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Citiţi în ediţie:Citiţi în ediţie:

GALERIA ABSOLVERNŢILOR ASEM 
INTERVIU CU VALERIU 

CERNEI, ABSOLVENT CSIE 

BURSA ”MOORE STEPHENS 
KSC” PENTRU CINCI STUDENŢI 

AI ASEM

OMAGIU ANIVERSAR DEDICAT 
LUI DUMITRU MOLDOVAN

CIU ANUNŢĂ CONCURSUL 
BURSE DE MERIT 2016

Cei mai buni studenți ai anului au fost 
premiați în cadrul concursului ”Cel mai bun 
student al ASEM”, 2016.

Sunt 65 de studenţi și masteranzi, care 
au considerat că sunt demni de a se numi 
studenţi buni, pentru că muncesc mult, 
sunt disciplinaţi, reușesc să facă faţă pla-
nului de studii, sunt implicaţi și în activităţi 
extracurriculare și au depus dosarele de 
participare la cea de-a XIV-a ediţie a con-
cursului “Cel mai bun student al ASEM”. 10 
dintre ei au reușit să convingă juriul că sunt 
un pic mai buni decât cei buni și au fost no-
minalizaţi la premiile “Cel mai bun student 
al ASEM - 2016”. 

Aceștia sunt: Corina Cîșlaru, Cătălina 
Puzur, Violeta Scvorțova, Ilie Ianachevici 
– premiul III; Nicoleta Camerzan, Alina 
Solcan, Gheorghe Budu – premiul II;  Olga 
Spînu, Dorina Ghenciu – premiul I iar Au-
gustin Ignatov – Premiul Mare

Dosarele depuse au fost evaluate de 
către: Alic Bîrcă, decanul Facultății Econo-
mie Generală și Drept; Anatol Godonoagă, 
decanul Facultății Cibernetică, Statistică și 
Informatică Economică și de către Ștefan 
Țurcanu, studentul care a luat Premiul Mare 
în cadrul ediţiei precedente a concursului.

 Detalii în pag.  4-5

CEL MAI BUN STUDENT 
AL ASEM  2016

Pe 9 noiembrie, în Aula Magna a ASE București 
a avut loc Ședința festivă a Senatului ASE, prilejuită 
de decernarea titlului DHC prof. univ., dr., academi-
cian Grigore Belostecinic, rector al ASEM. Este cel 
de-al cincilea titlu onorifi c de care dispune, oferit și 
de: Universitatea „Ovidius” din Constanţa, România – 
2008; Universitatea  „Lucian Blaga” din Sibiu, România 
– 2009; Universitatea „D. Ţenov”, or. Sviștov, Bulgaria 
– 2010; Universitatea de Stat de Economie și Comerț 
din or. Kiev, Ucraina – 2014.

Pe 28 noiembrie,  reprezentanții companiei SIEMENS, România au vizitat Acade-
mia de Studii Economice cu intenția semnării unui contract de sponsorizare. Respec-
tiv,  compania SIEMENS se angajează să sprijine activitatea de cercetare și susținere 
a cursurilor de către profesori, studenți și doctoranzi, prin dotarea unui laborator 
tehnic cu echipamente necesare.  

SIEMENS VA DOTA 
UN LABORATOR TEHNIC 
LA  ASEM

ACADEMICIANUL 
GRIGORE BELOSTECINIC  
DOCTOR HONORIS CAUSA 
AL ASE BUCUREȘTI



ACTIVITATEA ASEM

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ EUREM2016 
RELAŢIILE MOLDOVAUE

Facultatea „Relaţii Economice In-
ternaţionale” a ASEM, a organizat în pe-
rioada 24-25 noiembrie 2016, Conferin-
ţa Internaţională “Probleme moderne de 
dezvoltare ale Uniunii Europene și rela-
ţiile dintre Republica Moldova și UE”. 

În deschiderea conferinţei au participat 
reprezentanţi ai Guvernului, economiști, 
cercetători știinţifi ci, dcotori habilitaţi, stu-
denţi și oameni interesaţi de relaţii dintre 
UE și Moldova. Prezentă la deschiderea 
conferinţei prof. univ., dr. hab., prim-pro-
rector cu activitate didactică al ASEM, Ala 
Cotelnic a declarant că integrarea euro-
peană nu reprezintă doar un deziderat 
fundamental a politicii interne și externe 
a Republicii Moldova, dar și o forţă majoră 
de coeziune politică și socială. ”Evenimen-
tul de astăzi este foarte important, şi vine 
să aducă o înţelegere mai bună a relaţii-
lor dintre RM și UE, a acelor perspective 
și provocări pe care le oferă acest proces. 
Care sunt avantajele și riscurile pe care la 
aduce integrarea europeană? Menţionăm 
că ASEM fi ind o universitate angajată în vii-
tor, nu este indiferentă faţă de procesele ce 
au loc în ţară, ne implicăm prin pregătirea 
tineretului, prin organizarea de discuţii”.

Viceprim-ministru, Ministru al Eco-
nomiei, Octavian Calmîc în discursul său 
s-a referit la criticile aduse acordului de 
asociere. ”Se crede că acordurile cu UE 
au adus multe probleme sectorului privat 
și agriculturii, dar statistica arată altceva, 
chiar dacă nivelul de credibilitate a statis-
ticii în RM este destul de jos. Chiar dacă 
ponderea exporturilor este 64 la sută în 
ultimii ani avem o creștere de 12 la sută a 
exporturilor către UE. Nu are loc creșterea 
importurilor din UE, ponderea produselor 
ce pot concura cu produsele autohtone este 
în jur de 6 %, riscurile noastre majore vin 
cu totul din altă piaţă, de aceea din punct de 

vedere economic acest acord de asociere 
cu UE are mai multe elemente, primul este 
elementul politic. Avem acces spre piaţa 
externă spre care am tins ultimii 20 de ani, 
piaţa care este stabilă, și are o capacitate 
de cumpărare mai mare decât în alte ţări. 
Aceasta ne permite să tindem la un mod 
de gândire mai european, deoarece acum 
avem un mod de gândire sovietic, când 
populaţia crede că anume statul trebuie 
să se ocupe de  vânzarea produselor. Filo-
sofi a europenilor este cu totul alta, ei cred 
că cei care produc trebuie să aibă grijă de 
întregul lanţ, de la producător la consuma-
tor, sau de la furcă până la furculiţă dacă 

să vorbim despre produsele alimentare. 
Scopul guvernului și a ministerului sunt 
reformele, multe sunt prescrise de acor-
dul de asociere, dar nu trebuie să credem 
că acordul ne impune aceste reforme cu 
o bâtă, ci din contra sunt necesare pentru 
dezvoltarea business-ului”.

Prezentă la eveniment, Vice-ministru 
al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, 
Daniela Morari a declarant că  Conferinţa de 
azi este dovada că UE funcţionează.  ”Acor-
dul de asociere cu UE rămâne prioritatea nr 
1 pentru Guvern. De asemenea comunica-
rea despre tot ce înseamnă UE reprezintă 
un instrument pentru implementare, nego-
ciere și eventual integrare. E important să 
explicăm tuturor ce înseamnă UE într-un 
limbaj accesibil. 

Obiectivele Conferinţei au fost: de a 
discuta și analiza rezultatele cercetărilor 
savanţilor, a tinerilor cercetători și a stu-
denţilor în domeniul integrării europene; 
de a dezvolta capacitatea prin diseminarea 
exemplelor de bune practici în rezolvarea 
diverselor probleme în Uniunea Europea-
nă; de a analiza cooperarea până în prezent 
dintre UE și Republica Moldova în toate 
domeniile și de a identifi ca lacunele si per-
spectivele acestei cooperări; de a discuta și 

elabora metode și mijloace de îmbunătăţire 
a rolului societăţii civile în această coope-
rare și de a stabili un dialog în acest sens 
între organele guvernamentale și societatea 
civilă și academică din Moldova.

În sesiunea plenară s-a vorbit mai apro-
fundat despre UE și Moldova în contextul 
acesteia. Denis Cenușă de la Expert-Grup și 
Info-Prim Neo a venit cu o prezentare des-
pre viitorul Uniunii Europene, după Brexit. 
Economistul de la Banca Transilvania, cer-
cetătorul știinţifi c la Academia Română a 
vorbit mai detaliat despre cei 70 de ani de 
integrare europeană - evoluţii, perspective și 
provocări. Marcel Chistruga, doctor, econo-
mist în cadrul Băncii Mondiale din Moldova 
a prezentat diagnosticul Moldovei, iar Lee 
Gibson Grant de la Drachmae Project a vor-
bit audienţei despre Blockchain șu ultimele 
inovaţii pe piaţa internaţională. 

Au urmat două  zile de sesiuni și work-
shop-uri tematice, iar la sfârșit s-a organizat 
primul Blockchain Hackaton din Moldova. 

Organizatori: Dr., conf. univ., Rodica 
Crudu, Dr.hab., Univ. Prof Boris Chistruga, 
lect. univ., dr. Maria Chișcă și Lee Gibson 
Grant, Drachmae Project.

 Cor: ”CE”

La ASEM a avut loc Conferinţa internaţio-
nală știinţifi co-practică: Creșterea economică 
sustenabilă în condiţiile globalizării. Conferin-
ţa a durat două zile și a cuprins trei secţiuni: 
Creștere economică: principalele provocări și 
efecte; Rolul investiţiilor și inovaţiilor; Aspectul 
social și demografi e.

Evenimentul a fost deschis de către Aure-
lia Tomșa, dr.,conf.univ., șef-catedră ”Teorie și 
Politici Economice” și de rectorul ASEM, Grigore 
Belostecinic.

”În prezent,  Republica Moldova se con-
fruntă cu, probabil, cele mai mari provocări eco-

nomice din 1991 încoace.  Conjunctura actuală 
este cauzată de instituţiile de stat slabe și ușor 
infl uienţabile de interese obscure, o criză pro-
fundă din sistemul bancar, o recesiune econo-
mică de durată.  La cei 25 ani de independenţă,  
Republica  Moldova trece prin una din cele mai 
acute și mai complexe crize din scurta sa isto-
rie. Ultimii ani au fost marcaţi de o avalanșă de 
șocuri care s-au manifestat prin decapitalizarea 
sectorului bancar, prin falimentarea a trei bănci 
importante, prin reducerea rezervelor valutare, 
deprecierea monedei naţionale, o creștere a da-
toriei de stat, etc. Republica Moldova a devenit 

În perioada 1-4 noiembrie, Academia 
de Studii Economice a Moldovei, Institutul 
de Cercetări Economice al ASEM în parte-
neriat cu Academia de Știinţe a Moldovei, 
Universitatea Valahia din Târgoviște, Cen-
trul de Proiecte Internaţionale ș Reţeaua 
H2020 în Moldova a organizat un atelier de 
lucru cu genericul ”Managementul proiec-
telor (CDI) europene – H2020”, privind Pro-
gramul Cadru al Uniunii Europene pentru 
Cercetare și Inovare  - Orizont 2020.

În cadrul atelierului, participanţii au 

analizat  următoarele programe de lucru, 
cu tema: Inovarea în IMM-uri; Tehnologiile 
Informaţiei și Comunicaţiilor; Tehnologii vi-
itoare și emergente; Securitate alimentară, 
agricultură și silvicultură durabilă; Com-
baterea schimbărilor climatice, utilizarea 
efi cientă a resurselor și materiilor prime; 
Sănătate, schimbări demografi ce și bu-
năstare; Obiectivele specifi ce ale pilonului 
Excelenţă Știinţifi că și Aspectele legale și 
fi nanciare specifi ce programului orizont 
2020.

formanţa organizaţională a organismelor 
respective.

Totodată, Organizaţia Europeană 
pentru Calitate (OEC) marchează, tot în 
luna noiembrie, Săptămâna Mondială 
a Calităţii, astfel încât să includă Ziua 
Mondială a Calităţii, fiind organizate, cu 
acest prilej, o serie de acţiuni, ce cuprind 
seminare, prelegeri, care oferă pe lângă 
recunoașterea calităţii unui produs sau 
a unei organizaţii și sprijin în realizarea 
acestui deziderat. 

În cadrul întrunirii, în faţa celor pre-
zenţi au venit reprezentanţii INS: Butnari 
Aurelia manager dezvoltare, a vorbit des-
pre „Activitatea de standardizare la nivel 
naţional” şi Mogorean Mihaela, manager 
calitate, cu raportul „Sistemul de mana-
gement al calităţii: consideraţii generale”. 
Furnică Nadejda, şef secţie Documente 
normative din cadrul INM, s-a referit la Sis-
temul de Management al Calităţii din cadrul 
INM, supus evaluării din partea grupului de 
experţi din cadrul COOMET, care s-a soldat 

cu obţinerea „Certifi catului de Recunoaşte-
re” în octombrie 2016.

Pentru o mai bună informare şi vizibi-
litate a rezultatelor activităţii reprezentanţii 
INM şi ISM au distribuit pliante, ghiduri, 
reviste, editate de aceste instituţii. Pe mar-
ginea subiectelor abordate s-a instituit un 
dialog constructiv cu reprezentanţii mediu-
lui academic şi cei ale instituţiilor publice. 

Natalia RAISCHI,

Prodecan BAA

ATELIER DE LUCRU  MANAGEMENTUL 
PROIECTELOR DE CERCETARE, DEZVOLTARE 
TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE CDI EUROPENE

RISCURILE ȘI AVANTAJELE GLOBALIZĂRII PENTRU MOLDOVA
mai vulnerabilă ca niciodată, având în vedere 
atât aspectele economice, cât și cele politice 
- eșecurile de guvernare din ultimii ani. În alt 
context,  situaţia în care ne afl ăm ar putea fi  și o 
șansă pentru ţara noastră de a renaște în ase-
menea circumstanţe”, a declarat Aurelia Tomșa.

Totodată, plenara a continuat cu trei pre-
zentări. Valeriu Prohniţchi, director de Program 
în cadrul Centrului analitic independent ”Expert-
Grup” a vorbit despre evaluarea multilaterală 
a constrângerilor în dezvoltarea economică a 
RM. Despre creșterea economică în RM: riscu-
rile și oportunităţile globalizării a vorbit Galina 
Șmarlovskaia, dr. în știinţe economice, profesor 
universitar  în cadrul Universităţii Economice de 
Stat din Belarus. A treia prezentare a fost Aliona 
Bîrcă, dr.,conf.univ., ASEM, care s-a referit la 
asigurarea sustenabilităţii entităţii prin controlul 
intern și guvernanţa corporativă.

Conferinţa are scopul de a oferi o platfor-
mă pentru discuţii interesante si convingătoare 
cu privire la riscurile și oportunităţile economi-
ce, politice, sociale, investiţionale și de securi-
tate pentru Republica Moldova.

Cor: ”CE”

ZIUA MONDIALĂ A CALITĂŢII LA ASEM
A devenit deja o tradiţie ca în luna 

noiembrie, la ASEM să se marcheze Ziua 
Mondială a Calităţii. În cadrul acestui eve-
niment, catedrele  „Merceologie, comerţ şi 
alimentaţie publică” și  „Management” de 
la Facultatea Business și Administrarea 
Afacerilor au organizat  o masă rotundă 
cu participarea reprezentanţilor din cadrul 
Institutului de Standardizare din Moldova 
(ISM) şi ai Institutului Naţional de Metrolo-
gie (INM), precum și studenţi de la specia-
lităţile facultăţii. 

Ziua mondială a calităţii a fost iniţiată 
de Organizaţia Naţiunilor Unite, în 1990, 
cu scopul de a promova conștientizarea 
calităţii la nivel mondial și de a încuraja 
creșterea durabilă și prosperitatea econo-
mică a tuturor organizaţiilor, indiferent de 
mărimea acestora sau de domeniul lor de 
activitate. În această zi, toate organizaţiile 
internaţionale și europene, care au în cen-

trul activităţii lor grija pentru calitatea pro-
duselor și serviciilor, marchează acest eve-
niment prin diverse acţiuni pro – calitate. 

Acest eveniment reprezintă încă o 
oportunitate pentru ca oamenii, întrea-
ga societate să discute despre calitate 
şi plus-valoarea adăugată de aceasta în 
mediul de afaceri. În centrul atenţiei Zilei 
calităţii din anul 2016 a fost managemen-
tul operaţional. Şi asta pe motiv că defec-
ţiunea unui produs, a unui serviciu, a com-
portamentului şi efi cienţei, pune reputaţia 
organizaţiilor din sectoarele privat, public 
şi non-profi t în lumina refl ectoarelor ca 
niciodată. În acest sens, activitatea auto-
rităţilor implicate în asigurarea şi monito-
rizarea aspectelor calităţii oferă publicului 
larg garanţiile necesare şi înţelegerea că, 
sistemele de management operaţional, 
aplicate în cadrul organizaţiilor, asigură 
calitatea necesară a proceselor şi per-

Curierul Economic2 nr. 10 (280), 30 noiembrie 2016



GALERIA ABSOLVENTILOR ASEM

- Domnule Cernei, ce V-a marcat în 
timpul studenției la ASEM?

- Pot afi rma cu încredere că anume 
în perioada studenției mi-am ales profe-
sia. Datorită Domnului profesor Serghei 
Ohrimenco am început să studiez secu-
ritatea informațională și tot ce ține de 
mecanismele de securitate. Pe parcursul 
anilor de facultate am participat la dife-
rite concursuri și conferințe în domeniu, 
la unele dintre ele chiar ajungând  învin-
gător (Securitatea informațională 2001, 
Conferința studențească, 2002). 

- Cum ați obținut primul job?
- Depinde ce înțelegem prin ”primul 

job”. Daca ne referim la primul job apro-
priat de profesie, acesta a fost operator 
la un internet cafe, amplasat vis-a-vis de 
BNM. S-a întâmplat în anul I de facultate 
și mi-a permis să mă apropii mai mult 
de tehnologii prin acces nelimitat la 
internet, posibilitatea de a experimen-
ta cu calculatoarele și aplicațiile. La fel, 
acest prim job mi-a ajutat să-mi dezvolt 
abilitățile de comunicare.

Un alt loc de muncă l-am obținut 
la sfârșitul anului III de facultate, anga-
jându-mă în calitate de stagiar-progra-
mator la o fi rmă ce implementa sisteme 
automatizate bancare. Am trecut cu 
succes etapa de stagiere și am activat în 
cadrul acesteia până am absolvit ASEM. 
Această experiență m-a ajutat să înțeleg 
ce nu-mi place să fac și, în același timp, 
mi-a sporit încrederea că securitatea 

informațională și auditul tehnologiilor 
îmi sunt mult mai aproape. 

Cam la o lună după absolvire, dato-
rită implicării la concursuri și conferințe 
(cred eu), am fost invitat pentru un in-
terviu la funcția de ofi țer de securitate 
informațională în cadrul unei bănci co-
merciale. Consider că anume atunci a 
început cariera mea profesională. 

- Ce a contat la angajare, V-au 
spus cumva "Uită tot ce ai învățat la 
facultate... și fă ca noi?"

- Așa nu! La acel moment despre se-
curitatea informațională, în sensul larg 
al cuvântului, se cunoșteau prea puține 
la noi în țara. Și angajarea mea a avut 
ca scop anume de a utiliza cunoștințele 
acumulate în cadrul ASEM și de a le dez-
volta împreună cu Banca. 

Dar trebuie să recunosc, se întâm-
plă eu să le spun stagiarilor care vin la 
Moore Stephens acest lucru.

- Care sunt publicațiile economice 
de valoare în opinia Dvs.?

- Sunt mai multe resurse online pe 
care în pauze dintre ședințe le ”răsfo-
iesc”. Cred, cea mai mare valoare pentru 
mine personal o are agenția Infomarket.
md, care livrează o sinteză a noutăților 
economice la adresa e-mail la prânz și 
seara. 

- Sunt o serie de lucruri pe care e 
bine să le faci în anumite etape ale 
vieții, care sunt șansele pe care nu tre-
buie sa le neglijezi în timpul studenției? 

- Facultatea nu-ți poate oferi 
cunoștințe profunde în profesie. In 
schimb îți oferă direcțiile importante ce 
trebuie studiate pentru a avea succes. 
Personal, gândeam ca și colegii mei, că 

am nevoie, în special, de cunoștințe în 
domeniul tehnologiilor informaționale 
și mai puțin în marketing, contabilitate, 
gestiunea întreprinderii. Acum, după 
mult timp, îmi aprofundez cunoștințele 
în domeniile menționate deoarece fără 
acestea este imposibil să gestionezi 
o întreprindere. Și vreau să accentuez 
că îmi este mai ușor deoarece undeva 
în subconștient mi-au rămas noțiuni 
învățate la facultate. 

Important - un student nu trebuie 
să rateze oportunitatea de a lucra pe 
parcursul studiilor și de a deprinde cât 
mai multe abilități profesionale. Acest 
fapt le va oferi un avantaj semnifi cativ 
atunci când, împreună cu alte sute de 
proaspeți absolvenți vor ieși pe piața 
muncii.

Un student nu poate 
rata șansa de a învăţa 
să înveţe!

Adesea studenții nu sunt deciși care 
va fi  profesia pe care o vor practica după 
absolvirea facultății. De aceea, încă din 
primii doi ani de studii e necesar ca fi -
ecare să decidă privind viitorul. Orien-
tarea în viitoarea profesie este crucială 
din punctul meu de vedere.  Ulterior, 
sugerez fi ecărui student să-și realizeze 
o autoevaluare pentru a identifi ca care 
sunt punctele forte și care sunt cele ce 
necesită îmbunătățire semnifi cativă. 
Autoevaluarea poate consta din două 
componente: abilități și cunoștințe teh-
nice și abilități ”soft”. Ambele sunt foarte 
importante. Însă ponderea fi ecărei com-
ponente depinde de profesia aleasă. Un 
jurnalist nu va necesita cunoștințe teh-
nice de calculator profunde, ci mai de-
grabă abilități de comunicare. 

- Unde sunt colegii Dvs. de grupă? 
Faceți o statistică a șanselor de anga-
jare după absolvirea ASEM, având în 
vedere grupa Dvs. 

- Colegii mei sunt peste tot. Din ei 
doar vre-o 20 % activează în domeniul 
IT. Sunt și contabili, experți în carduri 
bancare, programatori, marketing, an-
treprenori, chiar și polițiști. 

- Din experiența Dvs. studen-
țească, ce credeți că ar fi  bine de mai 
întreprins pentru o comunicare bună 
între cele două categorii (studenți și 
profesori), ca în fi nal ambii, dar și ima-
ginea instituției să aibă de câștigat?

Cred sincer, că toate instituțiile de 
învățământ superior din Moldova au 
nevoie de o restructurare radicală. Fiind 
invitat adesea la întâlniri cu studenții, 
constat că structura disciplinelor nu 
au suferit modifi cări esențiale. Or, daca 
vorbim de tehnologiile informaționale, 
în ultimii 10 ani s-a avansat enorm.  
Incapacitatea de a alinia obiectele stu-
diate și progresul tehnologic duce la 
difi cultăți de angajare în câmpul muncii 
a tinerilor specialiști.

Până la vârsta de 14-15 ani copiii tre-
buie într-un fel ”ajutați forțat” să învețe 

pentru a le crea refl exele și abilitățile de 
studiu. Studenții facultăților sunt (sau 
trebuie să fi e) deja conștienți de acest 
proces. Prin urmare, lectorii și profesorii 
trebuie să aibă o abordare de la egal la 
egal cu aceștia și nu să aplice tehnicile 
de învățământ de acum 25-30 ani. Sunt 
convins de faptul că studenții nu trebu-
ie impuși să studieze, cu toate acestea 
trebuie implementate și urmate meca-
nisme de fi ltrare a studenților ce nu s-au 
maturizat pentru această etapă a vieții.

Instituția trebuie să asigure un pro-
ces de instruire continuă a lectorilor și 
profesorilor atât în tot ce ține de disci-
plinele livrate, cât și așa numitele soft 
skills: comunicare, leadership, etc.  Una 
dintre ideile posibile ar fi  ca profesorii și 
lectorii să fi e angajați în diferite proiecte 
ce țin direct de disciplinele livrate. 

- Cât de importantă este învățarea 
pe parcursul întregii vieți?

- Este o întrebare retorică,  cred eu. 
Procesul de învățare are loc conștient și 
inconștient. Astăzi învățarea conștientă 
este nu doar importantă, ci critică pen-
tru succes. Uneori mobilizarea este di-
fi cilă, însă această activitate trebuie să 
fi e pe agendă zi de zi. Altfel, pierdem 
trenul .

- Apropo, colaborați acum cu 
ASEM, susțineți diferite inițiative și 
mai oferiți si burse studenților buni. Ce 
urmăriți prin aceste acțiuni?

- Există mai multe motive. Unul 
dintre ele este cumva patriotic și este 
împărtășit de către colegii mei de la 
Moore Stephens. Odată ce am avut 
ocazia să studiem și să benefi ciem de 
suportul total necondiționat din partea 
unor profesori și mentori, simțim că tre-
buie să întoarcem societății într-un mod 
comparabil. 

Dacă implicarea 
noastră va ajuta cel 
puţin un student să ia 
decizii corecte sau sa-
și atingă un obiectiv – 
vom considera ca fi ind 
și succesul nostru.

Alt motiv, de ce să nu recu-
noaștem, ar fi  cel comercial și de ima-
gine. Procesul de selecție a studenților 
pentru oferirea burselor și promovarea 
companiei Moore Stephens în ASEM 
ne permite să identifi căm cei mai buni 
studenți. Noi ne propunem să cola-
borăm cu cei mai talentați și pentru 
realizarea acestui obiectiv susținem și 
organizația studențeasca AIESEC, care 
este prezentă și în ASEM. 

Dar cel mai important, cred eu, este 
faptul că atât eu cât și colegii mei avem 
un simț sporit de responsabilitate soci-
ală, pe care îl direcționăm nu doar spre 
noua generație, ci pe mai multe dome-
nii, fi ind parteneri cu și oferind suport 
mai multor organizații ce implemen-

tează diferite proiecte sociale, cum ar fi  
instruiri, medicină, ecologie, etc. 

- Cum vedeți  viitorul economic al 
țării noastre, mai ales că activați în  
domeniul consultanței în afaceri. Cât 
de atractiv este mediul de afaceri mol-
dovenesc pentru străini, dar mai ales 
pentru cetățenii propriei țări?

- Mediul de afaceri nu este pregătit, 
decât pe anumite segmente, pentru a 
asimila servicii de consultanță. Mai exis-
tă părerea că acestea sunt foarte scum-
pe și imposibil de a benefi cia de ele. 

Noi constatăm, că sectorul fi nan-
ciar – bancar este cel mai mare consu-
mator de servicii de consultanță. Băn-
cile și organizațiile fi nanciare mai mari 
au înțeles, că este util de a contracta 
experți pentru implementarea unor 
soluții specifi ce.   În acest mod ei reușesc 
să rămână focusați pe ceea ce știu mai 
bine să facă.

Mai mult, se observă un interes cres-
când în telecom, sectorul public, etc. 
Consumatorii de servicii de consultanță 
încep să înțeleagă natura serviciilor, 
care ar trebui să fi e rezultatele, precum 
și pașii necesar de realizat pentru atin-
gerea obiectivelor de afacere propuse. 
Acest lucru se întâmplă cu suportul dife-
ritor organizații locale și internaționale 
și este un semn foarte pozitiv. Cert este, 
că domeniul se va dezvolta tot mai mult 
în următorii ani și noi suntem optimiști 
din acest punct de vedere. 

- Răspundeți la o întrebare, pe 
care, poate aţi așteptat-o, dar  umila 
mea intuiție a scăpat-o?

- Poate, o proiecție de viitor a ASEM. 
De exemplu 10 ani ? 

- Și?  
Cea mai puternică instituție de 

învățământ din Moldova. Colaborări cu 
sectorul privat (nu doar pe hârtie). Pro-
ces de studiu și discipline interactive. 
Profesori apreciați și studenți de succes.

- Așa să fi e. Vă mulțumim!

Consemnare: 

Liuba LUPAȘCO

VALERIU CERNEI, PARTENER ”MOORE STEPHENS KSC”: 
”MOBILIZAREA ESTE DIFICILĂ, DAR TREBUIE 
SĂ FIE ÎN AGENDĂ ZI DE ZI. ALTFEL, PIERDEM TRENUL…”

Interviu cu Valeriu Cernei, Partener al  Grupului 

de fi rme Moore Stephens KSC, care operează 

în domeniile audit și consultanță IT.

Valeriu Cernei are o 

experiență de peste 15 ani 

în domeniu, este membru 

ISACA. A fost implicat în mai 

multe proiecte din domeniul 

securității informaționale, au-

dit IT, due-dilligence IT, auditul 

și implementarea proceselor 

IT. A oferit servicii unui număr 

mare de instituții din domeniile 

fi nanciar, retail și industrie din 

România, R. Moldova și Rusia.

Grupul de fi rme Moore Stephens 
KSC operează în R. Moldova și Ro-
mania. Prestează servicii de audit 
fi nanciar, contabilitate, consultan-
ţă fi scală, de afaceri, tehnologii 
informaţionale. Posedă trei birouri 
amplasate în București, Chișinău 
și Timișoara și numără în jur de 
50 angajaţi.

Pentru al doilea an consecutiv, 
Moore Stephens selectează, prin 
concurs, tineri care studiază în 
domeniul IT și fi nanciar, cărora le 
acordă burse. 
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Cei mai buni studenți ai anului au fost premiați în cadrul concur-
sului ”Cel mai bun student al ASEM”, 2016. Sunt cei care au demon-
strat prin dosare de invidiat, că sunt cei mai buni. Pentru titlu, în top 
10 au concurat 65 de tineri, iar la evaluarea dosarelor s-a ţinut cont de 
media academică, activităţile extracurriculare, publicațiile știinţifi ce, 
precum și participarea fi ecărui student în diverse activităţi ce ţin de 
promovarea imaginii ASEM. Festivitatea de premiere a coincis cu Ziua 
Internațională a Studentului, 17 noiembrie, fapt pentru care studenții 
au sărbătorit dublu.

“CEL“CEL MAI BUN   

Anul acesta pentru cele 10 pre-
mii au concurat 65 de studenţi și 
masteranzi.

Dosarele depuse de participanţi 
au fost evaluate de către: Alic Bîrcă, 
decanul Facultății Economie Genera-
lă și Drept; Anatol Godonoagă, deca-
nul Facultății Cibernetică, Statistică 
și Informatică Economică și de către 
Ștefan Țurcanu, studentul care a luat 
Premiul Mare în cadrul ediţiei prece-
dente a concursului.

”O examinare serioasă presu-
pune 12 ore și 30 de minute. Atât 
timp am investit în jurizare. O atenție 
mai sporită s-a acordat articolelor 
științifi ce care țin de specialitatea 
candidatului. De asemenea, partici-
parea la conferințe a contat mult, pro-
movarea imaginii ASEM și activitățile 
extracuriculare. Împreuna cu ceilalți 
doi membri ai juriului ne-am pome-
nit în așa o situație că aveam multe 
dosare care cântăreau la fel. Am ținut 
cont de intensitatea activității, adi-
că mulți participanți aveau aceleași 
activități în timpuri diferite. Prioritate 
s-a dat activităților desfășurate la cel 
mai scurt timp”, a menționat decanul 
Facultății Cibernetică, Statistică și In-
formatică Economică, Anatol Godo-
noagă, președintele juriului. 

Evenimentul a fost organizat de 
către ASEM în colaborare cu Aso-
ciaţia Economiștilor din RM și alți 
parteneri în limita unor proiecte de 
responsabilitate socială.

PREMIUL MARE
Augustin Ignatov (anul III, REI)

Are zece pe linie. Este câștigător 
al bursei Republicii și a bursei Paul 
Bran în 2016. Este deținător al di-
plomelor de gradul 1 și 2 în cadrul 
Simpozionului Științifi c al Tineri-

lor Cercetători. Participant activ în 
cadrul conferințelor naționale și 
internaționale. Membru al Clubului 
de Dezbateri științifi ce studențești.

”Am fost onorat să câștig titlul de 
CEL MAI BUN STUDENT ASEM 2016. 
Recunosc, s-a muncit mult, însă și re-
compensa este pe măsură. Pentru a fi  
cel mai bun, în orice domeniu de acti-
vitate, trebuie să te dăruiești la maxim 

și să nu cauţi scuze. Frumuseţea și far-
mecul succesului constă în faptul că 
trebuie să schimbi 5 minute de lauri 
pentru luni de muncă, însă acele 5 mi-
nute costă mult mai mult ca lunile in-
vestite. Academia de Studii Economi-
ce este locul unde prin muncă poţi să 
îţi cunoști cu adevărat potenţialul, și 
prin mai multă  muncă să îl realizezi.”

CONCURSUL 

PREMIUL I
Olga Spînu (anul III, EGD) 

Este membru al Consiliului 
Studențesc al facultății Economie 
Generală și Drept și a sindicatelor din 
cadrul ASEM. Este membru al Clubu-
lui Juriștilor din cadrul Liga Tinere-
tului din Moldova și al organizației 

ELSA. Premiată cu locul II în cadrul 
simpozionului Științifi c al Tinerilor 
Cercetători 2015/2016. 

Dorina Ghenciu (anul III, BAA)
Este deținătoarea bursei Guver-

nului pentru anul 2016-2017. Diplo-
mă de gradul I în cadrul Simpozionu-
lui Tinerilor Cercetători, la disciplina 
Bazele Antreprenoriatului. Diplomă 
de gradul I în cadrul concursului eco-
nomic ”Azi student, mâine antrepre-
nor”. Moderator al Academiei Start-
Up, 2016. Certifi cat pentru cel mai 
bun vorbitor și evaluator în cadrul 
Clubului Top Toastmasters, 2016. 

”Premiul la care am fost nomina-
lizată reprezintă confi rmarea faptu-
lui, că demersul meu către excelență 
ia o formă tot mai amplă și coerentă. 
Or fi  trofeele și diplomele trecătoa-
re, dar ele sunt o motivație perfectă 
pentru a face următorul pas.

Anul trecut am aplicat și nu am 
fost premiată. Câteodată ai succes, 
altă dată doar înveți. Iar acest tip de 
învățătură, poate că este cel mai va-
loros. Ce voi face cu banii? Simplu, o 
să-i transform în cărți.”

PREMIUL II
Nicoleta Camerzan (anul III, 
Finanţe) 

A fost contabil-șef în cadrul Fir-
mei de Exercițiu ”FEPO Group” SRL 
(proiect implementat de Austria 
Kultur Kontakt). Stagiu în cadrul SAR 
”Donaris Vienna Insurance Group” 
SRL și SA ”JLC”. Este deținătoarea a 
DELF B2/Alliance Francaise de Mol-
davie. Participantă la Simpozionului 
Tinerilor Cercetători și la masa ro-
tundă internațională ”Improving In-
vestmjent Climate”.

Alina Solcan (anul III, REI)
Deține certifi cat ”Școala NATO de 

Securitate”, dar și Erasmus+Project 
”Democracy through Dialogue not 

Confl ict”. Deținătoarea diplomelor 
de gradul I în cadrul Simpozionului 
Științifi c  al Tinerilor Cercetători. 

”Acest premiu reprezintă oglinda 
muncii mele pe  parcursul activității 
mele studențești  Îndemn studenții 
să fi e activi, să participe și să bene-
fi cieze de cât mai multe oportunități. 
Performanța academică este un indi-
cator important însă nu un prim-in-
dicator.”

Gheorghe Budu (anul I, ȘMEEB)
Activează ca jurist în cadrul SA 

”Grawe-Carat Asigurări”. Licențiat în 
Drept, Gheorghe a fost președintele 
Consiliului Studențesc al facultății 
Economie Generală și Drept. Partici-
pant al proiectului ”Acțiune pentru 
Justiție, organizat de AO ”Invento”, 
voluntar în cadrul Clinicii Juridice în 
domeniul Azilului și Apatridiei. 

”Este plăcut și încurajator să 
obții o asemenea apreciere din 
partea celor mai buni profesori, 
precum sunt cei de la ASEM – Uni-
versitate angajată în viitor! Or, mai 
mult, titlurile obținute motivează 
premianții să lucreze și mai in-
tens întru dezvoltarea personală 
continua. Presupun că nu au ieșit 
supărați, poate un pic întristați de 
faptul că încă nu au fost apreciați 
în măsura în care și-ar fi dorit-o/
meritat-o, aceasta în mare parte 
datorându-se numărului limitat de 
poziții premiante, precum și nu-
mărului mare de candidați. O mică 
parte din banii primiți deja au fost 
investiți în dezvoltarea personală 
pe segmentul cultural, iar restul 
urmează a fi depozitați, alături de 
cei care în curând vor face ca un vis 
mai vechi să devină realitate.”

PREMIUL III
Corina Cîșlaru (anul IV, EGD) 

Este președintele Consiliului 
Studențesc al Facultății Economie 
Generală și Drept, ASEM. Din 2013-
2014, a fost vice-președintele Clu-
bului Juriștilor în cadrul ONG-ului 
”Liga Tineretului din Moldova”.Par-
ticipantă a mai multor conferințe 
naționale și internaționale, printre 
care conferința inter-universitară 
”Democrația europeană la tine aca-
să”, simpozionul științifi c al Tinerilor 
Cercetători, etc.

”În momentul când am auzit 
numele meu, răsunând în sală, 
am simțit o bucurie enormă și 
sunt mândră de a fi unul dintre 
cei mai buni studenți ai ASEM. 
Am muncit mult pentru acest ti-
tlu. Cu siguranță, cei care nu au 
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“CEL    STUDENT AL ASEM” 

Valeria Sculea (anul III, 
CSIE), Stanislav Zacrevschii 
(anul III, Contabilitate), Ma-
ria Șochichiu (an. III, Conta-
bilitate), Marina Svetlîi (anul 
II, Finanțe) și Elena Gasnaș 
(an. III, Finanțe) sunt cei cinci 
studenți câștigători ai Bur-
sei ”Moore Stephens KSC” 
- 2016. 

Diplomele au fost înmânate 
tinerilor pe 28 noiembrie, într-o 
atmosferă festivă în Sala Senatu-
lui ASEM. 

Valeriu CERNEI, absolvent 
al ASEM, actualmente Parte-
ner al  Grupului de fi rme Moore 
Stephens KSC, a menționat, înain-
te de a împărți premiile: 

”Unul dintre motivele pen-
tru care am elaborat acest pro-
iect de burse  e cumva patriotic 
și este împărtășit de către cole-
gii mei de la Moore Stephens. 
Odată ce am avut ocazia să stu-
diem și să beneficiem de supor-
tul total necondiționat din par-
tea unor profesori și mentori, 
simțim că trebuie să întoarcem 
societății într-un mod compa-
rabil. Facultatea nu poate să 

BURSA ”MOORE STEPHENS KSC” PENTRU  STUDENŢII  ASEM

ofere totul, dar studenții trebuie să 
învețe a învăța. 

Interesul față de Bursă, la cea de 
– a doua ediție, este în creștere. Anul 
trecut au fost depuse 14 dosare, anul 
acesta – peste 20 de dosare, la anul 
- cu siguranță competiția va fi  și mai 
mare. Vrem să credem că am fost 
obiectivi în selectarea învingătorilor, 
care vor primi câte 1000 de lei lunar, 
timp de 5 luni. 

În apreciere a contat reușita aca-
demică, dar și implicarea extracur-

riculară a studenților de la cele trei 
facultăți, care reprezintă și domenii-
le de interes ale companiei noastre: 
audit,  consultanță fi nanciară și  IT.

Unul dintre câștigători a fost 
identifi cat pe ultima sută de metri. 
Aplicarea, în format electronic, a ni-
merit în spam și am reușit să o recu-
perăm și să-I acordăm atenția cuve-
nită  ”.

Rectorul ASEM, Grigore Be-
lostecinic  a mulțumit companiei 
”Moore Stephens”  pentru res-

ponsabilitatea socială de care dă 
dovadă prin susținerea ASEM  și a 
studenților săi: 

”Vă îndemnăm să veniți și cu alte 
propuneri de colaborare, poate chiar 
solicitări către instituție, pentru a 
face ca eforturile noastre comune să  
se materializeze în calitatea progra-
melor de studii, a experienței acu-
mulate de către studenți la facultate”, 
a specifi cat rectorul ASEM. 

Maria Șochichiu, benefi ciară a 
Bursei: 

”Este o onoare pentru mine 
această apreciere și o încununare 
a  eforturilor consacrate timp de 
trei ani în studierea contabilității. 
Recunosc, concurența este una 
dură, pentru că am colegi foarte 
buni, colegi care te stimulează 
să vrei să înveți mai mult.  Sper 
să ne revedem toți în domeniu, 
începând cu practica la Moore 
Stephens.”

Amintim, că Grupul de fi rme 
”Moore Stephens KSC ” operează 
în R. Moldova și România. Pre-
stează servicii de audit fi nan-
ciar, contabilitate, consultanță 
fi scală, de afaceri, tehnologii 
informaționale. Posedă trei bi-
rouri amplasate în București, 
Chișinău și Timișoara și numără în 
jur de 50 angajați.

Pentru al doilea an consecu-
tiv, Moore Stephens selectează, 
prin concurs, și acordă burse 
în valoare de 1000 de lei lunar, 
tinerilor care studiază în dome-
niul IT și financiar. Aceștia de-
pun dosarele și un eseu. Tema 
eseului în acest an a fost la ale-
gere. 

Liuba LUPAȘCO

EDIŢIA A XIVA

fost premiați în anul 2016, au toa-
te șansele de a fi în anul următor. 
Pentru un student este întotdeau-
na binevenit și un suport financiar, 
în special pentru un absolvent, de 
aceea banii primiți îi voi gestiona 
astfel încât  să mă asigur cu toate 
materialele necesare pentru elabo-
rarea tezei de licență.”

Cătălina Puzur (anul III, CON)
A urmat un stagiu în cadrul De-

partamentului Finanțe, Contracte și 
Audit, Delegația Uniunii Europene 
în RM. Deținătoarea bursei Moore-
Stephens. Este membru al Senatului 
ASEM, membru Consiliului facultății 
Contabilitate. Membru al Cercului 

Studențesc Analiza Economico-
Financiară. Absolventa Școlii de 
vară, EU.ACADEMY-2016, Cen-
trul de Studii în Integrare Euro-
peană, etc.

Violeta Scvorţova (anul III, 
BAA) 

Este deținătoarea diplomei 
de gradul I în cadrul Simpozio-
nului Științifi c al Tinerilor Cer-
cetători cu prezentarea ”Stan-
dardele europene în economie”. 
Participantă în cadrul Forumului 
de Business și a Școlii Britanice 
pentru tinerii Lideri, 2016. 

”Pentru a obține rezul-
tate excelente este necesar 

să te dezvolți și să folosești util 
timpul studențesc. Participarea 
în cadrul diverselor conferințe, 
concursuri, trening-uri și pro-
grame educaționale este o posi-
bilitate imensă de a demonstra 
cunoștințele dobândite.  Cum ara-
tă experiența sunt apreciate, cu 
siguranță. Sunt foarte recunoscă-
toare ASEM pentru desfășurarea 
acestui concurs.”

Ilie Ianachevici (anul III, BAA)
Deține diplomă de organizare 

pentru trainingul ”Cum pot reuși 
oamenii de afaceri să cucerească 
lumea prin discurs?”. Participant al 
atelierului ”Soluționarea litigiilor 
comerciale”, deținător al diplome-
lor de gradul I în cadrul Simpozi-
onului Științific al Tinerilor Cerce-

tători. Participant al primei ediții a 
concursului ”Diamond Challenge 
Moldova”. 

”A fi  unul din cei mai buni este 
o onoare pentru mine și un rezultat 
care îmi demonstrează mie în primul 
rând faptul că munca asiduă întot-
deauna, mai devreme sau mai târziu, 
dă roade. 

Celor care au ieșit supărați din 
sală vreau să le spun că a fi  OM nu 
este o profesie și totuși este o calita-
te care încă se prețuiește. Rezultatele 
unor concursuri nu sunt întotdeauna 
rezultatele care ne reprezintă. De 
aceea, gândiți pozitiv, împărtășiți-
vă corect ideile, și nu uitați să 
demonstrați prin fapte că sunteți 
demn de respect.”

 
Corina MOROZAN
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OAMENI ŞI CĂRŢI

La ceas aniversar, după o viaţă plină de 
muncă şi împliniri, dr. hab., prof. univ., mem-
bru corespondent al AȘM, decan al Facultă-
ţii Relaţii Economice Internaţionale, ASEM, 
Dumitru Moldovan a fost omagiat de către 
colegi, prieteni, discipoli, dar și de familie. 
Venerabila vârstă, meritele profesionale 
apreciate, autoritatea morală şi recunoştinţa 
au fost  motivele de a-i dori omagiatului viaţă 
lungă, sănătate şi multele bucurii. Manifes-
tarea s-a consumat pe 2 noiembrie în sala 
de lectură ”Eugen Hrișcev”, ASEM. Cu acest 
prilej, autorul și-a lansat volumul ”Economia 
imaginaţiei creative”. 

DUMITRU MOLDOVAN  PROMOTOR 
A RELAŢIILOR STRÂNSE 
ÎNTRE STUDENTPROFESOR

În cuvântul său de salut, rectorul ASEM, acade-
micianul Grigore Belostecinic a relevat complexitatea 
personalităţii doctorului habilitat, profesorului Dumitru 
Moldovan prezentând aspecte din activitatea profesi-
onală, dar și calităţile de  om de o înaltă moralitate. 
”Dumitru Moldovan este un veritabil profesor, care şi-a 
dedicat toată viaţa studenţilor şi cel mai important este 
faptul că i-a reuşit. Dumitru Moldovan este un cerce-
tător iscusit, cu abilităţi pe care le-a dezvoltat de-a 
lungul anilor. Este unul dintre primii care s-a implicat 
în proiecte internaţionale de cercetare, merite care au 
fost pe bune încurajate de către Academia de Știinţe 
a Moldovei, dar de către Academia Română, care i-a 
acordat titlul de membru corespondent. Cel mai impor-
tant  este recunoştinţa pe care v-o aducem noi, colegii 
dvs. Dânsul a lansat ideea de a elabora teze de licenţă 
în echipă de către studenţii facultăţii. Dumitru Moldo-
van este promotor a relaţiilor strânse între student-
profesor. Dumitru Moldovan este un susţinător a inter-
naţionalizării învăţământului superior, cel mai activ în 
mobilitatea academică internaţională, profesor invitat 
la mai multe universităţi europene. A adus mai multe 
granturi internaţionale în RM. Este cert că dumnealui 
personal a contribuit la formarea sistemului universi-
tar de astăzi. Dumitru Moldovan este un bun soţ, tată, 
bunel şi prieten”, a menţionat rectorul.

Rectorul ASEM a dat citire mesajului din partea 
ministrei Educaţiei, Corina Fusu în care se menţio-
nează activitatea pe care a desfăşurat-o profesorul 
Dumitru Moldovan, fapt ce i-a adus consideraţia 
specialiştilor în economie. Pentru profesionalism, 
activitate prodigioasă, contribuţie în pregătirea spe-
cialiştilor de cea mai mare calitate, dr. hab., prof. 
univ., Dumitru Moldovan i s-a oferit Diploma Minis-
terului Educaţiei.

ECONOMIA NU ESTE O GRĂMADĂ 
DE FORMULE ŞI GRAFICE, DAR O 
ŞTIINŢĂ REALĂ ŞI INTERESANTĂ

În alocuţiunea sa, Dumitru Moldovan a trecut în re-
vistă cele mai importante evenimente de  ”până la 70”.  
Din mesajul său emoţionant am desprins următoarele: 
”Am ajuns la vârsta când trebuie să mă cunosc pe mine 
însumi, şi am schiţat o mica bibliografi e. Ofi cial, sunt 
născut la 2 noiembrie 1946 în satul Piatra, în realitate 
am văzut lumina zilei pe 30 octombrie. Pe atunci în satul 
nostru se spunea că la sfârşitul oricărei luni se cam ter-
minau darurile divine în carul ceresc, iată de ce părinţii 
au decis, în mod conştient, să-mi schimbe niţel destinul 
şi m-au înregistrat născut pe 2 noiembrie. Nu au dat 
greş, Cel de Sus a fost mărinimos cu mine. După 7 clase 
în satul natal, am absolvit şcoala din Orhei, după care 
am studiat la Universitatea de Stat din Chişinău. Aici am 
rămas să-mi încerc abilităţile de a profesa în cadrul Fa-
cultăţii Politici Economice. Am nimerit la o catedră foarte 
ambiţioasă şi specifi că. Din primul trimestru m-au pus la 
încercare cu 13 grupe de seminar şi un torent de cursuri. 
Cu inima în călcâi am deschis uşa, unde mă aşteptau  
vreo 50 de studenţi, toţi mai în vârstă decât mine. M-am 
pierdut.  Ca să-mi revin, timp de  40 de minute am fă-
cut apelul, a urmat o pauză și doar 30 de minute le-am 
povestit tot ce ştiam din economia politică. Nu aveam 
somn noaptea, mă gândeam ce să le povestesc studen-
ţilor la ore, dimineaţa înţelegeam că nu ştiu nimic, mă 
cuprindea panica. Mai târziu, însă, am prins la curaj, am 
deprins calităţile de profesor, mă pregăteam minuţios de 
lecţii şi eram întotdeauna prietenos cu studenţii. După 
trei trimestre de activitate pedagogică intensă am fost 
înrolat în armata sovietică şi când m-am întors, contrar 
tuturor legilor în vigoare nu mi s-a păstrat locul de mun-
că. Am fost nevoit să accept locul de şef de cabinet la 
catedră şi abia după cinci ani şi nenumărate încercări, mi 
s-a oferit un loc la aspirantura universităţii din Moscova, 
unde am şi susţinut teza de candidat în ştiinţe economi-
ce. Revenind,  la catedră nici de această dată nu am fost 
întâmpinat cu aplauze furtunoase.

PARADOXAL, DAR ECONOMIST 
AM DEVENIT ÎN AFRICA.
DE NEVOIE

Pe lângă economie politică am fost obligat să ela-
borez şi cursuri de planifi care a economiei naţionale, 
disciplină pe care nu o cunoşteam, aveam la dispoziţie 
doar cărţi ”burgheze”. Aceasta mi-a permis să nu mă 
plictisesc în Africa şi am înţeles că economia nu este 
doar o grămadă de defi niţii, formule şi grafi ce, dar o 
ştiinţă mult mai complicată, dar reală şi interesantă.

Apoi a venit anul 1991, când a fost fondat ASEM-
ul.  Vasile Şoimaru, pe atunci vice-rector ASEM mi-a 
propus să creez catedra de Economie Politică. În 1993 
am urmat o stagiare în Franţa, unde am studiat pro-
blemele de tranziţie la economia de piaţă. În Franţa 

am prins gustul cercetărilor şi am scris monografi a 
”Tranziţia”, în baza căreia am susţinut teza de doctor 
habilitat. Apoi, am fost numit decan al Facultăţii Rela-
ţii Economice Internaţionale. Sunt norocos să activez 
într-un colectiv prietenos, aici am devenit membru a 
Academiei de Știinţe a Moldovei. Sunt recunoscător 
domnului Grigore Belostecinic pentru susţinere. Toată 
viaţa am citit Economia politică. Acum cursul este Teo-
ria economică”, a mărturisit profesorul.

ECONOMIA TREBUIE STUDIATĂ 
ÎN FUNCŢIE DE CALITATEA 
SPIRITUALĂ A POPULAŢIEI 

Dr. hab., prof. univ., Sergiu Chircă, în mesajul său, 
și-a exprimat maxima apreciere faţă de colegul său. 
”Dumitru Moldovan are o gândire abstractă universală 
foarte profundă, însoţită de o cunoaştere a economiei 
reale fi e în zona în care ne afl ăm, fi e în zona europea-
nă. Cu el poţi discuta despre lucruri simple terminând 
cu unele de importanţă globală, nu întâmplător stu-
denţii economişti studiază în baza cărţilor profesorului 
Dumitru Moldovan, ”Economia Politică”, ”Teoria Econo-
mică”, ”Economia Uniunii Europene”, iar la 70 de ani 
vine cu o carte excepţională ”Economia imaginaţiei cre-
ative”, în paginile căreia sunt descrise procesele care 
s-au petrecut în America, în timpul crizei din sec. XX, 
precum şi avântul ei economic până în prezent. Dumi-
tru Moldovan a ajuns la concluzia că economia trebuie 
studiată în funcţie de calitatea spirituală a populaţiei.

Să mai știţi că, prietenul meu, Dumitru Moldovan este 
un om gospodar și un bun familist”, a specifi cat oaspetele.  

DUMITRU MOLDOVAN  
CERCETĂTOR DE EXCELENŢĂ 
ÎN MEDIUL ACADEMIC 

Cu un cuvânt de recunoştinţă pentru omagiat a ve-
nit Elina Benea-Popușoi, dr., conf. univ., șefa catedrei 
“Gândire Economică, Demografi e şi Geoeconomie”, care 
l-a caracterizat pe Dumitru Moldovan ca pe un om lu-

minos și cu un sufl et  mare. ”Jubileul unei personalităţi 
marcante este foarte importantă pentru noi. Pentru a 
vedea drumul parcurs de domnul profesor, ar trebui să 
începem cu Vatra din zona Orheiului, familia în care s-a 
născut. Acum dumnealui este în sânul  familiei pe care 
a întemeiat-o, bogată în copii şi cei cinci nepoţi. Dum-
nealui este în două ipostaze, sufl et copil şi sufl et înţe-
lept. În lucrarea sa, vedem cum sufl etul copil jonglează 
cu ideile iar sufl etul înţelept le structurează. Cert este 
faptul că, domnul Dumitru Moldovan este  un cercetător 
de excelenţă în mediul academic al Republicii Moldova. 
Formarea omului creativ este misiunea noii şcoli eco-
nomice. Dacă veţi pleca în sala universitară, veţi vedea 
cum el este aplaudat de studenţi, aici vedem concepţia 
că numai o personalitate poate deveni un om creativ şi 
atunci întrebarea întrebărilor: cum se educă o persona-
litate şi cum se formează omul creativ. Domnul profesor 

se ocupă cu pregătirea acestei mase critice prin metoda 
individuală, şi prin exemplul personal. Inspiraţia pen-
tru oamenii creativi este respiraţie, creativitatea nu se 
epuizează. Picasso afi rma “Sensul vieţii constă în găsi-
rea darului tău, scopul vieţii în a-l dărui”, Darul pe care 
domnul Moldovan l-a găsit şi ni-l împarte, este un lucru 
foarte importanti”, a spus Elina Benea-Popușoi. 

NEA ÎNVĂŢAT CĂ MOLDOVA POATE 
PRODUCE BUNURI ŞI BOGĂŢII

Sincere felicitări, urări de sănătate şi împliniri de 
sufl et i-a dorit Dorin Recean, absolvent REI, fost mi-
nistru al Afacerilor Interne. ” Dumitru Moldovan a fost 
cel care ne-a învăţat că Moldova poate produce bunuri 
şi bogăţii. Am citit tot ce a scris. Am făcut cunoştinţă 
cu lucrările sale despre economie şi imaginaţie. Noi 
preferăm tangibilul şi nu abstractul, cum scria Nassim 
Nicholas Taleb. Mintea noastră poate să transforme 
gândurile în bani. Factorii de producţie pot fi  şi imagi-
naţia şi dorinţa. Dumitru Moldovan a contribuit  mult ca 
să se întâmple saltul cuantic. Unele fenomene se pot 
desfăşura fără cauze obiective. În lucrarea sa ”Econo-
mia imaginaţiei creative”, autorul arată că omul creativ 
a reuşit să-l depăşească pe homo economicus pentru 
că a reuşit să-l depăşească spiritual”, a menţionat fos-
tul student.

SĂNĂTATE, PROSPERITATE ȘI 
SUCCESE REMARCABILE

Au mai luat cuvântul, pentru a-şi exprima conside-
raţia şi admiraţia faţă de Dumitru Moldovan: publicistul 
Vasile Șoimaru; economistul Iurie Badîr; ziaristul Vlad 
Darie; redactorul editurii ”Știinţa”, Mircea Ciobanu; pro-
fesorii Dumitru Todoroi și Ivan Ustian. Oaspeţii i-au urat 
sănătate, prosperitate și succese remarcabile. 

Onorat şi profund recunoscător, omagiatul le-a 
mulţumit tuturor celor care i-au apreciat calităţile şi 
rezultatele activităţii de-o viaţă.

Zinaida LUPAȘCU

 O VIAŢĂ CA O CARTE: 
OMAGIU ANIVERSAR DEDICAT 
LUI DUMITRU MOLDOVAN
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VARIA

CERC ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC  “ANALIZA 
ECONOMICO  FINANCIARĂ A ENTITĂŢILOR”

Trăim într-o lume complexă, 
dar și radicală, în care geopoliticul 
cunoaște un nou punct de infl exiu-
ne, activând în procesul economic 
noi provocări. Resimţim aceste pro-
vocări și în ţara noastră.   

În plan teoretic, misiunea disci-
plinei Analiza Economico-Financiară 
este de a dezvolta logica economică, 
de a oferi studenţilor posibilitatea de 
a cunoaște și înţelege fenomenele și 
procesele economico-fi nanciare la ni-

velul entităţilor economice în strictă 
corelaţie cu legile și legităţile pe care 
le guvernează. Din punct de vedere 
practic, disciplina Analiza Economi-
co-Financiară trebuie să ofere utiliza-
torilor metodologia și instrumentele 

”Oricare ar fi  durata timpului, știința întrebuințării lui îl va face lung”

Scott Adams

Colectivul catedrei „Teorie şi Po-
litici Economice” din cadrul Academiei 
de Studii Economice a Moldovei, ex-
primă sincere condoleanţe conferen-
ţiarului universitar, doctor în econo-
mie, doamnei FILIP Nelea în legătură 
cu plecarea din viaţă a soţului –  

FILIP Victor. 
Dumnezeu să-l odihnească în 

pace.  

La data de 2 noiembrie curent, în incinta Academiei 
de Studii Economice, a fost desfășurată o masă rotundă 
cu genericul ”Rolul criminalisticii în consolidarea ordinii 
de drept”, la care au participat studenţii anului III, speci-
alitatea Drept, facultatea de Economie Generală și Drept 
a ASEM. Aceștia s-au implicat activ și au abordat o serie 
de tematici din domeniul criminalisticii, cum ar fi : “Psi-
hologia infractorului”, ”Modalităţi tehnico-știinţifi ce de 
depistare a comportamentului simulat”, “Particularităţile 
urmelor de sânge în criminalistică”, ”Tehnici de investiga-
re a persoanei după semnalmentele exterioare”, ”Tehnici 
de laborator destinate investigaţiilor criminalistice” ș.a.

Studenţii au răspuns cu plăcere la provocarea ca-
tedrei Drept Public, în persoana profesorilor Ion Cauș și 
Alina Codreanu, prezentând comunicări utile, prin care 
au accentuat rolul primordial pe care îl are criminalistica 
în consolidarea ordinii de drept. După expunerea co-
municărilor, a urmat o sesiune de întrebări-răspunsuri 
tematice, la care studenţii au dat dovadă de inteligenţă, 
agerime și promptitudine. 

Spre fi nal, au fost desemnate 3 lucrări cele mai cap-
tivante și bine-documentate, autorii fi ind premiaţi cu 

câte un cod de procedură penală, iar toţi ceilalţi partici-
panţi au primit certifi cate de participare, mici cadouri și 
câte o medalie de … ciocolată. 

”Ne bucurăm că studenţii se implică tot mai activ 

în diverse activităţi extracurriculare, că sunt interesaţi să 
cunoască lucruri noi, să prezinte informaţii suplimentare 
în diferite forme interesante, că sunt curioși în dezbateri 
și știu să-și argumenteze punctul de vedere propriu”, a 

menţionat Ion Cauș, lect. univ. ”Criminalistica este o dis-
ciplină fundamentală în formarea unui viitor jurist, iată 
de ce ne-am gândit că ar fi  bine să fi e promovată tot mai 
mult, prin diverse activităţi, iar această masă rotundă a 
consolidat și mai mult capacităţile și interesul partici-
panţilor”, a concluzionat Alina Codre anu, lect. univ.

Margareta Morari, studentă, gr. D-141: “Activitatea a 
reprezentat o frumoasă oportunitate de a ne afi rma și de 
a acumula informaţii utile cu privire la domeniul crimina-
listicii”.

Olga Saulenco, studentă, gr. D-144: “Mulţumim mult 
organizatorilor pentru acest eveniment frumos și spe-
răm că pe viitor, se vor mai organiza așa gen de activităţi 
utile”.

Atât studenţii, cât și organizatorii au rămas mulţumiţi 
de evenimentul petrecut și au încurajat studenţii să se 
manifeste activ la așa gen de evenimente și în continuare.

Cornelia CORCIMARI,

studentă anul III, specialitatea 

Drept, ASEM

La 25 octombrie curent, studenţii 
anilor I-IV ai specialităţii Drept, facultatea 
de ”Economie Generală și Drept” (EGD) a 
ASEM, împreună cu profesorii lor, au mers 
la Ziua Ușilor Deschise la judecătoria sec-
torului Botanica, mun. Chișinău. Aceștia au 
făcut o mică excursie, fi ind ghidaţi de co-
laboratorii judecătoriei, având posibilitatea 

să asiste, pe parcursul zilei, în cadrul unor 
ședinţe publice de judecată. Astfel, ei au 
sesizat unele aspecte ce ţin de procedura 
desfășurării unui proces de judecată, şi-au 
completat cunoștinţele teoretice cu cele 
practice, unii dintre ei afl ându-se, pentru 
prima dată, într-o judecătorie.

”Am dorit să realizăm acest eveni-

ment, în contextul ideii că 25 octombrie 
este declarată Ziua  europeană a justiţiei 
civile și, tradiţional, organizăm diferite ac-
tivităţi destinate publicului larg. În acest an, 
am invitat studenţii și profesorii mai multor 
instituţii superioare de învăţământ superi-
or din ţară. Ne bucurăm că am avut un nu-
măr foarte mare de vizitatori”, a menţionat 
Radu Ţurcanu, vicepreședintele judecători-
ei Botanica.

Valeria Corsac, studentă în anul III, a 
spus: ”Am rămas plăcut impresionată de 
vizita de studiu la judecătorie, în cadrul 
evenimentului Ziua Ușilor Deschise. Mi-a 
atras atenţia camera de audiere a minorilor 
care este special amenajată, așa încât, co-
piii-victime să nu poată interacţiona direct 
cu infractorul. La fel, asistând la procesele 
de judecată, am însușit unele lucruri noi ce 
ţin de procedura penală, așa încât sunt și 
mai motivată să studiez în continuare pen-
tru a deveni un jurist de calitate”.

”Sunt sigur că asemenea activităţi ne 
dezvoltă și mai mult, am văzut un pic ”cu ce 

se mănâncă această bucătărie”, așa încât 
aș dori să-mi desfășor stagiul de practică 
anume într-o judecătorie de sector”, a sub-
liniat Iulian Garbuz, student în anul II.

”Mi-a plăcut foarte mult această vizită 
de studiu. Nu am mai fost niciodată într-o 
judecătorie, iar acum am conștientizat cât 
de responsabilă este activitatea unui jude-
cător. La fel, asistând la ședinţa de judeca-
tă, am înţeles mai bine unele aspecte, am 
văzut care este rolul fi ecărui participant în 
proces. Mulţumim organizatorilor pentru 
oportunitatea oferită”, a concluzionat Eca-
terina Popșoi, studentă în anul II.

Cu siguranţă, astfel de vizite de stu-
diu, în cadrul instanţelor de judecată, sunt 
benefi ce, or, studenţii sunt iniţiaţi în acti-
vităţile extracurriculare care ţin nemijlocit 
de domeniul studiat, îi motivează să se 
implice activ și să studieze asiduu.

Alina CODREANU,

lect. univ., 

Catedra Drept Public

ROLUL CRIMINALISTICII ÎN CONSOLIDAREA ORDINII DE DREPT

VIZITĂ DE STUDIU DE ZIUA EUROPEANĂ A JUSTIŢIEI CIVILE
LOCUL I LA BADMINTON 
ÎN BULGARIA

În perioada 3-6 noiembrie, în 
or. Albena, Bulgaria s-au desfășurat 
competiţii sportive, la care au par-
ticipat reprezentanţi din Republica 
Moldova, România, Croaţia, Turcia ş.a. 
Lector universitar Educaţie Fizică şi 
sport, Ludmila Istrati a câştigat locul 
I la jocul de badminton, secţia pereche 
feminină 35 +. Evenimentul a avut im-
pact pozitiv pentru toţi participanţii. 

 Mircea GUTIUM

necesare confi gurării și conducerii 
afacerilor pe baze sănătoase, asigu-
rând comportamente de succes prin 
crearea și adăugarea de valoare.   

Pe 11 noiembrie, catedra Conta-
bilitate și Analiză Economică a orga-
nizat cea de-a III-a ediţie  a CERCULUI 
ȘTIINŢIFIC STUDENŢESC “ANALIZA 
ECONOMICO - FINANCIARĂ A ENTITĂ-
ŢILOR”, conducător știinţifi c fi ind Neli 
Muntean, dr., conf.univ., prodecan al 
facultăţii de Contabilitate.

Prealabil au fost formate 5 echi-
pe de studenţi cărora li s-a dat în-
sărcinarea de a face o prezentare la 
tema: Investigarea metodologiei 
și practicii de analiză a stabilităţii 
fi nanciare la nivel de ramură. Stu-
denţii au avut misiunea de a analiza 
situaţia stabilităţii fi nanciare la circa 
8-10 entităţi pentru o perioadă de 
8 ani, având următoarele obiective: 
dezvoltarea cunoștinţelor din do-
meniul analizei economico-fi nanci-
are, prin crearea unui cadru propice 
dezbaterilor și schimburilor de opi-
nii între cadre didactice, studenţi și 

specialiști din fi rme; iniţierea lucru-
lui în echipă; explorarea mediului 
EXCEL; stimularea capacităţii crea-
toare ca fi ind mijloc de iniţiere a stu-
denţilor în activitatea de cercetare.

La eveniment au fost invitaţi 
cadre didactice din RM și România 
și specialiști din Pelin Andrei, dr., 
conf. univ., Universitatea de Vest din 
Timișoara; Balanuţă Vladimir, dr., 
conf. univ., ASEM; Artur Vîrtosu, di-
rector fi nanciar al companiei „EFES-
VITANTA”, deţinător al certifi catului 
ACCA, elaborator al proiectului noii 
Legi a contabilităţii; Slobodeanu 
Svetlana, dr., auditor, contabil certi-
fi cat internaţional CIPA.

La fi nal, juriul a desemnat trei 
echipe câștigătoare cu premiul I, II și 
III, cărora li s-au înmânat diplome de 
participare și daruri din partea invi-
taţilor.

N. MUNTEAN, 

dr., conf. univ.,

D. CĂLUGĂREANU, 

lect. univ.
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 Ion Panainte, masterand ASEM a 
luat premiul III în cadrul unui concurs 
foto cu genericul „Tinerii împotri-
va traficului de ființe umane în/prin 
obiectiv”, organizat de către Ministe-
rul Tineretului și Sportului. Desem-
narea câștigătorilor a avut loc pe 24 
noiembrie. 

Alături de studentul nostru au 
fost premiați: Cristina Maxian – locul I 
și Anastasia Vârlan - locul II.

Pentru a participa la concurs, tine-
rii trebuia să prezinte în lucrările lor 
opiniile și sugestiile tinerilor privind 
susţinerea și incluziunea socială a 

victimelor traficului de fiinţe umane, 
abilitarea acestora pentru o viaţă in-
dependentă, precum și să redea me-
saje pozitive, care să simbolizeze in-
tegrarea victimelor traficului de fiinţe 
umane în societate.

Ministerul Tineretului și Spor-
tului a lansat acest concurs în con-
textul desfășurării Campaniei Na-
ţionale „Săptămâna anti- trafic”, iar 
scopul acestuia a constat în sensi-
bilizarea tinerilor asupra riscurilor 
și consecințelor traficului de ființe 
umane.

ASEM în perioada 
                         23 noiembrie - 23 decembrie 2016 

organizează concursul 

      „Profesorul Anului” ediția 2016.

PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE 
A CONCURSULUI ESTE URMĂTOARE:

• 23 noiembrie – 18 decembrie – depunerea dosarelor de 

către participanţi.

• 19 decembrie – 23 decembrie – examinarea dosarelor 

depuse, de către Comisia de Concurs.

DETALII:
Dosarele se depun conform prevederilor Regulamen-

tului de organizare și desfășurare al concursului „Profesorul 
Anului”   în ASEM, aprobat prin Decizia Senatului Nr. 3/5 din 
26.10.2011,care poate fi  consultat pe pagina web al ASEM ( Ca-
drul Legal – Regulamente)

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Tel : 022-402-736, Secretarul Comisiei de Concur s - conf. univ., dr., 
M. ȘENDREA

PROGRAMUL OFERĂ ÎN BAZĂ DE CONCURS 

50 DE BURSE A CÂTE 12000 MDL, DUPĂ CUM UR-

MEAZĂ:

- 35 de burse – pentru studenții de la ultimul an de 
studii (ciclul Licență);

- 15 burse – pentru studenții masteranzi de la pri-
mul an de studii (ciclul Masterat, inclusiv ultimul an 
din cadrul programelor de studii integrate).

Programul în cauză își propune să reafi rme presti-
giul studiilor superioare de calitate în Moldova și să 
stimuleze studenții pentru performante academice 
și implicare activă în cercetări și activităț i extracur-
riculare.

Data limită de prezentare a dosarelor este 20 

decembrie 2016, ora 17:00.

Dosarele incomplete sau prezentate după terme-
nul limită nu vor fi  examinate. Dosarele nu se restituie. 
Rezultatele concursului sunt defi nitive și nu pot fi  su-
puse contestării. 

ATENŢIE!!! Concursul constă din 2 

etape de selecţie a candidaţilor, în baza 

dosarelor depuse, care vor fi  examinate de 

către Comisia de Experţi Independenţi şi a 

unui test de cultură generală (test grilă). 

Doar candidaţii selectaţi în urma evaluării 

dosarelor vor fi  invitaţi pentru susţinerea 

testului. 

Profesorul Anului - 2016 

CENTRUL DE INFORMAŢII UNIVERSITARE 
ANUNŢĂ CONCURSUL 

BURSE DE MERIT 2016 
Centrul de Informații Universitare anunță concursul Burse de Merit – 2016 pentru cei mai buni studenți ai 

țării, ediția XXI, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (CRRM), cu suportul fi nanciar 
al BC Moldova Agroindbank SA și al Orange Moldova.

În baza deciziei Senatului ASEM din 2 noiembrie 
2016, se anunță concurs privind alegerea unui mem-
bru al  Consiliului pentru Dezvoltare Strategică 
Instituțională al ASEM din rândul cadrelor didactice 
titulare ale ASEM.

Candidații vor fi  înaintați de către Consiliile 
facultăților ASEM sau prin demers de autoînaintare.

Actele necesare pentru înscriere la concurs a 
candidaților:

• recomandarea Consiliului facultății (extras din 
procesul verbal) sau demers de autoînaintare;

• curriculum vitae (format Europass);
• copia buletinului de identitate;
• copiile actelor de studii, diplomele referitoare la 

titlurile științifi co-didactice;
• documentele justifi cative privind experiența în 

învățământul superior și cercetare, alte documente 
care atestă activitatea profesională și științifi că a can-
didatului;

• declarația pe propria răspundere privind lipsa 
antecedentelor penale; comportamentul ireproșabil 
– respectarea normelor de etică și deontologie profe-
sională.

Data demarării concursului –  21 noiembrie  2016.
Actele vor fi  depuse în decurs de 15 zile calenda-

ristice de la data demarării concursului la Serviciul 
Resurse Umane, bl. A, et.5, bir.504.

Telefon de contact: 0 22 4 02 846

Concurs privind ALEGEREA UNUI MEMBRU 

AL CONSILIULUI PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ 

INSTITUȚIONALĂ AL ASEM
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