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Premiul Nobel pentru Economie pe anul 2015 a fost atribuit 
profesorului Angus Deaton. Distincția i-a fost acordată pentru 
analiza pe care a făcut-o consumului, sărăciei și bunăstării.

Născut în Edinburgh (Scoția), Angus Deaton, de 69 de ani, 
este din 1983 ani profesor de economie la Universitatea Prin-
ceton, SUA.

Pentru a confi gura politicile care promovează bunăstarea 
și reduc sărăcia, mai întâi trebuie să înțelegem opțiunile indivi-
duale de consum. Angus Deaton a reușit aceasta cel mai bine. 
Accentul pe care el îl pune pe monitorizarea datelor la nivel de 
familie, a ajutat transformarea economiei dezvoltării dintr-un 
domeniu teoretic, bazat pe date de agregare, într-un domeniu 
empiric, bazat pe date individuale, spune Comitetul Nobel în 
comunicatul în care își motivează alegerea.

Angus Deaton va fi  recompensat cu un premiu de 8 mln de 
coroane suedeze, echivalentul a 1,1 mln de dolari sau 870.000 
de euro.

Atribuirea premiului pentru Economie încheie sezonul 
2015 al premiilor Nobel. Distincțiile vor fi  înmânate laureaților 
în decembrie, la o ceremonie specială ce va fi  organizată la 
Stockholm. 

Studenții anului I de la ASEM și-au încercat talentele în cadrul unui Bal al 
Bobocilor  2015”. Titlul de bobocei l-au obținut studenții facultății Economie 
Generale și Drept - Victoria Oriol și Alexandru Tabără. Aceștia au avut cea mai 
bună prestație scenică, carismă, îmbinând inteligența și simțul umorului în 
cadrul concursului ”Bobocul anului”, organizat în cadrul Balului.

Învingătorii au excelat la proba “prezentare”  unde au ales să demonstre-
ze o pantomimă. “Mă bucură foarte mult faptul că am avut o prestație bună 
și am câștigat. Succesul în mare parte constă în dorința de a învinge, contea-
ză să-ți folosești efortul la maxim”, a comentat Victoria.

“Nu m-am așteptat să câștig, dar îmbinând punctele forte, alături de par-
tenera mea am obținut, totuși, victorie”, menționează Alexandru.

Evenimentul a fost destinat studenților din primul an de la cele 6 facultăți 
ale universității. Participanții și-au demonstrat ingeniozitatea în cadrul pro-
belor: ”Prezentarea”,”Tema de acasă” și  proba expromtă. Concursul a fost or-
ganizat de Consiliul Sindical al Studenților și Masteranzilor ASEM. 

Urmează ca bobocii tuturor universităților din țară să concureze în cadrul 
unui concurs național: ”Bobocii anului 2015” 

Detalii în pag. 11

BALUL BOBOCILOR, SĂRBĂTORIT 
CU MARE FAST, DE STUDENŢII ASEM

ANGUS DEATON A CÂȘTIGAT 
PREMIUL NOBEL PENTRU ECONOMIE

Cu prilejul Zilei ASEM (25 septembrie) și cea a Economistului din 
Republica Moldova (27 septembrie), în cadrul Academiei de Studii 
Economice au fost organizate mai multe evenimente.

Sărbătoarea a început cu depunere de fl ori la placa comemorativă 
a primului rector al ASEM, Paul Bran.  

Totodată, pe 25 septembrie, fi ecare student, profesor, oaspete sau 
pur și simplu trecător, care a pășit pragul ASEM, a primit câte un măr 
”cu mesaj”. În acest an, au fost repartizate cca o tonă de mere în ziua în 
care instituția a împlinit 24 de ani de la fondare.

Pe parcursul zilei, a mai fost organizată Conferinţa Știinţifi că In-
ternaţională “Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”. 

A fost inaugurat un studiou video al instituției, numit Studiou TV al 
ASEM, cu semnarea unui Acord de Parteneriat între ASEM și Moldavi-
an Business Channel, care prevede schimb de experiență în domeniul 
jurnalismului economic, dar și plasare de emisiuni.

Seara a culminat cu  ceremonia festivă dedicată  Zilei ASEM și a 
Zilei Economistului, în cadrul căreia, 4 jurnaliști care s-au remarcat prin 
abordarea temelor economice la general, a învățământului economic, 
dar și a studenției de calitate au fost premiați. 

Detalii în pag. 8-9 

ZIUA ASEM ȘI CEA A ECONOMISTULUI ÎN RMZIUA ASEM ȘI CEA A ECONOMISTULUI ÎN RM 19 OCTOMBRIE 
ZIUA JURISTULUI 

De Ziua Profesională, Vă adresăm cele 
mai sincere felicitări, stimaţi juriști, pro-
fesori ai catedrelor de drept ale ASEM, 
dragi studenţi, juriști în devenire, stimaţi 
masteranzi și lucrători din domeniul jus-
tiţiei! Vă dorim succese, perseverenţă și 
ascensiune pe făgașul profesional, entu-
ziasm și echilibru în toate. La Mulţi Ani!

Cu respect, membrii 
Facultății Economie 

Generală și Drept



ACTUAL

Consiliul Rectorilor din RM s-a întrunit luni, pe 12 octom-

brie. Benefi ciind de prezența ministrei Educației, Corina 

Fusu, agenda întâlnirii a fost una foarte încărcată, dar grație 

dispoziției de  cooperare  de care a dat dovadă noua ministră, 

dezbaterile s-au încadrat în timpul planifi cat. 

Republica Moldova ocupă locul 84 din 140 de ţări anali-

zate, potrivit Raportului Competitivităţii Globale 2015-2016. 

Ţara noastră a pierdut două poziţii faţă de anul trecut, din ca-

uza înrăutăţirii situaţiei la capitolele capacitate instituţională, 

efi cienţa pieţei bunurilor, dezvoltarea pieţei fi nanciare și dez-

voltarea afacerilor.

ȘEDINŢA CONSILIULUI RECTORILOR 
CU PARTICIPAREA MINISTREI EDUCAŢIEI, CORINA FUSU

COLEGIUL REDACŢIONAL:

Redactor-șef: Zinaida LUPAŞCU
Responsabil de ediţie: Liuba LUPAȘCO 
Reporteri: Corina MOROZAN, Camelia LUPAŞCO, Alina CODREANU,              
      Nadejda DRAGALIN, Mircea GUTIUM

Paginare: Victor PUŞCAŞ

ADRESA REDACŢIEI:  str. Bănulescu-Bodoni Nr. 61, Chişinău, MD-2005
Tel. 40-28-33, tel/fax: 40-28-37            e-mail: relatiipublice@ase.md

Tipărit la tipografi a “Polisan-Service” SRL

Din start, președinte Consiliului Rectorilor, 
Grigore  Belostecinic, a menţionat că după ulti-
ma ședinţă, cu acordul rectorilor, la Ministerul 
Educaţiei au fost expediate avize la Regulamen-
tul de organizare și Funcţionare a Consiliului de 
Etică și Management; la Regulamentul-cadru 

privind organizarea și desfășurarea învăţămân-
tului la distanţă; la regulamentul-cadru privind 
organizarea și desfășurarea examenelor de 
fi nalizare a Ciclului I, Licenţă; la Planul-Cadru 
Ciclul I, Licenţă și Ciclul II, Masterat, precum și 
cel de studii integrate Ciclul III, Doctorat; la Re-
gulamentul privind organizarea învăţământului 
superior în baza sistemului de credite transfe-
rabile, la Regulamentul privind ocuparea func-
ţiilor didactice și știinţifi ce în învăţământul su-
perior. De asemenea, la solicitarea Ministerului 
Educaţiei, cu acordul rectorilor, au fost propuși 
reprezentanţi în calitate de membri ai Consiliu-
lui de Etică și Management, care se constituie 
în prezent.  Nu în ultimul rând,  din partea Con-
siliului Rectorilor au fost înaintate demersuri 
privind conferirea distincţiilor onorifi ce de stat 
mai multor universităţi și manageri universitari. 
Urmează ca Președintele ţării să ia decizii.  

Corina Fusu a salutat invitaţia spre cola-
borare a rectorilor și a menţionat că reformele 
iniţiate în învăţământ vor continua, cu atât mai 
mult că prin restructurarea și efi cientizarea 
învăţământului preuniversitar s-au făcut eco-
nomii, care pot fi  orientate în dezvoltarea cer-
cetării, un lucru important pentru universităţi. 

va are o economie în tranziţie, de la cea 
bazată pe folosirea intensivă a factorilor 
primari, la etapa de efi cienţă.

„Pentru o astfel de economie sunt 
specifi ce concurenţa scăzută, industrii 
inexistente, puterea de cumpărare scă-
zută, utilaje şi tehnologii în mare măsură 
importate. Economia este sensibilă la 
crizele economice mondiale şi la schim-
barea cursurilor valutare”, a explicat rec-
torul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, Grigore Belostecinic.

La fel ca şi în anii precedenţi, cele 
mai mari probleme cu care se confruntă 
investitorii şi antreprenorii sînt corupţia, 
instabilitatea politicilor economice, in-
stabilitatea politică şi birocraţia guverna-
mentală inefi cientă, forţa de muncă slab 
educată, se arată în Raportului Competi-
tivităţii Globale.

Totodată, oamenii de afaceri con-
sideră că cele mai mari riscuri pentru 
dezvoltarea afacerilor în următorii zece 
ani ar fi  confl ictele interstatale, migraţia, 
guvernarea naţională eşuată, scumpirea 
resurselor energetice şi instabilitatea 
socială profundă.

În raportul Competitivităţii 2015, 
recent lansat, Moldova stă prost şi la 
capitolul (locul 137) capăcităţii reţinerii 
talentelor acasă, adică menţinerii tine-
rilor ingenioși să activeze în Moldova. 

Cel mai competitiv stat din lume 
rămâne, pentru al şaselea an conse-
cutiv, Elveţia. În clasament urmează 
Singapore, SUA, Germania, Olan-
da, Japonia, Hong Kong, Finlanda, 
Suedia şi Marea Britanie. La coada 
clasamentului sunt Mauritania (lo-
cul 138), Ciad (locul 139) şi Guineea 
(locul 140).

România a ocupat locul 53, Ucraina - 
79, iar Rusia - 45.

Raportul este realizat anual de Foru-
mul Economic Mondial. Pentru elaborarea 
acestei ediţii au fost intervievaţi 15 mii de 
manageri de companii, dintre care 123 din 
Republica Moldova. Forumul Economic 
Mondial (WEF) este o instituţie interna-
ţională non-profi t, cu sediul la Geneva, 
angajată să amelioreze climatul social 
şi economic prin implicarea mediului de 
afaceri, politic, academic sau a altor lideri 
ai societăţii pentru a contura tendinţele 
economice globale şi regionale.

Două ore au fost sufi ciente ca rectorii 
să-și expună viziunile, întrebările și neclari-
tăţile asupra unor probleme care le consumă 
din timp și nervi în ultimii trei ani, mai ales în 
perioada de după adoptarea noului Cod al Edu-
caţiei. Printre acestea, formula de fi nanţare a 

cercetării de la 1 ianuarie 2016. ”În condiţiile 
actuale, avem toate șansele să fi m plecaţi de 
la AȘM și să nu ajungem la Ministerul Educa-
ţiei, la capitolul fi nanţarea cercetării universi-
tare. Ne îngrijorează lipsa unor răspunsuri la 
întrebările: cum se vor fi nanţa proiectele de 
cercetare în derulare, dar și când va fi  anunţat 
un nou concurs de proiecte?” – a menţionat 
rectorul ASEM.   

Corina Fusu a spus că va fi  format un grup 
de lucru care va analiza, cerceta, organiza au-
dieri publice pentru a îmbunătăţi Codul Știinţei 
și Inovaţiei, elaborat de AȘM, avizat de minis-
tere. Gheorghe Brega, va organiza acest grup 

de lucru, care să-l apropie de adoptare, pen-
tru că ”deja avem restanţă de un an. La o lună 
după adoptarea Codului Educaţiei ar fi  trebuit 
să venim cu o nouă viziune asupra cercetării 
și inovaţiei.” 

Implementarea Ciclului III, studii superi-
oare de doctorat rămâne prioritară în dezvol-
tarea reformelor în învăţământul superior. Aici 
rectorii au fost informaţi despre următoarele 2 
etape: autorizarea şcolilor doctorale şi aproba-
rea ulterioară a acestora prin Hotărâre de Gu-
vern, precum şi repartizarea granturilor docto-
rale în baza metodologiei proiectelor ştiinţifi ce. 
Astfel, procesul de admitere la programele de 

de prevederile Codului Educaţiei, doar că au 
apărut probleme cu stimularea fi nanciară 
a membrilor, spre exemplu a celor câte 3 
membri (din 7) delegaţi de Ministerul Edu-
caţiei în cadrul Consiliilor pentru Dezvoltare 
Strategică Instituţională. Aici, Ministerul Edu-
caţiei urmează să facă o analiză a activităţii 
Consiliilor de dezvoltare strategică instituţi-
onală să revină la posibilităţile de remune-
rare a membrilor acestora prin intermediul 
modifi cărilor la Codul Educaţiei. Aceasta în-
seamnă că Ministerul ar trebui să găsească 
posibilitate de a plăti 90 de membri ai CDSI 
de la toate universităţile. 

Anticipând opiniile și neclarităţile mana-
gerilor referitor la restructurarea sectorului 
învăţământului superior în Republica Moldova 
și propunerile legislative în acest sens (proiec-
tul care prevedea reducerea numărului de uni-
versităţi și comasarea de specialităţi în cadrul 
a 7 centre universitare) – ministra a atenţionat: 
”Este doar un proiect, emis în baza unei anali-
ze, a unei expertize, trebuie să comunicăm, ca 
să nu fi e dureroase”.

Consiliul Rectorilor Universităţilor din 
RM este o asociaţie non-guvernamentală, 
non-profi t din RM. Un număr de 30 de rectori 
de universităţi fac parte din această asocia-
ţie. Membrii Consiliului se întrunesc periodic, 
pentru a lua atitudine faţă de noutăţile care îi 
vizează.   

L.L.

RAPORTUL COMPETITIVITĂŢII 2015: 
MOLDOVA COBOARĂ CU DOUĂ POZIŢII FAŢĂ DE 2014

Ţara noastră a obţinut cel mai slab 
punctaj la capitolul inovaţii (locul 130), 
situându-se pe ultimul loc din Europa 
Centrală şi de Est. Cel mai bun rezultat, 

în comparaţie cu poziţia generală 84, Re-
publica Moldova l-a înregistrat pe seg-
mentul pregătire tehnologică (locul 53),  

Potrivit raportului, Republica Moldo-

doctorat acreditate pentru 2015-2016 urmează 
să fi e demarat în luna decembrie curent.

În concluzie, probleme discutate pe 12 
octombrie au vizat:

- concursul proiectelor de cercetare pen-
tru consolidarea capacităţii de cercetare uni-

versitare, care urmează să fi e preluat în anul 
2016;

- acordarea granturilor doctorale în baza 
unei formule de fi nanţare;

- efi cientizarea reţelei instituţiilor de în-
văţământ superior publice în baza acreditărilor 
realizate de Agenţia Naţională de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Profesional, a ierarhi-
zării universităţilor etc.

- recunoaşterea acreditărilor internaţi-
onale la programele de licenţă în Drept prin 
aprobarea Hotărârii de Guvern etc.

Rectorii au mai menţionat că au creat un 
șir de Comisii, Comitete și Consilii solicitate 
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RECUNOŞTINŢĂ

Tradițional, de Ziua profesională a lucrătorilor din 

învățământ, conducerea ASEM a premiat cei mai buni din-

tre toți cei buni profesori. Diplome, fl ori dar și cuvinte fru-

moase au fost la ordinea zilei.

DINTRE TOŢI CEI BUNI PROFESORI AI ASEM

Pentru activitate rodnică în do-
meniul educațional, dar și cu prile-
jul Zilei profesionale a lucrătorilor 
din Învățământ, cu diplome s-au 
ales: Stela Caraman, lector superior 
universitar de la catedra ”Contabi-
litate și Audit”; Oleg Stratulat, șef 
catedră, prof. univ. – catedra ”Bănci 
și Activitate Bancară”; Sergiu Crețu, 
conf.  univ. la catedra ”Tehnologii 
Informaționale”; Mihail Cernavca, 
șef catedră, conf. univ. - ”Merceolo-
gie Comerț și Alimentație Publică”; 
Adelina Bîcu, conf. univ. de la ca-
tedra ”Drept Privat”; Elena Sârghi, 
lector superior universitar – ”Limbi 
Moderne de Afaceri”și  Rodica 
Panaguța, profesoară de istorie la 
CNC.  

De asemenea, au fost mențio-
nați cu Diploma Ministerului 
Educației, pentru activitate prodi-
gioasă științifi co-didactică, abne-
gație și profesionalism, contribuție 

substanțială la pregătirea specialiș-
tilor de înaltă califi care și cu Ziua 
profesională a lucrătorilor din 
învățământ: Rodica Hîncu, dr. hab., 
prof. univ, șefa  catedrei ”Investiții 
și piețe de capital”; Elena Turcov, 
dr. hab., prof. univ., șefa catedrei 
”Turism și servicii hoteliere”; Vitalie 
Cotelea, dr. hab., prof. univ. și Sergiu 
Portărescu, dr., conf. univ., directo-
rul centrului de consultanță MACIP.

Cu acest prilej, rectorul ASEM, 
academicianul Grigore Belosteci-
nic, a felicitat  cei mai buni profe-
sori din cadrul academiei pentru 
meritele profesionale și aportul 
deosebit pe care l-au adus, per-
sonal, la susținerea dezvoltării 
învățământului superior economic. 
Le-a urat sănătate, inspirație în 
munca și realizări frumoase. ”Suc-
cese pentru viitor în activitatea pro-
fesională, una foarte importantă și 

vreau să cred, în urma căreia simțiți 
satisfacție sufl etească”, a menționat 
rectorul. De asemenea, rectorul a 
felicitat și a mulțumit întregului 
corp profesoral și le-a urat să fi e și 
în continuare la fel de responsabili 
și riguroși dedicați meseriei pe care 
au ales-o.

CÂND ÎŢI FACI MESERIA CARE 
ÎŢI PLACE, NU OBSERVI CUM 
TRECE TIMPUL

Menționat cu Diploma Ministe-
rului Educației, Sergiu Portărescu 
a mărturisit că această diplomă este 
o apreciere enormă a efortului său 
zilnic: ”În primul rând e o satisfacție, 
ca și pentru oricare cadru didactic, 
să mă conving că fac bine anumite 
lucruri. Firesc, aprecierea din par-
tea autorităților atât de înalte, mă 
va ajuta în continuare să mă dedic 

cauzei alese, să fi u și mai bun, mai 
dedicat meseriei. 

Nu am stat să determin efor-
tul depus. Când îți faci meseria 
care îți place și când vezi intere-
sul învățăceiilor, nu observi cum 
trece timpul. Aș spune mai de-
grabă că nu este un efort, ci o ac-
tivitate pe care o îndeplinesc zi 
de zi pentru a trezi curiozitatea 
studenților, dorința de a acumula 
înțelepciune. Sunt bucuros văzând 
cum absolvenții noștri, la formarea 

PREMIIPREMII PENTRU CEI MAI BUNI 

cărora am pus și eu mâna, obțin rea-
lizări frumoase.

Aprecierile directe sunt mai rare, 
dar faptul că, pe parcursul anilor, 
absolvenții vin cu rugămintea să le 
recomand pentru angajări noi can-
didaturi tot dintre absolvenții ASEM, 
înseamnă că ne bucurăm de încrede-
re din partea acestora.

Deseori apar și niște întâlniri 
spontane. Văd fețe cunoscute care 
îmi zâmbesc, se salută și mai în-
treabă: cum e pe la ASEM, domn 

profesor?.. În aceste clipe retrăiesc 
emoții pe care le consider cauzate 
anume de recunoașterea din par-
tea absolvenților. Sunt emoții de 
satisfacție.

Poate o fi  mai multe rețete 
pentru a crea o relație trainică cu 
studenții, dar, din observațiile mele, 
e nevoie să oferi celora care te ur-
mează o anumită motivație. Dar 
pentru a crea această motivație e 
important: să-i asiguri că le asculți și 
le înțelegi doleanțele; să le demon-

strezi că materia care le-o oferi 
este simplă și necesară; să încura-
jezi inițiativele de a descoperi noi 
și noi adevăruri”.

DACĂ ÎNTRO ZI AR TREBUI SĂ 
RENUNŢ LA MUNCA MEA DIN 
CADRUL ASEM, CU SIGURANŢĂ, 
AŞ RĂMÂNE  FĂRĂ ARIPI

Stela Caraman, lector superi-
or universitar de la catedra ”Con-
tabilitate și Audit”, apreciată cu 
diplomă din partea ASEM: ”Pentru 
mine această diplomă are o sem-
nificaţie dublă. Pe de o parte, este 
o binecuvântare a activităţii mele 
de până acum, pentru că a venit 
exact în al 20-lea an de muncă în 
cadrul ASEM, iar pe de altă parte 
reprezintă o conștientizare a fap-
tului că urmează și mai mult să-mi 
focalizez potenţialul pe crește-
rea performanţelor profesionale, 
pentru a aduce în continuare o 
plusvaloare și mai mare instituţiei 
în care activez. În această ordine 
de idei, aș vrea să menţionez că 
sunt onorată și profund recunos-
cătoare tuturor celor care au con-
tribuit la includerea numelui meu 
pe această diplomă de o înaltă 
gratitudine. Nu cred că este vorba 
de eforturi. Meritele mele sunt re-
zultatele muncii făcute din suflet, 
cu dragoste, cu multă dăruire de 
sine și maximă perseverenţă. Bi-
neînţeles că uneori se fac remar-
cate unele sacrificii în detrimentul 
celor dragi. Cu toate acestea, ni-
mic nu se compară cu satisfacția 
muncii făcute cu plăcere. Chiar, 
undeva, am zis, că dacă într-o zi 
ar trebui să renunţ la munca mea 
din cadrul ASEM, atunci, cu sigu-
ranţă, ași rămâne  fără aripi.

Aprecierea venită din partea 
studenţilor este ceea ce contează 
cel mai mult pentru mine. Iar do-
vada de maximă apreciere - este 
acel «Mulţumim!» pe care îl aud la 
sfârșitul unei prelegeri sau a unui 
seminar”.

AM O MARE SATISFACŢIE CÂND 
PESTE ANI, STUDENŢII ÎMI 
ADUC O FLOARE, SAU PUR ŞI 
SIMPLU ÎMI SPUN MULŢUMESC

Apreciată cu diplomă din par-
tea Ministerului Educației, Rodica 
Hîncu, dr. hab., prof. univ, șefa  ca-
tedrei ”Investiții și piețe de capi-
tal”: ”Niciodată nu mi-am propus 
să lucrez pentru a mă face văzută 
sau apreciată. Important este să 
mă pot aprecia - pozitiv. Când sunt 
menționată de către colegi sau 
studenţi,  îmi aduce maximă satis-
facţie profesională. Aprecierea, din 
partea Ministrului Educaţie, însu-
mă noi obligaţii și responsabilităţi 
de prezenţă și ţinută profesională 
în auditoriile studenţești, dar și de 
cercetare-dezvoltare.

De peste 23 de ani activez cu dă-
ruire. Pe parcurs niciodată nu m-am 
gândit să schimb profi lul de activi-
tate. Nu o dată însă am consemnat:  
munca solicită foarte multe eforturi 
și sacrifi cii. Îmi place ceea ce fac, să 
instruiesc și să las o amprentă în 
educaţia tinerei generaţii. Încerc să 
mă fac auzită, vorbindu-le studen-
ţilor despre rolul fi ecăruia în edifi -
carea unui viitor frumos, aici acasă. 
Astfel, mă atribui multora din ASEM, 
care prin munca de zi cu zi, își aduc 
modestul aport la dezvoltarea eco-
nomiei autohtone.

Am o mare satisfacție și mă 
simt împlinită când peste un an 
sau mai mulţi, peste o zi sau peste 
o lună, studenţii mei mă sună, mă 
felicită cu diferite ocazii, îmi aduc o 
fl oare, sau pur și simplu îmi spun: 
Mulţumesc”.

În mai multe țări, Ziua pro-
fesorului este destinată a fi  ziua 
specială de apreciere a cadrelor 
didactice. Din anul 1994, UNESCO 
a stabilit ca Ziua Internațională a 
Profesorului să fi e celebrată în 
fi ecare an pe 5 octombrie. Din 
2015, această zi va purta numele 
de Ziua profesională a lucrători-
lor din învățământ.

Zinaida LUPAȘCU
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INCUBATORUL DE AFACERI

Făcînd o retrospectivă a eveni-

mentelor perindate în acești zece 

ani de existență a Incubatorului de 

Afaceri (IA),  putem afi rma cu certi-

tudine, s-a meritat, ca atunci,  la 23 

septembrie 2005, să fi e inaugurată 

această școală de business pentru 

studenții de la ASEM. Cine dacă nu 

viitorii economiști, manageri, con-

tabili, lucrători bancari și din dome-

niul administrării afacerilor și al tu-

rismului, obținînd cunoștințe vaste 

teoretice, ar fi  în stare să pornească, 

iar apoi să desfășoare un business 

onest de succes.

VIAŢA MERGE ÎNAINTE…
Într-un deceniu de activitate în IA s-a con-

turat bine cercul de probleme cu care se con-
fruntă incubatoriștii. Seriozitatea, pe care o ma-
nifestă candidații în procesul  pregătirii pentru 
concurs, apoi acei primi pași din businessul 
mare, pe care îi fac sub egida mentorilor, de-
monstrează, că marea parte a tineretului studi-
os de la ASEM nu doar știe ce vrea de la viață, 
dar știe și cum să o schimbe spre bine. 

Și pentru ca afacerea dezvoltată să fi e una 
prosperă e necesar de depus multă muncă și 
dorință de a reuși. Iată aici un rol determinant 
îl are Comitetul de mentori și administrația IA, 
care, pentru ai proteja pe antreprenorii înce-
pători de insuccesele posibile, organizează 
diverse training-uri, seminare, întîlniri cu oa-
menii de afaceri, reprezentanți ai diverselor 
agenții de resort.

Din cele 35 de fi rme,  care și-au început ac-
tivitatea în incinta ASEM, 26 sunt viabile pînă 
în prezent. Despre unele din ele se vorbește de 
bine nu doar în Republica Moldova. Numele 
unor businessmeni foști studenți ASEM, apoi 
rezidenți ai IA precum Sergiu Bagrin,  Mihai 
Chilianu, Radu Mocanu, Dumitru Lungu,  
Andrei Spînu, Vadim Culea,  Sergiu Tuhari,  
Iurie Ataman,  Andrei Doni,  Alexei Cioba-
nu , Victor Cazacu, Natalia Iachimov, Mihai 
Stepanov, Ion Munteanu, Andrei Rudoi, Ion 
Baciu pe bună dreptate sunt mîndria  Alma 
Mater. Despre unul dintre foștii  incubatoriști 
aș vrea să vorbesc aparte. În astă vara, cînd a 
fost format  noul cabinet de miniștri,  am rămas 
plăcut surprinsă găsind în noua listă numele lui  
Andrei Spînu, proaspăt numit în funcție de vi-
ceministru al Tineretului și Sportului.

Un  bun specialist nu se face peste noapte. 
Și nici nu se instruiește doar strict în sălile de 
curs  în limita programelor  academice.  Pentru 
a obține ceva major e necesar de  făcut efort. 
Incubatoriștii noștri, de regulă, pe lîngă fap-

tul că-și administrează o afacere, sunt cei mai 
buni studenți la invățătură, activiști în diverse 
structuri studențești, ONG,  formațiuni politice,  
membri ai  echipelor sportive de performanță 
etc. Dornici de carte și de tot ce e  nou,  găsesc  
timp pentru  a se impune  pregnant în viață. 

Afacerea, pe care a deschis-o în 2007 
Radu Mocanu, din una studențească a ajuns 
să fie de familie. Concepută ca prestări de  
montare, reparare , comercializare a tehnicii 
de birou, astăzi oferă   B.C.VictoriaBank servi-
cii pentru deservirea prin terminale și carduri 
bancare a clienților. Victor Cazacu, directorul  
Companiei Pro Inedit SRL,  a întrunit produ-
cătorii autohtoni într-o asociație-model și de 
cinci ani colaborează cu succes cu consuma-
torii de fructe și legume  moldovenești de 
peste hotarele țării. Servicii web inedite  ofe-
ră și  compania lui Sergiu Bagrin, iar proiec-
tul lansat de echipa în care a activat  în anul 
2008  (Mentor Grup SRL) împreună cu Mihai 
Stepanpov  a fost primul și unicul în Moldo-
va. Au început de la un sistem on-line de pro-
cesare a comenzior în domeniul traducerilor 
și deja peste  jumate de an au început să pri-
mească comenzi și  din Europa, Rusia ș.a.

Fiecare tînăr sau tînără, care a ajuns rezident 
al IA, demonstrează dîrzenie, perseverență, 
curaj, bune cunoștințe teoretice, dar își are și 
particularitățile sale individuale. Ele se deve-
lopează în procesul activității sale, în  timpul “  
convețuirii” cu vecinii de ofi ciu,  conversațiilor 
și  discuțiilor cu oaspeții, vizitatorii IA. E necesar 
ca pe lîngă calitățile ce le are businessmanul în 
divenire să ajungă să fi e o persoană integră,  cu 
verticalitate,  onestă în relațiile cu societatea. 
Familia incubatoriștilor e un organism viu, care 
participă la modelarea  unui nou businessmen.  
Și acest lucru se face cu mult tact, răbdare, in-
teres. Ca întro familie sănătoasă. 

În acești 10 ani de existență a IA directori 

ai Centrului de Plasament și Relații cu Agenții 
Economici (ținem să menționăm că IA era în 
componența acestui Centru), au fost doamne-
le Aurelia Braguță – întemeietorul  IA ASEM, 
iar mai apoi și Diana Vornovițchi. În virtutea 
schimbărilor din economia țării, dictate de 
cerințele timpului,  se ajustează și politica 
instruirii noilor cadre din economie, deci, 
și incubatoriștii de astăzi nu mai sunt cei de 
acum 10 ani. E necesar să le fi e altoite alte 
deprinderi, forme de gestionare a businessu-
lui, de planifi care a activității. Cu acest scop a 
fost creat Centrul de Ghidare în Carieră, care 
are menirea de a facilita impunerea tinerilor 
specialiști în profesie. Conducerea ASEM a 
decis că în aspectul dat IA este cea mai bună 
școală pentru o astfel de orientare în carie-
ră. Din aceste considerente IA din primăvara 
acestui an a devenit parte a noii structuri, di-
rector al cărei este doctorul în economie Tati-
ana Bucos. 

...Și iată  toamna lui 2015.  Incubatorul 
de Afaceri  a anunțat un nou  Concurs al  Ide-
ilor de Afaceri. Condițiile concursului din 
acest an le puteți găsi pe concurs.ase.md.  
Cîștigătorii acestei probe  pentru doi ani vor 
deveni  rerzidenții IA și vor benefi cia de toate 
oportunitățile afl ării în incintă ( local amenajat 
și înzestrat cu utilajul necesar pentru o bună  
activitate de birou, consultațiile mentorilor , 
dar și a  profesorilor universitari, sfaturile oame-
nilor din mediul de afaceri de afaceri, invitați la 
solicitările incubatoriștilor, precum și  sprijinul, 
umărul  colegilor din IA). Oricare idee de aface-
re nu trebuie ratată. Încearcă și vei reuși, bate și 
ți se va deschide. Viața merge înainte... 

Larisa RUSNOV

Managerul Incubatorul de Afaceri,

jurnalist, membru 

al Uniunii Jurnaliștilor

Piatra de temelie a IA a fost pusă reușit. Așa 
a fost să fi e, că acest nou și unical proiect nu 
doar pentru instituțiile de învățămînt din Mol-
dova, ci și a economiei țării, și-a început acti-
vitatea și într-un local nou, predestinat anume 
pentru  desfășurarea businessului studențesc.

Ideia creării unui Incubator de Afaceri  îi 
aparține  rectorului instituției, academicia-
nului Grigore Belostecinic, care vizitînd un IA 
studențesc din Polonia a rămas plăcut surprins 
de activitatea acestuia. A fost mult impresio-
nat de ușurința cu care studenții polonezi își 
prognozau viitorul, discutau în modul cel mai 
serios despre business. La întoarcere în țară a 
propus membrilor Senatului să  organizeze și 
în ASEM  un asemenea laborator  de creare, 
testare și dezvoltare a darului de a fi  om de afa-
ceri. În comun cu Asociația Națională a Tinerlor 
Manageri, președinte Aurelia Braguță, și prin 
concursul Agenției Canadiene de Dezvoltare 
Internaționalâ în persoana  doctorului Lauren-
ce Hewick și a Fundației BCYE din Macedonia 
in Moldova și anume la ASEM a fost inaugurat 
primul Incubator de Afaceri.

CARTEA “ÎN CONTINUU URCUȘ” DEDICATĂ  
ANIVERSĂRII DE 10 ANI A INCUBATORULUI DE AFACERI

Lansarea cărții ”În continuu urcuș”, autoarea 
căreia este Larisa Rusanov, reprezintă o antolo-
gie a activității de zece ani a Incubatorului de 
afaceri ASEM. ”Ideea mi-a venit în timpul unei 
partide de șah, la răscrucea a trei evenimente: 
zece ani de la deschiderea Incubatorului, mai 
mulți ani de activitate în cadrul ASEM, precum 
și o zi personală de importanță” a mărturisit 
autoarea. Factorul motivațional pentru Larisa 
Rusanov, este prezent în toți rezidenții incu-

batorului, care s-au aventurat în lumea grea și 
interesantă a businessului. Persoane model, 
care au fost gata să-și deschidă o afacere într-
o țară, unde încă nu există o cultură evidentă a 
afacerii. În incubator, toți  se ajută reciproc, cum 
a menționat autoarea: „…noi îi învățăm să facă 
bani curați pentru o afacere onestă”. Printre afa-
cerile dezvoltate în cadrul Incubatorului au fost: 
afaceri de comerț, prestare de servicii contabile, 
sau cele online, precum și afaceri din domeniul 

promoțional,etc. Afacerile de success și mai 
puțin realizate, timp de 10 ani, sunt relatate pe 
îndelete în paginile cărții ”În continuu urcuș”. La 
întrebarea, dacă există o istorie preferată, afi șată 
pe fi lele cărţii, autoarea a răspuns: “într-o familie 
decentă nu există copii mai mult, sau mai puțin 
iubiți, toate îmi plac!”.  

Mircea GUTIUM

D-124
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ECONOMIE ŞI AFACERI

La 6 octombrie, în ASEM, a fost organizat un eveniment 

public în cadrul căruia directorul Băncii Mondiale în Mol-

dova, Alex Kremer, a prezentat noul raport al Băncii Mon-

diale cu privire la indicatorii guvernării pentru Moldova 

(Worldwide Governance Indicators).

La eveniment au participat stu-
denţii grupelor engleze din cadrul 
Facultăţilor „Finanţe” și „Relaţii eco-
nomice internaţionale”, profesori și 
doctoranzi.

Alex Kremer a realizat o prezen-
tare succintă privind activitatea Băn-

Discuții în acest sens au fost lan-
sate public pe 8 octombrie la ASEM. 
Locația nu a fost aleasă întâmplător. 
Or, anume instituțiile superioare de 
învățământ au stat la baza fondării 
Parcului din Cluj, (acum 2 ani) dar 
și al Silicon Valley, (fondate acum 
60 de ani în S.U.A, lângă Standford 
University).

La dezbaterile de la ASEM  au 
participat atât reprezentanții me-
diului academic, cât și al celui de 
afaceri,mai ales din sfera tehnologii-
lor informaționale și comunicațiilor. 
Or, proiectul care s-ar putea să-i 
adune, își propune să intervină în 
peisajul local, oferind un  spațiu în 
care mai multe companii din do-
meniile IT&C și R&D conectează, 
angrenează și încurajează oameni 
motivați și idei creative într-un fl ux 
perpetuu de dezvoltări inovatoare. 

Premisele, care stau la baza for-

mării conceptului de parc tehno-
logic și care au condus la materia-
lizarea acestuia în mai multe locuri 
din lume sunt legate de dorința 
de a aduna laolaltă oameni care 
împărtășesc aceleași interese pen-
tru dezvoltarea domeniilor de ac-
tivitate în care profesează într-un 
mod creativ. Miza e pe schimbul de 
idei și implicarea oamenilor tineri 
cu potențial în găsirea resurselor 
necesare pentru o dezvoltare fruc-
tuoasă a noilor tehnologii, dar și  a 
mentorilor, cei care au experiență 
de afaceri, apoi și a investitorilor, cei 
care au bani și vor să susțină proiec-
te noi. 

Dan Sturza,  Nina Moldo-
van, Jennifer Austin și Anca Albu, 
reprezentanții companiei Spherik, 
participanți la dezbaterile de la 
ASEM, au vorbit publicului despre 
experiența lor în cadrul Liberty Te-

chnology Park Cluj: ” Spheric este 
un accelerator de business din 
România, e  prima platformă de 
acest fel pe plan naţional, menită 
să ajute, să crească și să dea viaţă 
afacerilor cu potenţial, o platformă 
destinată dezvoltării și implemen-
tării de afaceri pe plan local, dar și 
internaţional.” Tinerii au menționat 
că sunt dispuși să împartă din 
experiența lor în România  - aici, 
în Moldova, specifi când că deja au 
cerere de partea basarabenilor de 
a-și testa ideile de afaceri, făcând 
uz de suportul Liberty Technology 
Park Cluj și a acceleratorului Sphe-
ric – la Cluj. 

Amintim că Liberty Technology 
Park Cluj este un proiect dezvoltat 
de Fribourg Development (susținut 
de omul de afaceri Ion Sturza) și 
urmărește intensifi carea conexiuni-
lor și a comunicării între companii 

din domenii conexe prin crearea 
unui spațiu revoluționar ce va ge-
nera inovație și progres. 

Nina MOLDOVAN, coordona-
tor Proiect LTP Cluj:

”Am vizitat mai multe parcuri teh-
nologice din Europa. Chiar și la Silicon 
Valley am fost, să vedem cum ar trebui 
să arate acesta. Chemăm echipele să 
participe la concursul de selectare a 
ideilor. Timp de 12 săptămâni asupra 
ideilor se lucrează, împreună cu men-
torii, astfel încât în fi nal să ajungă idei 
cu adevărat viabile. Echipele își înre-
gistrează afacerile, în regim real, deci 
totul este foarte serios.”

Dan STURZA, manager:

”Nu există posibilitatea să se 
fure ideile. Or, e atât de riguroasă și 
solicitantă procedura de accedere în 
concurs, că trebuie să vii cu idei foarte 
bine gândite și inovative. Chiar dacă, 
teoretic, te-ai putea inspira din idei, 
mintea autorului nu o poți împru-
muta. Și apoi, consultanța, expertiza 
ideilor de către oameni de afaceri cu 
experiență impunătoare, accesul la 
rețeaua de comunicare stabilită, este 
cea mai valoroasă experiență prin 
care trec  rezidenții parcului. Chiar 
dacă nu ajung din prima să se impu-
nă cu ideea cea mai cea, cu siguranță, 
experiența de analiză și evaluare a al-
tor începuturi, va fi  relevantă.”

DIRECTORUL 
BĂNCII MONDIALE 
ÎN MOLDOVA, 
ÎN VIZITĂ LA ASEM

cii Mondiale în Moldova pe parcursul 
a 22 de ani de colaborare. Proiectele 
implementate cu suportul fi nanciar 
al Băncii Mondiale vizează principa-
lele sfere ale vieţii sociale și economi-
ce, printre care: educaţie, sănătate, 
infrastructură, consultanţă, sectorul 

energetic și e-guvernare. Totodată, 
au fost prezentate publicului pilonii 
de bază și proiectele active din ca-
drul Strategiei de parteneriat pentru 
perioada 2014-2017.

În cadrul prezentării au fost sub-
liniate principalele tendinţe în evolu-

ţia economiei naţionale, precum și 
datele specifi ce din rapoartele orga-
nismelor internaţionale privind per-
cepţia investitorilor străini a mediu-
lui de afaceri din Moldova. În acest 
context, au fost propuse spre consul-
tare noul raport al 
Băncii Mondiale pri-
vind indicatorii de 
guvernanţă la nivel 
global (“Worldwide 
Governance Indi-
cators (WGI)), cât și 
pentru 215 ţări ale 
lumii. 

Indicatorii ana-
lizaţi în raport vi-
zează o perioada de 
18 ani (1996-2014), 
pentru 6 dimensiuni ale guvernării: 
Voce și responsabilitate;  Stabilitatea 
politică și absența violenței; Efi ciența 
guvernării; Calitatea reglementă-
rilor; Respectarea legii; Controlul 
corupției.

După prezentare, directorul BM 

în Moldova, Alex Kremer, a iniţiat 
dezbateri și a răspuns la întrebările 
studenţilor și profesorilor cu privire 
la principalele provocări în combate-
rea corupţiei,  posibilităţi de crește-
re a  efi cienţei guvernării și direcţiile 

dezvoltării economice a Republicii 
Moldova.  

Angela BAURCIULU

Prodecan 

facultatea Finanțe

NEGOCIERI PRIVIND CREAREA UNUI PARC TEHNOLOGIC 
LA CHIȘINĂU Un parc tehnologic, asemeni Liberty Technology Park Cluj, din România, care la rândul său vrea 

”să se apropie” de Silicon Valley – ar putea fi  creat la Chișinău. 
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TINERI ŞI NELINIŞTIŢI

GALERIA ABSOLVENȚILOR ASEM 

Cristina Carauș, masterandă  la  una dintre cele mai pre-

stigioase instituții din țările nordice – KTH Royal Institute of 

Technology din Stockholm a fost selectată să organizeze af-

ter-party-ul Ceremoniei de înmânare a Premiului Nobel.

Un profesor de la Colegiul Politehnic din Chișinău și-a în-

aintat demisia, iar o copie a cererii a plasat-o pe pagina sa de 

facebook. Lipsa condiţiilor de muncă și lipsa de susţinere din 

partea Ministerului Educaţiei sunt numai câteva dintre moti-

vele ce l-au făcut pe profesor să renunţe la postul său.

Cristina a hotărât să-și încerce 
norocul într-un domeniu absolut nou 
pentru ea, design și management al 
petrecerilor,  și i-a reușit. A aplicat să 
fi e manager pe decor la petrecerea 
de după înmânarea Premiului Nobel 
și după două interviuri și semnarea 
unui acord de confi dențialitate a fost 
selectată.  Acum, pe lângă faptul că 
una din săli va fi  decorată conform 
proiectului său, Cristina va avea 
oportunitatea să fi e martor ocular a 
celei mai secrete și așteptate petre-
ceri a anului, lângă cei aproximativ 
1800 de oaspeți ai evenimentului cu-
noscut în toată lumea ca Ceremonia 
de înmânare a Premiului Nobel.

Cristina Carauș spune că succesul 
ei  se datorează, în primul rând progra-
mului FLEX, prin care a trecut în 2009. 
Ea zice că absolvenții proiectelor de 

schimb cu SUA sunt ca niște magneți, 
ce atrag tot felul de evenimente și pro-
iectele interesante în jurul lor.

Cristina Carauș și-a luat licența în 
Administrarea Afacerilor, la ASEM în 
2014, timp în care a reușit să câștige 
Premiul Cel mai bun Student al 
ASEM, Bursa de Merit, Bursa Guver-
nului Suedez, Visby, dar și să ducă o 
viață extracurriculară activă social.

Actualmente este masteran-
dă la una din cele mai prestigioase 
instituții din țările nordice – KTH 
Royal Institute of Technology din 
Stockholm. 

Ceremonia de Înmânare a Premi-
ilor Nobel 2015 va avea loc în perioa-
da 5 - 12 decembrie,  în Stockholm, 
Suedia. 

Nadejda DRĂGĂLIN 

O MOLDOVEANCĂ VA DECORA 
AFTERPARTYul CEREMONIEI 
PREMIUL NOBEL

Vadim Cernei susţine că 
se simte furat și batjocorit de 
sistemul din care face parte.

”Refuz să fac parte 
dintr-un sistem compromis, 
unul tâlhăresc, înrobitor și 
batjocoritor, care poartă de-
numirea de Guvern(Ministerul 
Educaţiei). Nu doresc să 
lucrez pe gratis pentru un 
sistem care mă fură atât ca 
angajat, cât și ca cetăţean 
de rând. Nu văd drepturi și 
libertăţi printre obligaţii și 
reguli neterminabile, orientate doar împo-
triva mea, ca om simplu. Dar mai presus 
de toate, refuz să plătesc impozite unui 
sistem care nu garantează redirecţionarea 
corectă a banilor (deloc puţini) rupţi din 
salariul meu. Doresc să-mi asigur copii 
cu un viitor mai bun, un alt viitor decât cel 
pe care mi-l oferă acest Guvern și această 
structură, lucru care nu poate avea loc atâ-
ta timp cât sunt rob într-un sistem defect 
și antisocial”, a scris profesorul în cererea 
sa de demisie.

Totodată, acesta atrage atenţia și asu-
pra lipsurilor din sistemul de învăţământ. 
Fiind profesor de robotică și mai multe 
obiecte de studiu ce ţin de IT, Vadim Cernei 
se declară indignat de faptul că în sala de 

clasă nu există conexiune la 
internet sau măcar un pro-
iector. ”Lipsa lor face inutilă 
întreaga activitate propusă 
la ore”, mai menţionează 
profesorul.

Și pentru că sistemul 
este așa cum este, Vadim 
comunică publicului că, 
urmare a cererii depuse: ” 
…am fost sunat din Secţia 
Cadre (resurse umane) și in-
vitat să-mi schimb cererea 
de demisie cu pretextul că 

(citez din memorie): ”nu este scrisă corect”. 
”Eu înţeleg că este incorectă poli-

tic atâta timp cât reprezintă un adevăr 
incomod celor ce s-au înfi pt cu ghiarele 
în fotoliile conducerii și nu îi interesează 
nimic altceva decât a rămâne acolo. Să 
fi e și incorectă pur din punct de vedere al 
structurii, eu o buchie, o literă nu schimb 
în cererea de demisie, or eu nu pot și nu 
vreau să fi u fals cu nimeni și mai ales faţă 
de mine însumi. Formalităţile nu mă inte-
resează atâta timp cât nu pot să-mi spun 
cuvântul altfel decât am făcut-o.”

Vadim Cernei urmează acum un Pro-
gram de Master la ASEM și mulţumeşte 
tuturor pentru susţinerea în mesaje publice 
și private. 

Campania de promovare și infor-
mare ERASMUS + a dat start sesiuni-
lor informative.  Sute de studenți  de 
la 10 universități din Chișinău, intere-
saţi de o mobilitate în străinătate, au 
primit  informaţiile necesare privind 
aplicarea pentru o bursă ERASMUS+ 
și buna desfășurare a studiului sau 
practicii în afară. Întâlnirea a avut 
loc pe 22 septembrie, în cadrul cam-
paniei naționale„Information Day”, 
lansată de Ofi ciul Național Erasmus+ 
(NEO) în Moldova. 

Ofi ciul Național Erasmus+ în 
Moldova (NEO) a lansat campania 
națională de informare, dedica-
tă tinerilor și studenților ce vor la 
studii peste hotare. În cadrul sesi-
unii „Information Day Erasmus+», 
desfășurată la ASEM, de exemplu,  
și-au dat întâlnire cca 300 de tineri 
de la diferite universități din capi-
tală. Tinerii care doresc să obțină o 
bursă fi nanțată de Comisia Europea-
nă au avut  posibilitatea să afl e cum 
funcționează Programul UE pentru 
Educație, Formare, Tineret și Sport 
2014-2020.

De astfel de sesiuni de informare 
au benefi ciat și studenții de la alte 
universităţi, cărora li s-a  explicat  în 
detalii cum se aplică pentru o bursă 
de studii în Europa, care sunt cele 
mai importante lucruri de care tre-
buie să se țină cont în acest proces și 
au primit răspuns la toate întrebările 
legate de Programul Erasmus+.

Mobilitate pentru o perioadă 
scurtă pentru cei care deja își fac 

studiile la una 
din universitățile 
din RM și opor-
tunitatea de a 
urma un Maste-
rat sau Doctorat 
peste hotare, au 
fost ofertele de 
interes  tineri-
lor moldoveni. 
Studenții au fost 
foarte activi. Au 
adresat întrebări referitoare la as-
pectele atât teoretice, cât și practice 
ale programului. Printre întrebări au 

fost: care este nivelul, acceptabil, de 
cunoaștere a limbii străine, ce trebu-
ie sa includă dosarul de aplicare și ce 
cheltuieli acoperă bursa. 

Tot aici, ei au afl at din prima 

sursa, cum se studiază dar și cum e 
să fi i student în Europa, de la Dia-
na Pînzari, o absolventă  Erasmus, 

care o parte din Licență a studiat în 
San Sebastian, Spania.  Alte deta-
lii au fost oferite tinerilor de către 
reprezentanți ai Departamentelor 
pentru Relații Internaționale.

Până în 2014 în jur de 1000 de 
studenți și cadre didactice din Mol-
dova au benefi ciat de mobilități prin 
intermediul Programului.

NEO Moldova este reprezentanța 
ofi cială a Programului Erasmus+ al 
Uniunii Europene pentru Educație, 
Formare, Tineret și Sport 2014-2020 
pe dimensiunea învățământului su-
perior. Ofi ciul Național Erasmus+ în 
Moldova asistă Agenția Executivă 
pentru Educație, Audiovizual și Cul-
tură (EACEA) a Comisiei Europene și 
autoritățile din Moldova implicate 
în implementarea Programului Eras-
mus+. 

pian, așa cum cele 3 culori unesc 
un singur popor. Cristina Scarlat a 
purtat culoarea albastru și  a cân-
tat muzică ușoară, Stela Botez, a 
purtat culoarea galben și a cântat 
folclor (Mioriţa), iar Olga Busuioc 
a purtat culoarea roșu și a cântat 
operă.

 Surpriza serii a fost Adrian Ursu 
care a purtat tricolor la papion și a 
cântat cel mai sensibil cântec de dor 
de casă ”Mi-e dor de casa mea”, el 
fi ind unul din puţinii interpreţi care 
susţine tinerii începători cu idei fru-

moase și care a ajutat-o foarte mult 
pe Nicoleta la organizarea acestui 
eveniment.

Invitaţii au avut posibilitatea 
să degusteze cele 3 tipuri de vin 
de la Vinăria Poiana cu prăjituri 
dulci și fructe de acasă. La dispo-
ziţia tuturor au fost câţiva fotografi  
profesioniști care au realizat foto-
grafi i frumoase, printre ei numărân-
du-se Dinu Bubulici, Igor Bogaciov, 
Dima Iacovlev și Inna Cerga. Muzica 
și sonorizarea au fost asigurate de 
către Dorin Pănuţă.

ATITUDINE

”SUNT ROB ÎNTRUN SISTEM DEFECT”

COLECŢIE DEDICATĂ DRAPELULUI NAŢIONAL, 
DE LA O STUDENTĂ ASEM

”Fustițe Tricolor” este 

brandul lansat de curând 

de către Nicoleta Sergentu, 

studentă în cadrul facultății 

Business și Administrare, 

anul II, care împreună cu 

mama sa, Rodica Surlaru, 

au gândit și au creat piesele 

vestimentare originale. 

Din spusele Nicoletei, ideea i-a 
venit după o sărbătoare naţională, ea 
fi ind la studii peste hotare și trăind 
sentimente de dor de casă și de ţară. 
Mămica ei fi ind pasionată de cusut, a 
fost încântată de această frumoasă 
și onorabilă idee a fi icei sale și au 
început să gândească, apoi să coase 
primele 6 modele de fustiţe.

Apoi, atmosfera patriotică a 
fost întreţinută de 3 interprete 
care au cântat 3 cântece naţiona-
le fiind acompaniate de un singur 

ERASMUS+ INFORMEAZĂ  STUDENŢII 
DIN PRIMA SURSĂ

Curierul Economic6 nr. 9-10 (266-267), 22 octombrie 2015



DIALOG

INTERVIU

Excelența Sa James D. Pettit, Ambasadorul Statelor Unite ale 

Americii în Republica Moldova, este la începutul misiunii sale di-

plomatice. Din respect pentru poporul Moldovei, diplomatul de 

la Apus a reușit într-un timp record, de numai șase luni, să învețe 

admirabil limba română. A început să o studieze la școala pen-

tru ambasadori de la Washington, unde a avut mai mulți profe-

sori originari din București. Astăzi, domnul Pettit vorbește liber 

în limba română și spune că își dorește să descopere literatura 

noastră. Pe parcursul vieții, el a reușit să studieze și alte limbi, 

precum rusa, germana, chineza și spaniola. 

50 de elevi din r-le Nisporeni și Leova au participat, în cadrul 

unor cluburi de dezbateri cu genericul ”Democrație și Antrepre-

noriat”, desfășurate de AO Junior Achievement Moldova, cu su-

portul Ambasadei SUA în Moldova și în parteneriat cu Agenția 

de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova.

- Domnule Ambasador, spuneți-
ne, vă rog, cum s-a întâmplat și de 
unde a apărut dorința de a studia 
limba română?

- Știți, răspunsul e foarte ușor, 
pentru că, atunci când am afl at că eu 
voi fi  Ambasadorul nou în Republica 
Moldova, am avut un motiv foarte 
bun pentru a începe să studiez limba 
română. 

La Washington avem o școală 
specială pentru diplomați și eu am 
început să studiez acolo limba ro-
mână în septembrie, anul trecut. Și 
am studiat intensiv aproximativ șase 
luni.

- Ce vi s-a părut greu la început, 
când ați auzit primele cuvinte în 
limba română, gramatică nouă?

- Cea mai mare provocare pentru 

JAMES D. PETTIT: 

“AM ÎNVĂȚAT LIMBA ROMÂNĂ DIN 
RESPECT PENTRU POPORUL MOLDOVEI”

ratura clasică, ca de exemplu opera 
lui Mihai Eminescu. Dar eu sper că în 
viitorul apropiat voi avea posibilitaea 
să citesc opere în română.    

- Cât de des folosiți aici limba ro-
mână în comunicarea cu angajații 
sau cu organizațiile cu care vă 
întâlniți?

- Probabil zilnic am ocazia să fo-
losesc cunoștințele mele de limbă 
română, chiar și la întâlnirile ofi cia-
le. De obicei este un traducător cu 
mine, dar, de exemplu, acum două 
săptămâni eu am avut o întâlnire cu 
prim-ministrul și el vorbea în româ-
nă, eu în engleză, dar fără traducător.   

Am studiat limba română pentru 

că e limba de stat a țării dumnea-
voastră și doresc să arăt respectul 
meu poporului Republicii Moldo-
va. În același timp, pot să folosesc 
cunoștințele mele în limba rusă, 
pentru că există mulți oameni aici 
care preferă să vorbească rusa. Pen-
tru mine e o provocare mare să folo-
sesc două limbi. Știu că pentru dum-
neavoastră, moldovenii, e un lucru 
normal.  

Eu cred că diversitatea limbilor 
îmbogățesc cultura și fac viața mai 
interesantă.

 Irina LENCAUȚAN, 

reporter Today.md

Participanţii au fost familiarizaţi des-
pre conceptele generale despre democra-
ţie și antreprenoriat, principiile ce stau la 
baza acestora, oportunităţile și provocările 
în dezvoltarea acestor concepte. Facilita-
torul le-a propus anumite jocuri tematice, 
lucru în grup, astfel elevii și-au fundamen-
tat cunoștinţele în aceste domenii. Pe tot 
parcursul activităţii, elevii au pus accent 
pe ideea că antreprenoriatul este unul 
dintre pilonii fundamentali ai democraţiei, 
iar a fi  antreprenor presupune o serie de 
cunoștinţe și abilităţi: idei inovative, muncă 
asiduă, parteneriate și colaborări, spirit de 
echipă ș.a.

Tinerii au avut parte nu doar de infor-
maţii teoretice, dar și de anumite sfaturi 
utile, oferite, în cadrul discuţiilor, de către 
antreprenorii locali. Astfel, tinerii au afl at 
din micile secrete ale iniţierii unei afaceri, 
care sunt benefi ciile, oportunităţile și ris-
curile creării, dar și menţinerii unei afaceri 
în R. Moldova.

Antreprenorii i-au îndemnat pe tineri 
să fi e curajoși, să pornească, în lumea 
afacerilor cât mai devreme, deoarece orice 
difi cultate va fi  o experienţă, iar cine nu ris-
că, nu obţine succes, iar cel mai important 

sfat a fost: ”Cea mai mare piedică e însuși 
omul, atunci când are frică de greutăţi și nu 
este în stare să depășească unele stere-
otipuri. Depășiţi-vă pe voi înșivă, temerile 
voastre și veţi obţine ceea ce vă doriţi”.

”Am afl at lucruri noi în ceea ce privește 
deschiderea unei noi afaceri, mai ales de 
către tineri, unde să căutăm proiecte de 
susţinere în acest domeniu”, a menţionat 
Maxim Saulenco, unul dintre participanţi, 
elev la Liceul Teoretic ”C. Spătaru” din or. 
Leova.

”Așteptăm cât mai multe astfel de 
activităţi, cu implicarea tinerilor din toate 
raioanele Moldovei, deoarece o conlucrare 
efi cientă duce spre succes”, au concluzio-
nat tinerii.

De menţionat că aceste activităţi 
fac parte din seria celor zece cluburi 
desfășurate în cadrul proiectului, cu 
același generic, implementat de către A.O. 
Junior Achievement Moldova, cu susţine-
rea fi nanciară a Ambasadei SUA în Moldo-
va, în parteneriat cu AGEPI.

Alina CODREANU, 
AO Junior Achievement 

Moldova

Conferinţa ”Statistici locale și re-
gionale mai bune pentru o viaţă mai 
bună”, a avut loc pe 20 octombrie  la 
Academia de Studii Economice din 
Moldova. Evenimen-
tul a fost  organizat de 
Biroul Național de Sta-
tistică și Academia de 
Studii Economice din 
Moldova cu suportul 
proiectului „Îmbună-
tăţirea statisticii regio-
nale în Republica Mol-
dova”.

”Dezvoltarea teh-
nologiilor informaţio-
nale a remodelat vieţile 
noastre la toate nivelurile și în toate 
aspectele. Viteza și globalizarea au 
devenit cuvintele cheie ce caracte-
rizează practic toate fenomenele în 
societate – fi e în aspect economic 
sau în aspect social. Pentru a putea 
urmări toate acestea avem nevoie 
de date – date care pe lângă faptul 
că refl ectă realitatea în toată multi-
tudinea faţetelor sale mai au și pro-
prietatea de a anticipa atât schimbă-
rile cât și provocările ulterioare.”

”Practica statistică naţională și 
internaţională urmărește schimbă-
rile și evoluţiile majore – un lucru 
rămâne neschimbat – aplicarea 
principiilor fundamentale a statisti-
cii ofi ciale: imparțialitatea, obiecti-

vitatea, profesionalismul, responsa-
bilitatea, cost-efi cienţa, integritatea, 
angajamentul privind calitatea, etc.”

”Procesul de producţie a statis-

ticii ofi ciale este unul îndelungat 
și necesită muncă, perseverenţă și 
resurse – umane și materiale – însă 
toate acestea devin justifi cate atunci 
când datele statistice sunt folosite 
pentru procesul de luare a deciziilor, 
care are ca scop îmbunătăţirea situa-
ţiei societăţii.”

”De fapt, scopul suprem al sta-
tisticii ofi ciale este servirea statului 
și cetăţenilor săi prin prezentarea 
datelor oportune și credibile, care 
servesc procesului de luare a deci-
ziilor de politici dar, în același timp, 
acestea rămân imparţiale din punct 
de vedere politic.” – sunt doar câte-
va teze de bază enunțate în cadrul 
conferinței. 

Amintim, că pe 20 octombrie 
2015 toate ţările membre ale Orga-
nizaţiei Naţiunilor Unite celebrează 
Ziua Mondială a Statisticii, sub mot-

to-ul „Statistici mai bune 
pentru o viaţă mai bună”.

Această sărbătoare 
a fost ofi cializată în plan 
internaţional prin rezo-
luţia Adunării Generale 
a ONU A/RES/69/282, 
iar importanța datelor 
statistice pentru proce-
sul de luare a deciziilor 
bazat pe dovezi a fost ac-
centuată prin adresarea 
Secretarului General al 

ONU, Dl BAN KI-MOON la 19 august 
2015 șefi lor de state prin care el re-
cunoaște „importanţa fundamentală 
a capacităţii statistice naţionale du-
rabile pentru a produce statistici și 
indicatori credibili și oportuni”.

Tot la 20 octombrie, anul 
acesta, în Republica Moldova se 
sărbătorește Ziua Statisticianului al 
6-lea an consecutiv. Această sărbă-
toare a fost adoptată în baza Hotă-
rârii de Guvern nr. 934 din 8 octom-
brie 2010 „Cu privire la proclamarea 
sărbătorii profesionale Ziua Statisti-
cianului”. Conform acestei Hotărâri 
Ziua Statisticianului în Republica 
Moldova va fi  marcată anual, la 20 
octombrie.

mine a fost să învăț cuvinte sufi cien-
te pentru a vorbi. Eu am studiat mai 
multe limbi, dar limba română a fost 
o limbă nouă. Un pic mai înainte am 
studiat limba spaniolă și, pentru că 
amândouă sunt de origine latină, 
similaritatea între aceste două limbi 
mi-a fost de ajutor. 

Limba română este cea mai nouă 
pentru mine. A fost o experiență 
foarte plăcută, pentru că eu consider 
că limba dumneavoastră e una foar-
te frumoasă, cu o poezie și o literatu-
ră foarte interesantă. 

- Odată ce ați atins tema litera-
turii române, ați reușit să citiți până 
acum vreo operă literară? Care au-
tor v-a impresionat cel mai mult?

- Din păcate, pentru că eu abia 
am început să studiez limba română, 
nu am avut oportunitatea să dezvolt 
cunoștințele mele, nu am ajuns la 
acel nivel sufi cient pentru a citi lite-

 CLUBURI DE DISCUŢII 

”DEMOCRAŢIE ȘI ANTREPRENORIAT”
20 OCTOMBRIE 2015 - ZIUA MONDIALĂ A STATISTICII

STATISTICI LOCALE ŞI REGIONALE 
MAI BUNE PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ 
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ACTIVITATEA ASEM

La deschiderea ofi cială a 
conferinței au fost prezenți oaspeți 
de onoare din România. Aceștia sunt: 
Valeriu Ioan – Franc, Director general 
adjunct, INCE al Academiei Române, 
prof. univ. al ASE București, D.H.C. 
al ASEM, Florina Bran, dr., prof.univ., 
ASE București, soţia primului rector a 
ASEM, oaspeţi din Universitatea „Lu-
cian Blaga” și „Transilvania” Brașov. 

Prima zi a conferinței a început 
cu depunere de fl ori la placa come-
morativă a primului rector al ASEM, 
Paul Bran.  

A urmat ședința plenară, în 
cadrul căreia, rectorul ASEM, aca-
demicianul Grigore Belostecinic a 
felicitat publicul, profesorii, colabo-
ratorii ASEM cu prilejul a 24 de ani 
de la fondarea Academiei de Studii 

Economice. De asemenea, a felicitat 
economiștii deja formați și cei în curs 
de formare cu  Ziua Economistului.

 “Aceste sărbători sunt o bună 
ocazie pentru a enumera succesele și 
realizările, precum și prilej pentru un 
bilanţ al acţiunilor pentru viitor. Stu-
denţii, masteranzii și doctoranzii tre-
buie să conștientizeze că viitorul so-
cietăţii și al economiei ţării depinde, 
în cea mai mare măsură, de ei.  Sunt 
următoarea generaţie a oamenilor 
de afaceri, a funcţionarilor publici, 
care vor determina politica econo-
mică a statului”, a menționat rectorul.

Prezent la conferință,  Gheorghe 
Duca, Președintele Academiei de Ști-
inţe din Moldova a vorbit despre ac-
tivitatea economistului în progresul 
naţional, evocând: “Economiștii tre-

Academia de Studii Economice 
a Moldovei a lansat  pe 25 septem-
brie, cu ocazia Zilei ASEM și a Zilei 
Economistului, un studiou video al 
instituției, numit TV ASEM.

Studioul este o necesitate a 
timpurilor, pentru a face accesibile 

studiile la distanță, dar va servi și ca 
laborator TV, pentru studenții care 
își doresc să practice jurnalismul TV. 
În studioul TV al ASEM se vor instrui 
și studenții care aspiră să devină 
jurnaliști în domeniul economic.

Rectorul ASEM, Grigore Belos-

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ 
“COMPETITIVITATEA ŞI INOVAREA ÎN ECONOMIA CUNOAŞTERII” 
la cea de-a 24-a ediţie

Cu prilejul Zilei ASEM și cea a Economistului din Republica 

Moldova, Academia de Studii Economice în parteneriat cu Aca-

demia Română și Institutul Național de Cercetări Economice a 

organizat în perioada 25- 26 septembrie, Conferința Științifi că 

Internațională cu genericul: ”Competitivitatea și inovarea 

în economia cunoașterii”. În cadrul programului conferinței 

au fost incluse comunicările participanților de la ASEM și ale 

invitaților atât de la instituțiile din Moldova, precum și a celor 

de peste hotare: România, China.

buie să fi e prezenți nu numai la pole-
micile simpozioanelor științifi ce, dar 
și în cadrul proiectelor economice 
cu caracter benefi c pentru țară. Dez-
baterile științifi ce și cercetările, nu 
trebuie să se limiteze doar la vărsare 
de cunoștinţe în tezaurul științifi c al 
țării, dar să poarte și o valoare care 
poate fi  implementată în economie”. 

În cadrul ședinței plenare a fost 
lansat tratatul “Managementul aca-
demic”, elaborat de către Gheorghe 
Duca, împreună cu prof. univ. Ion 
Petrescu. Tratatul este o lucrare vo-
luminoasă de 680 de pagini care 
cuprinde o analiză aprofundată a 
managementului în instituţiile de 
învățământ. 

Cu un cuvânt de salut către cei 
prezenți a venit și dr., prof. univ., Va-
leriu Ioan – Franc. Domnia sa a vorbit 
despre reușitele colaborării dintre 
INCE al Academiei Române și ASEM. 
Valeriu Ioan - Franc a aplaudat și 
susținut viziunile academice, iar spre 
sfârșitul discursului său a acordat  
ASEM –lui o colecție de volume cu 
ediţia defi nitivă a operelor lui Emi-
nescu.

 Mai apoi, în cadrul ședinței 
plenare au mai fost prezentate co-
municările „Dezvoltarea imaginii 

Instituţiei de învățământ prin creș-
terea inserţiei absolvenţilor pe piaţa 
muncii”, raportat de către conf. univ., 
dr. Alic Bîrcă, ASEM și “Cariera profe-
sională și managementul acesteia 
în dezvoltarea succesului afacerilor 
naţionale”,- prof. univ.,dr., DHC, Ion 
Petrescu, Brașov, România.

La sfârșitul plenarei, oaspetele 
din China, Sun Jansyuj, a prezentat 
celor prezenți, proiectul ”Noul drum 
de mătase”, care prevede o colabo-
rare mai strânsă a Chinei cu statele 
din Europa. Acest proiect presupune 
o investiție masivă în zona vestică a 
continentului asiatic cu scopul de a 

dezvolta  noi căi energetice.
Pe parcursul conferinței, 25 – 26 

septembrie, participanții au avut de 
prezentat rapoarte în cadrul a șapte 
secțiuni tematice. Acestea sunt: Busi-
ness și Administrare; Economie Fun-
damentală și Aplicată; Finanțe; Inte-
grare Europeană și Politici Sociale; 
Informatică și Cibernetică Economi-
că; Contabilitate și Analiză Financiară 
și Programul Jean Monnet: Integra-
rea europeană prin dezvoltarea regi-
onală inovativă. 

Mircea GUTIUM

D-124

ASEM ARE STUDIOU TV
tecinic împreună cu Valeriu Pleșca, 
director al Moldavian Business Chan-
nel, în prezența delegațiilor prezente 
la ziua ASEM, au tăiat panglica și au 
declarat studioul deschis. Rectorul a 
afi rmat că ideea de a crea un studiou 
video a venit cu ceva timp în urmă. 
Acesta este o condiție necesară mo-
dernizării sistemului de învățământ 
din Republica Moldova. „Studioul 
va fi , în primul rând, destinat imple-
mentării învățământului la distanță. 
Un regulament în acest sens (al stu-
diilor la distanță în RM) este în fază 
de elaborare la Ministerul Educației. 
S-ar putea ca din 2016 să prestăm 
deja servicii pentru această formă de 
învățământ”, a afi rmat rectorul. 

Parte a scenariului a fost impro-
vizarea unui buletin de știri. Prezen-
tatoarea Maria Șveț a venit cu ulti-
me le știri din agenda de sărbătoare 
a instituției.

Profesorul universitar Serghei 
Portărescu a relatat ce oportunități 
oferă studioul tv pentru profesori, 
dar și pentru studenți. Profesorii 
au posibilitatea să înregistreze cur-
suri video de predare a materialului 
pentru studenții care studiază la 
distanță. 

În cadrul manifestării a fost 
semnat un Acord de Parteneriat 
între ASEM și Moldavian Business 
Channel, care prevede schimb de 
experiență în domeniul jurnalis-
mului economic, dar și plasare de 
emisiuni.
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ACTIVITATEA ASEM

VREAU UN MĂR, 
DAR SĂL MĂNÂNC LA ... 
FACULTATE

 Mesaje ”consumabile” a primit fi ecare student, pro-
fesor, oaspete sau pur și simplu trecător, care a pășit 
pragul ASEM în ziua în care instituția a împlinit 24 de 
ani de la fondare, pe 25 septembrie. Membrii Senatului 
Studenţesc   au împărţit  cca o tonă de mere.

Ziua ASEM și cea a Econo-
mistului a culminat la teatrul 
de opera și balet ”Maria Bieșu” 
cu un spectacol de zile mari, 
”Spărgătorul de nuci”. Deve-
nind deja o tradiție, în fi ecare 
an, cu ocazia Zilei Economistu-
lui și a Zilei Academiei de Studii 
Economice din Moldova sunt 
premiați patru jurnaliști autoh-
toni, pentru merite în promo-
varea științei, învățământului 
economic, dar și a studenţiei 
de calitate.

 Rectorul ASEM, academi-
cianul Grigore Belostecinic a 
înmânat premii jurnaliștilor 
pentru susținerea și promo-
varea ASEM în sursele media. 
Menționați anul acesta au fost: 
Mariana Șalamac ,  Ziarul „ECO-
nomist. Magazin economic”, 
Lilia Platon, reporter TV ”MBC: 
Moldavian Business Chan-
nel”, Alexei Lungu, realizatorul 
emisiunii ”Banii tăi” la Publika 

TV și Vlad Vasilcov, re-
porter www.agora.md. 
Reprezentanții media 
s-au ales cu câte o diplo-
mă și  ceva bani.

În cadrul aceleiași 
manifestări, Președintele 
Asociației Internaționale 
”Personalitate”, condusă 
de economistul Serghei 

Evstratiev, DHC al ASEM, i-a 
acordat diplomă și medalie de 
aur prof. univ., dr. hab., la UTM, 
Andrei Cojocari , cu titlul ”Per-
sonalitatea anului” în categoria 
Economie. De asemenea, diplo-
mă și medalie de argint, secreta-
rului referent al conducătorului, 
ASEM, Diana Bragoi, cu titlul 
”Personalitatea anului” în cate-

goria Economie.
Printre laureaţii premiului 

„Persoanlitatea anului” în anii 

precedenți mai sunt: acade-
micianul Sergiu Chircă; recto-
rul USMF, Ion Ababii; actorul  
Sandu Grecu; cântărețul de 
operă Mihail Muntean; scriito-
rul Spiridon Vangheli; jurnalis-
tul Anatolie Golea, regretatul 
actor  Mihail Volontir și lui Dirk 
Schuebel, fostul șef al Delega-
ţiei UE în Moldova.

După partea ofi cială de 
premiere, toți cei prezenți în 
sala teatrului de operă și balet 
”Maria Bieșu”au savurat fi ecare 
moment din piesa ”Spărgătorul 
de nuci”. Publicul a urmărit un 
basm feeric care, de-a lungul 
anilor, a umplut de bucurie ini-
mile oamenilor. 

Scopul desfășurării activității a fost de a in-
forma și promova publicațiile editate sub egida 
ASEM și a altor edituri apărute în perioada ianu-
arie 2014- septembrie 2015.

În cadrul expoziției, au fost prezentate și ex-
puse diverse genuri și tipuri de publicații: cărți, 
manuale, monografi i, teze de doctor și publicații 
periodice. 

Cu această ocazie, pe 22 septembrie, în sala 
de lectură ”Colecția de Patrimoniu” a avut loc in-
augurarea  Salonului, cu lansarea publicației ”Re-
vista Basarabia Economică” (1919-1940): cerceta-
re bibliografi că de Ion Șpac și Silvia Ghinculov și a 
vernisajului  unei expoziții de carte ”Învățământul 
și cercetarea economică în publicațiile autorilor 
ASEM”.

Directoarea Bibliotecii Științifi ce a ASEM, Sil-
via Ghinculov a salutat deschiderea Salonului și a 
făcut o trecere în revistă a  publicației ”Revista Ba-
sarabia Economică” (1919-1940): cercetare biblio-

Salonul de carte STUDIUM din cadrul 
Bibliotecii Științifi ce, ASEM, ajuns la cea 
de-a III-a ediție, și-a deschis ușile pe 22 
septembrie. Expoziția a durat până pe 2 
octombrie și a fost destinată tuturor dori-
torilor de a face cunoștință cu publicațiile 
corpului profesoral – didactic și a cercetă-
rilor științifi ce din cadrul ASEM. 

SĂRBĂTOARE PENTRU TOŢI ASEMiștii

SALONUL DE CARTE STUDIUM la cea de-a III-a ediţie

grafi că.  În opinia autoarei, cartea are menirea să 
contribuie la identifi carea studiilor și cercetărilor 
din domeniul economic: ”Lucrarea bibliografi că 
oferă informații care permit reconstituirea unui 
tablou amplu al profi turilor economice din acea 
perioadă, ale preocupărilor agenților comerci-
ali, proprietarilor și micilor negustori, precum și 
date statistice referitoare la aceste activități. Sper 
ca această publicație va fi  suport cercetătorilor, 
studenților, dar și tuturor celor interesați de isto-
ria economiei Basarabiei”, a specifi cat coautoarea 
publicației. 

Fiind prezent la deschiderea festivă, rectorul 
ASEM, academicianul Grigore Belostecinic a salu-
tat inițiativa lansării Salonului de carte Studium și 
s-a arătat convins că biblioteca este printre cele 

mai importante componente ale infrastructurii 
educaționale și de cercetare. A salutat apariția 
culegerii de referințe la articolele publicate în 
”Revista Basarabia economică” (1919- 1940), 
menționând că această cercetare va oferi posi-
bilitatea de a  analiza  materialele în original, în 
vederea redării situației reale din acea perioadă. 

Pe 29 septembrie, în sala de lectură ”Comu-
nicarea Colecțiilor”au fost lansate și alte cărți, 
ale profesorilor de la facultatea de Contabilitate. 
Cărțile lansate sunt: V. Țurcanu. S. Mihăilă – Con-
tabilitatea de gestiune și control de gestiune, 
Culegerea:  Abordări teoretice și practice ale 
contabilității moderne Vasile Bucur – eminent 
om de știință, promotor neobosit al cercetării la 
cea de-a 75 aniversare: Bibliografi e Viorel Țurcanu 

– profesor, savant, manager în cadrul școlii supe-
rioare: La cea de-a 70-a aniversare și 45 ani de acti-
vitate didactică și științifi că Profesorul universitar, 
Alexandru Nederiță la a 60-a aniversare. 

În perioada 23 septembrie – 2 octombrie, în 
sala de lectura ”Colecția Patrimoniului” din cadrul 
BȘ a ASEM s-au desfășurat expoziții de publicații, 
prezentări, consultații, întâlniri cu studenții și 
omagierea profesorilor. Evenimentele au fost or-
ganizate în săptămâna de mari sărbători pentru 
Academia de Studii Economice, care a  împlinit 
24 de ani de la fondare.

Amintim, Salonul de carte Studium a fost lan-
sat pe 24 aprilie 2013.

Cor: ”CE”
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CARPE DIEM

EXCURSIE PRIN BIBLIOTECA 
ȘTIINŢIFICĂ ASEM

Biblioteca este un centru 
de importanţă strategică, un 
suport real pentru procesul 
de învăţământ, cercetare și 
instruire continuă. Astfel ac-
tivitatea Bibliotecii Științifi ce 
ASEM refl ectă legătura din-
tre utilizatori și informaţie, 
îmbină serviciile tradiţionale 
cu cele electronice bazate pe 
noile tehnologii informaţio-
nale. Biblioteca a îndeplinit 
mereu funcţiile: educaţiona-
lă, estetică și informaţională 
refl ectând diseminarea infor-
maţiei prin diverse mijloace 

(hârtie, electronice etc). Bi-
blioteca este vectorul acce-
sului la informaţia știinţifi că 

în cadrul universităţii având 
o contribuție importantă la 
creșterea nivelului de com-

petitivitate pe plan intern si 
internaţional a acesteia. 

În acest sens, pe 6 și 9 oc-
tombrie au avut loc excursii 
la BȘ ASEM a grupelor TUR 
151, 152 de la CNC. Excur-
sia a fosr ghidată de către 
bibliotecara Ala Namașco și 
profesorii Ninela Bivol și Vla-
dislav Gonţa. Elevii au făcut 
cunoștinţă cu multitudinea 
de servicii pe care le oferă 
biblioteca inclusiv în sălile 
de lectură și multimedia. Au 
aflat multe informaţii utile 
din domeniul de studiu   ales.

Cu acest prilej, pe 5 octombrie, elevii 
CNC și-au încercat aptitudinile în calitate 
de profesori.

Tradițional, în această zi, fi ecare pro-
fesor și-a încredințat disciplina unuia 
dintre elevi.  Orele s-au desfășurat ca de 

obicei. Elevii au prezentat temele pen-
tru acasă, iar  profesorul interimar le-a 
făcut cunoștință cu noua temă la spe-
cialitate.  În după amiaza zilei, lucrurile 
au revenit la normal.  Grupele Tur 131, , 
Tur 143, Con 142, de la Colegiu  au orga-

nizat o manifestare dedicată dascălilor. 
În cadrul festivității, elevii au adresat 
mulțumiri tuturor profesorilor și în semn 
de recunoștință le-au înmânat diplome. 

Camelia LUPAȘCO 

 În fi ecare an, la 16 octom-
brie, Organizaţia Naţiunilor 
Unite pentru Alimentaţie și 
Agricultură (FAO) sărbătorește 
Ziua Mondială a Alimentaţiei. 
Adunarea Generala ONU a de-
cis, în anul 1980, marcarea Zilei 
mondiale a alimentaţiei, consi-

derând că “alimentaţia este o ne-
voie fundamentală a omului și o 
condiţie necesară supravieţuirii 
și prosperităţii fi inţei umane”. 
Scopul sărbătorii este de a face 
cunoscute problemele sectoru-
lui alimentar în lume și de a spo-
ri solidaritatea în lupta împotriva 
foamei, malnutriţiei și a sărăciei. 

 Cu ocazia  Zilei Mondiale a 
Alimentaţiei , profesorii de dis-
cipline tehnologice împreună 

cu  elevii Colegiului Naţional de 
Comerţ  și-au dorit să tragă un 
semnal de alarmă asupra  pro-
blemelor de alimentaţie  ale 
românilor și să ofere sfaturi 
despre ce ar trebui să consume 
pentru o viaţă sănătoasă și au 
organizat mai multe activităţi 

pe parcursul zilei, printre care 
un fl ash-mob, o  masă  rotundă 
cu invitaţi speciali și o expoziţie 
cu preparate sănătoase cu ge-
nericul: “ Tradiţii de la bunica” . 

Dis-de-dimineață, studenții 
au întâmpinat profesorii cu un 
măr și o brățară simbolică ca 
semn al alimentației sănătoase. 

Elevii și profesorii Cole-
giului Naţional de Comerţ  
și-au propus să sensibilizeze 

populația printr-un  fl ash-mob 
cu genericul: Un măr pe zi te 
scutește de medic ! Tema aleasă 
a venit ca un salut al Zilei Mon-
diale a Alimentaţiei. Consumul 
unei alimentaţii sănătoase este 
foarte important, astfel că elevii 
anului IV împreună cu profe-
soarele Adela Slănină  și Coralia 
Babcenco au mers în stradă , 
unde au împărțit mesaje și au 
încercat să arate trecătorilor 
importanța unui consum de 
alimente sănătoase. Au fost 
răsplătiți cu legume și fructe.

Masa  rotundă  care s-a 
desfășurat cu genericul:   “Ali-
mentaţia corectă – un factor 
al sănătăţii  “, vine în sprijinul 
persoanelor interesate de su-
biectul  alimentaţiei sănă-
toase, dispuse să își schimbe 
obișnuinţele alimentare și să in-
vestească în produse sănătoase, 
astfel încât să aibă o alimentaţie 

echilibrată și un corp sănătos. 
În cadrul acestei activităţi  atât 
elevii, cât și profesorii au adus la 
cunoștință informații utile pen-
tru o alimentație corectă, a men-
ţionat profesoara  Adela Slănină. 

La eveniment a fost invitată 
Diana Vacarciuc, medic inter-
nist la Centrul Medical Militar, 
care s-a alăturat subiectului și a 
spus: „Vreau, în primul rând, să 
mulțumesc studenților, pentru 
că la un moment dat credeam 
că sunt cu studenții de la me-
dicină și nu cu cei de la comerț, 
deoarece au relatat foarte bine 
toate patologiile și au vorbit în 
termeni medicali. 

Adela SLANINA,
 Coralia BABCENCO,   

profesoare discipline 
tehnologice, 

Colegiul National de 
Comert al ASEM

ZIUA JURISTULUI LA COLEGIUL 
NAŢIONAL DE COMERŢ

La 19 octombrie, comunitatea juriștilor din Republica 
Moldova celebrează sărbătoarea profesională „Ziua Juris-
tului”. 

În acest sens, elevii grupelor TUR-141, 142, 143,144; SER-
141, specialitatea Turism și Servicii Hoteliere, din anul II, au 
participat la concursul gazetelor de perete. Concursul cu ge-
nericul „Fii sigur și dârz când știi că ai dreptate”a fost moderat 
de către Aliona Salcuțan, profesor de drept, magistru, grad di-

dactic unu. În componența juriului au fost: șefa secției Turism 
și Servicii Hoteliere - Tamara Șalaru, directorul adjunct pen-
tru educație - Svetlana Manuil și alți profesori. Elevii au avut 
însărcinarea de a prezenta succint propria gazetă de perete, 
respectiv, au fost apreciați în dependență de creativitate, ori-
ginalitate. Elevii participanți au dat dovadă că cunosc drep-
turile și obligațiile, au utilizat cu ușurință în posterele create, 
noțiunile juridice studiate la ore.

Concursul a fost organizat cu scopul de a cultiva valorile 
sociale necesare vieții: entuziasm, chibzuință, efi ciență, cin-
ste, onoare, demnitate, etc., de a demonstra cât de creativi,  
ingenioși și inteligenți sunt elevii ce studiază disciplinele de 
drept de la specialitatea de Turism și Servicii Hoteliere.

 Au trezit curiozitatea juriului și a susținătorilor, temele 
precum: top 7 cele mai bizare cazuri de judecată, top cei mai 
buni avocați, lista celor mai periculoși răufăcători ale timpu-
lui, drepturile și obligațiile elevilor sau citate moralizatoare. 
Profesoara Aliona Salcuțan a specifi cat că prin asemenea con-
cursuri, elevii deprind mai ușor metodele și procedeele teh-
nicilor juridice. La fi nal, toți participanții au primit diplome . 

Laura GUŢU

CONCURSUL “FOCUL DIN VATRĂ”
La 17 octombrie s-a desfășurat cea de-a III-a ediţie a festivalu-

lui-concurs “Focul din vatră”. Manifestarea a fost dedicată  regretatului 
scriitor Dumitru Matcovschi. La concurs au participat elevi din 17 cole-
gii din ţară , printre care și discipolii Colegiului Naţional de Comerţ al 
ASEM. Elevii CNC au făcut fată tuturor cerinţelor festivalului. Formaţia 
colegiului “Contur” și solistul Daniel Doba au cântat pe versurile marelui 
poet  Dumitru Matcovschi, cu piesele “Toamnele” și “Focul din vatră”, 
coordonator artistic - Dicusar Anatol, Manuil Svetlana şi Elena Golban. 
Elevele Alexandrina Croitoru și Svetlana Bratescu au recitat fragmen-
te din operele poetului. Participanţii din partea colegiului au evoluat c u 
succes și s-au  bucurat de aplauze din partea publicului. 

Daniel DOBA 

DE ZIUA PROFESIONALĂ 
A LUCRĂTORULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

ALIMENTAŢIA CORECTĂ  UN FACTOR AL SĂNĂTĂŢII 
Motto: “Hrana corespunzatoare 
este adevaratul tau medicament»  

(Hipocrate) 
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SINDICATE STUDENŢEŞTI

BALUL BOBOCILOR, 
SĂRBĂTORIT CU MARE FAST, 
DE STUDENŢII ASEM

Studenții ASEM au petre-

cut “Balul Bobocilor  2015”. 

Titlul de bobocei 2015 ai 

ASEM l-au obținut studenții 

facultății economiei genera-

le și drept - Victoria Oriol și 

Alexandru Tabara. Aceștia 

au avut cea mai bună 

prestație scenică, carismă, 

îmbinând inteligența și 

simțul umorului.

Invingătorii au excelat la proba 
“prezentare’  unde au ales să demon-
streze o pantomimă. “Mă bucură foar-
te mult că am avut o prestație bună 
și am câștigat. Succesul în mare parte 
constă în voința de a învinge, contează 
să-ți folosești efortul la maxim”, a co-
mentat Victoria.

MINISTERUL 
NU ARE BANI 
PENTRU A MĂRI 
BURSELE 
STUDENŢILOR

Bursele studenților nu vor 

fi  majorate. Acesta este răspun-

sul Ministerul Educației la soli-

citarea sindicatelor studențești 

de a mări bursele cu 100%.

Comitetele sindicale studen-
țești ale opt universități de la noi 
(USMF, ASEM, ULIM, UST, UPSC 
Ion Creangă, UTM, USM, UASM) au 
decis că e timpul ca bursele să fi e 
majorate, cu 100%. În acest sens, 
Ministerului Educației i-a fost adre-
sată o solicitare.

”Comitetele sindicale studen-
țești din instituțiile superioare de 
învățămînt își exprimă îngrijorarea 
privind situația materială actuală 
a studenților. Datorită infl ației, s-a 
diminuat puterea de cumpărare a 
bursei care variază de la 310 la 720 
lei, ceea ce constituie în mediu 1/3 
din valoarea coșului minim de con-
sum”, se arată în solicitarea Comite-
telor studențești.

Răspunsul Ministerului nu a 
întârziat să apară. ”În prezent, eco-
nomia RM se confruntă cu simpto-
mele unei crize economice, carac-
terizată de încetinirea dezvoltării 
tuturor sectoarelor economice și 
majorării defi citului bugetar, pro-
vocate atât de factorii externi, cât 
și interni, care infl uențează negativ 
nivelul de trai al populației, inclusiv 
situația materială a studenților”, se 
arată în comunicatul Ministerului.

Ministerul Educației invocă 
motivul că sunt necesare mijloace 
fi nanciare suplimentare pentru a 
mări bursa cu 100%. ”În urma es-
timărilor efectuate pentru majora-
rea burselor de studii  sunt nece-
sare mijloace suplimentare pentru 
anul 2016 în sumă de 273,9 mln 
lei, pentru anul 2017-287,4 mln lei, 
pentru anul 2018-301,5 mln lei”.

”În consecință, constrânge-
rile bugetare existente și cele pe 
termen mediu, dictate de con-
junctura economico-financiară 
regională și internă nefavorabilă, 
fac imposibilă asumarea de către 
Guvern a majorării cuantumu-
lui burselor cu 100%, mijloacele 
financiare disponibile ale buge-
tului de stat fiind direcționate 
exclusiv la onorarea angajamen-
telor deja asumate”, menționează 
Ministerul Educației.

Conform Hotărârii Guvernului 
nr. 1009 din 1 septembrie 2006, 
bursa de studii pentru un student 
este de la 780 până la 1010 lei/
lunar. În ceea ce privește bursa 
Președintelui RM, bursa de merit, 
bursa de excelență și cea nominală, 
aceasta constituie pentru o persoa-
nă de la 800 până la 1200 lei/lunar.

“Nu m-am așteptat să câștig, dar 
îmbinând punctele forte, cu parte-
nera mea am obținut totuși victorie”, 
menționează Alexandru.

Evenimentul a fost destinat stu-
denților din primul de la cele 6 facultăți 
ale universității. Participanții și-au 
demonstrat inginiozitatea în cadrul 
probelor ca: ”prezentarea”,”tema de 
acasă și  proba expromtă. Concursul a 
fost organizat de Consiliul Sindical al 
Studenților și Masteranzilor al Acade-
miei de Studii  Economice, în frunte cu 
președintele Dorin Codreanu și vice-
președintele Alexandru Guștiuc. 

Prima probă a constat în prezenta-

rea echipeleor perechilor și a facultății. 
Boboceii de la REI - Elena Ceban și 
Vadim Nichita au prezentat un dans 
pasional, la fel și cei de la Contabilitate 
- Daniela Birca și Alexei Frunze. Facul-
tatea Finanțe și Bănci – Augustina Ha-
rabagiu si Victor Seccenco au preferat 
să se prezinte printr-o scenetă.

În timp ce boboceii se pregăteau 
pentru a doua probă, studentul de la 
business Radu Duminică și  studenta 
la economie generală și drept, Victoria 
Oriol, au încântat publicul cu o piesă. 

La proba a doua, sub genericul 
”Mai în glumă mai în serios” bobocii 
au avut la dispoziție 7 minute pentru a 

evolua. Majoritatea boboceilor au pre-
ferat să prezinte scenete. 

Ultima probă i-a luat prin surprin-
dere pe bobocei. Proba de ingeniozi-
tate presupunea adresarea unei între-
bări fi ecărei perechi. 

După anunțarea câștigătorilor,  pe-
trecerea a continuat cu muzică, dans și 
voie bună alături de interpretul Kapu-
shon. Sponsorii evenimentului au fost: 
Nik photo-video, MY café, US Travel, 
Traiing MD, Elle fi tness, syndrome 
tattoo, CNOSM.

Nicoleta Ciocan, REI
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COMUNICARE

P UBLICAŢIA ”REVISTA BASARABIA ECONOMICĂ” 
Pe 22 septembrie, în sala de lectură ”Colecția de Patri-

moniu” cu ocazia inaugurării  salonului de carte Studium, a 

fost lansată publicația ”Revista Basarabia Economică” (1919-

1940): cercetare bibliografi că de Ion Șpac și Silvia Ghinculov.          

Comunicarea este un proces complex de constitui-

re, modifi care și perfecționare a relațiilor dintre oameni. 

Pentru a colabora mai efi cient cu cei din jur, este nevoie 

să învățăm a comunica. În acest context, comunicarea nu 

este doar o simplă știință, ea este arta de a percepe lumea 

înconjurătoare și de a-ți înțelege interlocutorul, după cum 

spune și un vechi proverb oriental ,,Ascultă ce vorbesc oa-

menii, dar, mai întâi de toate, înțelege ce simt ei…”. Comu-

nicarea  apare pe fundalul unor activități comune și se ca-

racterizează prin trăsături formale distincte, dar, ca o com-

ponentă indispensabilă a omenirii, ea trebuie să se bazeze 

și pe valori precum compasiunea, echitatea, înțelegerea, 

empatia etc., altfel zis, pe acele aspecte ale comunicării, 

care pornesc de la principiile morale și etice generale. 

Despre empatie ca stil se 
vorbește de mai mult timp, însă, cu 
părere de rău, în contextul comuni-
cării de afaceri acestui aspect nu i se 
acordă prea multă atenție. În același 
timp, capacitatea de a fi  empatic se 
consideră a fi  o calitate foarte impor-
tantă pentru acele categorii de per-
soane a căror activitate este direct le-
gată de lucrul cu oamenii. În special, 
este vorba despre profesori, medici, 
funcționari publici, manageri și alte 

categorii de persoane.
DEX-ul defi nește empatia (fr. em-

pathie, engl. empathy) drept ,,formă 
de intuire a realității prin identifi care 
afectivă”. Altfel zis, empatia reprezintă 
capacitatea omului de a recunoaște 
și de a împărtăși sentimentele pe 
care le are o altă fi ință, chiar dacă 
aceasta nu le exprimă explicit. O per-
soană capabilă să simtă compasiune 
nu poate manifesta acest sentiment 
fără un anumit grad de empatie.

În ultimii ani, după proclamarea inde-
pendenţei Republicii Moldova dome-

niul știinţifi c și informaţional a obţinut 
unele progrese în elucidarea trecutului 
istoric al ţării noastre. Au apărut mai 
multe studii și cercetări ample, dedica-
te istoriei Basarabiei. Printre ele se în-
scrie și cercetarea bibliografi că „Revista 
„Basarabia Economică” (1919-1940), 
apărută recent sub egida Bibliotecii Ști-
inţifi ce a Academiei de Studii  Econo-
mice a Moldovei și Bibliotecii Știinţifi ce 
Centrale „Andrei Lupan” a Academiei 
de Știinţe a Moldovei.

Această lucrare, după cum menţio-
nează autorii ei, a apărut după publica-
rea investigaţiilor efectuate pe margi-
nea mai multor reviste basarabene din 
perioada interbelică: „Arhivele Basara-
biei”, „Școala basarabeană”, „Viaţa Basa-
rabiei” etc. care, la rândul lor, au apărut 
ca rezultat al democratizării societăţii și 
desecretizării unor fonduri speciale din 
bibliotecile și arhivele Moldovei puse 
în perioada sovietică la index. 

Lucrarea menţionată are menirea 
să contribuie la identifi carea studiilor 
și cercetărilor în domeniul economiei 
din perioada interbelică. Autorii lucră-
rii au efectuat serioase cercetări din 
domeniul istoriei apariţiei și denumirii 
revistei la diferite etape, cât și a comite-
tului de redacţie și altele. Toate aceste 
informaţii prezintă interes pentru cer-
cetătorii din domeniul economiei peri-
oadei respective și pentru cei interesaţi 
de istoria presei basarabene.

Autorii lucrării informează citito-
rii despre faptul că de la anul fondării 
(1919) până în 1930 revista apărea cu 
titlul „Basarabia Economică” și subtitlul 
„Revistă socială, economică, statistică 
și fi nanciară a Cercului de Studii Social - 
Economice al Basarabiei”, care includea 
cercetări și studii pe cele mai actuale 
teme privind economia regiunii.

Începând cu anul 1930 revista 
are subtitlul „Buletinul Camerelor de 
Comerţ și Industrie din Basarabia” și 
publică informaţii cu caracter general 
din diverse domenii socio-economice, 
abordate în cadrul ședinţelor Camere-
lor de Comerţ și Industrie. 

În calitate de izvor documentar al 
acestei cercetări bibliografi ce au servit 
fondurile Bibliotecii Centrale „Andrei 
Lupan” a Academiei de Știinţe, ale Bibli-
otecii Naţionale și ale Bibliotecii Arhi-
vei Naţionale. De menţionat că aceste 
biblioteci, cu regret, păstrează colecţii 
incomplete ale revistei, care datează 
cu anii 1919-1924 și 1937-1940. După 
cum ne informează autorii studiului, 
perioada 1925-1935 nu atestă nici un 
număr al revistei.

Ca rezultat al muncii migăloase și 
profesioniste autorii - neobositul bibli-
ograf și „rege al bibliografi ei”(așa fi ind 
numit, pe bună dreptate, de regretatul 
Alexei Rău)  Ion Șpac și “regina mana-
gementului bibliotecar” dr. Silvia Ghin-
culov, au reușit să studieze un volum 
impunător de materiale informative 
și să le sistematizeze în patru com-

AVIZ la lucrarea „Revista „Basarabia Economică” (1919-1940): cercetare bi-
bliografi că. Autori:  Ion Șpac, Silvia Ghinculov.—Chișinău, 2015. – 191 p.

partimente de bază: prefaţa autorilor 
(„Cuvânt înainte”), studiul de cercetare 
asupra revistei „Basarabia Economică”, 
după care urmează compartimentul 
bibliografi c și două indexuri auxiliare: 
de nume și cel tematic.

Acest studiu de cercetare este bi-
nevenit și foarte important, deoarece 
dă posibilităţi cititorilor de rând și spe-
cialiștilor de profi l să se orienteze ţi să 
înţeleagă importanţa materialelor in-
cluse în revista „Basarabia Economică” 
pentru studierea situaţiei economice 
din perioada imediat următoare după 
Unirea Basarabiei cu România din 
1918. Autorul caracterizează cele două 
ediţii ale revistei „Basarabia Economică” 
din 1919-1923 și 1936-1940 din punct 
de vedere structural, al programului 
de activitate, se referă la unele aspecte 
de conţinut, la difi cultăţile editoriale 
existente în acea perioadă din pricina 
cărora revista s-a editat cu întreruperi.

După acest preţios studiu  urmea-
ză compartimentul bibliografi c, care 
conţine întregul volum informaţional 
al revistei pe care a avut-o la dispozi-
ţie și au descris-o autorii ediţiei men-
ţionate. După părerea noastră, acest 

compartiment nu are un titlu concret 
și corespunzător în structura lucrării și 
care ar fi  bine de inclus după studiul de 
cercetare al lui Ion Șpac. Acest titlul ar 
fi  putut fi  denumit, de exemplu, „Lista 
descrierilor bibliografi ce a informaţiilor 
(ori materialelor, articolelor) cuprinse 
în revista „Basarabia Economică”. Se pot 
găsi și alte variante a denumirii acestui 
compartiment.

Sistematizarea materialelor biblio-
grafi ce, în opinia noastră, este bineve-
nită, logică și argumentată. Ca rezultat 
urmează compartimentele „probleme 
generale”, „informațiuni economice 
externe”, „informațiuni economice in-
terne”. După aceste compartimente 
generale urmează materialele biblio-
grafi ce grupate după judeţe și orașe-
le judeţene: Chișinău, Lapușna, Bălți, 
Orhei, Soroca, Tighina etc. În aceste 
compartimente este concentrată infor-
maţia cea mai relevantă referitoare atât 
la starea economică a regiunii, nivelul 
de trai al populaţiei, cât și la aspectele 
concrete ale vieţii sociale din localită-
ţile judeţelor respective. În total lista 
descrierilor bibliografi ce este destul 
de impunătoare și include 1152 de de-
numiri, aranjate în ordinea alfabetică a 
autorilor sau a denumirii articolelor.

Am fost impresionaţi de articolele 
privind stoparea speculei, avantajul 
portului Bugaz pentru producători, 
asigurările împotriva secetei, Institu-
tul naţional de credit agricol, harta 
zootehnică a Basarabiei, legea pentru 
organizarea asociaţiilor de exportatori, 
bursa de valori, aplicarea impozitului 
de 1,4% la vânzările curente, excelenta 
situaţie a bugetului statului, creditul de 
1 mld. lei pentru ridicarea satelor.      

Structura lucrării se încheie cu 
prezenţa a două indexuri auxiliare ( 
de nume și tematic) care vin să ajute 
cititorul să se orienteze în diversita-
tea de informaţii și să-i sporească lu-

crul de cercetare. Cele mai frecvente 
nume în indexul respectiv sunt așa 
personalităţi ca Eugeniu Giurgea și 
Teofil Ioncu, ambii membrii colecti-
vului de redacţie al revistei „Basara-
bia Economică”.  După cum ne infor-
mează autorii studiului bibliografic, 
Eugeniu Girgea în timpul respectiv 
era directorul Statisticii regionale și 
primul autor al primului articol din 
numărul întâi al revistei. Teofil Ioncu 
a fost o personalitate notorie, născut 
pe meleagurile orheiene, fost depu-
tat în Sfatul Ţării și ministru de finan-
ţe în Republica Moldovenească. El a 
fost și fondatorul revistei „Basarabia 
Economică”. Indexul tematic conţine 
trimiteri la informaţiile bibliografice 
consacrate analizei diferitor teme și 
probleme din viaţa socială și politică 
a regiunii în ansamblu, cât și a jude-
ţului, comunei respective.     

În concluzie putem menţiona că 
lucrarea prezentată „Revista „Basara-
bia Economică” (1919-1940): cerceta-
rea bibliografi că elaborată de I.Șpac 
și S.Ghinculov ne ajută să înţelegem 
starea și profi lul economic din acea 
perioadă în Basarabia, precum și pre-
ţioase date statistice la acest capitol.  
Această publicaţie v-a fi  de un real 
folos cercetătorilor, studenţilor și altor 
categorii de cititori interesaţi de isto-
ria economiei Basarabiei și a presei 
basarabene.

Materialele bibliografi ce conţinute 
în lucrare prezintă surse excelente pen-
tru cercetări de doctorat pe tematica 
Istoria economică. Economiștii nu s-au 
preocupat de tematica dată, fi ind rata-
te multe oportunităţi de dezvoltare a 
economiei naţionale. Nu degeaba se 
spune: „Ţara care nu-și cunoaște trecu-
tul nu are viitor”.  

Eugenia FEURAȘ, 

Prof. univ., dr. hab.,

CUM VORBIM, CUM SCRIEM

EMPATIA  O MODALITATE DE EFICIENTIZARE A COMUNICĂRII 
PERSONALE ŞI PROFESIONALE

Opusă empatiei în comunicarea 
verbală, devine latura egocentrică a 
individului. Astfel, conform DEX-ui, 
egocentrismul este defi nit drept o 
,,atitudine a celui care privește totul 
prin prisma intereselor și a sentimen-
telor personale; tendință de a face din 
sine „centrul universului”. Atunci când 
oamenii se concentrează pe propriile 
interese, este foarte difi cil să-și articu-
leze gândurile luând în considerare 
punctele de vedere ale partenerului 
(interlocutorului). Stilul egocentric în 
comunicarea de afaceri poate fi  ușor 
distins - autorul folosește formule 
egocentrice, în care prevalează pronu-
mele personale ,,eu/noi”, după cum ar 
fi : „Doar noi vă putem oferi ...”, „Noi sun-
tem cei mai buni producători ...”, „Doar 
noi avem....”, „Vrem să ...”, „Știm ... ” etc. 
Reacția receptorului în astfel de cazuri 
este evidentă: Poate oare o persoană 
,,plină de sine” să țină cont și de intere-
sele celor din jur?! 

Abordarea empatică, spre deose-
bire de cea egocentrică, se bazează, 
în special,  pe curtoazie, diplomație, 
prietenie și înțelegere a interlocutoru-
lui și a situației în care acesta se afl ă. 
Acest stil de comunicare folosește 

construcții lingvistice, în care accentul 
de pe propriul eu/noi se deplasează 
pe persoana și interesele interlocu-
torului. De exemplu: „Ca producător 
de… folosiţi desigur…”,  „Ca și com-
panie notorie din domeniul servici-
ilor hoteliere, putem presupune că 
sunteţi în căutarea a ceea ce… ”,  „Vă 
va face plăcere să afl aţi că dispunem 
de marfa pe care o căutaţi” etc.

La menținerea tonului cald și prie-
tenos în comunicare contribuie și alte 
procedee, precum ar fi  folosirea cu-
vintelor afi rmative în locul cuvintelor 
negaţie. Astfel, categoricul NU poate 
fi  ,,domolit” prin ,,Sunt de acord, dar…”, 
,,Nici o problemă …”  prin ,,Totul este în 
regulă”; ,,Nu mai este mult” prin ,,Este 
aproape gata”; ,,Nu aveţi de ales”  prin 
,,Este singura posibilitate” etc.

În acest context, este bineve-
nit să amintim parabola în care se 
povestește despre un rege, care, vă-
zând un vis urât, a chemat la el toți 
tălmăcitorii. Aceștia i-au tâlcuit visul, 
spunându-i că în scurt timp vor de-
ceda toate persoanele dragi regelui. 
Regele se supără și ordonă să li se taie 
înțelepților capul. Doar ultimul și uni-
cul înțelept i-a spus: ,,Vei trăi cu mult 

mai mult decât toate rudele tale”, fapt 
pentru care i s-au oferit toate onoru-
rile posibile. Morala, de altfel, foarte 
simplă este: e important ce spui, dar 
și mai important este cum spui.

Unii experți consideră că empatia 
este o aptitudine înnăscută. În același 
timp, este incontestabil că nivelul de 
empatie al persoanelor este determi-
nat de experiența sa personală sau 
profesională, de stilul său de viață, de 
percepția asupra lumii și dorința de 
a înțelege interlocutorul. Privită din 
acest punct de vedere,  empatia poate 
fi  califi cată ca o competență care poa-
te și trebuie să fi e dezvoltată. 

Pornind de la ideea sus-menţio-
nată, dragă cititorule, am dorit să-ţi 
sugerăm abordarea unui stil empa-
tic atât în comunicarea uzuală, dar, 
mai cu seamă, în cea ofi cială. Or, un 
adevărat profesionist, un bun lider, 
conștientizând importanța factorului 
uman și folosind anumite tehnici de 
comunicare empatice, poate crea o 
atmosferă prielnică și binevoitoare în 
colectiv, dar și efi cientiza relațiile exis-
tente din afara companiei.

Natalia BELOUS
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STUDII

Potrivit specialiștilor ca să fi m sănătoși trebuie să ne preo-

cupe urmarea unei diete echilibrate, formată din 3 mese prin-

cipale pe zi și 2 gustări, și care să conțină alimente cu indice 

glicemic scăzut, respectarea unui program de somn de 6-7 

ore, evitarea nicotinei, limitarea aportului de alcool și a ex-

cesului de cofeină, hidratarea corespunzatoare cu apă și cea-

iuri din plante și practicarea exercitiului fi zic în mod regulat 

(mers pe jos, alergat, urcat scări, înnot).

Pentru a promova diversitatea culturală și a încuraja 

învățarea limbilor străine de către toți la școală sau înafara 

acesteia, catedra “Limbi Moderne Aplicate” în frunte cu D. 

Rusu conf. univ. dr. și grupa FB 151 au organizat la 26 sep-

tembrie o masă rotundă în sala “Paul Bran” pentru a abor-

da subiectul: multilingvismul. 

Iată câteva reguli pe care ar fi  
bine să le respectăm pentru a fi  
sănătoși și normo-ponderali:

1. Regula micului dejun. Întot-
deauna faceți-vă timp pentru micul 
dejun. Nu ia mai mult de 10 minute, 
dar ne încarcă rezervorul pentru în-
treaga zi. Este mult adevăr în zicala 
“ micul dejun ia-l singur, prânzul cu 
prietenii, iar cina dă-o dușmanilor”. 

2. Mese mici si dese. Dacă 
mâncăm la intervale scurte de timp 
“păcălim” organismul. O cantitate 
crescută de alimente la o masă ne 

face să creștem în greutate prin 
cantitatea crescută de substanțe pe 
care o asimilam. 

3. Respectați orarul mese-
lor. Cel mai bine este să avem 5 
mese/zi : 3 mese principale și 2 
gustări, iar intervalul dintre mese 
să nu depășească mai mult de 3 
ore. Astfel putem avea micul dejun 
dimineața la 7-8 am, gustarea la ora 
10-11 am, prânzul la 13-14 pm, gus-
tarea a doua la 16-17pm și cina la 
19-20 pm. 

4. Hidratați-vă corect. Deci 

În cadrul mesei rotunde s-au discu-
tat teme precum: importanţa cunoașterii 
unei limbi străine, cum să înveţi mai 
bine o limbă străină, curiozităţi despre 
limba franceză în întreaga lume, dezba-
teri privind rivalitattea limbilor engleza 
și franceză.

La începutul manifestării, stu-
denţii dând dovada de cunoaș-
terea a mai multor limbi europene, au 
salutat participanţii și spectatorii în 
limbile cunoscute, după care a urmat 
un moment de solemnitate-intonarea 
imnului Europei.

De asemenea, studenţii s-au ma-
nifestat activ atât în discuţii, comen-
tarea citatelor, cât și în prezentarea 
a câtorva postere ingenioase privind 

limbile europene (Staci Valeria, Cazacu 
Angela). Aceștia au prezentat integra-
me, comunicări, materiale video și au 
făcut sondaje. Inclusiv s-a discutat și 
despre limbile vorbite la noi în Moldova 
și anume despre dominaţia limbii ruse 

Sloganul ASEM „universitate angajată în viitor”, care 
poate fi  vizualizat pe pagina sa ofi cială, pe diverse ban-
nere și broșuri publicitare este confi rmat prin activitatea 
desfășurată, inclusiv prin proiectele la care participă în 
calitate de partener. Indiferent de tipul de proiect în care 
este implicată, ASEM reușește să impresioneze prin re-
zultatele obţinute. În acest articol vă vom relata despre 
un proiect mai deosebit, și anume „Germania-Puzzle”, 
la implementarea căruia a participat și ASEM-ul, graţie 
relaţiilor de parteneriat pe care le iniţiază cu Asociaţia 
Obștească „Colaborarea Moldo-Germană”. 

Proiectul „Germania-Puzzle” este dedicat serbării a 
25 de ani de la reunifi carea Germaniei, care a avut loc la 
3 octombrie curent. La proiect au participat 34 de repre-
zentanţe diplomatice germane din întreaga lume, inclusiv 
Ambasada Germaniei în Republica Moldova. Ideea proiec-
tului constă în divizarea hărţii Germanie în piese de puzz-
le și implicarea partenerilor din fi ecare ţară la decorarea 
acestuia. Prin implementarea proiectului autorii acestuia 
ţin să accentueze faptul că unitatea germană reprezintă un 
succes istoric comun – un succes al oamenilor şi statelor 
împrietenite. 

În cadrul proiectului harta Germaniei a fost divizată în 

28 piese gigantice de puzzle (cu dimensiuni de aproximativ 
1 metru pătrat), fi ecărui partener revenindu-i câte un frag-
ment pentru decorare. Partenerii proiectului din Republica 
Moldova urmau să decoreze piesele de puzzle reprezen-
tând viziunea proprie asupra colaborării dintre Republica 
Moldova și Germania, autorii proiectului venind către par-
teneri cu apelul - lăsaţi creativităţii frâu liber. 

La decorarea puzzle-lului propus de către Ambasada 
Germaniei către partenerii din Moldova au participat atât 
pictori profesioniști cât și copii din școli și grădiniţe. Parti-
ciparea ASEM în calitate de partener a presupus decora-

rea fragmentului de puzzle cu numărul 26. Elementul pre-
zentat de către ASEM a fost decorat de studenta facultăţii 
Business şi Administrarea Afacerilor, Carapostol Vlada. 

În abordarea ASEM colaborarea moldo-germană 
reprezintă un tangou plin de pasiune dintre un bărbat 
îmbrăcat în culorile drapelului Germaniei și o feme-
ie îmbrăcată în culorile drapelului Republicii Moldova. 
Conceptul metaforic din piesă decorat de Vlada, a fost 
înalt apreciat de publicul german prezent la recepţia 
consacrată zilei reunifi cării Germaniei, care a avut loc 
pe data de 1 octombrie curent. Aprecierea înaltă dată 
conceptului de decor cu care a participat ASEM la acest 
proiect, a fost explicat atât prin originalitatea de prezen-
tarea a colaborării moldo-germane cât și prin faptul că 
tangoul este un dans popular în Germania. Unul dintre 
reprezentanţii Ambasadei Germaniei la Chișinău a relatat 
că în multe orășele mici din Germania există scene în 
stradă, unde în serile de vară lumea se adună și dan-
sează tangou. 

Pentru a da posibilitatea publicului larg să vizualizeze 
puzzle  decorat, începând cu 6 octombrie, Ambasada Ger-
maniei a expus  puzzle-lul gigantic la Muzeul Naţional de 
Istorie din Chișinău.

Șapte sfaturi utile de Ziua Mondială a Alimentaţiei 
PE 16 OCTOMBRIE SE SĂRBĂTOREȘTE ZIUA MONDIALĂ A ALIMENTAŢIEI 

serviciu. Nu se întâmplă nimic dacă 
luați 10 minute de pauză. 

6. Faceți zilnic efort fi zic - mers 
pe jos 2-3 km în pas alert, jogging 
20-30 minute, sporturi 45-50 minu-
te. Dacă timpul nu vă permite, acti-
vitatea fi zică să fi e de minim 2-3 ori/
săptămână, iar în rest încercați cât 
mai mult să mergeți pe jos, să urcați 
scările cu piciorul, nu folosiți ascen-
sorul sau scările rulante. 

7. Evitați cât puteți stresul. 
Este unul dintre cei mai puternici 
inamici ai sănătății. Stresul este, tot-
odată, și cel mai important factor 
care determină supraalimentația. 
La persoanele stresate, scăderea 
glicemiei este frecventă, ducând 
la senzația de foame, și mai ales la 
senzația de “ foame de dulce”, ceea 
ce duce în timp la diabet și obezi-
tate. În mod normal, glucidele în 
exces sunt depozitate sub formă de 
glicogen în fi cat și muschi. 

pentru a fi  sănătoși și a avea un 
metabolism optim trebuie să con-
sumăm multă apă. Ideal, 2-3 litri de 
apă/zi. 

5. Nu înfulecați. Masa trebu-
ie sa fi e liniștită, fără discuții, fără 

grabă. Sunt sufi ciente 10-15 mi-
nute pentru a mânca liniștit, cu 
înghițituri mici, bine mestecate. Nu 
mâncați în picioare. Nu mâncați în 
fața televizorului, calculatorului, ci-
tind, sau rezolvând o problemă la 

“Dacă știi limbi străine, ești acasă pretutindeni” (E.Waal)

26 SEPTEMBRIE  ZIUA LIMBILOR EUROPENE

asupra celei române  (Emil Ciornii).
Un moment a fost creat de către 

invitata noastră Sofi a Filip, studentă la 
CON 143, care ne-a încântat cu piesa 
“Pentru Ea”, de Ion si Doina Aldea-Teo-
dorovici. Totodată , Sofi a ne-a mărturisit 
despre experienţa sa în Franţa în cadrul 
mobilităţii academice, care a impresionat 
mult participanţii la acest eveniment. Re-
citarea poeziei “În Limba Ta” de Grigore 

Vieru recitată de către studenta Carolina 
Zelinski, a emoţionat publicul. La eveni-
ment au fost prezenţi profesorii de limbă 
franceză: Bejan M.  – coord. cercului “La 
Francophilie”, Gafi ta M., Munteanu A., 
Corduneanu I.

Spre fi nal, atât organizatorii cât și 
invitaţii și-au expus opiniile proprii faţă 
de subiectul abordat, ajungând la niște 
concluzii utile pentru ei. 

Europa este posesoarea unei adevă-
rate bogăţii lingvistice: 24 de limbi ofi ci-
ale și peste 60 de comunităţi autohtone 
care vorbesc o limbă regională sau mi-
noritară. Pentru a atrage atenţia asupra 
acestei imense bogăţii lingvistice, Uni-
unea Europeană și Consiliul Europei au 
lansat, în 2001, iniţiativa din care a luat 
naștere Ziua Europeană a Limbilor. 

Valeria RACU, 

gr. FB-151

Parascovia MARDARI,

 gr. FB-151

ASEM  PARTENER AL PROIECTULUI GERMANIA  PUZZLE
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CARIERĂ

O ŢARĂ EUROPEANĂ RENUNŢĂ O ŢARĂ EUROPEANĂ RENUNŢĂ 
LA CELE 8 ORE DE MUNCĂLA CELE 8 ORE DE MUNCĂ

O țară europeană adoptă într-un ritm accelerat ziua de 

muncă de 6 ore, iar rezultatele sunt pozitive. E vorba de Sue-

dia, unde multe companii au făcut această schimbare, infor-

mează Science Alert.

Un site american pentru locuri de muncă a realizat un top 
care include cele mai bune și cele mai proaste locuri de muncă 
pentru anul 2015. Site-ul american CarrerCast a notat 200 de 
locuri de muncă ţinând cont de venituri, perspective de dez-
voltare, mediu de lucru, stres și efort fi zic depus, scrie inde-
pendent.co.uk.

“Cred că efi ciența celor 8 ore de 
muncă pe zi e supraestimată. E o 
mare provocare să poți să te con-
centrezi asupra unui singur lucru 
atâta timp. În plus, după lucru ne 
e greu să ne ocupăm de viața pri-
vată cum trebuie”, a transmis Linus 
Feldt, directorul executiv al fi rmei 
Filimundus, ce dezvoltă aplicații.

El a luat decizia anul trecut 
să reducă programul la 6 ore de 
muncă, iar angajații săi sunt foarte 
mulțumiți de această schimbare.

Vrem să ne petrecem mai 
mult timp cu familia, să putem să 
învățăm lucruri noi sau să facem 
mai multă mișcare. Voiam să văd 
dacă există o cale de a îmbina toa-
te aceste lucruri”, a explicat antre-
prenorul pentru Fast Company.

În mod evident, același volum 
de muncă trebuia făcut în mai 
puține ore, așa că subalternii lui 
Linus Feldt sunt rugați să între rar 
pe rețelele de socializare și să țină 
cât mai departe lucrurile care le-ar 
putea distrage atenția. De aseme-
nea, compania ține doar ședințele 
și întâlnirile care sunt absolut ne-
cesare.

Acum am impresia că le e mai 
ușor să se concentreze mai bine la 
ce au de făcut și le mai rămâne des-
tulă energie și pentru a avea o viață 
socială”, a punctat acesta.

Feldt a mai spus că gradul de 
productivitate a rămas același, 
confl ictele între angajti sunt mai 
puține, iar oamenii sunt mai fericiți 
și mai odihniți.

10 CLIȘEE DE EVITAT DACĂ 

ÎȚI CAUȚI UN JOB
1. Sunt foarte muncitoare.

2. Lucrez bine sub presiune.

3. Pot lucra pe cont propriu.

4. Lucrez bine în echipă.

5. Rezolv problemele cu ușurinţă.

6. Comunic bine.

7. Sunt proactiv.

8. Ascult bine.

9. Sunt entuziast.

10. Am aptitudini excelente de comunicat în scris.

Încearcă să identifi ci calități care te deosebesc de „turmă”. 
Sau detaliază-ți calitățile, astfel încât să fi e cât se poate de spe-
cifi ce. Așa, sigur vei primi măcar un telefon pentru un interviu.

Același studiu citat de Stylist i-a întrebat și pe cei care 
caută joburi cât de mult înfl oresc atunci când își scriu CV-
urile. O cincime dintre ei au mărturisit că au mințit în trecut 
în legătura cu experiența lor. Iar câțiva dintre ei au inventat 
referințele de la joburi anterioare.

Dacă ai mai multe pasiuni și nu 
știi pe ce cale să o iei în carieră astfel 
încât să fi i cât mai împlinit, vezi 3 idei 
salvatoare pentru tine.

1. Prioritizează 

Îţi plac mai multe lucruri. Îţi place 
să vorbești cu oamenii, dar și să lu-

crezi la calculator. Îţi place să plani-
fi ci, dar și să pictezi.

Dar... nu toate lucrurile care îţi 
plac, îţi plac la fel de mult. Sigur, iniţi-

al poate să pară că ai o pasiune la fel 
de mare pentru toate, însă realitatea 
este că există diferenţe de preferinţă 
între ele. Dacă nu ai putea să te ocupi 
decât de una din aceste pasiuni, pe 
care ai alege-o?

Prin prioritizare, poţi identifi ca 
dintre toate pasiunile pe acelea care 
contează cel mai mult pentru tine. 

Poţi să le acorzi importanţă diferită și 
să creezi o ierarhie. Iar apoi poţi ale-
ge o carieră focalizată pe ce se afl ă în 
vârful ierarhiei. 

Cele mai bune 
și cele mai proaste 
locuri de muncă în 2015

Rezultatele cercetării au dus la realizarea a două topuri, unul care cu-
prinde cele mai bune locuri de muncă, iar altul în care fi gurează cele mai 
proaste locuri de muncă de anul acesta.

Cele mai bune locuri de muncă în 2015:

1. Notar

2. Medic audiolog

3. Matematician

4. Specialist în statistică

5. Inginer biomedical

6. Analist de date

7. Igienist dentar

8. Inginer software

9. Terapeut ocupaţional

10. Analist de sisteme informatice

Cele mai proaste locuri de muncă în 2015:

1. Reporter de ziar

2. Tăietor de lemne

3. Personal militar

4. Bucătar

5. Crainic radio

6. Fotojurnalist

7. Gardian la închisoare

8. Şofer de taxi

9. Pompier

10. Poştaş

Clișee din CV. Clișee din CV. 
Evită-le 
  dacă îţi 
    cauţi 
       un job!

CUM ALEGI CARIERA 
DACĂ AI MAI MULTE PASIUNI?

Este o întrebare care în activitatea de coaching în carieră, apare 
destul de des. A avea pasiuni multiple este un lucru bun. Însă iniţial 
poate crea anumite dileme în carieră și în viaţă, pe care e important 
să știi cum să le rezolvi. 

2. Alege cariere multiple 

În ziua de azi, cariera a devenit 
un lucru foarte dinamic și fl exibil. Nu 
e nevoie să ai un singur job, cu un 
singur tip de sarcini și să renunţi la 
orice altceva care poate să îţi placă.

Fiecare job este de fapt o colabo-
rare, un proiect sau un mic business 
personal care primește câteva ore de 
atenţie în fi ecare zi lucrătoare. Deci 
per total, numărul de ore de lucru pe 
săptămână nu depășește de obicei 
45-50.

Aceasta este o formulă de succes 
pe care o poţi încerca. Însă se abate 
de la jobul convenţional de la 9 la 6. 
Așadar, dacă mergi pe această for-
mulă, nu prea ai ce căuta într-un job 
regulat. 

3. Fă-ţi o carieră și un hobby 

O altă alternativă interesantă, 
care merge mână-n mână cu prioriti-
zarea, este să faci pasiunea ta princi-
pală carieră, iar pe cealaltă hobby de 
care te ocupi în timpul liber.

 Ţine minte că viaţa ta nu se rezu-
mă la carieră. Și atâta timp cât nu te 
arunci într-un job care îţi consumă 
tot timpul sau toată energia, poţi 
foarte bine să îţi distribui o parte din 
pasiuni în activitatea profesională și 
altă parte în cea personală.

Lucrez bine în echipă”, „Comunic 
bine”, „Sunt entuziast”. Poate ai folosit 
una dintre aceste fraze până acum în 
CV-ul tău. Ce nu știi este ca potențialii 
angajatori s-au cam săturat de ele. Dacă 
îți cauți un job, ar fi  bine să eviți frazele 
următoare.

Un studiu citat de stylist.co.uk arată că anga-
jatorii care văd mii de CV-uri într-o perioadă scur-
tă s-au obișnuit cu aceste „calități” pe care cam 
toată lumea pretinde că le are. Astfel, ele au de-
venit niște adevărate clișee de CV. Desigur, există 
greșeli mai mari pe care le poți face atunci când 
îți pui pe hârtie experiența profesională: greșeli 
gramaticale sau… folosirea de emoticoane. Nu 
râde, chiar se întâmplă.

Dar dacă greșelile de ortografi e sunt ener-
vante, există ceva mai rau: plictiseala pe care o 
resimt cei din departamentele de resurse uma-
ne. Gândește-te cum ar fi  pentru tine să citești 
tot timpul același lucru și cum ai diferenția între 
aplicanți.

De asemenea, majoritatea angajatorilor ci-
tesc pe diagonală CV-urile și renunță după câ-
teva rânduri. Mai ales dacă folosești una dintre 
următoarele fraze.

Pagină realizată de Nicu CARAGIA
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DEZVOLTARE

Oameni care au putut să atingă 
culmile succesului. Averea lor se 
estimează în miliarde, iar nume-
le lor apar în listele Forbes. Fai-
ma lor de datorează încrederii în 
sine și dragostei faţă de muncă.
Iată recomandările acestora pen-
tru viaţa de zi cu zi:

Steve Jobs, antreprenor, 
recunoscut ca pioner 
al erei IT
UMOR
Foarte des oamenii nu știu ce 
vor, până nu îi arăţi un iPad.
VIAŢĂ
Nu pierdeţi timpul să trăiești 
viaţa altcuiva.
SENS
Dacă astăzi va fi  ultima din viaţa 
mea, voi face eu oare ceea ce 
am planifi cat pentru azi?
GREȘELI
A nu face greșeli - înseamnă a 
trăi o viaţă neîmplinită.
VIITORUL
Dacă aţi făcut ceva și va reușit, 
nu trebuie să vă opriţi. Mai fa-
ceţi ceva! Decide-ți ce va urma.

Henry Ford, lider industri-
al, proprietar al unor uzine 
producătoare de mașini în 
toată lumea, inventator, autor 
a 161 de patente în SUA
Viaţă
Când încercați să decideţi dacă 
veţi reuși sau nu - veţi avea 
dreptate în ambele cazuri.
Eșec
Orice eșec – este o posibilitate 
de a începe din nou, dar cu mai 
multă înţelepciune.
Bani
Idealist – omul care îi ajută pe 
ceilalţi să se îmbogăţească.
Libertate
Când nu pot controla unele 
situații, le las să mă conducă ele 
pe mine.
Succes
Oamenii de succes merg înainte, 
pentru că folosesc chiar și acel 
timp pe care alţii îl pierd în van.

Marc Tzukenberg, pro-
gramator şi antreprenor în 
domeniul tehnologiilor - net, 
unul din creatorii şi fonda-
torii reţelei de socializare 
Facebook
Sens
Dacă aș începe totul din nou, ar 
fi  ceva magnifi c.
Dragoste
De ce am ales-o anume pe ea – 
mi-a plăcut. Nu pentru frumu-
seţe, dar datorită simplităţii și 
sincerităţii.
Serviciu
Dacă omul are creier atunci e 
inadmisibil să nu lucreze pentru 
sine, oferind timpul și rezultate-
le sale angajatorului.
Afacere
Important într-o afacere este 
să creezi ceva util. Am lucrat 
asupra a ceea ce mi-am dorit să 
folosesc.
Viaţă
Nu am prejudecăţi față de 
culoare, gen, nici apartenenţă 
religioasă. E de ajuns să știi că 
este vorba despre un om.

Warren Buff ett, antrepre-
nor american, unul din cei 
mai mari și notorii investi-
tori, averea căruia pe data de 
23 noiembrie 2012 se estima 
la 46, 5 mlrd. dolari SUA
Bani
Regula nr.1: Niciodată nu pierde 
banii. Regula nr. 2: Niciodată nu 
uita regula nr.1.
Rezultate
Antrenamentul nu duce la 
rezultate ideale, dar duce la 
rezultate stabile.
Timpul
De sunteţi foarte talentat și 
depuneţi maxime eforturi, pen-
tru atingerea rezultatelor este 
nevoie și de timp: nu veţi primi 
un copil peste o lună, chiar dacă 
veţi obliga 9 femei să rămână 
însărcinate.
Afacere
Fiţi prudent cu investiţiile care 
aduc aplauze. Cele mai bune 

investiţii stârnesc căscături.
Greșeli
Mai bine să fi i aproape corect, 
decât să greșești cu siguranță.

Donald Trump, antrepre-
nor, miliardar, persoană no-
torie în televiziune şi radio, 
scriitor.
Precauţie
Sunt foarte precaut, dar nu 
înseamnă că și pesimist. Să-l 
numim optimism cu refl exe 
spre realitate.
Carieră
Sunt multe posibilități de a face 
carieră, dar cea mai sigură – se 
va naște în familia potrivită.
Muncă
Țineţi minte o regulă simplă: să 
te îmbraci, ar trebui, pentru job-
ul pe care ți-l dorești, nu pentru 
cel pe care îl ai.
Încredere
Încrederea – este un magnet 
care cu siguranţă va atrage spre 
tine oameni.
Idee
Nu e nimic mai criminal pentru 
o bunăstare fi nanciară, decât să 
ai o idee bună și să nu încerci să 
o realizezi.

Oprah Winfrey, prezenta-
toare tv, actriţă, producător, 
persoană publică.
Instinct
Urmează-ți propriile instincte.
Lauda
Cu cât mai mult vă veţi lăuda 
și petrece viaţa, în viaţă va fi  ce 
petrece.
Eșec
Eu nu cred în eșecuri. Nu există 
nici un eșec, dacă primiți plăce-
re de la ceea ce faceți.
Viaţa
Mulţi oameni doresc să meargă 
cu tine în limuzină, gândul tău 
este însă, se va așeza cineva 
lângă tine în autobuz, când 
limuzina se va strica.
Înţelepciunea
Transformaţi propriile răni în 
înţelepciune.

Elon Musk, inginer, antre-
prenor, miliardar, fondator, 
proprietar, directorul general 
şi primul inginer SpaceX. 
Unul din fondatorii, director 
general şi membru a con-
siliului de conducere Tesla 
Motors
Inovaţii
Întotdeauna există o posibili-
tate de eșec. Dacă nimic nu se 
defectează înseamnă că nu este 
destul de inovator.
Pierdere
Cel puţin suntem gata să pier-
dem din nou.
Bani
Nu m-am gândit să devin bo-
gat. Îmi doream, să-mi ajungă 
să plătesc chiria și să-mi cumpăr 
hrană. În fi nal s-a adeverit că 
banii sunt foarte importanţi.
Vis
Eu aș dori să mor pe Marte, dar 
nu din cauza ciocnirii.
Despre electromobile
Când Henry Ford a produs ma-
șini ieftine și sigure, oamenii se 
întrebau: Da ce nu va convenit 
calul? El a jucat un pariu riscant 
și aceasta a dat roade.

Thomas Edison, inventator 
şi antreprenor cu renume 
mondial.
Dezvoltare
Cea mai mare greșeală a 
noastră este că repede ne dăm 
bătuţi. Uneori pentru a primi 
ceea ce ne dorim pur și simplu 
trebuie să încercăm încă o dată.
Arta
Arta – reprezintă 10% de inspi-
raţie și 90% de muncă.
Munca
Majoritatea oamenilor își pierd 
șansa, așa cum ea este îmbrăca-
tă într-un sacou muncitoresc și 
arată ca o muncă asiduă.
Idee
Valoarea ideii se estimează prin 
benefi ciul ei.
Sfat

Să nu vă lăsaţi bătuți nicioda-
tă! Cea mai mare greșeală a 
noastră este că foarte repede 
ne pierdem speranța. Calea 
succesului – întotdeauna mai 
încearcă o dată.

Mark Cuban, antrepre-
nor, proprietarul echipei de 
baschet Dallas Mavericks și a 
canalului TV american HDNet.
Slăbiciune
Identifi că-ți slăbiciunile înainte 
de a o face concurenții.
Clienți
Tratează-ți clienții precum ar fi  
proprietarii companiei tale.
Despre nepotism
Problema nu e în bani sau 
cunoștințe, dar în dorința de a 
munci și studia mai bine decât 
alții. Dacă tactica nu merge, 
trebuie să identifi ci greșeala, ca 
ulterior sa fi i și mai bun.
Capital
Cel mai bun start – este munca.
Succes
Nu contează de câte ori ai 
greșit. Este de ajuns o dată să 
țintești bine și toți vor aclama 
succesul tău.

Bill Gates, antreprenor 
american și persoană publică, 
fi lantrop, unul din creatorii 
companiei Microsost .
Prietenia
Fiți prietenoși cu tocilarii, se 
prea poate ca în viitor să lucrați 
la unul dintre ei.
Visuri
Nu toate visurile se împlinesc. 
Eu, în copilărie, visam să devin 
bucătar, dar nu a fost să fi e.
Umor
Între fund și canapea, dolarul 
niciodată nu va trece.
Serviciu
Întotdeauna voi alege un leneș 
să facă munca grea, deoarece el 
va face tot posibilul să găsească 
calea cea mai ușoară.
Carieră
Faceți ceea ce vă place, și nicio-
dată nu veți simți că lucrați.

ZECE SFATURI 
DE LA CEI MAI BOGAŢ I OAMENI 
DIN LUME
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DIVERSE

Tinerii cineaști și fotografi  sunt invitați 
să participe la cea  de-a 7 ediție a concursului 
”Plural+Moldova 2015” cu tematica „Migrație, 
diversitate și incluziune socială”, desfășurat de 
Organizația Internațională pentru Migrație împre-
ună cu Alianța Civilizațiilor, în parteneriat cu Gu-
vernul Rep. Moldova, Organizația Națiunilor Unite 
în Moldova, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Ex-
terne al Norvegiei.

La concursul ”Plural+Moldova 2015” pot aplica ti-
nerii cu vârsta cuprinsă între 9-25 de ani și are drept 
obiectiv principal să permită tinerilor să împărtășească 

viziunile lor asupra migrației și diversității.
Participanții pot contribui la schimbare prin in-

termediul creației lor cum ar fi  fi lme cu durata de la 
1 până la 5 minute sau fotografi i ce presupune un set 
de 3 lucrări ce refl ectă tema migrație, diversității și in-
cluziunii sociale.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 20 
noiembrie 2015.

Câștigătorii vor fi  anunțați și premiați în ca-
drul Galei de premiere, organizată cu ocazia Zilei 
Internaționale a Migranților - 18 decembrie 2015.

Detalii la: www.iom.md  

Pe 29 octombrie 2015, cu începere de la ora 10.00, 
în Sala ”Eugeniu Hrişcev” a Bibliotecii Ştiinţifi ce, ASEM (bloc B), 

se va desfăşura Conferinţa ştiinţifi că Internaţională: 

”ROLUL INVESTIŢIILOR ÎN ASIGURAREA 
DEZVOLTĂRII ECONOMICE DURABILE 

ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE”.
Evenimentul va da start manifestărilor de 2 zile, prilejuite marcării ce-

lor 10 ani de la fondarea Catedrei “Investiţii și Pieţe de Capital” din cadrul 
Academiei de Studii Economice a Moldovei.

LUCRĂRILE CONFERINŢEI SE VOR DESFĂȘURA 

PE URMĂTOARELE SECŢIUNI:

Secţiunea I: Rolul investiţiilor în dezvoltarea durabilă a econo-
miei naţionale
Secţiunea II: Perspective de dezvoltare a pieţei de capital în 
contextul proceselor de integrare europeană
Secţiunea III: Contribuţia investiţiilor în dezvoltarea sectorului 
bancar 
Secţiunea IV: Rolul investiţiilor în dezvoltarea capitalului uman 
și edifi carea Societăţii Cunoașterii

TELEFOANE DE CONTACT:

Şef-catedră „Investiţii şi Pieţe de Capital” :  +(373) (022) - 402858
Tel. catedra „Investiţii şi Pieţe de Capital” :  +(373) (022) - 402859

 Se declară pierdut carnetul cu nr. 130201, eliberat pe numele Porcescu 
Marcel, student în anul III, grupa FB-137, facultatea Finanțe.

Colectivul catedrei Matematică și Statistică Economică exprima sin-
cere condolente și sentimente de profundă compasiune dlui conferen-
ţiar universitar,

dr. EDUARD HÎRBU

în legătură cu decesul prematur al tatălui  său Victor,
după o suferinţă grea și îndelungată
Dumnezeu sa-l primească printre cei drepţi.

ASEM LANSEAZĂ CONCURSUL 
CEL MAI BUN STUDENT AL ASEM 2015

CONCURENŢII TREBUIE SĂ PREGĂTEASCĂ UN 
DOSAR CE VA CONŢINE:

Formular de participare la concurs
Scrisoare de recomandare din partea unui profesor care 

cunoaște activitatea academică și cea extracurriculară a 
concurentului.

 Curriculum Vitae.
Certifi cat academic din anul de studii precedent (ambe-

le semestre), vizat de către decanatul facultăţii, cu indi-
carea notei medii pe fi ecare semestru.

Copia diplomei de licenţă – pentru masteranzii anului I.
Copii ale diplomelor obţinute la diverse concursuri, trai-

ning-uri, conferinţe, simpozioane etc.
Copii ale articolelor știinţifi ce sau/și publicistice.
Copie a buletinului de identitate, inclusiv a fi șei de în-

soţire.

Cel mai BUN STUDENTBUN STUDENT  
al ASEM – 2015al ASEM – 2015

LA CONCURS SUNT INVITAŢI SĂ PARTICIPE TOŢI STUDENŢII ASEM 
(INCLUSIV MASTERANZII), CU EXCEPŢIA STUDENŢILOR DIN ANUL ÎNTÂI. 
CEI PREMIAȚI ÎN EDIȚIILE ANTERIOARE, VOR PREZENTA DOAR DOVADA 
PERFORMANȚELOR ATINSE DUPĂ CONCURS.

PREMIILE VOR FI DUPĂ CUM URMEAZĂ:
 Premiul Mare – o persoană – 2 500 lei
 Premiul I – 2 persoane – câte 2000 lei
 Premiul II – 3 persoane – câte 1500 lei
 Premiul III – 4 persoane – câte 1000 lei.

Dosarele participanţilor sunt 

recepţionate de către Serviciul Market-

ing & Relaţii  Publice al ASEM 

(ofi ciul 101, bloc. A). 

Termenul de aplicare de pe 06 octom-

brie  până pe 04  noiembrie 2015.

CONCURS DE FOTOGRAFIE ȘI VIDEO PENTRU TINERI 
”PLURAL+MOLDOVA 2015”

ANUNȚ 
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