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CARPE DIEM 

CAMPIONATUL CADRELOR DIDACTICE 
ȘI AL COLABORATORILOR ASEM, 2016

Maria Borș și Mariana Ganaciuc 
vor primi timp de un an câte 1000 
de lei pe lună de la AGEPI. Cele două 
studente învaţă în anul III la Manage-
mentul Proprietăţii Intelectuale, BAA 
și au participat alături de alţi studenţi 
de la această specialitate în competi-
ţia pentru Bursele de Merit AGEPI, or-
ganizată pentru al cincilea an.

 Festivitatea de acordare a Bursei de 
Merit are loc pe 23 decembrie, în cadrul 
ședinței ordinare a Senatului ASEM.. 

Astfel, în rezultatul examinării 
reușitei pretendenților, prin decizia 
comună a Senatului ASEM și admi-
nistraţiei Agenţiei de Stat pentru Pro-
prietatea Intelectuală, Bursa de Merit 
AGEPI, pentru anul de studii 2016-
2017, a fost acordată studentelor Ma-
ria Borș și Mariana Ganaciuc, grupa de 
studii MPI-141. 

Amintim, Bursa de Merit AGEPI a 
fost instituită în anul 2010. Susţinerea 

fi nanciară a studenţilor de la Facul-
tatea Business și Administrarea Afa-
cerilor, specialitatea Managementul 
proprietăţii intelectuale, are menirea 
de a ajuta și stimula pregătirea cadre-
lor naţionale în domeniul proprietăţii 
intelectuale, aceasta fi ind una dintre 
direcţiile prioritare ale Strategiei Na-
ţionale în domeniul PI până în anul 

2020. Menţionăm că din momentul 
instituirii și până în prezent, Bursa de 
merit a AGEPI a fost acordată la 9 stu-
denţi de la ASEM, viitori manageri în 
proprietatea intelectuală.

Stimaţi studenţi, profesori, colegi, 
Vă adresez cele mai sincere felicitări 

şi urări de bine cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă. 

Să aveţi parte de un Nou An marcat de 
realizări frumoase şi de înalte aprecieri 
ale activităţii profesionale, un an mai si-
gur în aspiraţii şi plin de succes. 

Fie ca aroma de brad, colindele și mi-
reasma acestor sărbători, Să vă umple 
sufl etul şi casa de bucurie, căldură, pace 
şi speranţă. Aura Bunătăţii să Vă ardă 
mereu în inimi pentru o viaţă plină de Li-
nişte, Credinţă şi Iubire. 

Fie ca Înţelepciunea, Încrederea și Ge-
nerozitatea să vă călăuzească pașii în 
noul an. 

La mulţi ani și sărbători fericite! 

Cu respect, 

Grigore BELOSTECINIC, 

rector al  ASEM

ALTEŢA SA REGALĂ, 
PRINCIPESA MOȘTENITOARE 
MARGARETA A ROMÂNIEI  
DHC A ASEM

Academia de Studii Economice a conferit titlul de Doctor 
Honoris Causa Alteței Sale Regale, Principesei Moștenitoare 
Margareta a României. În prezența membrilor Senatului 
ASEM și a oaspeților invitați la eveniment, Principesa Marga-
reta a adresat un mesaj de mulțumire gazdelor, menționând 
că este o onoare pentru membrii familiei regale a României 
să se afl e în Republica Moldova, la o instituție de învățământ 
superior economic, în momentul în care Casa Regală aniver-
sează 150 de ani de existență.

Detalii în pag. 3 
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BURSE DE MERIT AGEPI 
PENTRU DOUĂ STUDENTE  DE LA BAA



NOUTĂŢI

ADUNAREA GENERALĂ ÎN VEDEREA ALEGERII 
UNUI MEMBRU AL CDSI

NOUL AMBASADOR EXTRAORDINAR 
ŞI PLENIPOTENŢIAR AL REPUBLICII AZERBAIDJAN 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

ÎN VIZITĂ LA ASEM 

Pe 15 decembrie a avut loc Adu-
narea Generală a membrilor Consili-
ilor facultăților și a reprezentanților 
studenților din Senat și din Consiliile 
facultăților în vederea alegerii unui 
membru al Consiliului pentru Dez-
voltare Strategică Instituțională al 
ASEM.

Pentru fotoliul liber de membru 
al CDSI au concurat Angela Secrieru 
- dr.hab., prof.univ., catedra  ”Bănci 

și Activitate Bancară” și Ghenadie 
Șavga - dr., conf., catedra ”Manage-
ment”. Din totalul celor 100 de per-
soane, 41 au votat pentru Angela 
Secrieru, Ghenadie Șavga devenind 
învingător al concursului cu 59 de 
voturi ”PRO”. 

Amintim 1 din cele 7 fotolii de 
membru al CDSI a devenit liber după 
ce Vlad Grosu, prorector în probleme 
de administrare și gospodărire a de-
misionat în toamna acestui an. 

Dosar CE: 
Consiliul pentru Dezvoltare
Strategică Instituţională 
al ASEM 

Potrivit articolului 104 din Co-
dul Educației, fi ecare instituție de 
învățământ superior trebuie să aibă 
un Consiliu pentru Dezvoltare Stra-
tegică Instituțională. Membrii CDSI 
sunt aleși pentru un mandat de 5 
ani, timp în care au mai multe com-

petenţe și atribuţii, printre care: să 
coordoneze elaborarea Planului de 
dezvoltare strategică instituţională și 
să-l prezinte Senatului pentru apro-
bare; monitorizează, evaluează efi ci-
enţa utilizării resurselor fi nanciare și 
prezintă Senatului pentru aprobare 
proiectul bugetului instituţiei de în-
văţământ; aprobă contractul-tip de 
studii și cuantumul taxelor de studii; 
asigură managementul instituţional 
privind drepturile de proprietate 
intelectuală și de transfer tehnolo-
gic;  organizează alegerea rectorului 
instituției. 

Omul de afaceri Ion Sturza a 
fost ales în 2015, prin vot unanim, 
președinte al CDSI.

Din componența acestui consiliu 
mai fac parte: trei membri desem-
naţi: de Ministerul Educaţiei – ex-mi-
nistru Finanțelor, Veaceslav Negruță 
și Ion Guzun; de Ministerul Finan-
ţelor – șeful Inspectoratului Fiscal 
Principal de Stat, Ion Prisăcaru. Alți 
doi membri au fost aleși din rândul 
cadrelor didactice titulare, care nu 
deţin funcţii de conducere și nu sunt 
membri ai Senatului ASEM. Profeso-

rii Igor Melnic și Ghenadie Bejan au 
fost selectaţi prin vot secret de adu-
narea generală a membrilor consili-
ilor facultăţilor și a reprezentanţilor 
studenţilor din Senat și din consiliile 
facultăţilor. 

Încă doi membri sunt delegaţi 
din partea Senatului ASEM - omul de 
afaceri Ion Sturza și președintele Ligii 
Bancherilor din Republica Moldova, 
Dumitru Ursu. Rectorul și prorectorul 
responsabil de formarea continuă și 
administrare sunt membrii din ofi ciu 
al CDSI.

Cor.: ”CE”

DOSAR CE: 
Pe an ce trece, interesul studenților și profesori-

lor pentru mobilitatea academică este în creștere. În 
acest sens, ASEM are stabilite colaborări cu mai mul-
te universități străine. În prima jumătate a anului de 
studii 2016-2017, 4 studenți de la ASEM au benefi ciat 
de mobilitate academică în România, două persoa-
ne la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și 
la ASE București, două. Studenți și profesori ai ASEM 
urmează să facă uz de stagii de mobilitate acade-
mică la universitatea din Bologna (Italia), dar și la 
universități din Franța și România. 

De asemenea, sunt cazuri singulare de studenți 
care vin de la universitățile din Europa. Aceștia, în-
aintează individual cereri de mobilitate academică 

la ASEM pentru a studia, sau 
a se documenta pentru teze-
le pe care le elaborează. Anul 
acesta, spre exemplu, la ASEM 
studiază un tânăr din Germa-
nia. Acesta își face studiile la 
Finanțe, Ciclul I, Licență. 

 Cor: ”CE”

Concursul pentru alegerea managerului 
Colegiului de Comerț al ASEM a fi nalizat  pe 20 
decembrie cu etapa a IV-a a competiției – In-
terviul. Unicul candidat rămas în concurs după 
cea de-a doua etapă (proba scrisă), Lidia Pleșca 
a prezentat un proiect al planului de dezvolta-
re al CNC pentru anii 2016 – 2021, convingând 
cei 5 membri ai Comisiei de Concurs prezenți 
că merită să conducă instituția în următorii 
cinci ani.

”Eu vreau să continui lucrurile frumoase 
făcute la colegiu de colectivul profesoral, a de-
clarat doamna Pleșca. Voi face totul pentru ca 
acest colegiu să fi e recunoscut pe plan național, 
dar, poate, și internațional, prin implementarea 
unor proiecte cu instituții de învățământ simila-
re din România, mai ales, cu care avem lansate 
inițiative frumoase. Vreau să pun accentul pe 
calitatea studiilor, atât în ceea ce ține de preda-
re, cât și pe specialiștii care vor absolvi colegiul”. 

Lidia Pleșca, de formare profesoară de limba 
română, vine la conducerea Colegiului Național 
de Comerț al ASEM pentru al doilea mandat  
consecutiv.  

La sfârșit de decembrie a anului 1945, bo-
tezat la începuturi Sovietchii Tehnicum Torgovli, 
rebotezat în Tehnicumul de Comerţ Sovietic, azi 
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM este un 
centru de învăţământ modern, care își racor-
dează, conștiincios și perseverent, activitatea 

exigenţelor educaţionale moderne și realităţii 
contemporane, colectivul căruia transmite dez-
interesat, cu dăruire, tuturor tinerilor dornici de 
carte, cunoștinţe în domeniul economiei, teh-
nologiei și al serviciilor. An de an, specialităţile: 
„Contabilitate”, „Merceologie”, „Comerţ”, „Tehno-
logia produselor alimentaţiei publice”, „Turism” 
și ”Servicii hoteliere”, sunt tot mai solicitate, 
iar tainele lor vin să le deprindă tot mai mulţi 
copii și nepoţi ai foștilor elevi, numărul cărora 
depășește 26 mii de absolven ţi.

Ambasadorul  Azerbai-
djanului în RM, Gudsi Osma-
nov și rectorul ASEM, acade-
micianul Grigore Belosteci-
nic  au discutat recent despre 
o eventuală colaborare între 
Ambasada Azerbaidjanu-
lui în Republica Moldova și 
ASEM. În acest sens, se pre-
vede încheierea unui acord 
de colaborare cu Universita-
tea Economică din or. Bacu, 
Azerbaidjan. Acordul ar 
presupune și  programe de 
mobilitate academică pentru  
studenți și cadre didactice.

LIDIA PLEȘCA A CÂȘTIGAT CONCURSUL 
PENTRU FUNCŢIA DE DIRECTOR AL CNC

nștiincios și perseverent, activitatea șeșttttttttteee eeeeeeeeee 26 mii de absolven ţi.depăă
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DOCTOR HONORIS CAUSA

Academia de Studii Economice a conferit titlul de Doctor Honoris 

Causa Alteței Sale Regale, Principesei Moștenitoare Margareta a Ro-

mâniei. În prezența membrilor Senatului ASEM și a oaspeților invitați 

la eveniment, Principesa Margareta a adresat un mesaj de mulțumire 

gazdelor, menționând că este o onoare pentru membrii familiei re-

gale a României să se afl e în Republica Moldova, la o instituție de 

învățământ superior economic, în momentul în care Casa Regală ani-

versează 150 de ani de existență. 

ALTEŢA SA REGALĂ, 
PRINCIPESA MOȘTENITOARE 
MARGARETA A ROMÂNIEI  
DHC A ASEM

Altețele Lor Regale Principesa 
Moștenitoare Margareta, Custo-
dele Coroanei, și Principele Radu 
s-au afl at la Chișinău pentru săr-
bătoarea ce încheie anul jubiliar 
2016, în care s-au aniversat 150 de 
ani de la fondarea Casei Regale și 
de la punerea bazelor Statului ro-
mân modern, prin promulgarea 
Constituției din 1866. La festivitate 
au mai fost prezenți vice-ministrul 
educaţiei al României, Vasile Ma-
rina, și ambasadorul României în 
Moldova, excelenţa sa Daniil Ioniţă

Festivitatea a fost deschisă de 
rectorul ASEM, Grigore Belosteci-
nic: ”În cadrul senatului ASEM din 
2 noiembrie 2016, cu vot unanim, 
s-a decis conferirea titlului de Doc-
tor Honoris Causa ASEM, alteţei 
sale regale, principesa moștenitoa-
re, Margareta al României, perso-
nalitate notorie a vieții sociale din 
România și întreaga lume. Să știţi 
că ne simţim onoraţi de a vă avea 
în rândul doctorilor noștri Hono-
ris Causa. Sunteţi așteptată în in-
stituţia noastră ori de câte ori veţi 
dori să veniţi aici pentru a avea o 
întâlnire cu studenţii noștri, cu pro-
fesorii, pentru a înainta un sfat, o 
povaţă, pe care vă încredinţăm că 
o vom lua în considerare de fi eca-
re dată. Vă mulţumim foarte mult 
pentru acordul dumneavoastră de 
a deveni Doctor Honoris Causa a 
instituţiei pe care o conduc”.

Alteța Sa Regală, Principesa 
Moștenitoare Margareta a Ro-
mâniei a venit cu un  mesaj de 
mulțumire: ”Doamnelor și domni-
lor, accept cu bucurie și speranţă 
titlul de Honoris Causa, oferit de 
ASEM. Vă mulţumesc din sufl et 
pentru onoarea pe care o faceţi 
familiei mele și mie, la aniversarea 
de 150 de ani de la fondarea casei 
regale. Nu pot vedea generosul 
vostru gest drept o recompensă 
personală, ci mai degrabă ca pe un 
omagiu adus regelui Ferdinand și 
reginei Maria, regelui Carol al 2-lea, 
reginei mamă Elena și regelui Mi-
hai, înaintașii mei. Familia regală a 
privit educaţia drept o datorie con-
stantă. De un secol și jumătate, fa-

milia mea a ajutat fi ecare generaţie 
să cunoască, să studieze, să creadă 
în cultură, demnitate și competen-
ţă. Mă adresez vouă cu vie mulţu-
mire pentru tot ce s-a realizat în 
această universitate, și că discipolii 
voștri vor duce mai departe ţara 
aceasta binecuvântată. Să ne ajute 
Dumnezeu!”

Alteța Sa Regală, Principesa 
Moștenitoare Margareta a Româ-
niei este prima fi ică a Majestăţilor 
Lor Regele Mihai I și Regina Ana ai 
României. Este a 82-a pe linia suc-

cesorală a tronului britanic. La 30 
decembrie 2007, ziua în care s-au 
împlinit 60 de ani de la abdicarea 
forțată a regelui Mihai, acesta a 
desemnat-o pe principesa Mar-
gareta drept moștenitoare a tro-
nului, cu titlurile de „Principesă 
Moștenitoare a României” și de 
„Custode al Coroanei României“. 

În 2016, Alteța Sa Regală Prin-
cipesa Moștenitoare a fost desem-
nată de revista ”Forbes” - cea mai 

infl uentă femeie din România.  
Cununa distincţiilor include ti-

tluri, ranguri, onoruri și premii  ce 
vin să răsplătească o activitate in-
contestabilă: Casa Regală a Româ-
niei: Ordinul Coroana României în 
grad de Mare Cruce; Ordinul Carol I 
in grad de Mare Cruce; Mare Maes-
tru al Medaliei Custodele Coroanei 
Român;  Crucea de merit a Minis-
terului Afacerilor Externe al Repu-
blicii Cehe; Legiunea de onoare 

a Republicii Franceze în grad de 
cavaler; Ordinul Militar Suveran de 
Malta în grad de Mare Cruce; AȘM: 
Medalia Dimitrie Cantemir; Marea 
Cruce a Ordinului Sfânta Isabel a 
Portugaliei; Ordinul Comemorativ 
al Regelui Carl XVI Gustaf al Su-
ediei la aniversarea de 50 de ani 
(30 Aprilie 1996); Ordinul Come-
morativ al Regelui Carl XVI Gustaf 
al Suediei la aniversarea de 70 de 
ani (30 Aprilie 2016), Doctor Hono-
ris Causa acordat de Universitatea 
din Pitești; Doctor Honoris Causa 
acordat de Universitatea de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară a 
Banatului din Timișoara; Cetățean 
de onoare al Județului Cluj; Comi-
tetul Olimpic și Sportiv Român: Co-
lanul Olimpic.

Așadar,  Alteţa Sa Regală Prin-
cipesa Moștenitoare Margareta se 
prezintă în faţa poporului din spa-
ţiul românesc drept un destin regal 
împlinit: Președinte al Fundaţiei 
„Principesa Margareta a României”, 
Președinte al Crucii Roșii Române, 
al Asociaţiei pentru Dezvoltare Du-
rabilă Savarsin și al Fundaţiei Rega-

le de Management al Ospitalităţii; 
Președinte de Onoare al Fundaţiei 
Atletismului Românesc; a acordat 
Înaltul Patronaj Societăţii Enescu 
din Londra – o iniţiativă a Institu-
tului Cultural Român; patronează 
Concursul Naţional „Basmele Re-
ginei Maria” și Festivalul Interna-
ţional EUROPAfest; este Patronul 
spiritual al Centrului de Speciali-
zare în reabilitarea Patrimoniului 
Construit etc.

 Corina MOROZAN
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CARIERE

Scopul concursului fi ind promo-
varea educației contabile academi-
ce, întrucât, contabilitatea este rele-
vantă în dezvoltarea cu succes a unei 
afaceri și pentru orice specializare 
economică, studierea contabilității - 
contează. 

În deschiderea concursului, Mi-
haila Svetlana, conducătorul Cercul 
Științifi c ,,Young Accountants” a vor-
bit despre necesitatea promovării 
active a contabilității pentru a trezi 
interesul studenților fâță de această 
disciplină.

La concurs au participat trei 
echipe, reprezentanți ai Facultăților: 
Finanțe, Business și Administrare și Eco-
nomie Generală și Drept. Concursul a 

inclus diverse probe pregătite de către 
organizatori, testând cunoștințele de 
contabilitate prin provocarea echipe-
lor participante, dar și a studenților 

spectatori, cărora li s-a propus, ca până 
la fi nalul concursului, să compună 
versuri cu cuvintele oferite. Ținem să 
menționăm implicarea activă și inge-
niozitatea studenților spectatori, căro-

ra le mulțumim și-i felicităm.
Echipele au avut la dispoziție 3-10 

minute (divers la fi ecare probă) pen-
tru a-și formula și prezenta juriului, 

răspunsuri la cinci probe: Descoperi-
rea citatelor despre contabilitate afi r-
mate de oameni celebri; Descifrarea 
rebusului; Ce știți despre? – cu prezen-
tarea răspunsului sub forma unei hărți 
conceptuale; Puzzle-ul, o provocare in-
diferent de vârstă; Proba creativă - Con-
tabilitatea în versuri.  Totodată, pre-
cizăm că echipele au avut și o temă 
de acasă, care a constat în pregătirea 
unui salut și a unui nume de echipă.

În cadrul concursului, participanții 
și spectatorii au avut ocazia de a afl a 
lucruri noi și interesante despre fap-
tul că un contabil bun aduce debite 
profesiei sale și nu credite; că primul 
joc de cuvinte încrucișate a fost publi-
cat pe 21 decembrie 1913, în paginile 
ziarului ,,New York Times”, ca rezul-
tat al creativității jurnalistului Arthur 
Wynne, din Liverpool; că în jurul anului 
1760 a fost atestat documentar primul 

joc de puzzle (John Spilsbury) - scopul 
fi ind studierea mai ușoară a geografi ei; 
că poezia, te poate ajuta să te relaxezi, 
să te descarci, să visezi și dacă dorești 
să scrii, pentru că îți place și simți ne-
voia să scrii, atunci se merită.

Abilitățile participanților au fost 
jurizate de Boboc Ludmila, ma-
nager pe vânzări în RM, compania 
„Ambianța”; Țurcanu Ștefan, cel mai 
bun student al anului 2015, deținător 
al bursei de merit, masterand la spe-
cialitatea „Contabilitate”; Toderașcu 
Valentin și Primblas Daniel, studenți 

în anul III, specialitatea Contabilitate. 
Șeful Catedrei Contabilitate și 

Analiză Economică, Liliana Lazari, 
a mulțumit invitaților pentru recep-
tivitate, colaborare și sprijinul acor-
dat la dezvoltarea noii generații de 
specialiști în domeniul economic. 
Totodată, i-a încurajat pe actualii 

studenți să depună efort pentru do-
bândirea cunoștințelor de contabi-
litate în formarea lor profesională, 
deoarece ele vor facilita accesul în 
mediul profesional. 

Concursul s-a fi nalizat cu premi-
erea echipelor cu Diplome și cadouri 
din partea sponsorilor, la catego-
riile, după cum urmează: ,,Cei mai 
Pragmatici” – echipa ,,Activ Grup”, 
Facultatea Business și Adminis-
trare; ,,Cei mai Ingenioși” – echipa 
,,Contul Albinuțele”, Facultatea 
Economie Generală și Drept;  ,,Cei 

mai Originali” – echipa Asociația 
Finanțiștilor Experți și Documentați 
în Contabilitate, Facultate Finanțe.

În semn de recunoștință pentru 
implicare în calitate de președinte 
al juriului în cadrul Concursului 
Studențesc cu genericul „Fă un pas 
mai aproape de contabilitate”, Doam-
na Boboc Ludmila a fost decernată cu 
Diplomă de gratitudine, iar membrii 
juriului cu Diplome.

Și de această dată, am simțit plă-
cerea de a lucra cu studenții noștri, 
lăsând niște impresii deosebite și fru-
moase, cărora le mulțumim. Aducem 
sincere mulțumiri cadrelor didactice 
prezente la acest concurs și tuturor 
celor implicați în organizarea, mode-
rarea și sponsorizarea concursului.

Galina BĂDICU,

Mihaila Svetlana,

moderatorii concursului

FĂ UN PAS MAI APROAPE DE CONTABILITATE
Catedra „Contabilitate și Analiză Economică” a organizat pe 15 decembrie 2016, în cadrul Cercului Științifi c ,,Young Accountants” un concurs 

studențesc, consacrat celei de-a 25-a aniversări de excelență academică a ASEM-Universitate angajată în viitor. 

La cea de-a 5 ședință a Cercu-
lui Științifi c Studențesc “ANALIZA 
ECONOMICO - FINANCIARĂ A ENTI-
TĂŢILOR” din cadrul catedrei “Conta-
bilitate și Analiză Economică“, pe 13 
decembrie, conducerea decanatului 
facultății ”Contabilitate” a inițiat o 
vizită, pentru reprezentanții cercului 

științifi c, la entitatea ÎM ”Fabrica de 
brânzeturi din Soroca” SA. Vizita a avut 
drept scop amplifi carea durabilității 
cunoștințelor teoretice și practice din 
domeniul analizei economico-fi nan-
ciare, prin crearea unui cadru propice 
schimburilor de opinii între studenți 
și specialiști din sectorul real, precum 

CERCUL ȘTIINŢIFIC STUDENŢESC “ANALIZA ECONOMICO  FINANCIARĂ A ENTITĂŢILOR” ÎN EXCURSIE LA ENTITATEA 
ÎM ”FABRICA DE BRÂNZETURI DIN SOROCA” SAÎM ”FABRICA DE BRÂNZETURI DIN SOROCA” SA

și acumularea unei experiențe în do-
meniul managementului producerii 
prin prisma structurii organizatorice 
și a proceselor tehnologice  din cadrul 
entității. Studenții au rămas mulțumiți 
de discuțiile cu muncitorii entității, 
care și-au împărtășit experiența per-
sonală și profesională.

Totodată, pentru a cultiva și 
promova valorile culturale membrii 
Cercului Științifi c Studențesc “ANA-
LIZA ECONOMICO - FINANCIARĂ A 

ENTITĂŢILOR” au vizitat unicul mo-
nument medieval din Moldova, care 
s-a păstrat așa cum l-au conceput 
meșterii: Cetatea Sorocii, una din 

cetățile virtuții și demnității neamu-
lui nostru.

 În contextul celor menționate mai 
sus, organizarea a astfel de vizite tre-
buie apreciată, ca fi ind o inițiativă cu 
impact pozitiv asupra creșterii profe-
sionalismului și afi rmării creativității 
studențești, care în mare măsură va 
afecta rezultatele activității academi-
ce a studenților pe viitor.

Neli MUNTEAN, 

dr., conf. univ.,

Călugăreanu Diana, 

lect. univ.
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INTERVIU

- Domnule Lazarencu, ați trăit studenția 
într-o perioadă difi cilă. Ce v-a marcat?

- Anii 95 – 2000 au fost grei nu doar 
pentru studenți, pentru toți, dar au fost și 
frumoși. Cel mai valoros lucru întâlnit la 
ASEM  au fost colegii. Ne revedem cu plă-
cere de câte ori avem posibilitate. De regulă 
se întâmplă de câteva ori pe an. Aceasta e 
cea mai mare bogăție pe care am luat-o de 
la facultate: o relație frumoasă conservată 
și întreținută. Vreo 15 absolvenți ai grupei 
noastre suntem în Moldova. Avem un grup 
pe Viber și când ni se face dor, stabilim câte o 
întâlnire instantanee. Atunci când vine cine-
va din străinătate, este un motiv în plus să ne 
întâlnim și să ne amintim cu mari emoții de 
anii de studenție. 

- Cum ați obținut primul job?
- Anii de studenție, grație faptului că erau 

grei, te motivau cumva să găsești modalități 
de a supraviețui, de a te întreține. Eu am venit 
din Soroca. Părinții mei sunt ambii profesori 
și respectiv, am început să iubesc mai mult 
Chișinăul, pentru că nu puteam să merg prea 
des acasă. Bursa îmi ajungea, practic, pentru 
două bilete. Trebuia cumva să mă descurc. 
Am cunoscut mulți oameni. Au fost foarte 
multe experiențe, încercări, chiar și o mică 
afacere bazată pe  vânzare-cumpărare, iar la 
fi nele anului IV de studii, împreună cu câțiva 
amici am lansat o afacere, legată de distribui-
rea produselor Philips în Republica Moldova. 
Acesta a fost un job legat direct de ceea ce 
am învățat la facultate. 

- Dar cum ați ales să mergeți la Mana-
gement? De ce?

- Întâmplător, pe dibuite mai mult, că 
nu prea știi, până la 20 de ani,  ce vrei să faci 
în viață. De fapt, pe an ce trece, îmi întăresc 
convingerea, că facultatea la care am mers 
(Managementul), dar chiar și Marketingul – 
sunt specializări foarte bune, dar ca fi ind o a 
doua facultate, studiată în paralel sau după 
prima. Mai întâi trebuie să vezi dacă ai spirit 
de  antreprenor. Dacă nu te-ai gândit în viață: 
cum să faci bani, banal vorbind - umblând 
”cu uratul”, strângând sticle sau maculatură, 
și să vezi în asta un scop, atunci nu știu dacă 
administrarea afacerilor este vocația ta. 

Eu vând acum. Asta știu, vreau și pot să 
fac cel mai bine.  Și cred că dacă îți place să 
faci ceva, să zicem – îți place să pregătești 
bucate, urmezi o astfel de specialitate, 
apoi, dacă vrei să mergi mai departe, să 
faci din asta o afacere – mergi la Manage-
ment ca să-ți aduni gândurile și ideile și să 
le îndrepți în direcția corectă din punct de 
vedere economic. 

”Vreau să-i îndemn pe 
toţi  să facă alegerea co-
rectă, inclusiv ghidaţi de 
pasiuni, apoi de motiva-
ţia economică. ”

- Acum e mai simplu: mergi determinat 
sau mai puțin la Licență, apoi îți adaptezi 
pasiunile la un program de  Master J, sau 
invers. 

- Da, acum poate e mai simplu, dar 
atunci…  Vă spun de ce am ales eu ASEM. 
Am fost tot timpul la real, deși îmi plăcea și 
istoria. Știam precis că nu vreau să trăiesc 
din salariu, pentru că vedeam cum trăiesc 
părinții mei. Și am ales economia. Bine că 

am constatat că alegerea a fost una potrivită, 
mai ales aici.  În capitală lucrurile se mișcau 
mai bine, cel puțin la capitolul circulației ba-
nilor și mărfurilor. 

- Dar ce faceți, de fapt, descrieți o zi 
obișnuită de muncă?

- Cu cât trece timpul, cu atât zilele sunt 
mai organizate. Mă strădui jumătate de zi 
să fi u la birou, asta însemnând ședințe cu 
colegii  de la vânzări și marketing, unde în-
cercăm să aplicăm în practică niște soluții 
sau să analizăm anumite statistici. De obicei, 
o ședință serioasă durează nu mai mult de 
jumătate de oră, iar cele zilnice, nu mai mult 
de 10 – 15 minute. A doua jumătate a zilei 
o petrec pe teren, vizitând magazinele din 
rețea. La sfârșitul zilei de lucru sunt în unul 
din magazinele din rețea, ca un simplu client. 
Eu personal fac cumpărăturile pentru familie 
și care magazin e ultimul pe listă, acolo se în-
tâmplă. Ca un simplu client vezi unele lucruri 
mult mai bine. Trebuie să știm că în dome-
niul comerțului cu bunuri și servicii – miza 
este personalul. Dacă ai grijă de personal, el 
va avea grijă de clienți. 

- Și care este situația la capitolul perso-
nalului?

- Este trist la acest capitol, situație cau-
zată de un refl ux puternic de cadre. Acum 
câțiva ani era o problemă să angajezi un vân-
zător licențiat, azi este o mare problemă să 
găsești pur și simplu persoane, care să vrea 
să fi e vânzător, casier, indiferent de școala 
din spate.

Marea problemă a economiei noas-
tre este exodul tinerilor. Puținii care au 
mai rămas – vin, lucrează două – trei luni 
și pleacă, nu la concurenți. Din țară plea-
că. În aceste condiții, e foarte complicat să 
sădești în mintea unui nou angajat semința 
responsabilității și al respectului față de 
clienți. De vină e mentalitatea. Cei  70 de ani 
de socialism nu au trecut pur și simplu.  Ma-
rea problemă, nu doar în afacerea noastră, 
e relația dintre angajat și client. Discuția cu 
clientul e cea mai mare experiență pe care 
o poate acumula cineva, chiar dacă nu se 
vede vânzător toată viața. Poți să ai studii 
înalte, dar să clachezi într-o banală discuție 
cu clientul. De cele mai dese ori, acesta vine 
fără să știe ce vrea să cumpere, iar dacă 
întâlnește persoana potrivită, o să ia mai 
mult decât trebuie. Asta încercăm să trans-
mitem tinerilor.

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

- În Moldova urmăresc publicațiile elec-
tronice agora, moldstreet. De câțiva ani am 
descoperit o sursă foarte utilă profesional -  
Modernbuyer.ro

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

- În timpul studenției, este mai mult timp 
la dispoziție pentru a învăța. De aceea trebu-
ie, ca buretele, să absorbi toate cunoștințele 
care plutesc în jurul tău.  Cel mai greu în viață 
este să te muncești să faci ceea ce nu-ți pla-
ce. Tinerețea este perioada încercărilor. Nu 
trebuie să ratezi să dezvolți pasiunile într-un 
domeniu profi tabil, inclusiv economic. 

Făcând abstracţie de 
studenţie, în orice etapă 
a vieţii, dacă simţi că nu 
mai poţi și nu mai vrei 
să faci ceva, las-o baltă 
și încearcă ceva nou, în-
cearcă să te regăsești. 

- Și zona de confort cum o părăsești?
- Dacă nu faci cu dragă inimă ceva, deja 

nu mai vorbim de confort personal. Eu nu 
cred că în Moldova există job-uri bine plă-
tite, care îți asigură un așa confort fi nanciar 
încât să scrâșnești din dinți, dar să o faci în 
speranța că vine concediul și-ți permiți sa-
ți reîncarci bateriile pentru un an. Poate în 
lume, la multinaționale, se mai întâmplă, dar 
nu la noi. Atunci, de ce să nu faci ce-ți place?

- Ar fi  ideal să faci doar ce-ți place.
- Este posibil, cel puțin. Și în Moldova 

există sufi ciente exemple de oameni care 
s-au afi rmat și au succes, inclusiv pentru că 
fac ceea ce pot mai bine și au urmat îndem-
nul inimii. 

- Din experiența Dvs. studențească, 
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 imaginea instituției să aibă de 
câștigat?

- Poate că acum e altfel, dar mi-ar plăcea 
ca studenții să fi e motivați să învețe, mi-ar 
plăcea să știu că la sfârșit de curs, studenții 
implementează în practică cele studiate, ela-
borează proiecte, studii de caz, etc. E ca și în 
cazul traning-urilor, când, la un moment dat, 
chiar având deja afacerea, cauți să cunoști 
ceva nou ca să o dezvolți. Și atunci la sigur 
implementezi cele studiate. Altfel, ne trans-
formăm în teoreticieni, iar economia este 
mai mult artă, decât teorie. Și repet,

”dacă tânărul nu s-a 
gândit o dată măcar - 
cum să câștige bani, 
economia nu este dome-
niul său.”

- Cât de importantă este învățarea pe 
parcursul întregii vieți?

- Îmi place să învăț. Ași mai urma ceva 

legat de tehnologie alimentară, am făcut 
niște cursuri de sommelier, ca să cunosc mai 
multe despre vinuri.  Lacunele pe care con-
sider eu că le-am avut și care mă deranjează 
cumva în activitate,  le suplinesc. Pe parcur-
sul vieții înveți din tot ce faci: fi e că ești în ex-
cursie, citești o carte sau privești la TV. Dacă 
ești atent, informația se va depozita undeva 
în subconștient și odată oricum îți va folosi, 
mai ales informația legată de activitatea ta. 
În comerț, permanent găsești chestii care să 
inspire. Este așa o vorbă: ”copy and make it 
better”. Nu inventăm biciclete, dar până la 
urmă ideile contează. 

Înainte de a mă angaja să conduc afa-
cerea Fourchette în Moldova, am mers în 
Ucraina, de unde vine investiția. Timp de 3 
luni am urmărit sistemul în rețeaua ucrai-
nească. Am lucrat vreo trei ani  aici conform 
algoritmului, iar apoi, oricum au intervenit 
schimbări din necesitatea de adaptare la 
pretențiile consumatorului local. Faptul că 
am fost mai independenți în luarea deciziilor, 
ne-a responsabilizat mai mult și am ajuns a fi  
considerați de către proprietari – una dintre 
regiunile de succes. 

- Dacă ați fi  în situația să inițiați o aface-
re acum, în ce domeniu ar fi ?

- În agricultură. Sunt foarte multe 
oportunități. Dacă e să o faci inteligent, im-
plementând noi tehnologii, cu siguranță 
sunt idei bune și se găsesc și bani pentru 
susținerea inițiativelor.  Să luăm de exemplu 
domnul care a început să producă afi ne. În 
Moldova. Toți spuneau că e o idee deplasată. 
Acum avem în rețea afi ne crescute în Moldo-
va. Știți cât costă un kilogram de afi ne?

- Cum vedeți  viitorul economic al țării 
noastre. Cât de atractiv este mediul de afa-
ceri moldovenesc pentru străini, dar mai 
ales pentru cetățenii acestei țări?

- Populația a sărăcit și aceasta se simte. 
Furtul miliardului este o povară prea grea în 
timp. Consumul bunurilor de larg consum 
este legat de devalorizarea leului. Noi am de-
venit mai săraci din cauza creșterii prețurilor 
la produsele de import. Al doilea moment 
este reducerea drastică a populației, a con-
sumatorilor. Lumea pleacă din țară pe un ca-
păt. Ar mai fi  aici și pesimismul general și al 
investitorilor, dar și al consumatorilor. Asta va 
trece, cel puțin altă soluție nu există. Depin-
de totul de responsabilitatea guvernanților. 
E timpul să se treacă de la decizii populiste la 
acțiuni rezonabile.

 
Consemnare: 

Liuba LUPAȘCO

GALERIA ABSOLVENȚILOR ASEM

”ECONOMIA ESTE MAI MULT ARTĂ, DECÂT TEORIE ȘI … DA, 
AI GRIJĂ DE PERSONAL, CĂ EL VA AVEA GRIJĂ DE CLIENŢI”
Interviu cu Adrian LAZARENCU, director general al rețelei comerciale ”Fourchette” în Moldova
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BILANŢ

Surpriza anului este votarea de 
către Parlament, deocamdată în pri-
ma lectură, a Legii care prevede li-
beralizarea capitalului și stimularea 
fi scală, numită și  „amnistia fi scală”. 
De această părere sunt mai mulţi 
experţii economici care au participat 
la discuţia publică „Anul economic 
2016 în viziunea antreprenorilor și a 
experţilor”, organizată de Agenţia de 
presă IPN.

În opinia președintelui Confe-
deraţiei Naţionale a Patronatului 
din Moldova, Leonid Cerescu, anul 
2016 a fost unul dificil. Stabilirea 
moratoriului asupra controalelor 
de stat a dat oarecum posibilitatea 
de regândire a situaţiei în care se 
află agenţii economici. Un feno-
men pe care șeful de la patronate 
l-a evidenţiat ca fiind importat a 
fost activizarea platformelor de 
comunicare a instituţiilor de stat 
cu mediul de afaceri. De aseme-
nea, s-au intensificat și discuţiile pe 
marginea modificării Codului Mun-
cii care a dus la schimbarea relaţii-

lor dintre angajator și angajaţi.
Expertul economic Iurie Mor-

cotîlo, de la Expert-Grup, a men-
ţionat trei cele mai importante în 
opinia sa lucruri care au marcat anul 
economic 2016. Acestea sunt: stabili-
rea moratoriului asupra controalelor 
de stat, ratarea a încă un an pentru 
îmbunătăţirea creșterii economice 
și aprobarea Legii privind liberaliza-
rea capitalului și stimularea fi scală. 
„Avem aceeași defi cienţă pe piaţa 

muncii, aceleași constrângeri de 
creștere economică”, a remarcat Iurie 
Morcotîlo.

Un alt expert, ex-ministrul fi-
nanţelor Veaceslav Negruţa, a spus 
că un eveniment care merită aten-
ţie este faptul că s-a acceptat la ni-
vel politic și s-a eliberat Guvernului 
mandat de negociere a acordului 
cu FMI. „Este un eveniment care 
are ca scop de a readuce în Repu-
blica Moldova politici coerente în 

economie și finanţe, care să dea 
credibilitate”, a spus expertul. Po-
trivit lui, un alt eveniment impor-
tant este adoptarea pachetului de 
legi ce ţine de sectorul bancar. Or, 
aceasta a fost o solicitare pentru 
a semna memorandumul cu FMI, 
pentru a rezolva criza din secto-
rul bancar. „Un al treilea aspect aș 
zice sunt câteva recorduri stabilite 
în 2016, unul dintre care este lip-
sa unui buget aprobat. Republica 
Moldova a activat peste șase luni 
fără un buget adoptat și aceasta a 
demonstrat că nu prea contează ce 
face Guvernarea, ci care reguli pe 
intern motivează sau demotivează 
activitatea mediului de afaceri”, a 
remarcat Veaceslav Negruţa.

Potrivi lui Roman Chircă, ex-
pert economico-fi nanciar, în 2016 
au avut loc evenimente nu tocmai 
pozitive, chiar dacă a fost un an de 
stabilizare, un an în care s-a oprit 
scăderea economică. „Economia 
noastră depinde 50% de remitenţe, 
iar în balanţa de plăţi avem o scăde-

re a importurilor. Avem o scădere 
dramatică a investiţiilor directe”, a 
punctat expertul. Referitor la „am-
nistia fi scală”, expertul a spus că 
Guvernul acţionează pe negândite, 
conceptul este crud.

Discuţia publică „Anul economic 
2016 în viziunea antreprenorilor și 
a experţilor” este  ediţia a 68-a din 
ciclul „Dezvoltarea culturii politice 
în dezbateri publice” desfășurat cu 
susţinerea Fundaţiei germane Hanns 
Seidel.

ipn.md

ANUL ECONOMIC 2016, VĂZUT DE EXPERŢII DIN DOMENIU
MORATORIUL STABILIT DE GUVERN ASUPRA CONTROALELOR LA INSTITUŢIILE DE STAT A FOST UNUL 
DINTRE CELE MAI IMPORTANTE EVENIMENTE CARE SAU PRODUS ÎN ANUL 2016 ÎN REPUBLICA MOLDOVA.

Potrivit directorului general 
ODIMM, Iulia Iabanji, din totalul ce-
rerilor recepționate, 15 afaceri sunt 
create de lucrătorii migrați, care 
s-au întors de peste hotare, iar 23 
întreprinderi fi ind constituite de ru-
dele de gradul I ale migranţilor. ”Din 
totalul proiectelor aprobate spre 
fi nanțare, 11 afaceri sunt start–up-uri 
și 27 întreprinderi sunt întreprinderi-
le afl ate în faza extinderii/dezvoltării. 
Mai mult, implementarea proiectelor 
investiționale menționate, v-a con-
tribui la crearea a circa 128 locuri de 
muncă”, a menționat Iabanji.

După locul amplasării, întreprin-
derile sunt localizate în 19 raioane 
ale republicii. Din totalul acestora, 
15,8% își desfășoară activitatea în 
municipiul Chișinău, iar 84,2% în me-

diul rural. Statisticile ODIMM indică 
că circa 53 la sută din afaceri sunt 
demarate în  agricultură și orienta-
te spre diferite tipuri de activitate: 
cultivarea cerealelor și viței-de-vie, 
înfi ințarea plantație de Paulonwnia, 
creșterea animalelor, apicultură, iar 
restul întreprinderilor vor activa în 
domeniul prestării serviciilor (18%) 
și industria prelucrătoare (circa 29%).

Analiza provenienței remitențelor 
relevă faptul că cei 38 solicitanți in-
vestesc mijloacele fi nanciare proveni-
te din munca desfășurată în 11 state: 
Italia – 12, Rusia – 9, Marea Britanie   
- 3, Israel – 3, Irlanda -2, România -2, 
Portugalia – 1, Germania – 2, Franța 
- 2 și  câte un solicitant din Spania și 
Emiratele Arabe Unite.

Ești tânăr și îți dorești să îți 
începi cariera cu dreptul. Nu vrei 
să faci rabat de la calitate și în ni-
ciun caz nu te interesează să faci 
compromisuri pentru a îți găsi 
doar un job. Nu e simplu, însă 
cred că tot ce trebuie să faci este 
să fi i puțin atent:

1. Gândește-te la cariera ta ca la 
o serie de experiențe din care 

ai învățat  – indiferent dacă ai avut 
până acum un singur job, sau zece 
joburi diferite, sau pur și simplu te-ai 
concentrat asupra facultății și te-ai 
implicat doar în câteva proiecte de 
voluntariat. Oricare ar fi  experiența 
ta povestește despre ce ai învățat din 
fi ecare dintre acestea. Angajatorilor 
le plac candidații care sunt pozitivi 
și care își doresc în permanență să 
învețe și să deprindă noi competente. 
Fiecare experiența îți extinde până la 
urmă orizonturile, îți oferă perspecti-
ve noi și te fac o persoană mai inte-
resanta.

2. Fă ceea ce îți place cu ade-
vărat. Nu merită să îți pierzi 

timpul făcând ceva care nu îți place. 
Chiar dacă te gândești ca vei scăpa 
de mama, tata și toți prietenii care 
îți spun  că pasiunea nu o să te ajute 
să îți plătești facturile, nici o com-
panie nu își dorește să angajeze un 
candidat care vrea doar să câștige 
niște bani când poate opta pentru 
un alt candidat care chiar își dorește 
o carieră. 

3. Dă tot ce poți pentru a face o 
impresie bună încă de la înce-

put. Și dacă în sfârșit ai găsit jobul 
pe care ți-l doreai, fă-te vizibil. Încă 
din prima zi încearcă să înveți cât mai 
mult și să faci dovada competențelor 
tale. Această abordare te va ajuta să 

fi i implicat ulterior în proiecte mai 
mari și să fi i propus pentru creșteri 
salariale.

4. Asumă-ți riscuri. Riscul trebuie 
să fi e în AND-ul oricărui busi-

ness sănătos. Dacă riști, înveți, indife-
rent dacă își iese sau nu. La fel trebuie 
să se întâmple și în cariera ta.

5. Petrece mai mult timp discu-
tând cu colegii tăi decât în fața 

laptopului, tabletei sau smart-pho-
ne-ului. Nu îți mai spun despre întâl-
nirile cu prietenii sau cu colegii tăi, 
despre ședințele în care cu un ochi 
te uiți la smartphone și cu celălalt în-
cerci să prinzi ultimele reacții ale co-
legilor tăi, pentru că știi cu siguranță 
la ce mă refer.

6. Măsoară-ți rezultatele și ține 
evidența proiectelor de suc-

ces. Dacă te uiți la CV-urile tut uror 
candidaților afl ați la început de 
drum în carieră, in mare parte sunt 
la fel. Aceleași surse de inspirație 
conduc inevitabil la aceeași formă. 
Îndrăznește să fi i diferit și adu în 

prim plan propria-ți personalitate. 
Povestește despre proiectele în care 
te-ai implicat și despre rezultatele 
personale.

7. Notează tot ce faci, fă-ți un por-
tofoliu, ține un blog, fă-ți pro-

priul website, un loc unde să îți poți 
centraliza toate realizările. Îți va fi  mai 
ușor apoi să te prezinți.

8. Găsește-ți un mentor. Care este 
omul din industria ta pe care îl 

admiri cel mai mult și asemeni căruia 
vrei sa ajungi într-o zi?

9. Citește, călătorește, învață des-
pre oameni și culturi. Trăim într-

o epocă a globalizării, fi i pregătit pen-
tru schimbări rapide. Jobul tău poate 
fi  astăzi aici, mâine cariera ta poate 
continua în cealaltă parte a lumii.

10. Fii gata să sacrifici ceva 
pentru a avea succes în 

carieră. Timpul pe care îl investești 
acum în pasiunile tale va fi timp 
câștigat atunci când vei reuși să le 
valorizezi.

ipn.md

PROGRAMUL ”PARE 1+1” 
38 DE PROIECTE SPRE FINANŢARE 

Comitetului de Supraveghere al  Programului-pilot de atragere a 

remitențelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2018 a apro-

bat spre fi nanțare  nerambursabilă 38 cereri în sumă de 7,58 milioane 

de lei, care va contribui la atragerea în economie a  22,41  milioane 

de lei.

CARIERA TA CU 10 SFATURI 
PENTRU ÎNCEPUT DE DRUM
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BURSE DE MERIT 2015
ASEM - iștii câștigători ai Burselor de Merit anul acesta sunt, 

cu foarte mici excepții, și câștigători ai titlului de Cel mai bun 
student al ASEM 2015. 

Jieri Nicolai,Ţurcanu Ștefan, Porcescu Marcel, Bezer Corina, 
Ciorchină Alexandrina, Gandrabura Capitolina, Nastas Elena, 
Dodon Carolina, Lazar Nistor, Muntean Olga, Trudov Nicole-
ta, (Licență) și Rachier Iulia (Master). La cea de-a XX-a ediție a 
competiției intelectuale au fost depuse 257 de dosare de către 
studenți și masteranzi de la 16 universități din Moldova.

În rezultatul evaluării dosarelor de aplicare, cât și a prestației 
candidaților la un test de cultură generală, 35 de studenți din 
ultimul an de studiu, ciclul I, Licență de la 9 instituții universitare 
și 15 masteranzi de la 5 universități au devenit fi naliști ai progra-
mului Burse de Merit 2015. 

BURSA MOORE STEPHENS - 2015
Nicolae Jieri, Alexandrina Ciorchină, Cătălina Puzur, Nichi-

ta Cojocaru și Nicolae Garștea sunt câștigătorii Bursei Moore 
Stephens. Festivitatea de premiere a avut loc pe 2 martie în 
cadrul ședinței senatului. Diplomele au fost înmânate de către 
reprezentanții Companiei Moore Stephens KSC Concursul se 

desfășoară BURSA MOORE STEPHENS semestrial și prevede 5 
burse pentru studenții anilor II și III (inclusiv IV dacă se aplică) cu 
frecvența la zi, care studiază la facultățile Contabilitate, Finanțe 
și facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică a 
Academiei de Studii din Moldova.

BURSE DE MERIT AGEPI 

PENTRU DOUĂ STUDENTE DE LA BAA
Nicoleta Sergentu și Ludmila Adamciuc au primit primit, 

timp de un an,  câte 1000 de lei pe lună de la AGEPI. Cele două 
studente învaţă în anul II la Managementul Proprietăţii Intelec-
tuale, BAA și au participat alături de alţi 5 studenţi de la această 
specialitate în competiţia pentru Bursele de Merit AGEPI, orga-
nizată pentru al patrulea an.

Menţionăm că din momentul instituirii Bursa de merit a 
AGEPI a fost acordată unui număr de  7 studenţi de la ASEM, 
viitori manageri în proprietatea intelectuală.

5 DIN CEI 10 CÂȘTIGĂTORI AI BURSEI 

DE EXCELENŢĂ ÎN IT SUNT DE LA ASEM
Cei mai buni studenți și elevi din domeniul Tehnologiilor 

Informaționale au primit o bursă în valoare de 12000 de lei. 
Cinci studenți din cei 10 premiați, învață la ASEM. 

Finaliștii acestei ediții sunt: Nicolae Vlădiceanu (ASEM), 
Ana Diaco nu (ASEM), Vasile Nastas (ASEM), Marina Lozova-
nu (ASEM), Valeriu Bobuţac (ASEM), Eugenia Latu și Vasile Lică 
de la UTM, Radu Proca (Centrul de Excelenţă în Informatică și 
Tehnologii Informaţionale din Chișinău), Elena Cre-ţul (Centrul 

de Excelenţă în Informatică și Tehnologii Informaţionale din 
Chișinău), Damian Musteaţă (Colegiul Politehnic din Chișinău). 
Programul de burse este inițiat de Centrul de Informaţii Univer-
sitare cu suportul fi nanciar al Fundaţiei Orange Moldova și în 
parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

ASEM VA COLABORA CU INSTITUTUL 

DE FINANŢE PUBLICE DIN COREEA DE SUD
În perioada 18-22 ianuarie 2016, în Republica Moldova s-a 

afl at o delegaţie din cadrul Institutului Coreean de Finanţe Pu-
blice (Korea Institute of Public Finance. KIPF) în frunte cu Prof. 
Kim Jae Jin, absolvent de studii masterale și doctorale din Uni-
versitatea de Stat din Michigan, SUA, expert în domeniul politi-
cii fi scale și politicii de bunăstare.

În cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei întâlni-
rea a avut loc pe data de 21 ianuarie. Scopul acestei vizite a fost 
iniţierea cooperării și colaborării între ASEM și KIPF pe domeniile 
de specializare a acestei instituţii de prestigiu din Coreea de Sud.

FORUM: CERCETARE INOVARE 

DEZVOLTARE. TRIANGLE 2016
 În perioada 11-12 februarie, la ASEM se desfășoară Fostering 

Knowledge Triangle FORUM 2016
La inaugurarea celei de-a doua ediții a evenimentului au 

participat: Corina Fusu, ministră a Educației, RM; Valeriu Lazăr, 
Președintele Camerei de Comerț și Industrie; Vladimir Grosu, 
prorector ASEM; Olesea Sîrbu, director Centre for European 
Integration Studies, ASEM; Danielle Keulen, reprezentant al 
delegației UE în RM; Klaus Roosnthal, prof., dr., la Universitatea 
din Panderborn, Germania, coordonator al FKTBUM project.

Ca și în anul trecut, cei prezenți și-au exprimat acordul, 
precum că TREBUIE: să fi e considerat învățământul ca pilon 
principal, care stă la baza tuturor începuturilor și schimbărilor; 
de îndeplinit pași concreți pentru integrarea studiilor în cir-
cuitul și valorile europene; de adaptat cercetarea științifi că la 
necesitățile economice și sociale ale țării; de îmbunătățit indi-
catorii de performanță științifi că prin inovare și noi tehnologii.

ZILELE CARIEREI LA ASEM
Mai bine de o duzină de companii prestigioase din RM au 

participat în perioada 29 februarie – 1 martie 2016 la ”Zilele ca-
rierei”, eveniment organizat în premieră la ASEM, de către Cen-

trul de Ghidare în Carieră în colaborare cu Senatul Studențesc 
al instituției. Prin organizarea evenimentului, ASEM, alături de 
partenerii proiectului, intenționează crearea unui mecanism 
efi cient de valorifi care în țară a potențialului uman al tinerei 
generații, grație consolidării parteneriatelor universitate – 
agent economic.

DIPLOME DE ABSOLVIRE A CURSURILOR

DE PSIHOPEDAGOGIE

A devenit deja o tradiție, ca în fi ecare an, profesorii ASEM și 
CNC să-și ridice certifi catele de absolvire a cursurilor de psiho-
pedagogiei. La cea de-a XIII-a ediție, cursurile au fost urmate de 
60 persoane. Absolvenții programului de instruire au avut posi-
bilitatea să aleagă între trei cursuri tematice: ”Metode inovative 
de predare – învăţare în învăţământul profesional” (40 ore).

DIPLOME DE MAGISTRU 

PENTRU 48 DE ABSOLVENȚI

La 18 martie curent, 48 absolvenți ai Școlii Masterale de Eco-
nomie și Business a ASEM și-au obținut diplomele de master în 
drept. Decernarea a avut loc în cadrul unei festivități solemne, la 
care au participat rectorul ASEM, Grigore Belostecinic, directo-
rul ȘMEEB, Angela Casian, șefi i catedră de Drept Public și Drept 
Privat, Alexandru Armeanic și Liliana Rotaru-Maslo, vice-directo-
rii ȘMEEB, secretarii comisiilor de susținere, proaspeții magiștri.

CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ 

”MODELARE MATEMATICĂ, OPTIMIZARE 

ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE”
În perioada 22 - 25 martie, Academia de Studii Economice și 

Academia de Transporturi, Informatică și Comunicații în colabo-
rare cu Institutul de Cibernetică a Academiei Naționale de Știință 
a Ucrainei a organizat cea de-a V-a ediție a conferinței ”Modela-
re matematică, Optimizare și tehnologii Informaționale”.

 În decurs de patru zile, participanții au prezentat lucrări în 
cadrul a patru secțiuni: Tehnologii informaționale și sisteme de 
program; Teoria grafurilor și probleme de optimizare discretă; 
Optimizare, modelare și logistica transporturilor și Probleme 
stocastice și de control optimal discret. și de control optimal disisssssssssssssscrc etetetetet. 
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RECTORUL UNIVERSITĂȚII LUCIAN BLAGA 

DIN SIBIU, CONSTANTIN OPREAN LA ASEM

Constantin Oprean, rector al universității Lucian Blaga din 
Sibiu, Doctor Honoris Causa al ASEM, a ținut o prelegere publică 
studenților de la ASEM vorbind captivant despre eco-bio-eco-
nomia în societatea bazată pe cunoaștere.

STRATEGII ȘI POLITICI DE MANAGEMENT 

ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ

În perioada 25-26 martie, în incinta Academiei de Studii 
Economice cu susţinerea facultăţii de Business și Administrarea 
Afacerilor și a Catedrei Management, s-a desfășurat cea de-a V-a 
ediție a conferinței „Strategii și Politici de Management în Econo-
mia Contemporană”. În decurs de doua zile, participanții au pre-
zentat lucrări în cadrul a două secțiuni: Strategii manageriale în 
economia concurențială și Dezvoltarea spiritului antreprenorial. 

STUDENȚI PENTRU O ZI LA ASEM
Timp de o zi, 97 de liceeni selectaţi prin concurs s-au afl at la 

ASEM și “au probat” statutul de student, în cadrul proiectului “Fii 
student pentru o zi”, organizat de Senatul Studențesc al ASEM. 

După o sesiune de team building, liceenii au făcut o excursie 
prin ASEM (vizitând blocurile de studii, biblioteca, mediateca, 
Incubatorul de afaceri, serviciul “Relații cu Publicul” și ziarul ”Cu-
rierul Economic”). Pretendenții la statutul de student al ASEM au 
interacţionat cu studenții și profesorii în cadrul orelor, în audito-
rii și au afl at din prima sursă „Cum e să înveți la ASEM?”. Au urmat 
alte întâlniri și discuţii motivaţionale, iar într-un fi nal, elevilor li 
se s-a acordat un set de materiale promoționale.

WORKSHOP LA ASEM: 

“EDUCAȚIE ȘI FORMARE ÎN DOMENIUL 

STATISTICII REGIONALE ÎN RM”
Workshop-ul a avut loc în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea 

statisticii regionale în RM” și implementat de către GFA Con-

sulting Group (Germania). Obiectivul a fost de a discuta 
modalitățile de îmbunătățire a ofertei educaționale și de forma-
re în domeniul statisticii regionale, raportând experiența RM la 
practicile europene.

CONFERINŢĂ ȘTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ 
“PARADIGMA CONTABILITĂŢII ȘI AUDITULUI: 

REALITĂŢI NAŢIONALE, TENDINŢE 

REGIONALE ȘI INTERNAŢIONALE”

Cu prilejul Zilei Contabilului în RM (4 aprilie), Asociația Con-
tabililor și Auditorilor Profesioniști (ACAP) din RM în parteneri-
at cu Association of Chartered Certifi ed Accountants și KPMG 
Moldova și cu susținerea ASEM a organizat pe 1 aprilie cea de-a 
V-a ediție a conferinței: “Paradigma contabilităţii și auditului: re-
alităţi naţionale, tendinţe regionale și internaţionale”. La eveni-
ment au participat peste o sută de raportori din Republica Mol-
dova, România, Federația Rusa, Ucraina, Belarus și Tadjikistan. 

TINERII DIN CHIȘINĂU LA O DISCUȚIE 

CU DAVID TIMIȘ, DELEGAT 

PENTRU TINERET LA ONU

David Timiș a prezentat programul ”Delegat pentru ti-
neret” și a împărtășit tinerilor din experiența sa. Acesta a vor-
bit studenților despre libertatea de a face ceea ce-ți place. 
David Timiș este unul dintre cei doi Delegați de Tineret ai Româ-
niei la ONU. Timiș este absolvent al University of Glasgow din 
Marea Britanie, unde a studiat business și management și EM 
Strasbourg din Franța, unde a studiat integrarea europeană.

ADRIANA CAZAC ESTE MISS ASEM, 

VIITOAREA FEMEIE DE AFACERI - 2016 

Adriana este masterandă, studiază fi nanțele, face sport, 
dansuri sportive și citește foarte mult.

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ CULINARĂ!
Studenții Institutului Gastronomic IPSSAR din Italia în vizită 

la ASEM. Împreună cu studenții Tehnologiei și Managementului 
Alimentației Publice de la noi, au preparat bucate tradiționale  
moldovenești.

AZI STUDENT, MÂINE ANTREPRENOR
Ediția a VIII-a a concursului ”Azi student, mâine antreprenor”, 

organizat de Facultatea Business și Administrarea Afacerilor a 
adunat în acest an un număr record de echipe - 17. Studenții 
au avut la dispoziție o oră să elaboreze un business-plan cu un 

buget inițial de 8 000 de euro și care să fi e: inovativ, creativ, ori-
ginal și realizabil. În doar 3 minute echipele trebuiau să prezinte 
juriului format din oameni de afaceri planul lor. Majoritatea afa-
cerilor studențești au avut în vizor mediul on-line.

SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC 

AL TINERILOR CERCETĂTORI
În perioada 22-23 aprilie s-au desfășurat lucrările celei de-a 

XIX-a ediție a Simpozionului Științifi c al Tinerilor Cercetători. 
Simpozionul a întrunit cca 500 de participanți din 5 țări, pre-
cum Republica Moldova, România, Ucraina, Belarus și Suedia. 
La conferință au fost prezentate comunicările științifi ce ale 
studenților, masteranzilor și doctoranzilor pe  secțiuni temati-
ce, oferind participanților posibilitatea de a se manifesta pe tă-

râm științifi c. Pe parcursul a două zile cât a durat simpozionul, 
participanții și-au etalat aptitudinile de cercetare în cadrul celor 
24 de secțiuni cu tematică economică, propuse tradițional în 
fi ecare an.

PRIMUL STUDENT ÎNMATRICULAT LA ASEM 

IN 2016 ESTE SORIN GRIȚCO
Sorin Grițco, elev in clasa a XII-a, la liceul teoretic din sa-

tul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești, a fost desemnat cel mai 
bun Olimpic la Economie. El a obținut marele premiu - un 
contract gratuit de studii la Academia de Studii Economice 
din Moldova - după ce a concurat cu aproape 60 de elevi din 
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9 raioane, în cadrul Olimpiadei Republicane de Economie. 
Olimpiada Republicană la Economie a avut loc în perioada 22 – 
24 aprilie, la ASEM.

RECTORUL ASE BUCUREȘTI 

ÎN VIZITĂ LA ASEM
O delegație a Academiei de Studii Economice din București 

s-a afl at într-o vizită de două zile în Republica Moldova.

Rectorii celor două instituții de învățământ economic supe-
rior, prof. univ. dr. Nicolae Istudor (ASE București) și academicia-
nul Grigore Belostecinic (ASEM) au încheiat un acord de colabo-
rare în domenii de interes comun.

O PRINȚESĂ LA ASEM
Alteța Sa Regală, Principesa Maria a României a vizitat  Aca-

demia de Studii Economice, unde s-a întâlnit cu studenți și ca-
dre didactice. 

Vizita cu caracter public a făcut parte dintr-un program de 
două zile (17 – 19 mai) în Republica Moldova a Alteței Sale Re-
gale, Principesa Maria a României.

FREE MARKET ROAD SHOW 2016
Un grup de oameni de afaceri de top, experți și lideri de opi-

nie din străinătate, au vorbit despre necesitatea de a găsi soluții 
de deblocare a economiei din Republica Moldova în cadrul unei 
discuții publice cu studenții ASEM, la tema: A time for Change 
in Europe.

Întâlnirea a avut loc pe 27 mai la ASEM și a fost organizată 
de către fundația Friedrich Naumann Foundation Southeast Eu-
rope (FNF), partener ofi cial în Moldova al Salonului Road Market 
Free 2016 (FRMS).

ECHIPA DE TINERI BUCĂTARI AI ASEM ȘI CNC 

A LUAT PREMIUL MARE LA CAMPIONATUL GAS-

TRONOMIC INTERNATIONAL PENTRU JUNIORI

FORUMUL INTERNAȚIONAL 

,,ENTREPRENEUR ALUMNI COMMUNITY”

Mai mulți antreprenori de succes și debutanți, reprezentanți 
ai organizațiilor guvernamentale și nonguvernamentale, uni-
versitari de la 16 instituții din Republica Moldova, Ucraina, Geor-
gia, România și Olanda s-au întâlnit pe 27 iunie la deschiderea 
Forumului internațional ,,Entrepreneur Alumni Community”.

În perioda 27-29 iunie, cât a durat forumul, organizatorii, Aca-
demia de Studii Economice a Moldovei în colaborare cu partene-
rii proiectului Tempus ,,Entrepreneur Alumni Network – EANET” 
au pus la dispoziția participanților: discuții panel, dezbateri, pre-
zentări de afaceri și workshop-uri. Forumul a avut scop să reali-
zeze conexiuni între reprezentanții universităților, antreprenorii 
absolvenți, reprezentanții organizațiilor guvernamentale și non-
guvernamentale în vederea creării unui mediu favorabil pentru 
stimularea activității antreprenoriale a absolvenților.

MASTERANZI CU ACTE ÎN REGULĂ
Au fost înmânate diplomele de master celor mai buni 

studenți ai ASEM.

Promoția 2016 la masterat a fost una specială. Cea de-a 15-a 
a coincis cu aniversarea ASEM - 25 ani de la fondarea instituției. 
Absolvenții au venit îmbrăcați în robe. Plini de speranțe, tinerii 
au fost însoțiți la manifestare de mari echipe de susținători.

FESTIVITATEA DE ÎNMÂNARE A DIPLOMELOR 

PENTRU ABSOLVENȚII CICLULUI I, 

LICENȚĂ LA ASEM

PREȘEDINȚIA, GUVERNUL ȘI PARLAMENTUL 

AU FĂCUT PUBLICE LISTELE STUDENȚILOR 

BURSIERI PENTRU 2016 - 2017

Printre norocoși s-au regăsit și studenți ai ASEM.
Aceștia sunt:
Bursa Republicii: Augustin Ignatov (ciclul I, anul III, speciali-

tatea Economie Mondială și Relații Economice Internaționale);
Bursa Guvernului: 
Dorina Jora – (ciclul I, anul III, specialitatea Business și Admi-

nistrare) și Maria Șochichiu, (ciclul I, anul IV, specialitatea Con-
tabilitate);

Bursa Președintelui
Gabriela Matei (ciclul I, anul III, specialitatea Finanțe și Bănci)
Svetlana Brătescu – Colegiul Național de Comerț al Acade-

miei de Studii Economice din Moldova, anul IV, specialitatea 
Turism.

MASA ROTUNDĂ:
”DEZVOLTAREA CONTABILITĂȚII ȘI A PROFESIEI 

CONTABILE ÎN CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII 

ACORDULUI DE ASOCIERE REPUBLICA 

MOLDOVA - UE”, 
organizată de Catedra ”Contabilitate și audit”, Facultatea Con-
tabilitate.

PE 23 SEPTEMBRIE, ASEM A SĂRBĂTORIT ÎMPLINIREA 
UNUI SFERT DE SECOL 
LA MULȚI ANI, ACADEMIE!!!

E mult sau puțin, istoria va decide. Cert este că performanțele 
pe care le-a înregistrat instituția noastră sunt la gradul superla-
tiv, dovadă fi ind poziția în topurile academice, dar și angajabili-
tatea absolvenților. 

Administrația ASEM a adresat cele mai sincere felicitări și 
urări de bine studenților, absolvenților, profesorilor, angajaților 
și tuturor celor care pot spune cu demnitate, simțul mândriei și 
al responsabilității: EU SUNT ASEM!

Agenda Zilei ASEM și a Zilei Economistului a inclus mai mul-
te manifestări: 

- Ședința festivă a Senatului ASEM și conferirea titlului de 
Doctor Honoris Causa al ASEM lui Jaine Gil Aluja, President of 
the Royal Academy of Economics and Financial Sciences, Spa-
nia; Conferința Științifi că Internațională ”25 de ani de reformă 
economică în Republica Moldova: prin inovare și competitivi-
tate spre progres economic”; Un târg de job-uri; Inaugurarea 
Incubatorului Inovaţional ”IT4BA” (Information Technologies for 
Business Applications) și un  Concert & DJ Student Party.

ACORD DE COOPERARE DINTRE ASEM ȘI ALMA 

MATER STUDIORUM DIN BOLOGNA

O delegație de la universitatea Alma Mater Studiorum din 
Bologna a vizitat, pe 27 septembrie, Academia de Studii Econo-
mice din Moldova. 

Rectorul ASEM, academicianul Grigore Belostecinic și prof. 
univ., dr. hab., Maurizio Canavari de la universitatea din Bolog-
na au semnat un acord de cooperare reciprocă în domeniul 
învățământului superior și al cercetării, precum și de promovare 
a intereselor comune în domeniul științifi c, artistic și cultural.
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ACTIVITATEA ASEM

PRĂBUȘIRE DRAMATICĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA LA CAPITOLUL 

COMPETITIVITĂȚII GLOBALE

În clasamentul mondial pentru 2016, Republica Moldova 
ocupă poziţia 100 din cele 138 de ţări, în descreștere cu 16 po-
ziţii faţă de anul 2015.

În calitatea de Partener National al Forumului Eco-
nomic Mondial (Elveția), ASEM a lansat ofi cial Raportului 
Competitivității Globale 2016-2017.

Corupția, neîncrederea în capacitatea guvernului, criza si 
fragilitatea sistemului bancar ne-a jucat festa.

CU PRILEJUL ZILEI PROFESIONALE 

A LUCRĂTORILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT, LA ASEM 

AU FOST PREMIAȚI CEI MAI BUNI PROFESORI

Flori, bani și ”note de 10” pentru reușite profesionale au pri-
mit cei mai buni dintre profesori. 

VIZITĂ DE STUDIU ÎN CEHIA CU SUPORTUL 

DELEGAȚIEI UE ÎN MOLDOVA

Benefi ciarii vizitei de studiu în Cehia au fost selectați în urma 
unei competiții publice, precedată de o serie de seminare te-
matice.

Seminarele tematice s-au desfășurat în perioada 17-21 oc-
tombrie 2016 la ASEM. 

PREȘEDINTELE TIMOFTI A ÎNMÂNAT 

DISTINCȚIILE DE STAT ANUNȚATE 

LA SOLEMNITATEA DEDICATĂ 

ANIVERSĂRII A 25-A A ASEM
Președintele țării a înmânat, pe 27 octombrie, distincţii de 

stat unor сolaboratori ai Academiei de Studii Economice a Mol-
dovei, pentru merite deosebite în dezvoltarea învățământului 
universitar, contribuţie substanțială la pregătirea specialiștilor 
de înaltă califi care și activitate metodico-știinţifi că prodigioasă.

Respectiv, Rectorului ASEM, Academicianului Grigore Belos-
tecinic i s-a conferit „Ordinul Republicii”.

Alic Bîrcă, conf. univ., decan al Facultății EGD; Eugenia Feuraș 
, prof. univ., director al Școlii Doctorale ASEM și Rodica Hîncu, 
conf. univ., șef de catedră ”Investiții și piețe de capital” au fost 
onorați cu ordinul „Gloria Muncii”.

Medalia „Meritul Civic” a revenit Angelei Casian – conf. univ., 
director al Școlii Masterale de Excelență în Economie și Bussi-
nes; Liliei Grigoroi, conf. univ., decan al facultății Contabilitate 
și Aureliei Tomșa, conf. univ., șef de catedră ”Teorie și politici 
economice”.

OMAGIU ANIVERSAR DEDICAT 

LUI DUMITRU MOLDOVAN

La cei 70 de ani, dr. hab., prof. univ., membru corespondent 
al AȘM, decan al Facultății Relații Economice Internaționale, Du-
mitru Moldovan a lansat cartea ”Economia imaginației creative”.

La manifestare au venit colegii, cei mai apropiați prieteni, 
discipoli, dar și membrii familiei.

Evenimentul s-a consumat miercuri, pe 2 noiembrie, în sala 
de lectură ”Eugen Hrișcev”, ASEM.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 

ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ: CREȘTEREA 

ECONOMICĂ SUSTENABILĂ 

ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII

Conferința s-a desfășurat în perioada 8-9 noiembrie și a cu-
prins trei secțiuni: Creștere economică: principalele provocări și 
efecte, Rolul investițiilor și inovațiilor, Aspectul social și demo-
grafi e.

GRIGORE BELOSTECINIC – DOCTOR HONORIS 

CAUSA AL ASE BUCUREȘTI

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., academician Grigore Belostecinic, rector al 
ASEM. Este cel de-al cincilea titlu onorifi c de care dispune, ofe-

rit și de: Universitatea „Ovidius” din Constanţa, România – 2008; 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România – 2009; Univer-
sitatea „D. Ţenov”, or. Sviștov, Bulgaria – 2010; Universitatea de 
Stat de Economie și Comerț din or. Kiev, Ucraina – 2014.

CONCURSUL “CEL MAI BUN STUDENT 

AL ASEM” EDIŢIA A XIV-A
Premierea învingătorilor concursului “Cel mai bun student 

al ASEM” a avut loc pe 17 noiembrie, de Ziua Internațională a 
Studenților.

Cei 10 studenți buni sunt: Augustin Ignatov, Olga Spînu, Do-
rina Ghenciu, Nicoleta Camerzan,  Alina Solcan, Gheorghe Budu,  
Corina Cîșlaru, Cătălina Puzur, Violeta Scvorțova, Ilie Ianachevici. 

Pentru cele 10 premii au concurat 65 de studenţi și maste-
ranzi.

EUREM 2016
Facultatea „Relații Economice Internaționale” a ASEM, 

în perioada 24-25 noiembrie 2016, a organizat Conferința 

Internațională “Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii 
Europene și relațiile dintre Republica Moldova și UE”. În deschi-
derea conferinței au participat prof. univ., Dr. hab., prim-prorec-
tor cu activitate didactică al ASEM, Ala Cotelnic; Ambasadorul 
UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola; Viceprim-ministru, Mi-
nistru al Economiei, Octavian Calmîc; Viceministru al Afacerilor 
Externe și Integrării Europene, Daniela Morari.

BURSA ”MOORE STEPHENS KSC” 

PENTRU STUDENȚII ASEM

Valeria Sculea (anul III, CSIE), Stanislav Zacrevschii (anul III, 
Contabilitate), Maria Șochichiu (an. III, Contabilitate), Marina 
Svetlîi (anul II, Finanțe) și Elena Gasnaș (an. III, Finanțe) sunt cei 
cinci studenți câștigători ai Bursei ”Moore Stephens KSC” - 2016. 
Diplomele au fost înmânate tinerilor, pe 28 noiembrie, într-o at-
mosferă festivă în Sala Senatului ASEM, de către Valeriu CERNEI, 
absolvent al ASEM, actualmente Partener al Grupului de fi rme 
Moore Stephens KSC. 

SIEMENS VA DOTA UN LABORATOR TEHNIC 

LA ASEM
Pe 28 noiembrie, reprezentanții companiei SIEMENS, Româ-

nia au vizitat Academia de Studii Economice cu intenția încheie-
rii unui contract de sponsorizare. Respectiv,  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. 

Retrospectiva ASEM  2016 

Retrospectiva realizată de Zinaida LUPAȘCU
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Carpe Diem

 “VIAŢA ÎNSEAMNĂ A TRANSFORMA CONSTANT ÎN LUMINĂ 
ŞI ÎN FLACĂRĂ TOT CEEA CE SUNTEM ŞI TOT CE ÎNTÂLNIM”. 

FIRME DE EXERCIŢIU CNC LA TÂRGUL REGIONAL DE LA BUCUREȘTI

Târgul Regional al Firmelor de 
Exerciţiu reprezintă o serie de com-
petiţii la care elevii au participat și 
și-au evaluat activitatea fi rmelor,  
asemenea oamenilor de afaceri, 
educându-și astfel spiritul  antrepre-
norial.

În cadrul participării la târg, 
tinerii și-au etalat fi rmele, produ-
sele, serviciile. Tinerii cu fi rme din 
Moldova au concurat cu cei din 
România și alte țări vecine. A contat 
manierea de  prezentare în apreci-
ere, capacitățile de negocieri.  Fie-
care fi rmă de exercițiu și-a elaborat 
elementele de identitate corpora-
tivă, arătând cum este structurată 
organizația, care sunt valorile și ca-
racterul lor prin competiţiile din ca-
drul târgului: Logo-ul FE; Sloganul 

FE; Culorile de identifi care; Dress 
code-ul FE; Cartea de vizită și Ecu-
sonul. 

La fi nal, cele mai prezentabile 
fi rmele de exercițiu au fost premi-
ate. În urma rezultatu-
lui,  FE ,,Big Life” SRL a 
fost premiată:  Premiul 
I la secțiunea ,,Cel mai 
bun PPT”; Premiul III 
- ,,Cel mai bun stand” 
și mențiune în cadrul 
secțiunii ,,Cele mai bune 
materiale promoționale”, 
iar FE ,,ExProfGroup” SRL 
s-a ales cu premiul I la 
secțiunea ,,Cel mai bun 
catalog” și mențiune 
-,,Cel mai bun negocia-
tor”.  

Pe 17 noiembrie 2016, de Ziua Mon-
dială a Filosofi ei s-a desfășurat conferința 
științifi că „Studiul Filosofi ei prin prisma 
interdisciplinarității” în cadrul decadei ca-
tedrei ”Discipline umanistice”.

Scopul acestei zile este de a  transforma 
fi losofi a într-o știinţă accesibilă tuturor, care 
să-și dovedească utilitatea în viaţa cotidiană 
a fi ecăruia dintre noi.

La ora de fi losofi e, profesorul trebuie să 
creadă cu dăruire că nu se afl ă într-o sală de 
clasă banală, ci într-o adevărată agoră, în-
conjurat de tineri dornici să descopere și să 

se descopere. El este cel care trebuie să dea 
viață trăirilor celor mai profunde, legate de 
mister, de creație, de frumusețe și de fericire. 
Ca un adevărat dirijor al minții, profesorul de 
fi losofi e trebuie să facă din ora de fi losofi e o 
adevărată lecție de viață. 

Perioada de timp pe care o trăim este ca-
racterizată de noţiunea „societate bazată pe 
cunoaștere”.  Cetăţeanul modern, creator și 
receptor al roadelor democraţiei, resimte ne-
voia informaţiei de calitate în ce privește so-
cietatea, mergând de la domeniile teoretice 
profesionalizate până la coordonatele vieţii 
cotidiene. 

Corelarea obiectelor de studiu reprezintă 
noul în lecţii, care activează tinerii, le stimu-
lează creativitatea și contribuie la unitatea 
procesului instructiv – educativ, la formarea 
unui om cu o cultură vastă. Legătura dintre 
discipline se poate realiza la nivelul conţinu-
turilor, obiectivelor, dar se creează și un me-
diu propice pentru ca fi ecare tânăr să se expri-
me liber, să-și dea frâu liber sentimentelor, să 
lucreze în echipă sau individual. Promovarea 
interdisciplinarităţii constituie un element 
defi nitoriu al progresului cunoașterii. Pilonii 
educației interdisciplinare sunt: a învăţa să 
cunoști (să știi);  a învăţa să faci;  a învăţa să 
trăiești împreună cu ceilalţi;  a învăţa să fi i.

Interdisciplinaritatea devine astfel șansa 
noastră extraordinară de a dovedi că știm să 
fi m, știind să-i învăţăm pe tineri să înveţe, să 
facă, să trăiască împreună cu ceilalţi, să fi e 
fericiţi.  Dacă toate acestea, și nu numai dacă 
toate acestea se vor întâmpla cu adevărat, 
identitatea profesiei noastre și visul nostru de 
a exista  vor fi  salvate.

Са dovаdă а асеstui fаpt, саrасtеrul 
intеrdisсiplinаr аl fi lozofi еi întâlnеștе o 
pеrioаdă dе еxpаnsiuunе în momеntul dе 
fаță. Societatea atât de programatică de as-

tăzi îi învață pe tineri să gândească viitorul 
într-o formă rațională, să călăuzeze avantaje-
le și dezavantajele atunci când iau o decizie, 
care desigur reduce riscurile, dar și răsplata.

Filosofi a însă, îi învață să se implice în do-
menii care îi atrag, deși nu au toate calitățile 
necesare, nu neapărat pentru succes, cât mai 
ales pentru satisfacția de a fi   încercat, ceea ce 
înseamnă plus valoare. Până la urmă, fi losofi a, 
creează cadrul cel mai potrivit fi ecărui indi-
vid în parte, indiferent de domeniul în care 
activează, pentru a deveni ceea ce ar trebui 
să devină: OM! Un om plin de valoare, un om 
care-și folosește resursele pentru a evolua și 
nu pentru a supraviețui!

Colaborarea în spiritul interdisciplinar 
s-a dovedit cu succese mari a tinerilor care 
s-au plasat pe locuri premiante în cadrul 
conferinței „Studiul Filosofi ei prin prisma 
interdisciplinarității” :

Premiul Mare : Hîrbu Ana, gr. Con-153 
”Filosofi e - știință – religie – arta”, coordo-
nator științifi c Dicusar Alina, prof. Filosofi e;

Locul I: Movileanu Gheorghe, gr. Con-
151 ”Filosofi a în economie”, coordonator 

științifi c Dicusar Alina, prof. Filosofi e;
Locul II: Hîrbu Ana, gr. Con-143  ”Emi-

nescu și Blaga – poeți între fi losofi  și fi losofi  
între poeți”, coordonator științifi c Galina Va-
siliu, prof. Limba și literatura română;

Locul III: Rotaru Marina, gr. Con-154 
”Filosofi a interdisciplinară”, coordonator 
științifi c Dicusar Alina, prof. Filosofi e;

Mențiune: Ababii Dorina, gr. Con-151 
”Ipoteze fi losofi ce în conceptul originii 
vieții”, coordonator științifi c Garas Ala, prof. 
Biologie

Bacalîm Niculina și Tcaci Cezarina, gr. 
Tur-152 ”Conceptul fi losofi ei cantiene în 
cunoașterea ideii de justiție”, coordonator 
științifi c Salcuțan Aliona, prof. Drept

Tcaci Cezarina, gr. Tur-152 ”Filosofi a în 
istorie”, coordonator științifi c Cebotari Mar-
gareta, prof. Istoria românilor și universală

Bucliș Marionela, gr. Con-141 ”Gânduri 
fi losofi ce în straie matematice”, coordonator 
științifi c Lupu Lilia, prof. Matematică

 Filosofi a este marea educatoare, cea care 
ne învață să trăim.  A ști să trăiești este o disci-
plină în care puțin mai cred astăzi. Filosofi a ne 
învață să prețuim atât rolul maestrului, cât și pe 
cel al discipolului. Educația fi losofi că formează 
și transformă fi ința umană. A te întâlni cu tine 
însuți și a constata că ești mic, e deja mult mai 
frumos decât să nu te descoperi deloc și a nu 
ști ce înseamnă acel ”EU” din ”EU SUNT”.  

Rolul sublim al fi losofi ei este de a te învață 
să trăiești ceea ce înveți și să înveți din ceea 
ce trăiești! 

Alina DICUSAR, 

profesoara de Filosofi e, 

grad didactic II

Pe 9 decembrie 2016, angajații Firmelor de Exercițiu: FE ,,Big 
Life” SRL și FE ,,ExProfGroup” SRL împreună cu coordonatorul FE, 
Natalia Lazarev  au participat  la cea de-a  VII-a ediție a Târgului 
Regional al Firmelor de Exercițiu ,,Kretzulescu – tradiție și contem-
poranietate”  la Școala Superioară ,,Nicolae Kretzulescu” din or. 
București, România.

DOSAR CE: 
Firma de Exerciţiu reprezintă o metoda 

practica de integrare a cunoștinţelor de la 
diverse discipline și de identifi care a poten-
ţialului propriu în diferite domenii (market-
ing, contabilitate, corespondenţă economi-
că, IT, management etc). Firma de Exerciţiu 
reprezintă un model al unei întreprinderi 
reale, unde elevii se comportă ca șefi  și 
angajaţi. Ei efectuează tranzacţii economi-
ce existente ca și în fi rmele reale, fi ecare 
fi rmă fi ind structurată în departamente: 
resurse umane, secretariat, marketing, 
relaţii cu publicul, IT, contabilitate etc. În 
această lume de afaceri simulate, Firma 
de Exerciţiu stabilește relaţii economice cu 

parteneri naţionali și internaţio-
nali reali,  promovează diferite 
competenţe  cheie care ajută 
tinerii în viitor să-și creeze pro-
pria afacere, stimulează lucrul 
în echipă, motivează angajaţii 
fi rmei de a lucra pe domenii, 
dezvoltă rezistenţa la stres, sti-
mulează dorinţa de a lua decizii, 
dezvoltă competenţele pentru 
rezolvarea confl ictelor etc. Firma 
de exerciţiu reprezintă o metodă 

de predare nouă, orientată spre obţinerea 
competenţelor practice, unde elevii au posi-
bilitatea să efectueze și să pună în practică 
anumite decizii pe care întreprinderile reale 
le aplică în viaţa de zi cu zi.

Firma de Exerciţiu, este un mod de apli-
care a cunoștinţelor obţinute la disciplinele 
de specialitate în practică. Având specifi cul 
său, fi rma, totuși, este o nouă posibilitate 
de a aprecia abilităţile viitorilor specialiști și 
de a explica anumite particularităţi de lucru 
într-o întreprindere, într-un colectiv profe-
sional, ceea ce va fi  de folos în viitor.

În fi ecare fi rmă activează câte 12-
15 angajaţi, fi ecare având postul său, 
îndeplinindu-și funcţia ce o deţine conform 
fi șei de post, cu  sediul în Colegiul Naţional 
de Comerţ al ASEM.

Firma de Exerciţiu este rezultatul pro-
iectului ECO NET care a fost  implemen-
tat în anul 2006 de către KulturKontakt 
Austria prin fi nanţarea Agenţiei Austriece 
pentru Dezvoltare în Republica Moldovan 
în cadrul a trei colegii: Colegiul Naţional 
de Comerţ, Colegiul Financiar – Bancar și 
Colegiul de Informatică. 

Camelia LUPAȘCO

(Friedrich Nietzsche)
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 În acest an, se împlinesc 25 
ani de la Confl ictul Armat de pe 
Nistru. Multe vieți nevinovate a 
smuls din rândurile populației. 
În data de 13 decembrie 1991, 
a fost preconizată o operaţiune 
foarte importantă, dar din anu-
mite motive operaţia a eșuat. 
Poliţiștii au luat 17 prizonieri. 
Între timp mitralierele separa-
tiștilor au fost îndreptate spre 
ei. Poliţiștii au reușit să lichide-
ze mitraliorii și alţi separatiști, 
dar din nou au fost încercuiţi. 
Muniţiile erau pe sfârșite, ma-
gazinele erau goale. În timpul 
luptei au fost grav răniţi Ghena-
dii Iablocikin și Gheorghe Cașu, 
care, din păcate, în scurt timp 
au decedat. Valentin Mereniuc 
a căzut cu moarte de erou. Prin-
tre ei se numără și fostul absol-
vent al Colegiului Național de 
Comerț Mihai Arnăut, decorat 
post-mortem cu ordinul „Ștefan 
cel Mare”. 

Discutând cu colegii de 
breaslă, cu profesorii care l-au 
cunoscut și i-au predat, Mihai 
Arnăut, era un elev bine edu-
cat, un băiat străduitor, cu spirit 
de iniţiativă, harnic și blajin la 
sufl et, săritor la nevoie,altruist,  
mereu tindea spre perfecţiune, 
fi ind un bun organizator, lider 
în toate A fost unul din cei mai 
buni elevi înregistrând perfor-
manţe deosebite atât la discipli-
nele de specialitate cât și în via-
ţa extrașcolară. Își stima colegii 
și profesorii, se bucura de sim-
patia lor. Cea mai bună dovadă 
a excelenţei sale este și tabelul 
de note.

Elevii colegiului Ana Bur-
ghila și Alexandru Brînza au 
vizitat satul de baștină al erou-

lui s.Cărpineni și au discutat cu 
mama acestuia, d-na Ștefania 
Arnăut. Iată ce ne-a relatat dum-
neaei.

Duminică dimineața, curioși  
și dornici  de a  afl a cât mai mul-
te despre viața lui Mihail Arnăut 
(absolvent al CNC), au pornit 
spre satul Cărpineni, situat la 
cca 60 km de Chișinău, cu sco-
pul de a o intervieva pe Ștefania 
Arnăut, mama eroului.

Doamna Ștefania s-a ară-
tat încântată să le povestească 
despre fi ul ei, discutând câteva 
ore, dar a rugat să n-ii fi e divul-
gate secretele spuse, așa că a 
fost înregistrat doar ceea ce a 
încuviințat dumneaei.

- Cum era Mihai în copilă-

rie?

- Un băiat tare educat, tare 
cuminte, ascultător, învăța bine 
la școala nr.1 din sat, astăzi fi ind 
liceu Avea note foarte bune, 
doar 5, conform sistemului 
vechi de notare și îi plăcea să 
învețe de sine stătător, fără im-
plicarea și ajutorul celor din jur, 
avea o memorie foarte bună și  
îi plăcea să fi e primul în toate. 
A fost  președinte al Unităţii de 
Pioneri și mergea la Ialoveni în 
pădure la diverse competiţii 
împreună cu alți băieți, la fel de 
bravi. Se implica activ în viața 

extrașcolară, nu exista nici o 
festivitate în școală și în colhoz, 
la care să nu fi  ţinut cuvântare, 

pregătindu-se în prealabil și 
sfătuindu-se cu profesorii. La 
aceste adunări eu nu prea mer-
geam, căci munceam în câmp 
zi de zi, iar când aveam vreo zi 
liberă, îndeplineam lucrări cas-
nice ca orice femeie gospodină. 
Îmi  povesteau mamele altor co-
pii, despre desfășurarea acelor 
ședințe și mi-l lăudau pe al meu, 
iar mie îmi râdea sufl etul. Apoi a 
fi nalizat Tehnicumul de Comerț 

Sovietic, specializarea 
,,tovaroved” (astăzi 
merceolog), a făcut 
armata  și a primit o 
propunere de a lucra 
undeva la Leova, însă 
a refuzat și mi-a de-
clarat că nu dorește să 
plece într-acolo. după 
care a venit cu ideea 
de a merge să lucreze 
în poliție, dar eu eram 
categoric împotrivă.

- Din ce conside-

rente nu ați dorit ca 

fi ul dumneavoastră 

să activeze în acest 

domeniu?

- Deoarece, exact 
atunci se desfășurau 
evenimente agitate, în 
Chișinău,  era implicată 

populația, care se avânta în cen-
tru, se puneau garduri din fi er, eu 
conștientizând faptul că își alege 

o slujbă destul de periculoasă și 
urmărind știrile la televizor, i-am 
zis ,,Uite , Mișa, ce fac nebunii 
ăștia, cer scuze pentru expresie” 
la care el mi-a răspuns ,, Mamă, 
trebuie să se găsească cineva să 
stea și în fața lor, drept apărare”. 
Într-un fi nal am fost de acord 
cu alegerea sa, crezând că dacă 
feciorul meu va lucra în poliție 
eu aș  putea trece mai rapid sau 
fără rând, la magazin. Acolo se 
formau rânduri mari și trebuia să 
pierd toată ziua, uneori, bătân-
du-ne între noi. 

- După ce v-aţi conformat 

serviciului fi ului, vă relata de-

talii despre postul lui?

- Am sesizat faptul că am 
înțeles informația greșit atunci 
când a venit o dată acasă, îm-
preună cu alți băieți și cu toții 
erau îmbrăcați în negru. Eu și 
cu feciorul mai mare, Petrică, 
care lucra vânzător, l-am între-
bat în ce fel de poliție lucrează 
și de ce nu are uniforma pe care 
ne-am imaginat-o noi. Atunci 
el ne-a informat că activează în 
Amon (Departamentul cu desti-
naţie specială). Am mai tras cu 
urechea la discuțiile lor  și mă 
îngrozeam când auzeam în ce 
condiții erau impuși să lucreze 

și să doarmă: în subsoluri reci și 
întunecoase, pe scânduri…. au-
zeam doar frânturi și mi-am dat 
seama că poliția în care lucrează 
băiatul meu este supusă celui 
mai mare risc, fi ind silită să țină 
piept, cea dintâi, ,,bandiților” și 
oamenilor răi. Apoi a început 
războiul  în care mi-am pierdut 
băiatul. Ce să-i faci? Așa a fost 
să fi e. Inima mea de mamă, cu 
toate că s-a resemnat, încă sân-
gerează. 

- În urma tragicului eveni-

ment, aţi fost cumva susţinută 

de autorităţi?

- La înmormântare, ne-a fost 
transferată o sumă de bani în 

calitate de asigurare, din care 
i-am instalat un monument de 
25  000 lei, restul rămânând la 
bancă, iar după modifi carea 
valutei am primit o sumă neîn-
semnată. Primeam o alocație 
de 150 de lei, apoi 250 lei pen-
tru aceasta.  E slută situația, dar 
n-am ce face și nu am cu cine 
mă bate. Au venit de la parla-
ment sau minister , chiar atunci 
la înmormântare, dar mare sus-
ţinere din partea lor de aseme-
nea nu am avut. În mare parte, 
m-am descurcat singură…

 Vă mulțumim, doamna 
Ștefania pentru informația rela-
tată, pentru feciorul bine cres-
cut și  educat, care în ceas de 
cumpăna și-a jertfi t viața pen-
tru apărarea independenței și 
integrității teritoriale a Republi-
cii Moldova

Se spune că o naţiune ce-și 
uită trecutul, este lipsită de vii-
tor. Deci, nouă ne rămâne doar 
să cinstim memoria celor căzuţi 
și să nu-i dăm uitării.

Svetlana MANUIL,

Director adjunct pentru 

educaţie 

Colegiul Naţional de 

Comerţ al ASEM  

MIHAI ARNAUT  MARTIR AL NEAMULUI
Curierul Economic12 nr. 11-12 (281-282), 23 decembrie 2016



Carpe Diem

CULTURA SE FACE PRIN LECTURĂ
Fernando Savater afi rma că : 

„Lectura este o formă a fericirii. Ultima 
la care vom renunţa.”  Astfel, fericirea 
discipolilor noștri ar fi  posibilă cu 
condiția unei viziuni sistemice a pro-
cesului ontologic, realizat din lecturi, 
căci generația  de azi     trăiește mai 
mult  virtual, având aproape toată 
informația  oricând și oriunde deja 
selectată și nu prea se vrea trudin-
du-se citind, căci  o carte  necesită să 
fi e descoperită.    De aici rezultă că 
un obiectiv important   pentru pro-
fesori  este trezirea interesului elevi-
lor pentru lectură . În acest context, 
recent , membrii catedrei „Discipline 
umanistice” a Colegiului Naţional de 
Comerţ al ASEM, sub îndrumarea 
formatorilor Vasiliu G. și Golban E.,  a 
organizat o Conferinţă  Republicană  
cu genericul: „Lectura –instrument de 
instruire și de educație”, unde au par-
ticipat  profesori de Limba și  litera-
tura română, Limba franceză, Limba 
engleză, Istorie  și Filosofi e.

 În cadrul acestei conferinţe s-a 
conturat  ideea că elevul care citește 
devine sensibil pentru frumos, apt 
de a recepta valori și a crea valori. 
Așadar, prin lectură se realizează 
educaţia pentru și prin valori. Iar școa-
la are menirea de a-i ajuta pe elevi 
să-și formeze gustul și interesul pen-
tru lectură, să stimuleze gândirea au-
tonomă, refl exivă și critică a elevilor 
în raport cu textul . Și așa cum  marea 
majoritate a activităţilor de învăţare 
sunt legate de lectură, aceasta este o 
componentă esenţială a dezvoltării 
intelectuale a elevului.   Iar  dascălul 
trebuie să ghideze lectura, căci, în 
urma unui chestionar realizat printre 
elevi, la întrebarea „ Cine /ce te-ar mo-
tiva să citești ?” ,  25 % au răspuns că 
profesorul. În așa mod , dna Vasiliu 
G., prof.  de  L. Și Lit. română,  s-a 
referit la unele metode , efi ciente,  
întru dezvoltarea competenței lec-

torale: Anticiparea și Lecturile parale,  
Ghici cine/ce este,  Predarea reciprocă, 
Interviul în trei trepte, etc. Totodată,  
schematic,  a prezentat, orientativ, 
unele unități didactice din ciclul li-
ceal cu diverse tehnici de lectură, pe 
care le-a  utilizat și au fost efi ciente. 
Dna Golban E. , prof.  de  L. Și Lit. 
română, a subliniat gândul că  lec-
tura necesită nu numai îndrumare, ci 
și control. Sondajul în lectura parti-
culară trebuie să constituie o cerință 
obligatorie, manifestată în cadrul 
verifi cării cunoștințelor elevilor. Con-
trolul lecturii elevilor trebuie să fi e o 
activitate permanentă a profesorului 
, propunând următoarele modali-
tăţi  :  verifi carea caietelor de lectură 
suplimentară sau a fi șelor de lectură 
, convorbirile cu clasa și individuale 
despre lecturile elevilor , observarea 
performanțelor , controlul fi șelor de 
cititor de la bibliotecă, etc.  Rotaru I. 
, prof.  de  L. Și Lit. română,  a ţinut 
să precizeze că    tema conferinţei 
urmărește îndeaproape direcțiile 
de activitate a colegiului, pornind 
de la ideea că scopul studierii dis-
ciplinei Limba și literatura română, 
în perioada procesului educațional, 
este acela de a forma progresiv un 

tânăr cu o gândire critică, capabil 
să înțeleagă lumea din jurul său, să 
comunice și să interacționeze cu se-
menii exprimându-și gînduri, stări, 
sentimente, opinii etc., abordează 
concepte actuale, precum dezvolta-
rea capacității de lectură, dezvolta-
rea abilității de receptare a measa-
jului, utilizarea corectă și adecvată a 
limbii române în producerea ideilor, 
în diferite contexte de realizare, cu 
scopuri diverse.  Iar  Tăietu I. , prof.  
de  L. Și Lit. română, a reiterat  ideea 
că lectura operelor literare, ca mij-
loc de instrucție și educație, are o 
importantã deosebită în pregătirea 
tinerilor la intrarea în viață, în ale-
gerea profesiunii și a modelului de 
urmat. Vapnișen Oxana,   prof.  de  
L. Și Lit. română, este de părerea că 
existenţa cercurilor de lectură este 
absolut necesară, iar activitatea lor 
presupune, nu atât o achiziţie de cu-
noștinţe sau competenţe, cât o con-
struire de sine. Prioritară rămâne nu 
formarea unui cititor care să produ-
că, ci a unuia capabil de refl ecţie, de 
a avea un orizont pe baza căruia să 
producă legături creative, originale, 
neașteptate și neprogramate și de a 
împărţi celorlalţi bucuria lecturii. 

Profesoarele de  Limba engleză 
-Prodan S., Panfi l D., cât și cele de 
Limba franceză- Mahu C. , Djema-
lov A. au abordat importanţa lecturii 
în studierea limbilor străine, căci o 
plăcere e să-l citești în traducere și 
o enormă plăcere e să-l lecturezi în 
original textul.

Moloșag V., , prof.  de  Isto-
rie, prin informaţia propusă, a 
etalat gândul că, prin lectura   sur-
selor istorice, elevii își dezvoltă 
abilitățile analitice și interpretati-
ve, competențele de comunicare și 
gândire critică. În procesul de citire 
a surselor istorice , se poate observa 
cum au fost interpretate evenimen-
tele din trecut de către oamenii care 
le-au trăit și cum diferă acestea de 
propriile noastre interpretări. Cebo-
tari M. , prof.  de  Istorie, a confi r-
mat aceasta , adăugând momentul 
că, în procesul de formare a compe-
tenţelor la elevi, lectura în baza tex-
telor (documentelor) sunt o sursă 
importantă în realizarea mai multor 
obiective. Astfel, elevul va fi  capabil 
să  analizeze activitatea personali-
tăţilor istorice, să manifeste interes 
faţă de studierea valorilor naţiona-
le și general - umane .  „Adevărata 

lectură fi losofi că rezidă în a învăţa să 
gândești.” afi rma  J.Russ, iar A.  Dicu-
sar, prof.  de   Filosofi e,   a adăugat  
că lectura textului fi losofi c permite 
ca, la fi nalul unui efort intelectual 
susţinut, să se decanteze sensuri 
și semnifi caţii, să se emită judecăţi 
de valoare sau aprecieri pertinente 
privitoare la anumite aspecte din 
opera unui autor, o anume proble-
matică etc. 

În loc de concluzie,  accentuăm  
viziunea  dnei. A. Barbăneagră,  pre-
cum că „ lectura, la momentul actu-
al,  rămâne nu numai o activitate  li-
terar-culturală și o metodă esenţială 
de învăţare (instruire),  ci ea tinde 
să devină și o tehnică indispensa-
bilă de informare și documentare, 
secvenţe absolut utile în activitatea 
omului modern, aspecte de care pe-
dagogia contemporană nu poate să 
nu ţină cont. Învăţarea lecturii tre-
buie considerată ca învăţarea unui 
instrument, formarea abilităţilor de 
a mânui acest instrument, de care 
fi ecare urmează să se servească o 
viaţă întreagă”.  

 

Galina VASILIU     

Azi a mai îmbobocit un mugur în copacul pe care 
prin ani l-aţi îngrijit cu străduinţă, demnitate și ver-
ticalitate.  Și acesta din 2016 este  izvorât din lumina 
realizărilor, a neodihnei, a trudei Dumneavoastră imen-
se și istovitoare, a sufl etului și  a dorinţei de a-i face 
fericiţi pe alţii.

Om de  o cumsecădenie rară, pedagog din    vocaţie, 
înzestrat cu har divin la care s-au alăturat hărnicia, 
generozitatea, sensibilitatea imensă, corectitudinea, 
Dumnezeu va iubește  ca pe o fi inţă deosebită, optimis-
tă, integră, energică, plină de bucuria de a trăi fi ecare 
clipă a vieţii pentru alţii, și de a dărui celor din jur lu-
mină și căldură, încredere în bine și în ziua de mâine  

Ajunsă la Vârsta  Feminităţii, Înţelepciunii și Afi r-
mării, ,primiţi, distinsă Doamna, urările noastre cele 
mai sincere,cele mai cordiale cu ocazia aniversării  a 55 
ani de la naștere.

VA dorim multă sănătate,bucurii de la persoanele 
dragi, colegi și  discipoli, dragoste  și fericire.. Să vă dea 
bunul Dumnezeu forţe și curaj  pentru a trece peste ob-
stacolele și difi cultăţile vieţii.

Vă mulţumim pentru faptele bune, sfaturile 
părintești, râ vnă spre schimbare și perfecţiune.

 Vă respectăm  pentru munca onestă, răbdare și cu-
get, înţelegere și colaborare.

LA MULŢI ANI, STIMATA DOAMNĂ 
GUTIUM VICTORIA!

Cu mult respect colectivul de profesori și elevi 

ai Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM

Vă aduce sincere feli-Vă aduce sincere feli-
citări și urări de bine citări și urări de bine 
cu ocazia sărbătorilor cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă. Vă dorim să de iarnă. Vă dorim să 
aveţi parte de un an aveţi parte de un an 
mănos, viguros, vic-mănos, viguros, vic-
torios, frumos, dar, torios, frumos, dar, 
principalul sănătos. principalul sănătos. 
Bunul Dumnezeu să vă Bunul Dumnezeu să vă 
dea putere să treceţi dea putere să treceţi 
cu brio peste greutăţi-cu brio peste greutăţi-
le vieţii.le vieţii.

Cu drag, membrii Consiliului 

de Administraţie 

din Colegiul  Naţional 

de Comerţ al ASEM

Stimaţi colegi, Stimaţi colegi, 
colaboratori ai ASEM, colaboratori ai ASEM, 
studenţi și elevi, studenţi și elevi, 
ECHIPA MANAGERIALĂ ECHIPA MANAGERIALĂ 
A COLEGIULUI NAŢIONAL A COLEGIULUI NAŢIONAL 
DE COMERŢ AL ASEMDE COMERŢ AL ASEM

Mult Stimată Doamnă Victoria Gutium,

d
bu
sta

V
părin

Vă
get, înţ

LA M
GUTIU

Cu
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TRANZIŢIE

Sărăcia este problema pe care trebuie să o rezolvăm cât mai ur-
gent, dacă vrem să rămânem stat. Sărăcia înseamnă probleme de 
securitate națională, risc pentru existența R. Moldova ca stat suve-
ran. Iar asigurarea securității statului este obligația nemijlocită a 
președintelui statului. De această părere este expertul IDIS „Viito-
rul”, Tatiana Lariușin, coordonator al Agendei Naționale de Business 
(ANB), platformă din care fac parte aproape 40 de asociații ale oa-
menilor de afaceri din R. Moldova. Care sunt problemele businessu-
lui din R. Moldova, afl ați din interviul de mai jos. 

– Stimată Doamnă Lariușin, 

R. Moldova are faima de „cea 

mai săracă țară din Europa”. Iar 

sărăcia este un indicator al stă-

rii businessului unei țări. Oame-

nii de afaceri din R. Moldova, cu 

care aveți numeroase discuții, 

inclusiv în cadrul ANB, ce spun, 

care sunt cele mai mari proble-

me ale businessului moldove-

nesc? 

Sărăcia este problema pe care 
trebuie să o rezolvăm cât mai ur-
gent, dacă vrem să rămânem stat 
mai departe. Deoarece sărăcia în-
seamnă și probleme de securita-
te națională, risc pentru existența 
R. Moldova ca stat suveran. Este 
regretabil că cele mai grave pro-
bleme cu care se confruntă oa-
menii de afaceri continuă să fi e 
cele pe care noi ar fi  trebuit deja 
să le fi  depășit. Tradițional, este 
vorba de problemele de corupție 
. În plus, a apărut o problemă 
foarte gravă pentru sectorul cor-
porativ, privat – cea a protejării 
proprietății, a dreptului asupra 
proprietății. 

Avem un stat corporatist în 
cea mai proastă interpretare – 
oamenii de afaceri, oligarhii, au 
venit în spațiul politicilor publice 
nu pentru a rezolva problemele 
societății, dar pentru a-și rezolva 
interesele. Atacul raider, încălca-
rea drepturilor proprietarilor etc. 
au revenit în prim-plan. Acum, nu 
mai dai mită unui judecător anu-
me, dar trebuie să cumperi toată 
instanța ca să rezolvi problema. 

– Dacă suntem săraci, busi-

nessul clachează, este incapabil 

să dezvolte afaceri care ar ofe-

ri locuri de muncă și ar fi  sursă 

sigură de venituri în bugetul 

național. Sau businessmenii 

sunt împiedicați de politicile 

autorităților să facă afaceri?

În societate există niște stere-
otipuri legate de oamenii de afa-
ceri, create încă în anii ’90, când 
am trecut dintr-un sistem în care 
nu erau antreprenori într-unul 
cu economie privată, după mo-
dele liberale. Un efect al acestei 
tranziții, pe care nu o mai termi-
năm, este promovarea unei ima-
gini negative despre antrepre-
nori – că ar fi  afaceriști, fățarnici, 
hoți etc. 

Dar oamenii de afaceri sunt 
cei care lucrează câte 16–18 ore 
pe zi, își asumă riscuri acolo unde 
alții nu se implică, vin cu inovații, 
își asumă responsabilități, inclu-
siv de a angaja oameni și a le 
plăti salarii. Oamenii cu inițiative 
antreprenoriale sunt oameni 
deosebiți, de fapt. Și ei fac parte 
din societatea civilă. Asociațiile 
oamenilor de afaceri, probabil, 
sunt puntea dintre societate, din-
tre sectorul corporativ și stat. 

Și aceste relații dintre stat și 
antreprenor nu trebuie neapărat 
să fi e o confruntare, un război. 
Dimpotrivă, exemplul țărilor dez-
voltate arată că, prin construi-
rea unui dialog public-privat în 
privința anumitor proprietăți, 
viziuni și obiective comune, 
cum ar fi  diminuarea sărăciei, se 
pot înregistra rezultate durabile 
cu efecte mult mai mari decât 
atunci când acest dialog se face 
în piață, prin mitinguri și greve.  

– Din experiența pe care o 

aveți în dezvoltarea dialogului 

public-privat, pe care l-ați pro-

„SĂRĂCIA CREEAZĂ RISCURI PENTRU „SĂRĂCIA CREEAZĂ RISCURI PENTRU 
SECURITATEA ECONOMICĂ ȘI NAŢIONALĂ”SECURITATEA ECONOMICĂ ȘI NAŢIONALĂ”

Interviu cu Tatiana LARIUȘIN, expert al IDIS „Viitorul”, 
coordonator al Agendei Naţionale de Business

movat în cadrul ANB pe par-

cursul ultimilor opt ani, la ce 

concluzie ați ajuns – cât de re-

ceptive sunt autoritățile din R. 

Moldova la propunerile oame-

nilor de afaceri?

În primul rând, este mult mai 
bine să dialogăm decât să ne cer-
tăm. Acest dialog a trebuit să fi e 
construit cumva, deoarece noi 
nu am avut această cultură a dia-
logului între stat și antreprenorii 
care au apărut după anii 90. Con-
struirea acestui dialog public-pri-
vat a fost o provocare. Nimeni nu 
a crezut că la noi va fi  posibil așa 
ceva acum opt ani, când am lan-
sat această inițiativă, ANB. Nicio-
dată nu am pus la îndoială faptul 
că ne va reuși acest la lucru. 

În primul rând, am reușit să 
avem o Lege a transparenței 
decizionale, nr. 239, în care este 
scris negru pe alb că autoritățile 
sunt obligate să consulte proiec-
tele de decizii cu cei pe care aces-
tea îi pot afecta. 

Nouă ne pasă și cerem să nu 
fi e făcut nimic pe ascuns, iar con-
sultările să devină o normalitate. 

– S-ar părea că mai este 

până acolo, întrucât și societa-

tea civilă a semnalat public de 

mai multe ori proiecte de legi 

apărute în ultimul moment pe 

agenda ședințelor de Guvern 

sau Parlament... 

Nu toate articolele din 
această lege au mecanisme de 
aplicare. Legea aproape că nu 
funcționează la nivel local și, ciu-
dat, în Parlament. Noi am făcut 
studii, am pus problema și cerem 
mai multă transparență în Parla-
ment, dar și la nivel local. De mul-
te ori se întâmplă că o lege iese 
din Guvern într-un anumit fel, în 
Parlament se schimbă, iar la vota-
re – și mai mult.

Am abordat problema și cei 
din Comisia parlamentară pentru 
economie, buget și fi nanțe ne-au 
promis să ne informeze despre 
schimbările care apar în Parla-
ment.  Dar, ca să ne asculte sau 
să ne audă, funcționarul public 
nu este sufi cient. Vrem schimbări 
spre bine, adică vrem să fi m și 
auziți. 

Noi nu pretindem să facem 
lucrul ministrului Economiei, 
care trebuie să-și facă treaba cât 
mai bine, dar un ministru înțelept 
este interesat ca atunci când ia 
anumite decizii să înțeleagă fe-
ed-back-ul, dacă deciziile lui au 
ajuns unde trebuia, dacă s-au 
rezolvat problemele etc. Noi, prin 
intermediul ANB, îi oferim acest 
feed-back.

– Cum luați pulsul oameni-

lor de afaceri, mai ales când e 

vorba de un termen restrâns de 

a da avize unor proiecte de legi 

supuse consultărilor? E greu 

să ieși cu o voce unică a celor 

aproape 40 de membri ANB?

Enorm de greu. Dar am intro-
dus această bună comunicare cu 
membrii încă de la începuturi și 
aplicăm principiul acordului ta-
cit. Dacă le spunem că este un 
anumit termen pentru a-și spune 
părerea și dacă până atunci nu 
vine nici o observație, se consi-
deră că și-au dat acordul tacit. 
Am început cu șase asociații, 
care erau cele mai puternice la 
sfârșitul anului 2008, astăzi, ANB 
are aproape 40 de membri, iar 
împreună cu camerele de comerț 
– peste 40. Și în cadrul acestei 
platforme învățăm să dialogăm 
cu autoritățile pentru a fi  auziți. 
Ne-am propus ca businessul să 
vorbească cu o singură voce. 

– În opinia mea, este lucru 

ciudat, deoarece businessul 

este atât de diferit...

Mai mult, ei sunt concurenți. 
De exemplu, companiile de tu-
rism. În ramură existau compa-
nii care simulau că oferă servicii 
de turism, dar ajutau de fapt 
oamenii să plece să se angajeze 
în străinătate, făceau trafi c de 
fi ințe umane. Prin activitatea lor, 
ultimele distrugeau businessul 
celor care voiau să facă turism, 
compromiteau companiile de 
turism. Astfel, oamenii de afaceri 
de bună-credință au înțeles că 
regulile de joc nu sunt clare și că 
trebuie să se asocieze pentru a 
stabili reguli clare de joc, ca să le 
fi e și lor bine, dar și statului. Așa 
s-a întâmplat. Au rămas pe piață, 
într-o concurență acerbă pentru 
fi ecare client, dar au promovat 
o nouă Lege a turismului, au co-
municat cu Guvernul și au reușit. 
Legea a fost votată, chiar a fost 
înfi ințată și Agenția Națională 
a Turismului, iar piața a devenit 
mult mai civilizată. Acest lucru se 
transpune în veniturile compa-
niilor, dar unirea într-o asociație 
înseamnă că ei știu unde se ter-
mină concurența și unde încep 
interesele comune pentru dez-
voltarea acestui sector. 

Oamenii mai organizați au 
mai multe avantaje decât cei 
neorganizați. De aceea, când ne-
am propus această inițiativă, de a 
promova un dialog public-privat, 
un dialog dintre Guvern și co-
munitatea oamenilor de afaceri, 
am stăruit asupra unor principii. 
De la bun început, am preferat 

să lucrăm nu cu oameni, dar cu 
asociații. Nu atât cu asociații ale 
oamenilor, ci cu asociații ale com-
paniilor. Am preferat să evităm să 
lucrăm cu asociațiile unde sunt 
companii de stat. Alte principii se 
refereau la faptul că cei care au 
aderat la platforma ANB acceptă 
consensul. Adică, cei puternici, 
cei mari, nu domină, dar se con-
formează principiilor de consens. 

– Judecând după experiența 

anterioară, președinții R. Mol-

dova nu au reușit să rezolve 

problemele economice ale sta-

tului. Ce credeți că trebuie să se 

întâmple ca problemele busine-

ssului să ajungă, în sfârșit, pe 

agenda șefului statului?

Noi, la IDIS „Viitorul”, am ela-
borat numeroase studii a căror 
concluzie generală este urmă-
toarea: problema nu este că noi 
avem statul prea mare și inefi ci-
ent, dar că sectorul corporativ, 
privat, nu este dezvoltat, nu este 
în creștere și nu este puternic 
pentru a genera locuri de muncă, 
start-up-uri etc. În loc să creăm 
locuri de muncă, noi generăm 
migranți. O economie care este 
inovativă, cu locuri de muncă 
bine plătite atrage investitori. 
Noi vindem brațe de muncă în 
economii care pot rezolva pro-
blemele cetățenilor. 

Nu se cere ca un președinte 
să fi e doctor în economie, dar se 
cere ca dl președinte să țină cont 
de nevoile oamenilor de afaceri, 
să construiască un dialog concret 
pentru a înțelege în ce măsură 
sărăcia acestei țări creează riscuri 
pentru securitatea economică și 
cea națională a acestui stat. 

Interviu realizat de ANB, 

cu suportul IDIS „Viitorul” 

și al Camerei de Com erț 

Americane
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SPORT

CAMPIONATUL CADRELOR DIDACTICE CAMPIONATUL CADRELOR DIDACTICE 
ȘI AL COLABORATORILOR ASEM, 2016ȘI AL COLABORATORILOR ASEM, 2016

VOLEI
Jocul de volei scoate în evidență îndemânarea, spontaneita-

tea, creativitatea și estetica, iar participanţii au dat dovadă  de  
aceste calităţi. Competiţia a fost dinamică, energică și până în 
ultimul minut menţinea intriga, „cine va fi  câștigătorul ?”.

Primele locuri au fost ocupate: Locul I - Facultatea Relaţii 
Economice Internaţionale, căpitanul echipei Iacob Cocoș; Locul 
II – Facultatea Finanţe - Anatol Ţugulschi și Locul III - Facultatea 
Contabilitate - Nani Mihai.

Urmează în clasament:
• Facultatea Economie Generală și Drept;
• Departamentul de Informatică; 
• Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Econo-

mică; 
• Business și Administrarea Afacerilor n/a;
• Serviciul Aprovizionare și Gospodărie n/a;

ŞAH
Jocul de șah reprezintă o disciplină de apreciere a capaci-

tăţilor strategice și tactice.  Șahul provine de la cuvântul persan 
“shah”, ce înseamnă rege. Pentru un profesor este semnifi cativă 
calitatea de previziune și gândire globală, și de data aceasta mă-
iestria a fost demonstrată de participanţi.

Primele locuri au fost ocupate: Locul I - Facultatea Finanţe, 
capitan al echipei, Anatol Ţugulschi; Locul II – Facultatea Con-
tabilitate - Nani Mihai și Locul III - Facultatea Relaţii Economice 
Internaţionale - Cucoș Iacob.

Urmează în clasament:
• Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Econo-

mică; 

• Business și Administrarea Afacerilor;
• Facultatea Economie Generală și Drept;
• Departamentul de Informatică n/a; 
• Serviciul Aprovizionare și Gospodărie n/a;

JOC DE DAME
Jocul de Dame, fratele mai mic a jocurilor de șah de ase-

menea este o competiţie tradiţională în lista jocurilor destinate 
campionatului universitar ASEM.

Primele locuri au fost ocupate: Locul I - Facultatea Contabili-
tate, capitanul echipei, Nani Mihai; Locul II – Facultatea Finanţe 
- Anatol Ţugulschi și Locul III - Facultatea Cibernetică, Statistică 
și Informatică Economică.

Urmează în clasament:
• Business și Administrarea Afacerilor;
• Facultatea Economie Generală și Drept;
• Facultatea Relaţii Economice Internaţionale
• Departamentul de Informatică n/a; 
• Serviciul Aprovizionare și Gospodărie n/a;

TENIS DE MASĂ
Tenis de masă, încă mai numit și „ping-pong”, este un joc no-

toriu în rândul colaboratorilor ASEM.

Primele locuri au fost ocupate: Locul I – Departamentul de 
Informatică, Lipca Ion, Gherold Silvia, Moraru Anatol.  Locul II – 
Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Bal-
can Vladimir, Ceban Svetlana, Barcatari Anatol. Locul III - Faculta-
tea Business și Administrarea Afacerilor, Statistică și Informatică 
Economică, Serduni Serghei, Coban Maria, Melnic Igor. Arbitru 
principal al competiției, lector superior Feraru V. I.

Urmează în clasament:
• Facultatea Contabilitate;

• Serviciul Aprovizionare și Gospodărie;
• Facultatea Finanţe;
• Facultatea Relaţii Economice Internaţionale;
• Economie Generală și Drept; 

BADMINTON
Badminton este printre favorite în lista jocurilor sportive 

ASEM. 
Primele locuri au fost ocupate: Locul I - Serviciul Aprovizio-

nare și Gospodărie, Botnarenco Nicolae. Locul II – Facultatea Re-
laţii Economice Internaţionale, Cocoș Iacob. Locul III - Facultatea 
Finanţe, Sula Victor, Pirlog Angela.

Urmează în clasament:
• Cibernetică, Statistică și Informatică Economică;
• Facultatea Contabilitate;
• Facultatea Economie Generală și Drept;
• Facultatea Business și Administrarea Afacerilor;
• Departamentul de Informatică; 

CÂŞTIGĂTORUL 
COMPETIŢIEI

Locul I, câștigătoarea ediţiei 2016, a campionatului sportiv 
ASEM, a devenit echipa Facultăţii Finanţe, cu un punctaj de 36 
de puncte. Arbitru principal - lector superior Daria Leviţchi.

Pe locul II s-a clasat echipa facultăţii Contabilitate, cu un 
punctaj de 35 puncte.  Arbitru principal - lector superior Feraru 
Valentina.

Pe locul III s-a plasat echipa facultăţii Relaţii Economice In-
ternaţionale, cu un punctaj de 31 puncte. Arbitru principal - lec-
tor universitar Istrati Ludmila.

 Urmează în clasament:
• Cibernetică, Statistică și Informatică Economică;
• Facultatea Business și Administrarea Afacerilor;
• Facultatea Economie Generală și Drept;
• Departamentul Informatică; 
• Serviciul Aprovizionare și Gospodărie;
Campionatul s-a desfășurat la un nivel înalt datorită supor-

tului acordat de către catedra Educaţie fi zică și sport ASEM, și 
datorită șefului catedrei Scutelnic Vasile.

Arbitru principal al Campionatului ASEM 2016 a fost lectorul 
superior  Daria Leviţchi.

Mircea GUTIUM 

avut loc jocul sportiv la volei, sec-
ţia (F), unde discipolele ASEM au 
dat dovadă de pregătire sportivă 
și perseverenţă, ocupând locul II. 
Componenţa echipei ASEM a fost 
următoarea: Chistrea Diana Igor 
AF-161M, Cucuetu Victoria Ivan 
DFFn-161, Godlevschi Ilona Oleg 
BAA-164, Zolotuha Xenia Dmitri-
evna FB-166, Sabia Anna Gavril 
FB-166, Ivaniţa Daria Igor T-162, 
Postica Cristina Ion BAA-155, Tonu 
Victoria Andrei CON, căpitanul 
echipei fusese Ceban Eugenia D-
master. Antrenorul echipei de volei 
feminin este lectorul universitar, Is-
trati Ludmila. 

 Mircea GUTIUM 

ECHIPA ASEM LA CAMPIONATUL NAŢIONAL UNIVERSITAR 2016ECHIPA ASEM LA CAMPIONATUL NAŢIONAL UNIVERSITAR 2016

Campionatul Naţional Uni-
versitar 2016 a fost organizat de 
Federaţia Sportului Universitar 

din Republica Moldova în parte-
neriat cu Ministerul Tineretului și 
Sportului. Pe 1 decembrie 2016 a 
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BERBEC
În 2017 Berbecul va fi  plin de competitivitate. Focul este ele-
mentul cheie al acestui animal încăpățânat, așa că fl ăcările 
ard încet, dar fără încetare, undeva adânc în interiorul tău. Vă 

puteți aștepta la o șansă de a crea ceva nou și minunat în acest an. Doriți 
să începeți o afacere? Reușiți într-un concurs? Sau poate veți scrie o carte? 
Toate acest lucruri sunt posibile și realizabile mai ușor decât oricând!

TAUR
Horoscopul 2017 arată că Taurul va avea tendința de a spune 
lucrurilor pe nume. Diplomația este foarte utilă, dar numai 
până atunci când cineva începe să-ți controleze și să-ți ges-

tioneze viața. Odată ce ai sentimentul că ți-e dor de libertatea de a lua 
propriile decizii, veți începe cu critici necruțătoare.

GEMENI
Poate că Gemenii își doresc un 2017 ca un an de basm. O idilă 
presărată numai cu lapte, miere și fl ori, însă acesta este un vis 
nu atât de realizabil cum ar părea la prima vedere. Poate că 

este mai bine să urmați zicala: „Dacă vrei un lucru bine făcut, fă-l singur”.

RAC
Horoscopul 2017 anunță că pentru Rac lucrurile se vor mișca 
rapid. Așa că încercați să luați lucrurile la pas. Nu încercați să 
faceți mai mult decât știți că puteți controla. Asigurați-vă că 

v-ați gândit bine înainte de a acționa. Nu face un lucru care poate crea 
probleme cu ușurință.

LEU
Horoscop 2017 pentru Leu. Anul 2017 nu este unul favora-
bil pentru cei cărora le place să se dea mari. Modestia este 
cultivată de cei care stau pe scaunul de conducere în urma 

meritelor remarcabile și ale acțiunilor mândre. Lasă acțiunile să vorbească 
mai mult decât cuvintele.

FECIOARĂ
Horoscopul 2017 pentru Fecioară prezice că puteți experimen-
ta orice situație, aparent banală, ca un roman fascinant adevă-
rat. Lumea devine din ce în ce mai complexă, ceea ce face ca 

multe semne zodiacale să fi e nervoase, însă nu este și cazul Fecioarei.

BALANŢĂ
Dacă ați avut ambiția de a spune lumii ceea ce crezi și ce 
schimbări uimitoare își aduce fi ecare zi, atunci 2017 este o 
oportunitate ideală pentru a lua în serios locul de muncă 

sau afacerile. Își poți cumpăra un stilou scump sau un gadget de ultimă 
generație. Forma nu contează.

SCORPION
Pentru Scorpion, horoscopul 2017 prezice o recoltă bogată și 
lumină pozitivă, care va străluci pe tot parcursul anului. Noro-
cul, de asemenea, nu vă va lipsi. Însă, nu trebuie să te compari 

cu alții atât de mult. Încearcă să fi i mai bun în fi ecare zi decât ai fost ieri.

SĂGETĂTOR
Săgetătorul va întâlni în 2017 multe surprize. Spre deosebire 
de anii anteriori, vă puteți aștepta la un stil de viață mai as-
pru, iar experiențele vor aduce rezultate uimitoare. Cu toate 

acestea, nu vă lăsați păcăliți! Obsacolele nu apar ca să vă supere sau să 
întunece viziunea unui viitor.

CAPRICORN
Capricorn. Întrebările cu privire la munca în echipă și 
coexistența cu ceilalți vor fi  problema esențială în 2017. Ho-
roscopul sugerează că veși găsi în cele din urmă calea în care 

te vei simți natural și plăcut. A face parte dintr-un grup este mai plăcut și 
mai avanajos din punct de vedere al job-ului decât să acționezi pe cont 
propriu.

VĂRSĂTOR
Anul 2017 oferă Vărsătorului oportunitatea ideală de a redre-
sa lucrurile rele vechi și neînțelegerile. Dacă suferiți în pre-
zent, din cauza relațiilor deteriorate, puteți conta pe faptul 

că 2017 are un potențial puternic pentru a aduce înapoi pacea și armonia.

PEȘTI
Pentru Pești avem o veste bună! 2017 va fi  o sursă efi cientă de 
energie pentru tine. Horoscopul 2017 indică faptul că fi ecare 
lună este ca un fl ux de experiență și inspirație. Prin urmare, 

veți observa că săptămână după săptămână vă veți înălța încet spre sfere 
mai armonioase ale vieții.

 VEZI CE PREVĂD ASTRELE  VEZI CE PREVĂD ASTRELE 
PENTRU ANUL COCOȘULUI2017PENTRU ANUL COCOȘULUI2017

Horoscopul anului 2017 aduce speranță și promisiune de 
multe experiențe neobișnuite. Te interesează modul în care 
anul 2017 îți va infl uența viața? Modul în care relațiile, iubirea și 
situația fi nanciară se vor dezvolta? Citeste horoscopul 2017 pen-
tru zodia ta și afl ă cu ce provocări te vei confrunta și ce evenimen-
te te vor bucura. Privește spre visele tale pentru a maximiza toate 
oportunitățile pe care le ai.

Specialiștii spun că decorarea 
mesei de sărbătoare trebuie să 
corespundă gusturilor stăpânilor 
casei, de aceea nu vin cu reguli 
stricte, ci doar cu sugestii. Cele mai 
potrivite culori ar fi  tradiționale 
roșu, alb, verde, auriu și argințiu. 
Pentru un aspect elegant al mesei 
de Revelion e sufi cient să adaugi 

câteva accente aurii. Steluțe hand-
made din poleială aurie sau câteva 
coifuri de petrecere așezate răzleț 
pe masp vor da un aspect foarte 
stilat mesei de să rbatoare.

Oamenii au început să se adap-
teze stilului european. Excludem 
foarte multe bucate de pe masă, 
punem compoziţie fl orală cu brad. 

O altă superstiţie este că Anul 
Nou trebuie să te prindă cu haine noi 
pentru ca în următoarele 365 de zile 
să primești cât mai multe cadouri. Ro-
șul este culoarea veseliei și a dragos-
tei, așa că obiceiul spune că dacă vă 
îmbrăcaţi în roșu de Noul An veţi avea 
un nou an norocos și plin de iubire.

În noaptea dintre ani și pe 1 ianu-
arie nu se plânge. Tradiţia spune că 
aceia care plâng în prima zi a anului 
vor avea un an cu evenimente triste.

Cine este politicos și manierat 
de Anul Nou va fi  tot timpul așa, de 
aceea se spune că în noaptea de Re-
velion trebuie evitate atât discuţiile 
în contradictoriu și limbajul licenţios 
sau brutal, cât și povestirile cu fanto-
me sau morţi. În afară de faptul că nu 
sunt deloc plăcute, acestea atrag și 
ghinionul. 

Despre copiii născuţi pe 1 ianuarie 
se spune că vor avea noroc toată viaţa.

În mai multe ţări, printre care și 
România, oamenii nu împrumută 
bani, bijuterii sau alte obiecte de 
preţ în prima zi din an și nici nu plă-
tesc datorii sau taxe, nu duc gunoiul 
și nu oferă daruri, toate acestea fi ind 
semne de sărăcie în anul ce abia în-
cepe. Unii merg chiar mai departe 
cu superstiţia și, dacă sunt nevoiţi să 
scoată ceva din casă, cheamă pe alt-
cineva  în acest sens.

De asemenea, se spune că pen-
tru un an îmbelșugat este bine ca la 
miezul nopţii pe masă să fi e pahare 
și farfurii pline, iar fi ecare membru 
al familiei să aibă bani asupra sa. Pa-
harele, farfuriile și buzunarele goale 
sunt semnele unui an sărac, conside-
ră superstiţioșii.

ATMOSFERĂ MAGICĂ ÎN SEARA DINTRE ANI. 
CUM TREBUIE SĂ DECORĂM MASA DE SĂRBĂTOARE

Masa de sărbătoare este un atribut important pentru cre-

area atmosferei magice și călduroase în noaptea de Revelion 

sau în seara de Crăciun. Din acest motiv specialiștii ne propun 

să punem pe masa nu numai bucate alese, dar și decoraţii spe-

cifi ce sărbătorilor de iarnă.  

Verde, albastru și alb sunt culorile 
în vogă, foarte mult se trece pe na-
tural.

Masa de sărbătoare poate fi  de-
corată cu crenguțe de brad și lumi-
nări în stil laconic. Iar cei cărora le 
plac dulciurile o pot impodobi cu 
prăjituri mai puţin obișnuite.

Jucăriile de brad procurate în 
magazine sau create handmade 
sunt o altă metodă de a decora 
masa de sărbătoare simplu și fru-
mos.

Un banal șervet de masă poa-
te deveni un accesoriu intere-
sant. Pliază două șervete de masă 
în culori contrastante. Personali-
zează-le cu ajutorul unor steluțe 
din carton, astfel încât șervetele 
să țină loc și de carduri de masă 
pentru invitați.

La restaurant, șampania este 
servită dintr-o sticlă îmbrăcată 
într-un șervet simplu. Poți copia 
ideea, însă fă-o inteligent. Aco-
peră sticla de șampanie într-un 
șervet din mătase sau din crepsa-
tin și fă-i un guler cu ajutorul unei 
panglici. Prinde-i și câțiva nasturi 
pentru a o transforma într-un bar-
man ideal.

SUPERSTIŢII ŞI OBICEIURI DE ANUL NOU: 

CE SĂ FACI PENTRU AŢI MERGE BINE ÎN NOUL ANCE SĂ FACI PENTRU AŢI MERGE BINE ÎN NOUL AN

Deși puţini agreează ideea, se 
spune că aceia care lucrează în prima 
zi a anului au mai multe șanse de a 
avansa în carieră în perioada urmă-
toare. Însă, paradoxal, să demarezi 
un proiect de amploare în acea zi 
este curat ghinion.

Dacă nu doriţi să fi ţi datori tot 
anul ce vine, încercaţi să vă plătiţi da-
toriile până la miezul nopţii.

Sub vâsc sau nu, sărutul este 
obligatoriu în noaptea de Revelion, 
dacă doriţi să aveţi parte de afecţiu-
ne în anul ce vine. În caz contrar, veţi 
avea un an cu puţine satisfacţii sen-
timentale.

O altă superstiţie spune că în pri-
ma zi a anului nu este bine să ieși din 
casă decât după ce deja ai primit un 
musafi r care nu trebuie să fi e blond 
sau roșcat, să aibă platfus sau stra-
bism și nici sprâncenele împreunate, 
pentru că aduce ghinion.

Dansul la miezul nopţii în aer li-
ber, în special cel în jurul unui copac, 
aduce sănătate și împlinirea tuturor 
dorinţelor.

Este bine ca fetele care doresc să 
se mărite în Noul An să vadă un băr-
bat la geamul dormitorului la cum-
păna dintre ani.

Superstiţiile de Anul Nou sunt respectate de multe 

persoane, care consideră că în acest fel le va merge bine 

în Noul An. Printre superstiţiile și obiceiurile de sfârșit de 

an se numără dansul în aer liber pentru sănătate și noroc 

și umplerea portofelelor cu bani pentru un an prosper. 
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