deja o tradiție 

ca în fi ecare an, cadre di-

dactice ale ASEM  și CNC 

să-și ridice  certifi catele de 

absolvire ale cursurilor de  

psihopedagogiei, în cazul 

în care s-au înscris la aces-

te cursuri. La cea de-a XII-a 

ediție cursurile au fost ur-

mate de 24 persoane.

A.O. Junior Achievement 

Moldova a organizat, în peri-

oada 26 iulie - 1 august, Școa-

la de Vară pentru dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale 

și a valorilor democratice, la care 

au participat 20 de profesori și 

45 tineri din întreaga republică. 

Evenimentul s-a desfășurat la 

complexul turistic din s. Costești, 

r. Ialoveni, unde au fost discuta-

te subiecte ce țin de trei domenii 

importante: democrație, antre-

prenoriat și liderism.

Acest proiect comprehensiv și 
interactiv a fost destinat tinerilor 
cu vârsta cuprinsă între 16 și 19 ani, 
de pe ambele maluri ale râului Nis-
tru, precum și profesorilor implicați 
în implimentarea programelor de 
educație antreprenorială și valorile 
democratice.

Activitățile relevante democra-
ției s-au axat pe: valori umane, 
clubul democrației, comunicare și 

ȘCOALA DE VARĂ pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale 
și a  valorilor democratice

soluționarea confl ictelor. Activitățile 
relevante domeniului antrepre-
noriatului - etica în business, 
oportunități de angajare, acumulare 
de fonduri, metode și instrumente 
de a obține succese în antreprenori-
at. Activitățile relevante domeniului 
liderismului - liderism și autoapre-
ciere, protecția tinerilor de riscurile 

sociale și subiecte de implicare a ti-
nerilor în activități comunitare.

Școala de vară a fost organizată 
și desfășurată cu susținerea Am-
basadei SUA în Moldova, Fundația 
”Familia Sturza”, BC “Moldova Agro-
indbank” S.A., SRL ”METRO CASH 
&CARRY”, Agenția de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a Republi-

cii Moldova.
La deschiderea evenimen-

tului, au participat: Ion Sturza, 
Președintele Onorific al A. O. Juni-
or Achievement Moldova, Corina 
Lungu, consultant superior, Minis-
terul Educației, Grigore Beloste-
cinic, rector ASEM, Serghei Cebo-
tari, Președinte al Comitetului de 

Conducere al BC ”Moldova-Agro-
inbank” S.A., Svetlana Dogotaru, 
director executiv, Fundația ”Fa-
milia Sturza”, Laurenția Filipschi, 
director Executiv Junior Achieve-
ment Moldova.

Laurenția FILIPSCHI

acestui curs de psihopedagogie repre-
zintă un plus major pentru dvs în cali-
tate de profesori. Salutabil este  faptul 
că sunteți dispuși  să vă perfecţionaţi  
în continuu și să progresați, iar aces-
te cursuri, categoric sunt importante 
pentru un profesor, atâta timp cât aveţi 
altă pregătire profesională decât cea de 
pedagog”.

Astfel cei 24 de profesori, absolvenți  
ai cursului de psihopedagogie sunt: 

Andrei Rău de la catedra Management; 
Mihaela Chepteni, Veronica Gîsca și 
Gheorghe Postolachi, de la Drept Privat; 
Alesea Andronic, Bănci și Activitate Ban-
cară; Natalia Costova, Investiţii și Pieţe 
de Capital; Anatolie Baractari, Ciberne-
tică și Informatică Economică; Ala Cojo-
cari, Contabilitate și Analiză Economică; 
Valentina Capaţina, Victoria Lozan, și 
Maria Moraru de la catedra Tehnologii 
Informaţionale; Mariana Balan, Tatiana 

Braga, Mariana Bulgac, Eugenia Ciorbă, 
Rodica Herghelegiu, Diana Rencheci, 
Violeta Nechiforov, Natalia Roșca, Oxa-
na Sadovici, Cornelia Tacu, Lia Popovici, 
Liudmila Uzunova, Nina Botnaraș de la 
Colegiul Naţional de Comerţ.

Pentru a obține certifi catul de ab-
solvire, după cursurile propriu-zise,  sta-
giarii  au prezentat câte un portofoliu, 
au participat la un proiect de grup și 
au rezolvat în formă scrisă testul fi nal. 

Cursul de instruire  în domeniul psiho-
pedagogiei include mai multe module, 
printre care cel de pedagogie, psiholo-
gie, didactica disciplinei și practica pe-
dagogică care însumează  30 de credite.

Cursurile de psihopedagogie du-
rează un an. Doritorii de  a le urma se 
pot adresa în luna septembrie la Depar-
tamentul Studii, Dezvoltare Curriculară 
și Management al Calității, ASEM. 

Zinaida LUPAȘCU

mai puțin important e să acumuleze 
un bun bagaj de cunoștinţe și să poată 
crea plusvaloare academică în dome-
niul educaţiei, care va servi drept bază 
pentru dezvoltarea personală și profe-
sională.

Prezent la festivitatea de înmânare 
a certifi catelor de absolvire, rectorul 
ASEM, acad. Grigore Belostecinic, a 
adresat cuvinte de felicitare și succese 
absolvenților,  menționând: ”Absolvirea 
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DEZVOLTARE

Vin cu sincere urări de pros-
perare pe plan didactic, științifi c, 
dar și cel personal, în legătură cu 
frumoasa aniversare de 10 ani de 
la fondarea catedrei INVESTIŢII ȘI 
PIEȚE DE CAPITAL!!!

Am fost și sunt onorată să acti-
vez în cadrul catedrei, începând cu 

Catedra „Investiţii și Pieţe de Capital” la 10 ani (septembrie, 2015)

Catedra „Investiţii și Pieţe de Capital” cu conducerea ASEM, anul 2010

După semnarea unui 
acord, la ASEM a avut loc un 
traning-ul privind bugetarea 
sensibilă la dimensiunea de 
gen în cadrul proiectului re-
gional ”Promovarea politici-
lor sensibile la dimensiunea 
de gen în Europa de Sud-Est”. 
În  faza a II-a a acestui pro-
iect, profesorii ASEM s-au 
implicat activ în desfășurarea 
activităților. 

Bugetarea sensibilă la di-
mensiunea de gen are drept 
scop asigurarea că principiile 
egalității de gen sunt luate în 
considerație în procesul de 
bugetare și alocarea resurse-
lor publice.

Cu suportul UN Women și 
PNUD, precum și a experților 
din țările cu experiență noto-
rie la acest capitol, în cadrul 
proiectului s-au organizat mai 
multe ateliere de instruire cu 
tematica respectivă.

Pe 3 septembrie, 
profesorii, mas-
teranzii, dar și 
studenții ASEM 
au participat la 
un seminar cu 
genericul „Promo-
varea afacerilor 
start-up”.

Evenimentul a 
fost organizat de 
către AO „Colabo-
rarea Economică 
Moldo-Germană” 
în parteneriat cu 
ASEM și a avut 
loc în incinta 
SKYTOWER.

Seminarul a 
fost moderat de 
către speaker-ul 
german Ernst-E. 
Folgmann.

TRAINING PRIVIND BUGETAREA SENSIBILĂ 
LA DIMENSIUNEA DE GEN 

COLABORARE MOLDO-GERMANĂ

SEMINAR DE PROMOVARE 
A AFACERILOR START-UP

STIMAȚI COLEGI, DRAGI PRIETENI!

22 august 2005, când Dl. Rector, 
academicianul Gr. BELOSTECINIC, 
a semnat ordinul de creare a aces-
tei importante structuri din cadrul 
ASEM. 

Timp de 10 ani catedra a re-
ușit să-și creeze o imagine, să se 
impună cu frumoase realizări în 
ceea ce privește: formarea viitori-
lor specialiști în domeniul fi nan-
ţelor pentru economia naţională; 
crearea unui program de maste-
rat, apreciat la nivel internaţional; 
susţinerea știinţei autohtone prin 
proiecte de cercetare, fi nanţate de 
Academia de Știinţe a Moldovei și 
prin formarea doctorilor în știinţe 
economice; dezvoltarea cadrelor 
didactice; semnarea acordurilor 
de colaborare cu instituţii din ţară 

și de peste hotare; elaborarea de ma-
nuale și lansări de carte; organizarea 
de conferinţe știinţifi ce internaţiona-
le, mese rotunde cu participarea re-
prezentanţilor din instituţiile de pro-
fi l, Brain Ring-uri pentru studenţi etc.

Și toate aceste reușite - datori-
tă, DOMNIILOR VOASTRE, SCUMPI 

PRIETENI, DRAGI COLEGI  ! Aici îi am 
în vedere pe cei, care din prima zi 
de existență a catedrei și până în 
prezent muncesc cu abnegație la 
realizarea ambițioaselor planuri 
ale catedrei  IPC: dr., conf. univ., Ana 
SUHOVICI; dr., conf. univ., Ana GU-
MOVSCHI; dr. habilitat, prof. univ., 
Iuri CROTENCO; dr., conf. univ., 
N.JELEZNOVA; dr., conf. univ., Maria-
na BUNU; lector superior univ., Nina 

MUNTEANU; lector superior univ., 
Aurelia MARIANCIUC; pe cei, care au 
crescut odată cu creșterea  catedrei 
– lectori superiori univ., Marcelina 
ROȘCA și Olga CONENCOV; lectori 
Nelly BOTEZATU, Natalia COSTOVA, 
Andrei PASCARI și Natalia BANTAȘ!

Rămânem, de-a lungul anilor, 
buni prieteni și colegi de breaslă cu 
dr., conf. Univ., Ion BORȘ; dr., conf. 
univ., Iurie ŢÎRDEA; dr., conf. univ., 
Daniela DASCALIUC; dr., conf. univ., 
Stela MUNTEAN; dr. conf. univ., Ivan 
LUCHIAN; dr. Corneliu DODU; dr. Ve-
ronica CUHAL; dr. Angela TIMUȘ; dr. 
Victoria IORDACHI; dr. Gh.CIOBANU; 
Elena PUI; Aurelia DOINA; Natan 
GARȘTEA; Viorica BONDAREV; Iurie 
NASTAS și multi alții !!!

Ne mândrim cu cei, care au 
reușit să susțină tezele de doctorat, 
elaborate în cadrul catedrei IPC: dr. 
Gheorghe GOGÂRNOIU, dr. Diana 
CRICLIVAIA, dr. Olesea MELNICEN-
CO, dr. Aureliana MAN, dr. Lorina 
BURUIANĂ, dr. Svetlana BILOOCAIA!

Avem mari speranțe pentru 
reușitele celor ce sunt în pre-

zent doctoranzi ai catedrei și 
absolvenților programului de mas-
ter ”Investiții și Piețe de Capital” !

Au susținut ritmul muncii și 
funcționalitatea catedrei dragele 
noastre laborante: drd. Tatiana BA-
XAN, masterandele Mihaela MUN-
TEAN, Mariana BUSUIOC și alții! 

Ne-am bucurat mereu de 
sprijinul administrației ASEM, de-
canatului facultății FINANȚE și al-
tor structuri din cadrul ASEM, în 
special: școala doctorală, școala 
masterală, catedrele ”Finanțe și 
Asigurări”, ”Bănci și Activitate Ban-
cară”, ”Limbi Moderne Aplicate”, 
biblioteca științifi că a ASEM etc., 
fapt pentru care le suntem foarte 
recunoscători !

SPRE NOI ASPIRAȚII ȘI NOI 
ÎNĂLȚIMI de CUCERIT, STIMAŢI CO-
LEGI și DRAGI PRIETENI! LA MULŢI 
ANI TUTUROR și CATEDREI IPC !!!

cu drag și profund respect, 

şef catedra IPC, prof. univ., 

dr. habilitat 

Rodica HÎNCU
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DIVERSE

Dacă vreți să vedeți latura artistică a unei instituții cu profi l 

economic, cel mai bun sfat este să le asculatți pe fetele de la 

Corul ”Cantabile” ASEM. Au venit cu premii de peste hotare, au 

colaborat cu Chișinău Youth Orchestra, au lupat cu vântul de 

la Festivalul Levănțicăi și….au deschis sezonul nunților. Toate 

bune și frumoase, de-ar mai fi  susținute și fi nanciar…

După o vară plină de evenimente 
muzicale, Corul Cantabile, 55 de fete 
la număr, împreună cu dirijoarea, 
Elena Marian, au strâns în palmares 
multe premii și experinețe mai puțin 
obișnuite. Olanda și România, au fost 
destinațiile cele mai recente.

”Am fost în Olanda, unde Corul 
a primit titlul de: ”10 cele mai bune 
coruri din lume”. A fost o experiență 
extraordinară  și foarte așteptată, am 
susținut 7 concerte în 4 zile. Un lucru 
obositor, dar foarte captivant. Din 
Iași, am venit cu premiul doi de la 
Festivalul-concurs de Muzică Corală”, 
mărturisește Elena Marian.

Nu doar străinii le-au putut ad-
mira pe fetele talentate de la ASEM, 
dar publicul autohton a avut ocazia 
să savureze din muzica corală, într-o 
”altfel” de interpretare, mai cochetă, 
mai jucăușă.

În cadrul Festivalului de muzică 
corală de vară, mai multe coruri din 
ţară au impresionat cumpărătorii 
unui mall din Chișinău cu un concert 
inedit. Corul de fete «Cantabile» a 
încântat publicul cu mai multe re-
mixuri ale pieselor celebrilor artiști, 
inclusiv Meghan Trainor sau Elvis 

Presley. La evenimentul din acest au 
evoluat 18 colective din toată ţara

ÎN SCENĂ, TREBUIE SĂ FII ARTIST 
ORICE SAR ÎNTÂMPLA…

O experineță mai neobișnuită, 
un test de rezistență pentru Corul 
”Cantabile” a fost participarea în ca-
drul Festivalului Levănțicăi, organi-
zat de Klumea.

”Concertul din Cobușca Nouă 
a fost unul memorabil. Toată ziua a 
fost foarte cald, seara, când trebuia să 
ieșim noi în scenă, s-a început o fur-
tună nebună, te lua ca tornado, zbura 
totul din scenă. Ce facem, ce se în-
tâmplă? Nu știam cum să reacționăm. 
Zburau toate coronițele fetelor. Până 
la urmă, în scenă, trebuie să fi i artist 
până la capăt. Ne-am luat de mână 
și am zis: Gata, fetele, cântăm! Unele 
s-au pornit din scenă, dar  eu…: Îna-
poi! Pălăriile zburau. Era haos total. Ne 
zburau eșarfele, le căutam prin lan. 
A fost un adevărat test de rezistență. 
Dacă mă gândesc acum, a fost o luptă 
între fete și vânt. Noi am câștigat…
Rochiile zburau ca drapelul…..A fost 
ceva…”, spune dirijoarea Marian.

”ÎNGERII DE MOLDOVA” 
DUC FAIMA ASEMului 
PESTE MĂRI ȘI ŢĂRI

EXPERIENŢE ARTISTICE, 
FĂRĂ SUSŢINERE FINANCIARĂ

După așa premii, concerte pe 
marele scene ale Moldovei și nu doar, 
participări la concursuri și festivaluri, 
7 concerte în 4 zile, colaborări cu Or-
chestra Națională de Tineret (Chișinău 
Youth Orchestra), am fost curioși daca 
fetele sunt susținute fi nanciar sau re-
munerate pentru activitatea prosperă 
și promovarea imaginii ASEM. Lucru-
rile stau un pic altfel.

”Nu avem susținere fi naciară, din 
păcate. Toate plecările peste hotare, 
sunt pe banii noștri. Fetele își achită 
singurele drumul spre orașele euro-
pene. Se mai întâmplă ca să primim 
câte 100 de lei de fată, dar răruț…Ar 
fi  bine ca să fi e susținute fetele mă-
car cu o ciocolată, cu ceva, așa cum 
se face la senat, de exemplu. Moral, 
ne susține lumea, dar fi nanciar…Fe-
tele mele sunt nevoite, după studii, 
seara, să lucreze, astfel, lipsesc de la 
repetiții. Până la urmă, ceea ce fac ele 
aici, este voluntariat, dar nu câștigă 
bani. Câștigul lor sunt amintirile, 
experiențele noi, contactele pe care 
le fac, participând la festivaluri, lume 
nouă, evoluări pe mari scene...,dar tre-
buie bănuți…”, spune Elena Marian.

MICA NOASTRĂ FAMILIE
În pofi da ”micilor” probleme, Co-

rul a devenit a doua casă pentru fete. 
Chiar dacă unele își pun pirostriile, 
altele pleacă la studii peste hotare 
sau devin mămici, corul întotdeauna 
va rămâne o experiență frumoasă.

”Mă doare, ca dirijor, că fetele 
mele pleacă. Așa e viața. Îmi place 
ceea ce fac. Am în cor fete extraor-
dinare. Chiar dacă sunt căsătorite, 
oricum vin, pentru mine aceasta este 
un semn că primesc satisfacție, poate 
au găsit a doua casă. Am creat aici o 
mică societate. Poate nu primesc dra-
gostea necesaraă acasă și o primesc 
aici….99% din fete s-au căsătorit. 
Degrabă, voi face parada mireselor…
”zâmbește dirijoarea Marian.

 Corina MOROZAN

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
DIN MOLDOVA

ANUNŢĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA 
POSTURILOR VACANTE

Facultatea “Business şi Administrarea Afacerilor”

Catedra “Management”

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

Catedra “Marketing și Logistică»

Conferențiar universitar  .............................................................– 1

Catedra “Turism și Servicii Hoteliere»

Profesor universitar  ......................................................................– 1

Facultatea “Economie Generală și Drept”

Catedra “Comunicare Economică și Didactică»

Conferențiar universitar  .............................................................– 1

Facultatea “Finanţe”

Catedra “Finanțe și Asigurări»

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

Catedra “Bănci și Activitate Bancară»

Conferențiar universitar  .............................................................– 2

Catedra “Limbi Moderne Aplicate”

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

Facultatea “Contabilitate”

Catedra “Contabilitate și Audit»

Conferențiar universitar  .............................................................– 3
Lector universitar ..........................................................................– 1

Catedra “Contabilitate și Analiză Economică»

Conferențiar universitar  .............................................................– 3
Lector universitar ..........................................................................– 1

Facultatea “Relaţii Economice Internaţionale”

Catedra “Relaţii Economice Internaţionale”

Profesor universitar - 1
Conferențiar universitar – 1

Catedra “Gîndire Economică, 

Demografi e și Geoeconomie»

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

Catedra “Limbi Moderne de Afaceri”

Lector universitar ..........................................................................– 3
Conferențiar universitar  .............................................................– 1

Termenul de înscriere la concurs   

07.09.2015 – 07.10 .2015

Se primesc actele cu condiţia cunoașterii și predării în lim-

ba de stat.

Adresa noastră: 2005, or. Chișinău

              str. Bănulescu-Bodoni, 61

 

Relații la telefonul: 0 22 402 846 
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