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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. 

Jieri Nicolai,Ţurcanu Ștefan, Porcescu 
Marcel, Bezer Corina, Ciorchină Alexandri-
na, Gandrabura Capitolina, Nastas Elena, 
Dodon Carolina, Lazar Nistor, Muntean 
Olga, Trudov Nicoleta, (Licență) și Rachier 
Iulia (Master). 

Anul acesta, la cea de-a XX-a ediție a 
competiției intelectuale au fost depuse 
257 de dosare de către studenți și maste-
ranzi 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 

programului Burse de Merit  2015. Învin-
gătorii au fost selectați de către o comisie 
de experți independenți, constituită din 
reprezentanți ai  comunității academice. 
Cele mai multe burse, în valoare de 12 000 
de lei fi ecare, au mers către studenții de 
la USM (17), ASEM (12) și USMF ”Nicolae 
Testimițanu” (8). 

Ceremonia de înmânare a premiilor va 
avea loc pe 11 martie la LeoGrand.
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ZILELE CARIEREI LA ASEM 

GALERIA ABSOLVENŢILOR. 
INTERVIU CU VERONICA 

VRAGALEVA 

BURSE DE EXCELENŢĂ 
ÎN IT ȘI BURSE AGPI 

INTERVIU CU RECTORUL 
ASEM, GRIGORE 
BELOSTECINIC 

CONCURSUL 
”IDEI DE AFACERI” LA CEA 

DEA XIA EDIŢIE 

Stimate Doamne și Domnișoare!

Ziua de 8 martie celebrează femeia în toate ano-

timpurile vieţii, zâmbetul, gingăşia, generozitatea 

şi dăruirea ei. Este o zi plină de feminitate și căl-

dură sufl etească. Cu acest prilej, fi e ca toate visele 

frumoase, sănătatea și spiritul acestei sărbători 

să vă însoţească pretutindeni, iar parfumul pri-

măvăratic al iubirii să vă inunde sufl etul cu bucu-

rie și cu toate fl orile sale. Vă dorim o primăvară în 

sufl et, câ t mai plină de viaţă și speranţă!88martiemartie

BURSE DE MERIT 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. Diplome-
le au fost înmânate de către 
reprezentanții Companiei Moore 
Stephens KSC   

Concursul se desfășoară se-

BURSA MOORE STEPHENS mestrial și prevede 5 burse pen-
tru studenții anilor II și III (inclusiv 
IV dacă se aplică) cu frecvența 
la zi, care studiază la facultățile 
Contabilitate, Finanțe și faculta-
tea Cibernetică, Statistică și Infor-
matică Economică a Academiei 
de Studii din Moldova .

Moore Stephens KSC este o 

fi rmă independentă, membră a 
rețelei Moore Stephens Interna-
tional, unul dintre liderii globali 
în furnizarea serviciilor de con-
tabilitate, audit și consultanță 
în afaceri care își desfășoară ac-
tivitatea în cadrul birourilor de 
la Chișinău, oferind consultanță 
specializată, la cel mai înalt nivel.



ACTIVITATEA ASEM

COLEGIUL REDACŢIONAL:

Redactor-șef: Zinaida LUPAŞCU
Responsabil de ediţie: Liuba LUPAȘCO 
Reporteri: Corina MOROZAN, Camelia LUPAŞCO, Alina CODREANU,              
      Iulia STAMATI
Paginare: Victor PUŞCAŞ

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

Tipărit la tipografi a “Polisan-Service” SRL

EconomicCurierul

Înainte ca speakerii să prezinte cum 
se poziționează Moldova la capitolul 
comerț interior și exterior, studenții ASEM 
i-au felicitat cu prima zi de primăvară și 
le-au oferit în dar câte un mărțișor.

Printre invitați s-au numărat, Ruslan 
Piotkivsky, economist de țară al Băncii 
Mondiale pentru Moldova care a ve-
nit cu o prezentare de asamblu despre 
comerțul din Moldova, Gonzalo Varela, 
economist superior Banca Mondială, 
Washington D.C. a vorbit despre analiza 
competitivității a RM și Marcel Chistru-
ga, economist, Banca Mondială Moldova 
au făcut astăzi o analiza asupra Zoneleor 
Economice Libere. 

Ruslan Piotkivsky, economist de ţară 
al Băncii Mondiale pentru Moldova a pre-
zentat câteva puncte cheie în dezvoltarea 
exportului autohton. ”Obstacole majore 
în calea creșterii economice bazate pe ex-
porturi sunt identifi cate în interiorul țării, 
astfel că o expansiune mai dinamică a ex-

porturilor depinde de reformele din țară”, 
se arată în prezentarea lui Piotkivsky.

Marcel Chistruga, economist Banca 
Mondială Moldova a prezentat situația 
zonelor economice libere. Acesta a 
menționat că o creștere semnifi cativă, în 
ultimii ani, a înregistrat ZEL din Bălți și 
Ungheni, în comparativ cu Chișinăul, care 
stagnează. Totodată, în raport se arată 
benefi ciile fi scale și vamale ale ZEL-urilor.

Reprezentantul Băncii Mondiale din 
Washington, Gonzalo Varela a vorbit în 
special despre diversifi carea produselor 
exportate, investițiile străine directe, dar 
și problemele locale ale exportatorilor 
moldoveni. ”Creșterea exporturilor RM 
depinde de reformele interne. Exporturi-
le au crescut, dar nu cu aceeași dinamică 

ȘEDINŢA CONSILIULUI 
PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ 
INSTITUŢIONALĂ AL ASEM

Membrii CDSI s-au întrunit pe 26 februarie pentru avizarea bugetului 
ASEM pentru anul 2016. În agenda ședinței a fost, de asemenea, avizarea 
taxei de instruire la catedra Militară, aceasta s-a majorat cu 200 lei, consti-
tuind la moment 1900 lei și a taxei de cazare în căminele studențești ale 
ASEM, care s-a majorat de la 168 lei pe lună, la 210 lei. Proiectele au fost 
aprobate  de către Senatul ASEM în ședința din 2 martie curent.

Expoziţia a avut loc în perioada 3-7 februarie 2016, la 
CIE Moldexpo și este  organizată tradiţional de către Camera 
de Comerţ și Industrie a Republicii Moldova (CCI). 

Pe parcursul anilor, evenimentul a devenit un instrument de pro-
movare a mărfurilor și serviciilor autohtone, de consolidare a poziţiilor 
pe piaţă și stabilirea contactelor de colaborare pentru oamenii de afa-
ceri din ţară și de peste hotare.

În acest an expoziţia a întrunit  circa 300 de agenţi economici, care 
și-au vor prezentat produsele și serviciile. Evenimentul a fost o bună 
platformă pentru lansarea noilor produse și servicii ale producătorilor 
autohtoni. Și în acest an, întreprinzătorii și-au prezentat produsele, 
iar vizitatorii au putut achiziţiona direct de la producător, cele mai noi 
produse de pe piaţă, începând de la industria alimentară, vinifi caţie și 
textile, până la obiecte de artizanat și utilaj tehnic.

Pe lângă activitatea expoziţională, „Fabricat în Moldova” este 
și o platformă de dezvoltarea a afacerilor. Aceasta a cuprins un 
vast program de afaceri, care a inclus mese rotunde, seminare, 
prezentări, în cadrul cărora au fost discutate instrumente concrete 
privind stimularea performanţei și competitivităţii întreprinderilor 
moldovenești. În contextul dezvoltării sectorului privat, CCI a elaborat 
și platforma online a expoziţiei „Fabricat în Moldova”, pe adresa web: 
www.virtual-fairs.md.

În cadrul expoziţiei, Camera de Comerţ și Industrie a organizat 
trei forumuri de afaceri cu scopul diversifi cării cooperării comercial-
economice cu businessmeni din România, Ucraina și Belarus și care a 

oferit posibilitatea vizitatorilor de a discuta oportunităţi investiţionale, 
comerciale și de-a atrage parteneri străini.

Creșterea durabilă și promovarea „economiei verzi” reprezin-
tă una dintre priorităţile de dezvoltare pentru Republica Moldova. În 
acest context, a fost organizată o masă rotundă, cu această tematică, 
în cadrul căreia au fost prezentate activităţile planifi cate privind imple-
mentarea principiilor „economiei verzi” în rândul agenţilor economici, 
prezentarea conceptului Foii de parcurs pentru dezvoltarea unui mediu 
economic cu efecte mai puţin nocive asupra mediului înconjurător și 
recomandările Programului EaP GREEN pentru realizarea acestora.

La expoziţie a avut loc și un „Târg al  locurilor de muncă”, unde au 
participat agenţi economici din diverse domenii de activitate cu opor-
tunităţi de carieră pentru diferite categorii sociale: şomeri, persoane 
angajate, dar care doresc să-şi schimbe locul de muncă, candidaţi cu 
experienţă, tineri specialişti sau cei care nu deţin o califi care.

Nicu CARAGIA

SITUAŢIA COMERŢULUI DIN MOLDOVA, DISCUTATĂ LA ASEM

ca cea a importurilor, PIB și a compara-
torilor. Se atestă o ușoară transformare a 
structurii exporturilor asociată cu intrările 
timide de ISD (investiții) – care a rămas la 
nivel redus după declinul din 2007”, spu-
ne Varela.

De asemenea, în raport se mai 
menționează că o parte majoră a creșterii 
exporturilor este determinată de diversi-
fi carea exporturilor către piețele noi, dar 
puţin – de produsele noi. Structura gene-
rală a coșului de export rămâne neschim-

bată, dar există cazuri de îmbunătăţire a 
calităţii. 

Referitor la Investițiile Străine Direc-
te, economistul din Washington: ”Având 
politici comerciale relativ deschise, Mol-
dova este puternic integrată pe piaţa 
mondială, dar, atenţie,…datorită, în spe-
cial, nivelului înalt de importuri…Și, la 
fel, cu un ritm mai lent ca cel din ţările 
comparatoare. Deși intrările ISD sunt în-
alte conform standardelor internaţionale, 
cota ISD în PIB s-a redus semnifi cativ din 

2008. În ciuda scăderii, ISD marchează 
unele componente ale structurii comer-
ţului. Acum, se exportă mai mult cabluri 
coaxiale și alți conductori electrici coaxi-
ali, componente de scaune, etc. compara-
tiv cu legume, fructe și produse de bază, 
exportate în anii precedenți”.

Gonzalo Varela, economist superior 
Banca Mondiala, Washington D.C.a vorbit 
și despre problemele exportatorilor locali 
și obstacolul principal pe care îl întâmpi-
nă oamenii de afaceri locali.

”Exportatorii din RM luptă în continu-
are pentru a supravieţui pe pieţele inter-
nationale. Integrarea pe piaţa globală im-
plică niveluri de productivitate mai mari 
în Moldova. Or, exportul și importul în 
Moldova constituie un proces costisitor 
și îndelungat. Accesul la fi nanţe este ob-
stacolul principal pentru întreprinderile 
din Moldova. Întreprinderile din Moldova 
au identifi cat corupţia ca fi ind obstacolul 
cel mai mare pentru mediul de afaceri. 
Businessul mic se confruntă cu „taxa de 
corupţie” impusă productivităţii lor”.

 Corina MOROZAN

În prima zi de primăvară, la ASEM a fost lansat studiul: Comerțul 
din Moldova. La eveniment au fost invitați reprezentanții Băncii 
Mondiale, studenți, dar și profesori.

EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ „FABRICAT ÎN MOLDOVA” 
LA CEA DEA XVA EDIŢIE 
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Mai bine de o duzină de companii 
prestigioase din RM au participat în pe-
rioada 29 februarie – 1 martie 2016 la 
”Zilele carierei”, eveniment organizat în 
premieră la ASEM, de către Centrul de 
Ghidare în Carieră în colaborare cu Se-
natul 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 consoli-
dării parteneriatelor universitate – agent 
economic.

Companiile și-au prezentat oferta de 
angajare și de stagii pentru studenți și 
absolvenți. 

Acestea sunt: ÎM EFES Vitanta Moldo-
va Brewery S.A.; Pedersen & Partners SRL; 
ÎCS ORBICO MA SRL; Professional Resurse 
Umane; Î.S. “Fiscservinform”; S.A. „Moldte-
lecom”; IM “Orange Moldova” SA; Touring 
Rent SRL; Vicorn Consulting SRL.

Pentru a facilita angajarea, programul 
evenimentului a cuprins, pe lângă târgul 
de job-uri, un atelier de lucru la care s-au  
pus în discuții problemele cele mai des în-
tâlnite la angajare și trei training-uri coor-
donate de specialiști în domeniul recrutării.

La eveniment studenții și absolvenții 
ASEM au avut posibilitatea să interacți-
oneze cu angajatorii, să cunoască cerințele 
și exigențele acestora, dar totodată să-și 
valorifi ce și să-și pună în evidență propriile 
competențe.

Mulți dintre cei care au venit să prezin-
te ofertele companiilor sunt absolvenți ai 
ASEM, deci cei interesați s-au putut infor-
ma din prima sursă referitor la condițiile 
de muncă, salarii, perioada stagiului, dar și 
alte detalii prețioase pentru o carieră într-
un domeniu anume.

Mai mulţi angajatori au fost invitați la o 
întâlnire a profesorilor și studenților ASEM 
cu reprezentanţii mediului de afaceri, în 
cadrul unui atelier de lucru ”Competențele 
absolvenților vs cerințele angajatorilor”, 
cu scopul de a  dezvolta strategii comune 
pentru creșterea gradului de angajabilitate 
al absolvenţilor cu studii superioare, dar și 
depistarea problemelor cu care se confrun-
tă absolvenții ASEM la momentul angajării.  

Pentru început, au fost prezentate re-
zultatele unor sondaje realizate de către 
Centrul de Ghidare în Carieră, pentru a ar-

gumenta gradul de inserție a angajabilității 
absolvenților ASEM. Chestionați au fost 
absolvenții promoției 2015 și 2012. Astfel,

Totodată, a fost prezentată și poziția 
angajatorilor. Dintre cele 49 de companii 
chestionate, 96% au declarat că sunt dispo-
nibile să angajeze tineri absolvenți.

ÎNTRE MEDIU ACADEMIC ȘI CEL

ANTREPRENORIAL TREBUIE 

SĂ EXISTE COMUNICARE

Reprezentanții mediului de afaceri, 
prezenți la întrunire, au enunțat principa-
lele probleme ale absolvenților la angajare, 
dar au venit și cu sugestii către studenți și 
instituție.  Angajatorii susțin că,  responsa-
bilitatea față  de tinerii specialiști, este atât 
a pieții forței de muncă, cât și a sistemului 
de învățământ. Între cerere și ofertă este o 
discrepanță majoră. Calitatea specialiștilor 
este factorul cheie nu doar în sectorul pu-
blic dar și în cel privat, au precizat invitații. 
Necesitatea de  a dezvolta unele calități ale 
studenților, care să le permită să se adapteze 
mai lejer la necesitățile pieții muncii, au fost 
printre puținele doleanțe ale reprezentaților. 
O sugestie către conducerea ASEM a fost ca 
perioada de practică a studenților să fi e de 
o durată mai lungă, ca studentul să poată să 
se manifeste ca specialist; să se revadă cur-
ricula, ca specializările să fi e mai înguste și 
ASEM-ul trebuie să pregătească specialiști 
pentru viitor. De asemenea, angajatorii au 
enumerat patru abilități cruciale, pe care 
trebuie să le posede  un tânăr specialist: 
limbile străine, tehnologiile informaționale, 
cunoștințe și încrederea în forțele proprii. 

ANGAJATORII: „NOI NU VERIFICĂM 

DIPLOMELE, CI COMPETENŢELE”

Pentru unii angajatori numărul facultă-
ţilor din CV nu contează. „Poţi să ai și zece 
facultăţi terminate, dar dacă aplici pentru 
un post anume, de exemplu în negocieri 
și nu ai experienţa cuvenită, cu ce te ajută 
facultăţile? Uneori se solicită studiile, dar 
în general e nevoie de anumite abilităţi, 
indiferent de numărul și profi lul facultă-
ţilor. Ideea este să te potrivești cu profi lul 
anunţat. Noi nu verifi căm diplomele, ci 
competenţele”, a afi rmat Diana Ganjuc de 
la Professional Resurse Umane.   

Competenţele și potrivirea cu jobul 
anunţat fac parte din criteriile principale și 
pentru ”Bostovan Wineries” Ltd. „Se urmă-
rește scopul de a recruta persoane perfor-
mante și talentate. Atât timp cât persoana 
corespunde cu profi lul poziţiei recrutate, 
va fi  selectată pentru experienţa și abilităţi-
le pe care le deţine”, a menţionat reprezen-
tantul companiei, Victor Rotari. 

Totodată, reprezentanții companiei de 

recrutare ”Professional” au menționat, la 
subiect, că șansele tinerilor de a se angaja 
imediat după absolvire sunt foarte mari. 
Majoritatea companiilor sunt gata să inves-
tească în instruirea tinerilor specialiști, care 
în viitor vor duce compania lor spre pro-
gres. Importantă este motivația și dorința 
de a lucra. Agenții de recrutare recomandă 
tinerilor să aleagă specializări mai îngus-
te, dar și să se conducă de aptitudini și 
abilitățile personale, nu de popularitatea 
nescrisă a unui job. 

Specialiștii în recrutare ai agenției care 
prelucrează lunar sute de CV-uri, atestă 
pretenții sporite ale tinerilor absolvenți 
față de angajator. ”Aceștia învinuiesc, pe 
de o parte și universitățile, care nu oferă 
destulă practică studenților pentru a-i în-
cadra în muncă. Pe de altă parte, soluția 
ar fi  implicarea studenților în ONG-uri, în 
activități sezoniere, mobilitate academică, 
exersarea limbilor străine. Toate acestea, 
la fi nele anilor de studenție, te vor face un 
candidat perfect pentru posturile vacante. 
Pentru angajator este important să poți 
demonstra faptul că tu ai fost activ, harnic 
pe parcursul studiilor la universitate” , mai 
spune Victoria Ulinici de la HR –Consulting. 

Celor care intenționează să invadeze an-
gajatorii cu CV-uri, recrutorii le oferă un sfat: 
”În momentul în care aplicați la un post va-
cant este important să vă informați referitor 
la companie. Să cunoașteți la ce companie ați 
aplicat, cu ce se ocupă și care ar fi  motivația 
dvs de a lucra pentru compania dată.” 

OPINII

Ce spun angajatorii?:

Panico Carolina, consultant princi-
pal, secția Recensăminte ale Populației și 
Locuințelor (RPL), Biroul Național de Sta-
tistică: 

”La moment suntem dispuși să angajăm 
peste 50 de operatori de introducere și codifi -
care a datelor de la RPL 2014. Contează  vite-
ză de introducere a datelor și corectitudinea. 
Or, o bifă în plus una minus – e statistică. Pu-
tem angaja și studenți. Operatorii lucrează în 
ture: de la 7.30 până la 14.30 sau de la 14.30 
până la 21.30. Salariul lunar este de cca 3 700 
lei pe lună.” 

Victoria Strașnei, trainer instruire 
personal, specialist în recrutare, compania 
ROGOB

”Compania noastră are peste  470 de 
angajați. La moment oferim stagii în secția 
producere, dar avem și locuwri vacante de 
vânzători, operatori, contabili, economiști.”

Angela Negru, specialist recrutare, 
secția Personal, Inspectoratul Fiscal Prin-
cipal de Stat

”La moment avem cca 10 posturi vacan-
te. Ne interesează absolvenți fl exibili, cu ca-
pacitate de a învăța, sârguincioși, care pose-
dă bine domeniul, dar deschiși spre învățare 
continua. Oferim un salariu ce depășește 
6 000 de lei.”

Maria Darie, specialist Resurse Umane, 
compania ORBICO

”Sunt și eu absolventă a ASEM, am ve-
nit în această compania la stagiu, după 2 
luni am fost angajată offi  ce manager, apoi 
am avansat în postul de specialist în secția 
Resurse Umane. Oferta noastră la moment 
cuprinde mai multe poziții, printre care: ana-
list fi nanciar, promoter, agent de vânzări, 
merchandiser, operator facturare. Oferim și 
locuri de stagiere.”

Zinaida LUPAȘCU

ZILELE CARIEREI LA ASEM 

ABSOLVENŢII PROMOŢIEI 
2015 SUNT ANGAJAŢI ÎN 
PROPORŢIE DE 70 %, DINTRE 
CARE 47% ERAU ANGAJAŢI 
DEJA ÎN ZIUA CÂND ȘIAU 
RIDICAT DIPLOMELE DE 
LICENŢĂ. RESPECTIV,  88 %  
DINTRE ABSOLVENŢII PRO
MOŢIEI 2012 SUNT ANGA
JAŢI ÎN CÂMPUL MUNCII. 
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BURSE DE MERIT AGEPI PENTRU DOUĂ STUDENTE DE LA BAA
Nicoleta Sergentu și Ludmila Adam-

ciuc vor primi timp de un an câte 1000 de 
lei pe lună de la AGEPI. Cele două studente 
învaţă în anul II la Managementul Proprie-
tăţii Intelectuale, BAA și au participat ală-
turi de alţi 5 studenţi de la această specia-
litate în competiţia pentru Bursele de Merit 
AGEPI, organizată pentru al patrulea an. 

Festivitatea de acordare a Bursei de 
Merit a avut loc pe 3 decembrie, în incinta 
ASEM. La eveniment au fost prezenţi Oc-
tavian Apostol, directorul general al AGEPI, 
Ala Cotelnic, prim-prorector cu activitate 
didactică al ASEM, Angela Solcan, deca-
nul Facultăţii Business și Administrarea 
Afacerilor, studenţi și profesori, precum și 
specialiști din cadrul AGEPI.

Octavian Apostol s-a arătat convins de 
faptul că investiţiile făcute astăzi în dez-
voltarea intelectuală a tinerilor, vor aduce 
mâine pe piaţa muncii din Republica Mol-
dova, și în special în domeniul Proprietăţii 
Intelectuale, specialişti bine pregătiţi, care 
la rândul lor vor contribui la dezvoltarea 
economică a ţării. Acesta i-a îndemnat pe 
tinerii adunaţi în Sala Senatului ASEM să 
facă uz de experienţa nepreţioasă pe care 
o oferă voluntariatul, dorindu-le viitorilor 

manageri din domeniul proprietăţii inte-
lectuale răbdare, ambiţie, perseverenţă și 
realizare profesională.

Ala Cotelnic a menţionat despre im-
portanţa acestei iniţiative din partea AGEPI 
, care reprezintă o încurajare a calităţilor și 
performanţelor educaţionale.

La rândul ei, Angela Solcan a felicitat 
câștigătorii acestei ediţii si a încurajat stu-
denţii din anul I si II să participe la concurs, 
menţionând că fi ecare are șansa de a be-
nefi cia de Bursa AGPI.

Astfel, în rezultatul examinării dosare-

lor depuse la concurs, prin decizia comună 
a Senatului ASEM și administraţiei Agenţiei 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 
Bursa de Merit AGEPI, pentru anul de stu-
dii 2015-2016, a fost acordată studentelor 
Nicoleta Sergentu și Ludmila Adamciuc, 
grupa de studii MPI-141.

Directorul general al AGEPI a înmânat 
studentelor certifi catele care confi rmă acor-
darea Bursei de Merit și câte un set de ma-
teriale din domeniul proprietăţii intelectuale.

Pentru Ludmila această distincţie re-
prezintă o susţinere enormă pentru munca 

depusă, totodată și responsabilitate pentru 
meritul acordat. Nicoleta a menţionat că 
această bursă o motivează și mai mult să 
investească și mai mult în dezvoltarea sa 
profesională. 

Totodată, în cadrul festivităţii au fost 
acordate și diplome de participare pentru 
studenţii voluntari din cadrul ASEM impli-
caţi în activităţile de desfășurare ale Ex-
poziţiei Internaţionale Specializate „INFO-
INVENT 2015”, care a avut loc în perioada 
25-28 noiembrie.

Conform prevederilor Regulamentului 

cu privire la Bursa de Merit AGEPI, candi-
daturile pretendenţilor au fost selectate din 
rândul studenţilor anului II sau III ai Facultă-
ţii BAA a ASEM, specialitatea Managementul 
proprietăţii intelectuale, care deţin o medie 
generala pentru anul precedent de studii, 
peste 9.00 , care frecventează integral ac-
tivităţile didactice din planul de învăţământ 
și participă la activităţi extracurriculare. 
Colaborarea dintre AGEPI și ASEM devine în 
ultimii ani una tot mai productivă și fructu-
oasă, contribuind la stimularea și pregătirea 
cadrelor naţionale în acest domeniu.

Amintim, Bursa de Merit AGEPI a fost 
instituită în anul 2010. Susţinerea fi nancia-
ră a studenţilor de la Facultatea Business 
și Administrarea Afacerilor, specialitatea 
Managementul proprietăţii intelectuale, 
are menirea de a ajuta și stimula pregăti-
rea cadrelor naţionale în domeniul propri-
etăţii intelectuale, aceasta fi ind una dintre 
direcţiile prioritare ale Strategiei Naţionale 
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 7 studenţi de la ASEM, vi-
itori manageri în proprietatea intelectuală.

Cor: ”CE ”

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. Printre câștigători se mai 
numeră doi studenți de la UTM, dar și de la două 
colegii. 

Finaliștii acestei ediții sunt:
Nicolae Vlădiceanu (ASEM), Ana Diaco nu (ASEM), 

Vasile Nastas (ASEM), Marina Lozovanu (ASEM), Vale-
riu 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 (Cole-
giul Politehnic din Chișinău) 

Vasile Nastas, este unul din studenții de la ASEM 
care au benefi ciat  de bursa de Excelență în IT. Stu-
dent în anul IV, Vasile a plicat la rugămintea decanului 
facultății de Cibernetică de la ASEM și nu a dat greș. 
Este pentru prima data când aplică și câștigă la astfel 
de concursuri. În timpul studenției, Vasile a participat 
la simpozionul tinerilor cercetători, la cursurile CISCO. 

”Domeniul nostru este unul real, așa că contează 
mult ce faci, ce realizezi. La moment, activez ca pro-
gramator în cadrul MAI. Cei 12 mii de lei vreau să-I 
investesc în dezvoltarea mea personală. Intenționez 
să procur echipamnet tehnic care mă va ajuta să mun-
cesc mai bine, dar și să obțin rezultate mai bune în do-
meniul IT”, spune Vasile.

Decanul facultății Cibernetică, Statistică și Infor-
matică Economică, Anatol Godonoagă  s-a arătat foar-
te mânfru de studenții săi. ”Am mobilizat studenții să 
depună dosarele. Astfel, de la facultatea noastră s-au 
înscris 10 studenți. Am obținut rezultate frumoase - 5 
victorii. Vreau să cred că a fost un  juriu competent. 

Acest lucru ne bucură. Evident că ei sunt cei mai buni 
din cei buni. Dintr-o grupă, 3 studenti au luat aceas-
tă bursă. Mai rar se întâmpă să avem așa consistență 
bună. Deja urmează să pună în aplicare banii câștigați. 
Studenții noștri tac și fac”, spune decanul Godonoagă.

Anul acesta, la concurs, au fost depuse 24 de do-
sare de la 5 universități și 3 colegii. 

Programul are drept scop stimularea tinerilor 
înmatriculaţi la specialităţile IT, care au demonstrat 
merite deosebite în procesul de studii și implicare în 
activităţi ce ţin de dezvoltarea tehnologiilor informa-
ţionale. 

Sergiu Postică, președinte Consiliul Fundației 

Orange Moldova:” Concursul Burse ORANGE a fost lan-
sat în cadrul parteneriatelor durabile cu Universitatea 
Tehnică din Moldova și Academia de Studii Economice 
din Moldova cu scopul de a stimula studenții să obțină 
rezultate frumoasa în cadrul activităților curriculare, 
dar și în activitatea lor profesională. Specialiștii în IT 
sunt tot mai solicitați pe piața muncii atât din Moldo-
va, cât și din întreaga lume. Iată de ce, fi ind un opera-
tor digital, ne propunem să contribuim la digitalizarea 
societății prin investiții în educație.”

Angela Muset, Director Centrul de Informații Uni-
versitare: „Educația deține un rol important în societa-
te, care are nevoie de specialiști bine pregătiți în toate 
domeniile. ORANGE și CIU, prin intermediul acestui 
proiect continuu și durabil, își propun să stimule-
ze interesul tinerilor pentru studii, pentru a deveni 
specialiști bine pregătiți și competitivi pe piața muncii 
autohtone”.

Programul de burse este inițiat de Centrul de In-
formaţii Universitare cu suportul fi nanciar al Fundaţiei 
Orange Moldova și în parteneriat cu Ministerul Educa-
ţiei al Republicii Moldova. 

Corina MOROZAN

 A devenit deja o tradiție ca în fi ecare an, 
profesorii ASEM  și CNC să-și ridice certifi ca-
tele de absolvire a cursurilor de  psihopeda-
gogiei. La cea de-a XIII-a ediție, cursurile au 
fost urmate de 60 persoane.

Importanța acestui curs  este  ca cei ce benefi -
ciază de el  să  utilizeze cele mai noi și 
progresive tehnici și tactici de predare 
și comunicare cu studenții, să știe să 
formeze și să dezvolte competenţe 
necesare pentru obţinerea succesului 
în activitatea didactică. Nu mai puțin 
important e să acumuleze un bagaj de 
cunoștinţe și să poată crea plusvaloare 
academică în domeniul educaţiei, care 
va servi drept bază pentru dezvoltarea 
personală și profesională.

Prezent la festivitatea de înmâna-
re a certifi catelor de absolvire, rectorul 
ASEM, acad. Grigore Belostecinic, a 
adresat cuvinte de felicitare și succese absolvenților,  
menționând: ” Salutabil este  faptul că sunteți dispuși  
să vă perfecţionaţi  în continuu și să progresați, iar 
aceste cursuri, categoric sunt importante pentru un 
profesor, atâta timp cât aveţi altă pregătire profesio-
nală decât cea de pedagog”.

Absolvenții programului de instruire au avut 
posibilitatea să aleagă între trei cursuri tematice: 
”Metode inovative de predare – învăţare în învăţă-
mântul profesional” (40 ore). Absolvenți: Fedorciu-
cova Svetlana, Tabunșcic Olga, Coban Marina, Cara 
Elena, Ignatiuc Diana, Ţăruș Victoria, Armeanic 
Alexandru, Hachi Mihail, Demcenco Corina, Chicu 
Nadejda, Dandara Marina, Biloocaia Svetlana, Gu-
dima Galina, Delimarschi Natalia, Ghetmancenco 

Svetlana, Toacă Zinovia, Enachi Natalia
Absolvenții programului de instrui-

re „Metode inovative de evaluare a per-
formanţelor studenţilor” sunt:  Cernavca 
Mihail, Calmâș Valentina, Șpac Ghenadie, 
Tomșa Aurelia, Feuraș Eugenia, Jorovlea El-
vira, Mancaș Maria, Crudu Rodica, Apachiţa 
Svetlana, Diaconu Luminiţa, Hîrbu Stella, 
Cernit Rodica, Mărgineanu Aureliu, Suvo-
rova Iulia, Andreev Lilia, Cauș Lidia, Nani 
Mihail, Gherasimov Mihail, Harea Ruslan, 
Delimarschi Boris

Absolvenții programului de instruire 
”Deontologia și efi cienţa comunicării di-
dactice” (40 ore) sunt: Barbăneagră Oxana, 

Patrașcu Dorina, Botnari Nadejda, Berghe Nadejda, 
Bulgac Corina, Bușmachiu Eugenia, Cobzari Ludmila, 
Creciun Ala, Ignat Marselina, Moroi Tatiana, Verejan 
Victoria, Rusu Djulieta, Ionaș Nona, Bordeianu Olga, 
Lazari Liliana, Bajan Maia, Bădicu Galina, Brașoveanu 
Adriana, Chirilov Nelea, Mihailă Svetlana, Ţurcan Lud-
mila, Burlacu Tatiana, Munteanu Nina.

Pentru a obține certifi catul de absolvire, după 
cursurile propriu-zise,  stagiarii  au prezentat câte un 
portofoliu, au participat la un proiect de grup și au 
rezolvat în formă scrisă testul fi nal. Cursul de instru-
ire  în domeniul psihopedagogiei include mai multe 
module, printre care cel de pedagogie, psihologie, 
didactica disciplinei și practica pedagogică care în-
sumează  30 de credite.

Cursurile de psihopedagogie durează un an. Do-
ritorii de  a le urma se pot adresa în luna septembrie 
la Departamentul Studii, Dezvoltare Curriculară și 
Management al Calității, ASEM. 

Nicu CARAGIA

5 DIN CEI 10 CÂȘTIGĂTORI AI BURSEI 
DE EXCELENŢĂ ÎN IT SUNT DE LA ASEM

ABSOLVENŢII CELEI DEA XIIIA EDIŢIE A CURSULUI 
DE PSIHOPEDAGOGIE ȘIAU LUAT DIPLOMELE
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ANIVERSARE

Ala Cotelnic

Mesaje de recunoştinţă 

și toate fl orile primăverii 

pentru doamna 

ste o persoană deosebită prin ceea 
ce face de-a lungul vieţii, care în 
iureşul evenimentelor se scurge 
pe neobservate. S-a născut pe 8 

martie – zi semnifi cativă pentru doamne, 
sărbătoarea internaţională a femeii. S-a 
născut în 1961, într-o familie de funcţi-
onari. Locul de baştină e din afara grani-
ţelor actuale ale Republicii Moldova: satul 
Gandrabura, raionul Ananiev, reg. Odesa, 
Ucraina. A absolvit Şcoala medie nr.1 din 
Chişinău cu medalie de aur (1978); facul-
tatea „Tehnologie”, specialitatea ”Econo-
mia şi organizarea produselor industriei 
alimentare” a Institutului Politehnic din 
Chişinău – cu menţiune (1978-1983). Prin 
urmare, ceea ce a realizat cu multă res-
ponsabilitate până la acel moment a fost 
temeinic.

În perioada 1983-1987 activează la 
Institutul de Cercetări Ştiinţifi ce în do-

meniul Planifi cării pe lângă Comitetul de 
Stat pentru Planifi care în calitate de ingi-
ner-economist, iar din 1986 – colaborator 
ştiinţifi c inferior. Urmărindu-i fi şierul bio-
grafi c a sârguincioasei tinere, Ala Cotelnic, 
presupunem că anume în acea perioadă ea 
a prins gustul pentru ştiinţă, căci au urmat 
studiile de doctorat în cadrul Universită-
ţii de Stat din Moldova (1987-1991). Dar 
şi la acest moment revelator al vieţii sale 
aspiranta la gradul ştiinţifi c s-a evidenţiat: 
a susţinut teza de doctor în economie, în 
anul absolvirii sau cum interpretăm noi în 
domeniul atestării, în termen. Peste 10 ani, 
în 2001, a susţinut teza de doctor habilitat, 
în 2002 i s-a conferit gradul ştiinţifi co-di-
dactic de profesor universitar. Remarcăm 
această ascensiune strălucită a doamnei 
profesoare şi cercetătoare, dat fi ind că ea 
fost şi rămâne soţie şi mamă grijulie a 
celor două fi ice, care în prezent fac studii 
universitare.

Din 1991, anul fondării Academiei de 
Studii Economice din Moldova, Ala Cotel-

nic şi-a legat destinul cu această instituţie 
de învăţământ superior, astăzi una din cele 
mai prestigioase din ţară. A început în ca-
litate de lector universitar la Catedra „Ma-
nagement”, apoi, tot aici, a fost promovată 
în funcţia de lector superior, conferenţiar 
universitar, profesor universitar. În perioa-
da 2001-2007 a fost şefa Catedrei „Manage-
ment”, iar din 2007 până în prezent – prim 
prorector cu activitate didactică al ASEM. 
Pe parcursul activităţii ştiinţifi co-pedago-
gice, profesorul universitar Ala Cotelnic a 
publicat 77 de lucrări ştiinţifi ce şi metodi-
ce, inclusiv 4 monografi i, note de curs. Este 
conducător a mai multor teze de doctor şi 
doctor habilitat. Până în prezent a pregătit 
7 doctori şi 2 doctori habilitaţi în economie. 
A participat la diferite simpozioane ştiin-
ţifi ce atât în ţară, cât şi peste hotarele ei. 
Profesionalismul ei, abordarea modernă şi 
competentă a proceselor de reformă a în-
văţământului superior se datorează într-o 
măsură şi stagiilor de perfecţionare, pe care 
le-a realizat Ala Cotelnic în SUA, Franţa, 

Marea Britanie, Elveţia, Belgia. Este mem-
bru al Senatului ASEM, membru al Asam-
bleei AȘM şi expert naţional în reformarea 
învăţământului superior (HEREs).

Profesorul universitar Ala Cotelnic par-
ticipă cu aceeaşi dăruire, ce-o caracterizea-
ză dintotdeauna, şi în activitatea Consiliu-
lui Naţional pentru Acreditare şi Atestare, 
iniţial în calitate de membru al Comisiei 
de experţi în economie (2003-2009), apoi 
şi de preşedinte al Comisiei respective 
(2009-prezent). Subscriem tuturor urărilor 
de bine şi de succes, rostite în adresa DVS 
în aceaste zile, exprimându-ne, totodată, 
recunoştinţa şi admiraţia faţă de această 
doamnă pentru tot ce-a făcut şi face cu 
sigla calităţii, competenţei şi a responsa-
bilităţii.

E

CEA MAI MARE FLOARE, 
DE LA DOCTORANZI

Mult stimată Profesoară,
Azi, vă zicem să trăiţi!
O mare  de fl oare,
Urările noastre primiţi.
Să vă fi e munca dragă,
Harnică mereu să fi ţi,
Inspirată, răbdătoare.
Doctoranzi s-aveţi cuminţi!
Ne sunteţi exemplu-n toate
Şi  în viaţă, şi la carte.
Dea-vă Domnul sănătate! 
Doar de bine s-aveţi parte!

Cu înaltă consideraţiune,
Doctoranzii Dvs.

STIMATĂ DOAMNĂ PRIM PRORECTOR, 

ALA COTELNIC,
Vă adresăm cele mai sincere felici-

tări cu ocazia zilei de naştere. Apreci-

em foarte mult activitatea  şi aportul 

dvs. considerabil în pregătirea spe-

cialiştilor de înaltă califi care în do-

meniul managementului. Sunteţi un 

profesionist recunoscut, sute de stu-

denţii au frecventat cursurile Dvs şi 

au studiat din cărţile de management, 

pe care le-aţi semnat.
Ne bucurăm să lucrăm împreună, 

sunteţi un șef, profesor și coleg minu-

nat.  Vă mulţumim pentru colabora-

rea şi susţinerea acordată. 
Cele mai sincere urări  de sănăta-

te, frumoase realizări în activitate, 

bucurii din partea celor apropiaţi şi 

dragi inimii.
La Mulţi Ani!!!

Cu deosebit respect, 

colegii de la Facultatea BAA

 STIMATĂ DOAMNĂ PRIM PRORECTOR, 

ALA COTELNIC,
Vă felicităm cu frumoasa aniver-

sare şi Vă dorim  multă sănătate, bu-

curie şi linişte sufl etească.
Vă suntem recunoscători pentru 

cei peste 25 de ani dedicaţi cu ab-

negaţie ASEM-lui, timp pe care l-aţi 

oferit discipolilor,  pe care i-aţi ghi-

dat în universul ştiinţei şi cercetării. 

O viaţă trăită frumos, cu aceeași 

demnitate, cu satisfacţia lucrului fă-

cut din sufl et, viaţă care atrage ad-

miraţia celor din jurul Dvs şi mulţu-

mirea de sine! Trăind aşa, veţi primi 

negreşit o ploaie de binecuvântări! 

La mulţi ani!

Cu respect,

Prorector în administrare și 

gospodărire,

Vladimir Grosu

Cu

Prorector în admin

gosp

Vladim

 STIMATĂ DOAMNĂ PRIM PRORECTOR, 
ALA COTELNIC,

Avem deosebita plăcere de a vă adre-sa gândurile cele mai calde, însoţite de sincere urări de bine şi un respectuos LA MULŢI ANI! 
Vă dorim ca multitudinea realizărilor minunate care au împlinit viaţa Dvs. să cunoască continuitate, să vă bucuraţi întotdeauna de aprecierea, admiraţia şi atenţia celor apropiaţi, colegilor şi tinerei generaţii pe care o instruiţi. 
Prin munca depusă de Dvs., prin valo-rile pe care le promovaţi de-a lungul ani-lor, sunteţi simbolul şi reperul de morali-tate, perseverenţă şi înalt profesionalism pentru cei ce vă înconjoară.
Vă mulţumim pentru aportul incon-testabil, abnegaţia şi angajamentul Dvs. profesional întru dezvoltarea sistemului educaţional. LA MULŢI ANI!

Cu profund respect şi înaltă consideraţiune,
Colectivul catedrei Management

dova

Ă P
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COLABORARE

Fostering Knowledge Triangle FORUM 2016
În perioada 11-12 februarie 2016, în incinta Academiei de Studii 

Economice a Moldovei, s-a desfășurat Forumul Internațional ”Con-

solidarea Triunghiului Cunoașterii în Republica Moldova: TRIANGLE 

2016”. Organizatorul principal al Forumului a fost Centrul de Studii 

în domeniul Integrării Europene al ASEM.

Ediția TRIANGLE 2016 a fost 
dedicată temei “Higher Education 
– Making the Knowledge Triangle 
Work”, în vederea susținerii obiecti-
velor celei de-a 9-a Conferință Mi-

nisterială a procesului de la Bologna 
(Yerevan, 14-15 mai 2015) prin cu-
prinderea educației, inovației și an-
gajării într-un triunghi al cunoașterii 
în care programele de orientare pro-
fesională joacă un rol important.

Obiectivul Forumului ”Triangle 
- 2016” a fost defi nirea pașilor  ce 
urmează a fi  întreprinși spre eu-
ropenizarea Republicii Moldova 
prin  consolidarea interacțiunii din-
tre educație, cercetare și dezvol-
tare. Rezultatul principal al acestei 
interacțiuni este implementarea 
rezultatelor cercetării în produse și 
servicii inovative care ar putea spori 
competitivitatea Republicii Moldova 

la nivel internațional.
Accentul principal a fost pus 

pe următoarele aspecte: rolul 
universităților în educarea și forma-
rea cercetătorilor; creșterea partene-

riatelor cu alte universități, instituții 
de cercetare și întreprinderi pentru 
a răspunde la cerințele societății; 
modul în care cadrul de politici cre-
ează condiții pentru transformarea 
regională și promovarea inovației și 
a competitivității, precum și provo-
cările și impedimentele cu care se 
confruntă universitățile în livrarea/
furnizarea unor rezultate de cerceta-
re și programe educaționale.

În cadrul evenimentului inter-
național au participat repre-
zentanții instituțiilor și autorităților 
publice din republică, ai instituțiilor 
din sfera știință și inovare, mediu 
universitar și antreprenorial din re-

În perioada 18-22 ianuarie 2016, în Republica 
Moldova s-a afl at o delegaţie din cadrul Institu-
tului Coreean de Finanţe Publice (Korea Institute 
of Public Finance. KIPF) în frunte cu prof. Kim Jae 
Jin, absolvent al programelor de studii masterale 
și doctorale din Universitatea de Stat din Michi-
gan, SUA și expert în domeniul politicii fi scale și 
politicii de bunăstare. În cadrul Academiei de Stu-
dii Economice a Moldovei întâlnirea a avut loc pe 
21 ianuarie. Scopul principal al vizitei a fost iniţi-
erea unei colaborări între ASEM și KIPF. 

Având în vedere necesitatea de a îmbunătăţi 
educaţia și cercetarea în domeniul fi nanţelor pu-
blice și dezvoltarea profesională a specialiștilor 
bine califi cați, de a adapta activităţile specifi ce la 
nevoile actuale ale unei economii moderne și de 
a oferi educaţie fi nanciară pentru generaţiile pre-
zente și viitoare, rectorul ASEM, academicianul 
Grigore Belostecinic și profesorul Jae Jin Kim au 
discutat despre un eventual acord de colaborare în-
tre instituțiile vizate. La întâlnire au mai participat, 
de partea ASEM: Ludmila Cobzari, dr. hab., decan al 
Facultăţii Finanţe și Andrei Petroia, dr., conf., la cate-
dra “Finanţe și Asigurări”.

Întru asigurarea unei colaborări reciproce în 
scopul de a oferi educaţie, cercetare și schimb de cu-
noștinţe pentru formarea corespunzătoare a specia-
liștilor în economia naţională, inclusiv în domeniul fi -
nanţelor publice, părțile au fost de acord să identifi ce 
domeniile concrete de instruire și cercetare, precum: 
politica fi scală, administrarea fi scală, politica buge-
tară, administrarea datoriei publice, defi citul buge-

tar, managementul efi cace ala fi nanţelor publice, 
combaterea evaziunii fi scale, bugetarea sensibilă la 
dimensiunea de gen.

Pentru a promova ideile discutate în cadrul întâl-
nirii, au fost punctate câteva măsuri întru asigurarea 
colaborării și cooperării între ASEM și KIPF. Și aces-
tea presupun îndeplinirea următoarelor obligaţiuni: 
organizarea instruirilor / stagiilor / programelor de 
cercetare, împreună cu personalul administrativ 
și de cercetare din cadrul KIPF / ASEM în domeniul 
economic, fi nanţelor publice și de drept, în termenii 
conveniţi cu respectarea grafi cului de lucru al KIPF și 
ASEM, în cadrul unui acord; consultarea KIPF / ASEM 
cu privire la conţinutul domeniilor de dezvoltare pro-
fesională și programelor de cercetare legate de acti-
vitatea fi nanciară / bugetară / fi scală; oferirea, la so-
licitarea KIPF / ASEM, a informaţiilor necesare pentru 

implicarea studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor 
din cadrul ASEM în programele de cercetare legate 
de domeniul bugetar / fi nanciar / fi scal; organizarea 
întâlnirilor studenţilor și cercetătorilor KIPF / ASEM 
cu administraţia, angajaţii și cercetătorii ASEM / KIPF; 
numirea persoanelor responsabile de organizarea și 
desfășurarea instruirilor / stagiilor / programelor de 
cercetare specializate pentru studenţi, masteranzi și 
doctoranzi în cadrul KIPF / ASEM; asigurarea ghidării 
și controlului sistematic al programelor de instruiri / 
stagii / cercetare; încurajarea participării specialiștilor 
din ASEM / KIPF în procesul de instruire și cercetare.

Amintim, Institutul Coreean de Finanţe Publi-
ce (KIPF) a fost înfi inţat în iulie 1992 cu scopul de a 
iniția cercetări și analize de politici în toate sferele de 
impozitare și fi nanţe publice, de a acorda asistenţă 
Guvernului în formularea politicilor fi scale naţionale, 

și, prin urmare, de a contribui la dezvoltarea econo-
miei ţării.

De la fondarea sa, KIPF a jucat un rol critic în 
elaborarea și promovarea politicilor fi scale și buge-
tare, precum și în îmbunătăţirea administrării fi sca-
le. Acest succes a fost realizat datorită eforturilor de 
cercetare extinse și recomandărilor active de politici 
alternative făcute de KIPF. Datorită deschiderii Cen-
trului de Cercetare pentru Entităţi de Stat în 2009, 
au avut loc modifi cări substanţiale și îmbunătăţiri în 
politicile de gestionare a întreprinderilor de stat. În 
perioada renașterii economiei după recesiunea fără 
precedent, care a fost cauzată de criza fi nanciară 
globală, politicile fi scale au acţionat ca instrumente 
determinante în punerea în aplicare a deciziilor eco-
nomice solide. În plus, pentru a face faţă problemelor 
viitoare, cum ar fi  ratele natalităţii reduse, îmbătrâni-
rea populaţiei, re-unifi carea Peninsulei Coreene, pre-
cum și schimbările în mediul fi scal și necesitatea de a 
efectua cercetări profunde orientate spre elaborarea 
politicii creative alternative, în cadrul KIPF devine tot 
mai important. În afară de aceasta, cercetarea poli-
ticii privind activitatea entităţilor de stat devine un 
factor esenţial pentru a menţine o creștere economi-
că durabilă, având în vedere importanţa lor pentru 
societate și economia în întregime. Fiind conștient 
de rolul și responsabilităţile sale, KIPF s-a angajat să 
dezvolte sisteme și politici mai avansate care pe de-
plin ar corespunde principiilor economice de echita-
te și efi cienţă.

Dr. Andrei PETROIA, 

Catedra “Finanţe şi Asigurări”

publică și de peste hotare (Slovenia, 
Ucraina, Republica Belarus etc.).

Programul Forumului a inclus o 
serie de discursuri, mese rotunde, 
seminare de instruiri cu 
prezentări interactive și 
studii de caz, ateliere de 
lucru.

În luarea sa de cu-
vânt,  ministrul educației 
Corina Fusu a vizat 
importanța unei noi abor-
dări a politicilor la toate 

nivelurile sistemului de învățământ, 
în vederea îmbunătățirii calității, 
efi cienței, accesibilității și relevanței 
educației, promovării performanței 
în cercetare drept criteriu de evalu-
are și îmbunătățire a calității progra-
melor de formare profesională și a 
personalului din învățământul supe-
rior, conexiunea mediului academic 
cu cel antreprenorial.

Referindu-se la problema conexi-
unii mediului academic cu  cel antre-
prenorial, doamna ministru a ținut să 
sublinieze că s-au  inițiat o serie de re-
forme, conexe celor enunțate anteri-
or, având  menirea de a spori calitativ 
relațiile de colaborare ale instituțiilor 

cu mediul de afaceri și piața muncii 
precum: Elaborarea Cadrului Național 
al Califi cărilor pentru învățământul su-
perior și extinderea acestei activități 

la alte niveluri de învățământ, 
în conformitate cu noile pre-
vederi ale Cadrului European 
al Califi cărilor și cu ultimele 
schimbări intervenite în struc-
tura economiei naționale; ac-
tualizarea Nomenclatorului de 
formare profesională, a stan-
dardelor ocupaționale la toate 
nivelurile  de învățământ, care 
va putea acoperi necesarul de 
competențe solicitate de piața 

muncii; modernizarea curriculumului 
universitar, axat pe competențe, pe 
cel ce învață și pe necesitățile mediu-
lui economic; inaugurarea și dezvolta-
rea Sistemului de consiliere și ghidare 
în carieră pentru orientarea profesio-
nală a tinerilor prin strictă raportare la 
structura reală a economiei naționale 
și situația actuală de pe piața muncii; 
înfi ințarea organizațiilor studențești, 
al căror spectru de responsabilități 
să  includă stimularea, prin diverse 
mijloace, a unui dialog efi cient între 
instituția de învățământ și mediul an-
treprenorial și altele.

Totodată, Danielle Keulen, a vor-
bit despre importanța educației, ino-

vării și cercetării precizând că viitorul 
Republicii Moldova depinde cât de 
bine integrăm aceste trei compo-
nente.

La rândul său, Valeriu Lazăr, 
Președintele Camerei de Comerț și 
Industrie a Moldovei, a menționat: 
„ Republica Moldova are nevoie de 
transformări care să facă un salt spre 
competitivitate. Mă bucur că la nivel 
național avem un consens, soluția 
stă în educație. Cred că avem toate 
șansele să depășim această situație 
dacă reconsiderăm nivelul educației 
prin a gândi european”.

În cadrul Forumului au participat 
liderii universitari, inclusiv prorectori 
de cercetare (precum și alți mem-
bri de conducere), reprezentanții 
organizațiilor de cercetare, autorită-
ților publice, reprezentanții mediului 
de afaceri și tineri cercetători.

Amintim că Ediția TRIANGLE 
2016 este dedicată susținerii obiec-
tivelor celei de-a 9-a Conferință Mi-
nisterială a procesului de la Bologna 
prin cuprinderea educației, inovației 
și angajării (șanselor de angajare) 
într-un triunghi al cunoașterii în care 
programele de orientare profesiona-
lă joacă un rol important.

 Cor: ”CE”

ASEM LANSEAZĂ RELAŢII DE COOPERARE CU INSTITUTUL 
DE FINANŢE PUBLICE DIN COREEA DE SUD

Curierul Economic6 nr. 3 (273), 3 martie 2016



MOBILITATE ACADEMICĂ

părut foarte calmi și liniștiţi la acest capi-
tol, recunosc că mi-a luat ceva timp să mă 
obișnuiesc cu răbdarea pe care o au. Dar 
sunt și foarte liberi în acţiuni și în felul de 
a vorbi. Cred că asta mi-a plăcut cel mai 
mult la ei.  Am întâlnit oameni prietenoși 
și binevoitori. Profesorii m-au impresio-
nat prin calmul lor, dar și prin înţelegerea 
faţă de studenţii nou veniţi, din alte ţări. 
Orice întrebare adresată de mine și-a gă-
sit răspuns.

Am observat că la Universitatea 
”Alexandru Ioan Cuza” se pune accent pe 
conștiinţa studentului și pe lucrul indivi-
dual. Important este să susţii examenul cu 
bine și pot să spun că acest lucru nu este 
complicat, deoarece ai toată informaţia la 
dispoziţie.

Experienţa a fost maximă. M-am sim-
ţit în pielea unui student român, dar am și 
gustat din viaţa la cămin, care la început 
m-a speriat și m-a lăsat confuză. Cu toate 
acestea, căldura colegelor de cameră m-a 
făcut să-mi placă acolo.

Dragi studenţi ai ASEM-ului, aș vrea să 
vă dau un sfat, care cred că v-a mai fost 
adresat. Nu treceţi prin băncile universită-
ţii de dragul diplomei, luaţi orice bun vi se 
oferă, participaţi la programe de mobilitate, 
călătoriţi,  vă asigur că nu veţi regreta”.

Mirela MOROȘAN, BA 135 

Cornelia PASCARI, MKL 144 

 Nicoleta GURIEV, BA 146

Facultatea BAA 

Vineri, 26 februarie 2016 a avut loc 
un eveniment deosebit pentru studenţii 
facultăţii de Relaţii Economice Internaţio-
nale – lansarea sezonului de primăvară, a. 
2016, al ședinţelor Clubului de Dezbateri 
Știinţifi ce Studenţești „Modul Economic 
de Gândire”, al cărui mentor și coordona-
tor este doamna doc-
tor, conferenţiar Elina 
Benea-Popușoi, șef 
catedră Gândire eco-
nomică, Demografi e, 
Geoeconomie, ASEM. La 
eveniment au fost invi-
taţi studenţi, profesori, 
care au dat dovadă de 
un mare interes și o 
prezenţă impunătoare, 
sala 701 a blocului B 
fi ind arhi-plină. Studen-
ţii anului II ai facultăţii 
REI, Ignatov Augustin și 
Egor Guranda au avut 
onoarea de a inaugura 
noul sezon de dezbateri. Ei au abordat 
problema „Mentalitatea și Comportamen-
tul Economic în spaţiul post sovietic”, care 
în viziunea lor, determină sărăcia și impa-
sul economic în Republica Moldova și în 

alte state ex-sovietice. Au fost scoase în 
evidenţă mentalitatea și comportamen-
tului economic moștenite din perioada 
sovietică, caracteristice pentru o mare 
parte din populaţia ţării, dar și compor-
tamentul economic oportunist de care a 
dat dovadă fosta nomenklatură de par-

tid, profi tând de pe urma instabilităţii din 
perioada de tranziţie. Au fost enunţate o 
serie de propuneri în vederea ameliorării 
situaţiei economice actuale din Republica 
Moldova, punând accent pe necesitatea 

anihilării economiei tenebre, care sugru-
mă climatul investiţional autohton, redu-
cerea decalajului de avere din societate, 
inclusiv prin dezvoltarea business-ului 
mic și mijlociu, liberalizarea economică, 
precum și contracararea birocraţiei, co-
rupţiei, care determină lipsa unui mediu 

economic compe-
titiv. Totodată, stu-
denţii au venit cu 
propunerea către 
colegii de facultate 
de a se implica mai 
activ în promovarea 
educaţiei economi-
ce în rândurile pri-
etenilor și familiilor. 
Prezentarea s-a bu-
curat de succes, fapt 
confi rmat prin apla-
uzele furtunoase și 
discuţiile aprinse ce 
au urmat, studenţii 
și profesorii impli-

cându-se activ în dezbateri referitoare la 
subiect. În acest sens, menţionăm con-
tribuţia studentelor Solcan Alina și Stratu 
Ana, care au lansat dezbaterile, enunţând 
o serie de argumente pro- și contra- abor-

3 UNIVERSITĂŢI, 3 ORAȘE ȘI O EXPERIENŢA DE NEUITAT
Al doilea an consecutiv studenții ASEM participă în programul de mobilitate academică în cadrul uni-

versităţilor din România, în baza Programului de cooperare și asistenţă încheiat între Ministerul Educaţiei 

al Republicii Moldova și Ministerul Educaţiei Naţionale din România.  În  semestrul de toamnă al anului 

universitar 2015-2016, 6 studente  au benefi ciat de oportunitatea de  a studia  la cele mai prestigioase 

universități românești: Academia de Studii Economice din București, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Na-

poca și Universitatea Alexandru Ioan Cuza de la Iași.

 Suntem bucuroși pentru rezultatele obținute de către studenții noștri și aprecierile înalte care le-au 

primit de la profesorii din România, dând dovadă de perseverență, dorința de a învăța și competențe.  Am 

fost siguri ca vor fi   cei mai buni și au fost cei mai buni!!! 

”Voi afi rma mai întâi că aceasta a fost 
cu siguranţă cea mai bună experienţă din 
viaţa studenţească. Mi-am dorit foarte 
mult să afl u cum se desfășoară studiile 
în România și anume în inima Transilva-
niei, în orașul Cluj-Napoca, care este al 
doilea oraș ca mărime din România, după 
capitala București. Clujul a fost desemnat 
în anul 2015 Capitala Europeană a Tine-
retului. Este vorba de cel mai mare oraș 
universitar din România, cu 12 universităţi 
în care studiază peste 100000 de studenţi, 
masteranzi și doctoranzi. Clujul este con-
siderat drept cel mai prietenos oraș euro-
pean cu cei străini. O cercetare franceză a 
arătat că Clujul este orașul european cu cel 
mai curat aer. Deci motive pentru a alege 
acest oraș minunat din numeroase puncte 
de vedere sunt foarte  multe. Fiind o fi re 

adaptabilă la locuri și oameni noi, m-am 
încadrat cu ușurinţă în procesul de învăţă-
mânt. Datorită ospitalităţii și optimismului 
cu care am fost întâmpinată atât de colegii 
mei români cât și de profesorii din Univer-
sitatea Babeș-Bolyai (UBB) am reușit să 
mă adaptez rapid la viaţa studenţească 
de acolo, organizându-mi timpul astfel 
încât să reușesc să acumulez cunoștinţe 
noi și totodată să vizitez diverse locuri ex-
traordinare însoţită de colegi și prieteni. 
Muzeele, teatrele, expoziţiile pe diverse 
tematici mi-au captat atenţia și m-au sti-
mulat să mă informez mai profund despre 
atracţiile turistice din Cluj.

Diversitatea lingvistică și cea culturală 
sunt elemente defi nitorii ale UBB, repre-
zentând specifi cul care diferenţiază nu doar 
în mediul universitar românesc, dar și în 
context european. Astfel, am avut ocazia 
să mă împrietenesc cu studenţi din Polo-
nia, Ungaria, Franţa și Germania practicând 
astfel și abilităţile de comunicare în limbile 
engleză și germană. Cursurile și traning-
urile la care am participat de-a lungul 
acestei mobilităţi mi-au dezvoltat spiritul 
de echipă și abilitatea de a găsi ușor lim-
bă comună chiar și cu studenţii internaţi-
onali. Deci am avut parte de o experienţă 
bogată în această perioadă, iar datorită 
cunoștinţelor acumulate la ASEM  am iz-
butit să am o reușită bună demonstrând 
astfel că studiile în Moldova sunt cu nimic 
inferioare celor din Europa. 

Îndemn toţi studenţii să profi te de 
oportunităţile care li se oferă și să depună 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
Mirela Moroșan

Universitatea Alexandru Ioan Cuza de la Iași
Nicoleta Guriev 

Academia de Studii Economice din Bucureşti
Cornelia Pascari, MKL 144

”Aş putea spune că am fost o noro-
coasă fi ind selectată să particip într-un 
program de mobilitate. Prima mea experi-
enţă de acest gen presupunea o adevărată 
provocare. Cu puţine difi cultăţi la început, 
Bucureştiul m-a întâmpinat foarte căl-
duros. Sunt mândră că am studiat la una 
dintre cele mai prestigioase Universităţi din 
România, acolo unde mi-a fost mai greu să 
mă încadrez într-un grup şi de unde spre 
fi nal nu voiam să plec. Acolo, unde accen-
tul îţi este atât de îndrăgit, dar uneori ne-
înţeles, acolo unde libertatea, exigenţa şi 
corectitudinea sunt un întreg.

Îndemn toţi studenţii să participe în 
astfel de schimburi. Nu ezitaţi să vă testaţi 
limitele şi capacităţile, veţi fi  surprinşi. Pe 
lângă faptul că am descoperit Bucureştiul 
în toată splendoarea sa, m-am ales cu 
prieteni care mi-au marcat experienţa şi 
cu care voi ţine legătura mereu. Nu regret 
nimic din ce mi s-a întâmplat şi dacă mi 
s-ar oferi din nou o astfel de posibilitate, la 
sigur aş repeta-o.

Mulţumesc ASEM-ului, Serviciului Re-
laţii Externe  pentru oportunitatea oferită”. 

”La început am aplicat aproape că 
în glumă la programul de mobilitate. 
Mă gândeam de ce să nu încerc. Nu 
neg că m-a cam speriat faptul că voi 
pleca într-o ţară străină, singură, fără 
să cunosc măcar o persoană acolo. 
Însă Iașul m-a cucerit de la început cu 
străzile sale largi și arhitectura veche, 
dar bine păstrată. 

Fiind o persoană mai grăbită de 
felul meu, fraţii noștri români mi s-au 

efort  pentru a progresa în mai multe direc-
ţii, pentru că viaţa de student este despre a 
ne crea pe noi înșine atât profesional cât și 
ca personalitate”.

LANSAREA SEZONULUI DE PRIMĂVARĂ 2016, AL ŞEDINŢELOR 
CLUBULUI DE DEZBATERI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI 
“MODUL ECONOMIC DE GÂNDIRE”

dărilor din cadrul raportului de bază. Apoi 
a urmat discursul invitatului ședinţei, dl 
Gerhard Ohrband, originar din Germania, 
directorul Asociaţiei de Cooperare Moldo-
Germane, doctorand ASEM, editorialist 
economic la Ziarul de Gardă, care a susţi-
nut dezbaterile printro serie de întrebări 
provocatoare atât în adresa raportorilor, 
cât și în adresa audienţei. Urmare a discur-
sului, studenţii au ţinut să afl e cum apreci-
ază dl G. Ohrband problemele economice 
ale Republicii Moldova, ale Germaniei și 
ale Uniunii Europene.

Spre fi nal, a fost formulată concluzia 
că schimbarea începe de la fi ecare din 
noi, în acest sens, Academia de Studii Eco-
nomice a Moldovei fi ind o platformă pu-
ternică prin care putem propaga valorile 
economice fundamentale. Evenimentul 
s-a încununat cu primirea în Clubul „Mo-
dul Economic de Gândire” a trei membri 

noi: Svetlana Covaș din gr. EMREI-146, Au-
gustin Ignatov din gr. EMREI-142 și Egor 
Guranda din gr. EMREI-144. Toţi partici-
panţii la ședinţă au rămas entuziasmaţi și 
intrigaţi, dovadă fi ind și discuţiile aprinse 
de după eveniment.

Membrii Clubului de Dezbateri Ști-
inţifi ce Studenţești „Modul Economic de 
Gândire” transmit un mesaj pozitiv cu 
privire la viitorul economic al Republicii 
Moldova, și invită noi studenţi să se impli-
ce activ în dezbaterile din cadrul clubului, 
acestea contribuind la formarea tinerilor 
în calitate de personalităţi cu un mod de 
gândire economic, care cu siguranţă, vor 
determina progresului ţării noastre.

Board-ul Clubului „MEG”:
studenţii S. Covaș, A. Stratu, A. Igna-

tov, E. Guranda,
dr., conf. univ. E. Benea-Popușoi.
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„

GALERIA ABSOLVENŢILOR ASEM

- Veronica, ce te-a marcat în timpul studenției 
la ASEM?

Per ansamblu, consider că am avut destul de 
multe momente marcante în timpul studenției. 
Foarte importantă a fost, desigur, contribuția pe 
care au avut-o profesorii de la Facultatea Finanțe 
asupra formării mele ca specialist în taxe, dar nu 
mai puțin importantă a fost infrastructura extra-
curriculară pe care o oferă ASEM -ul. Or, pe lângă 
activitățile existente, am reușit cu alți colegi să revi-
gorăm unul din cele mai vechi Cluburi de dezbateri 
universitare din țară (Clubul de dezbateri al ASEM, 
existent din 1998), dar și să cream noi activități 
destinate dezvoltării intelectuale a tinerilor (Liga 
Jocurilor Intelectuale ASEM). O plusvaloare imen-
să adusă activității mele post-academice a avut-o 
experiența în cadrul Serviciului Relații cu Publicul 
al ASEM, și anume, în calitate de reporter la ziarul 
Curierul Economic. Pe lângă faptul că am învățat a 
depista cel mai important din mediul înconjurător, 
am învățat a-i înțelege pe cei, cărora le dedicam 
articolele și am dezvoltat spiritul de echidistanță 
profesională faţă de părerile împărțite a experților 
asupra unui domeniul sau altul. Și nu în ultimul 
rând, grație conferințelor naționale și regionale, or-
ganizate în cadrul ASEM și nu numai, am avut parte 
de o experiență de invidiat în modul de acumulare, 
structurare și prezentare a celor mai bune practici 
internaționale – ceea ce mi-a fost de mare folos ul-
terior în activitatea profesională.

- Cum ai obținut primul job?
Primul meu job l-am obținut fi ind încă studentă 

ASEM. Am lucrat în calitate de administrator a unui 
local de alimentație publică, dar și în calitate de aju-
tor de contabil, ulterior fi ind angajată și în calitate 
de reporter. Da, am avut o studenție încărcată, de 
la 9 la 9, dar cred că anume aceasta a contribuit la 
formarea unor aptitudini vitale, necesare ulterior: 
organizarea efi cientă a timpului propriu, dezvolta-
rea aptitudinilor comunicaţionale, dezvoltarea lim-
bajului economic, etc.

”AM AVUT NOROC ȘI DE ANGAJATORI 
BUNI, ȘI DE ANGAJAŢI DE CALITATE. 
NOROCUL ŢIL ALEGI!”

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

Am avut noroc. Nu am avut astfel de angajatori. 
Și nu cred în această teorie atât de larg vehiculată. 
Mai ales că pe an ce trece instituţiile de învăţământ 
superioare își focusează tot mai mult atenţia pe 
aplicabilitatea studiilor oferite, antrenând, în acest 
scop, în calitate de profesori, profesioniști dedicaţi. 
În calitatea mea de angajator deja, am avut parte 
de persoane destul de pregătite, care au avut o pe-
rioadă de adaptare fulgerătoare, reușind să se înca-
dreze perfect în circuitul operaţional al instituţiei. 
Probabil norocul e că îți permiți să alegi.

- Care sunt publicațiile economice de valoare, 
pentru un tânăr economist, în opinia ta?

Valoarea publicaţiilor economice se determină 
în funcție de ceea ce mă interesează. Căutând  o 
sursă de informaţie vizavi de tendinţele generale în 
economia mondială, cred că o să mă opresc la The 
Economist, dacă la nivel naţional – la Tendinţele în 
economia Moldovei. Dacă vreau  să-mi lărgesc ori-
zonturile, inclusiv economice, o să optez pentru The 
Guardian sau pe buletinele economice informative 
emise de Consiliul Europei și Comisia Europeană. 

Dacă doresc să îmi aprofundez nivelul de cunoștin-
ţe în partea ce ţine de aspectele fi scale – publicaţiile 
Organizaţiei Intra-Europene a administraţiilor fi sca-
le la nivel regional și publicaţiile Monitorul FISC.md 
și Contabilitate și audit la nivel naţional.

ORICE INTERNSHIP, STAGIU 

TREBUIE SĂ REPREZINTE 

NU O PERIOADĂ ÎN CARE 

NU FACEŢI NIMIC, CI 

O PERIOADĂ ÎN CARE 

ÎNVĂŢAŢI CEL MAI MULT  

- 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? 

Cât de banal nu ar părea, în timpul studenţiei ai 
foarte mult timp liber. Poate asta nu pare așa când 
ești student, dar o înţelegi când te încadrezi deja în 
activitatea cotidiană de lucru. Nu trebuie ratate în 
niciun caz oportunităţile de dezvoltare personală: 
orice internship, practică pe care o faceţi în proce-
sul academic în mod obligatoriu, sau de bună voie, 
trebuie să reprezinte nu o perioadă în care nu faceţi 
nimic, ci o perioadă în care învăţaţi cel mai mult. O 
să dau un exemplu personal: în ambele practici pe 
care le-am avut la Serviciul Fiscal de Stat am lucrat 
de la 8 până la 5-6, alături de colaboratorii angajaţi, 

fi ind de acord să fac orice activitate care mi se în-
credinţa. Interesant este că până și acum, după mai 
mult de 8 ani, când ne întâlnim cu acele persoane 
cu care lucram cot la cot ne aducem aminte cu drag 
despre acea perioadă frumoasă, dar extrem de în-
cărcată când eram la practică. Un alt moment ce nu 
trebuie neglijat sunt oportunităţile de dezvoltare 
personală: dacă puteţi face parte dintr-o comuni-
tate de jocuri intelectuale, dezbateri , sportivă, an-
treprenorială, oratorică sau oricare alta care implică 
dezvoltarea unor aptitudini – faceţi-o! Studenţia e 
timpul perfect pentru asta! Și ultimul moment care 
cred că nu trebuie ratat este, desigur, mobilitatea 
academică. Această mobilitate este o oportunitate 
inedită oferită studenţilor de universităţile ce au 
aderat la sistemul de la Bologna, este o șansă extra-
ordinară de a acumula cunoștinţe și la nivel interna-
ţional, ceea ce lărgește mult nivelul de cunoștinţe și 
competenţă a viitorului specialist.

- Unde sunt colegii tăi de grupă? Fă o statisti-
că a șanselor de angajare după absolvirea ASEM, 
având în vedere grupa ta

După 8 ani de la absolvire, cred că grupa din 
care am făcut parte și am avut onoarea să o con-
duc  (FAF221, FAF de la “Fiscalitate și administrare 
financiară”) a fost o grupă extrem de interesan-
tă din toate punctele de vedere.  Mulţi profesori 
pe care îi întâlnesc își amintesc cu drag de noi, 
deoarece eram o echipă de oameni care dădeam 
multe, dar foarte multe întrebări, majoritatea din 
noi lucrând în paralel cu procesul de învăţământ, 
respectiv „chinuind” profesorii cu întrebări din 
practică. După absolvire, o bună parte din noi au 
ales să facă parte din sistemul fiscal, atât la nivel 
regional, cât și din aparatul central. O parte din 
colegii de grupă și-au găsit vocaţia în activităţi-
le bancare, alții - în activităţile de luptă cu crima 
organizată și corupţia, sau și-au fondat propriile 
companii. 

- Din experiența ta de studentă, dar și de pro-
fesoară la ASEM, ce crezi că ar fi  bine de mai în-
treprins pentru o comunicare bună între cele două 
categorii (studenți și profesori), ca în fi nal ambele, 
dar și imaginea instituției -  să aibă de câștigat?

Am avut parte de experienţă pedagogică în 
două etape: prima etapă a fost în anul de studii 
2010-2011, atunci când am susţinut sesiunile prac-
tice la disciplina „Preţuri și tarife” studenţilor de la 
„Finanţe” și de la „Business și administrarea afaceri-
lor”. Ceea ce am încercat să fac atunci era să trans-
form evaluarea tradiţională în una mai specială, 
prin intermediul jocurilor intelectuale despre care 

am afl at prin intermediul Clubului Moldovenesc 
de Jocuri intelectuale. Desigur, nu puteai capta 
atenția dacă nu ai pregătit preventiv materialul 
oferit. Punctul forte era că învăţai pentru a câști-
ga, ”uitând” de procesul de învăţat în sine. A fost o 
experienţă impresionantă atât pentru mine, cât și, 
sunt sigură,  pentru ei. În anul 2015, la invitaţia dnei 
Angela Casian, directoare a Școlii Masterale de Ex-
celenţă în Economie și Business, am preluat întreg 
cursul de impozitare internaţională (lecţii teoretice 
și practice) pentru masteranzii ce își fac studii la „Ad-
ministraţie fi nanciar-bancară” în engleză și „Finanţe 
publice și fi scalitate” – în română. Cu această cate-
gorie de studenţi am avut o abordare mai specială: 
împreună generam studii de caz, care le examinam 
prin prisma cunoștinţelor diseminate, dar și prin 
prisma propriei experienţe ale masteranzilor. Partea 
frumoasă a acestei metode era că în rezultatul ma-
terialului teoretic primit, aceștia erau puși în situaţia 

să ia decizii strategice de acţiune în studiile de caz 
propuse în grup. Cred că interacţiunea ar trebui să 
fi e una deschisă din ambele părţi, ceea ce este un 
factor crucial: pe de o parte profesorii, dacă își do-
resc ca studenţii lor să cunoască subiectele pe care 
acesta le oferă, trebuie să îi antreneze cât mai mult 
pe studenţi în acţiuni de raţionament profesional, 
totodată incitându-i prin acţiuni concurenţiale; pe 
de altă parte, studenţii ar trebui să fi e deschiși să 
afl e lucruri noi și să dea întrebări, multe întrebări, 
pentru a-și forma o opinie proprie vizavi de un su-
biect sau altul.

DESPRE CONTINUITATE:
 ”DE LA ABSOLVIRE NU AM ÎNCETAT 
SĂ FIU STUDENTĂ”

- Cât de importantă este învățarea pe parcur-
sul întregii vieți?

Cred că este extrem de importantă. Creierul, la 
fel ca și corpul, trebuie antrenat și alimentat corect. 
Altfel, acesta se transformă într-o parte pasivă a 
organismului, care se lasă condusă, și nu conduce. 
Antrenarea creierului se face prin provocarea aces-
tuia de a rezolva situaţii din ce în ce mai avansate. 
Alimentarea acestuia se realizează prin cărţile citite 
sau studiile continue. În cazul meu, antrenarea îmi 
este asigurată prin lucrul pe care îl fac, în sine, dar 
și prin intermediul jocurilor intelectuale pe care 
continui să le practic până astăzi. Alimentarea o 
fac prin cărţile pe care le citesc (cu părere de rău, 
mai puţine ca în perioada studenţiei) și prin faptul 
că de la absolvire nu am încetat să fi u student, la 
moment fi nisând studiile de doctorat la Universita-
tea Academiei de Știinţe. Chiar cred că este o sursă 
de alimentaţie a creierului extraordinară instruirea 
continuă, mai ales dacă aceasta se realizează pe su-
biecte conexe, dar diferite.

CU FIXUL PE FISC: ”UN STAT NU POATE 
EXISTA FĂRĂ UN SISTEM FISCAL 
„SĂNĂTOS”. UN SISTEM FISCAL 
„SĂNĂTOS” NU POATE EXISTA FĂRĂ 
POLITICI FISCALE ECHILIBRATE”

- Ia zi, cum vezi tu viitorul economic  al 
țării noastre, mai ales că activezi în domeniul 
fi scalității, un domeniu de temut pentru contri-
buabili și unul ”de condiție” pentru bunăstarea 
națiunii?

Din firea mea, sunt o persoană destul de op-
timistă. Îmi place să cred că, pe lângă anumite 
implicaţii supranaturale, destul de multe depind 
de noi, de voinţa și capacitatea de a schimba ceva 
în viitor. Într-adevăr, un stat nu poate exista fără 
un sistem fiscal „sănătos”. Un sistem fiscal „să-
nătos” nu poate exista fără politici fiscale echili-
brate, atât din perspectiva eventualelor încasări 
(căci asta e menirea finală a acestora), dar și din 
perspectiva costurilor de administrare și confor-
mare pe care acestea le implică. Un sistem fiscal 
„sănătos” nu poate exista fără un sistem de admi-
nistrare eficient și integru. Cred că viitorul nostru 
depinde de noi, de felul în care vrem și putem ca 
ceva să se realizeze.

-Îți mulțumim și îți urăm succese mari!

Consemnare: L. L.

VERONICA VRAGALEVA: 
”AM AVUT O GRUPĂ INTERESANTĂ. 
”CHINUIAM” PROFESORII 
CU ÎNTREBĂRI DIN PRACTICĂ”
Interviu cu Veronica VRAGALEVA, absolventă ASEM, șefă a Direcţiei metodologia impozitelor directe 

și impozitare internaţională, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, la momentul realizării interviului. 

Mai nou, viceministră a Finanţelor.
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INTERVIU

- Domnule rector, inclusiv 

Președinte al Consiliului Recto-

rilor din RM,  care este situația 

învățământului superior la 

moment? Care sunt cele mai 

grave probleme (generate de 

noul cod al educației, poate).  

Soluții? 

- Ca și orice universitate ce 
își desfășoară activitatea într-un 
mediu real specifi c RM, avem 
incertitudini foarte mari la acest 
moment, în primul rând avem 
primejdii generate de evoluţii 
demografi ce negative în RM.  
În ultimii 25 de ani se nasc tot 
mai puţini copii, deci vom avea 
un număr mult mai mic de pre-
tendenţi la studii din care vom 
putea selecta viitorii studenţi. 
Un număr foarte mare dintre 
copii după școală merg să se 
întregească cu părinţii plecaţi 
peste hotare. Avem un număr 
foarte mare de burse oferite de 
guvernul României, un număr 
foarte mare de copii care pleacă 
la studii peste hotarele RM, deoarece univer-
sităţile noastre nu au cea mai  bună imagine 
în societatea noastră. Cei care pleacă nu re-
vin acasă. Probabil că mai mult din 80 la sută 
rămân acolo unde au mers la studii, asta este 
o primejdie foarte mare.  Dacă e să raportăm 
numărul de studenţi  la mia de locuitori, 
atunci avem  27, un procent mai mic decât 
în statele UE, unde sunt  în jur de 37-38, și 
chiar mai mic decât în statele vecine,  Româ-
nia sau Ucraina.  Sunt datele care trebuie să 
ne pună în faţa unor întrebări. 

În aceste condiţii, concurența între uni-
versităţile noastre pentru a atrage la studii 
pe cei mai buni absolvenţi de la licee, este 
mult mai dură și pe interior și în exterior.  
Ceea ce trebuie să se înțeleagă, e că orice 
dorinţă de dezvoltare presupune investiţii. 
Suntem în căutarea unor noi resurse supli-
mentare la cele pe care le  poate oferi sta-
tul. Noi activăm în condiţii de subfi nanţare. 
Pentru universităţile noastre aceasta este  
destul de difi cil, ori populaţia nu este în stare 
să achite taxe mult mai mari din care  să ne 
permitem aceste investiţii în dezvoltare. 

Totodată, suntem într-o perioadă de im-
plementare a Codului Educaţiei,  care presu-
pune, spre regret,  la moment costuri mult 
mai mari decât anterior - fără a cunoaște 
efectele pozitive. S-a impus crearea multor 
consilii,  structuri noi universitare, școli doc-
torale, care devin foarte costisitoare, trebuie 
să identifi căm noi surse de fi nanţare. Aceas-
ta în condițiile în care se conturează  tendin-
ţa de scădere a numărului de studenţi. În 
ultimii 7 ani am ajuns  de la 125 000 la circa 
87  000 – 88 000. Această scădere cu 35 la 
sută per total este și mai pronunțată în cazul 
studenţiilor,  care aleg să-și facă studiile la fa-
cultăţile cu profi l economic și drept,  (cu 40 
la sută mai puțin decât acum  7 ani). Aceasta  
ar fi  provocarea principală.

- Se va ajunge sau nu la concentrarea 

învățământului superior fi nanțat din bani 

publici în doar 7 universități, așa cum pre-

vede un proiect de reformă? 

- Concentrarea în șapte universităţi a fost 
opinia unei echipe de cadre didactice de la 
câteva universităţi din RM, implicate într-un 
proiect internaţional, și care trebuia să aibă 
o fi nalitate. Finalitatea a fost acea propunere 
de a optimiza învățământul superior. Nu e o 
propunere greșită.  Procesul de reducere a 
numărului de universităţi este un unul fi resc 
pentru RM. Dacă e să analizăm în dinamică, 
noi am ajuns de la 54-55 de universităţi în 
anii 90 -2000, până la 31 de universităţi în 
prezent.  O reducere de aproape  două ori. 
În condiţiile în care concurenţa devine tot 
mai dură și numărul de pretendenţi tot mai 
mic, nu vor avea toate  universităţile de unde 
să-și asigure pretendenţii la studii, și vor fi  
nevoite să-și înceteze activitatea. În curând 
va începe procesul de acreditare academică 
de către Agenţia Naţională pentru Asigura-
rea Calităţii și vreau să cred că aceasta va fi  

obiectivă  și în egală mă-
sură de strictă. Respectiv, 
acele universităţi care nu 
corespund exigenţelor 
vor fi  obligate să-și sisteze 
activitatea. Vor supravie-
ţui universităţile care se 
vor adapta într-o măsură 
mai mare la mediul în care 
activăm și vor dezvolta 
mai efectiv politici educa-
ţionale.  ASEM-ul va fi  una 
din aceste universităţi,  
sunt absolut sigur. Proce-
sul este fi resc, universităţi-
le mai mari au posibilităţi 
mai mari de a se dezvolta, 
a atrage studenţii, a stabili 
relaţii de colaborare, a im-
plementa tehnologii noi, 
dar în același timp aceste 
oportunităţi ar trebui să le 
aibă toate universităţile.

- Domnule rector, la 

câte conferințe se orga-

nizează în universități, 

ar fi  cazul ca societatea 

să benefi cieze de niște soluții care să ducă 

în ultimă instanţă la un trai mai bun și la o 

economie mai inteligentă? De ce nu trăim 

mai bine? 

- Tot ceea ce se întâmplă într-o univer-
sitate trebuie să fi e transparent, inclusiv la 
componenta activităţi sau acţiuni de ordin 
știinţifi c, distractiv ori alt gen.  Oricine are ac-
ces liber la ele.  Da, noi suntem cei care gene-
răm cunoștinţe, idei , pe care le expunem în 
materiale publicate, cărţi, monografi i și care 
ar fi  bine să fi e corect apreciate, la nevoie - 
implementate de către cei responsabili de 
elaborare și implementare de politici în RM. 

- Dar ei nu vin la aceste conferinţe…

- Cel puţin ar trebui să fi e permanent în 
căutarea de informaţii de acest gen. Noi îi in-
vităm permanent. În genere, RM are o proble-
mă foarte mare legată de implicarea relativ 
redusă a personalului din orice întreprindere 
în procesul de învăţare continuă pe parcursul 
vieţii. În toată lumea personalul din întreprin-
deri , instituții este implicat în traininguri, sta-
gii, din care fi ecare ia ceva util activității sale. 
Stabilirea unor relaţii corecte de parteneriat 
între mediul de afaceri și instituțiile statului 
contează foarte mult pentru a schimba lucru-
rile împreună spre bine.

- Și parteneriatul se vede deja conturat?

- Orice parteneriat înseamnă dorinţă ex-
pusă și exprimată de ambele părţi participan-
te. Noi suntem deschiși pentru această cola-
borare cu mediul de afaceri și instituţional din 
RM, mai rămâne ca acest interes să existe din 
partea celor care formează acest mediu.

- Este convenabil acuma să faci o carie-

ră în educaţie și știinţă?

- Este prestigios, este de perspectivă, dar 
nu sunt absolut convins că este domeniul 
cel mai solicitat de către absolvenţii ambiţi-
oși, inclusiv în cerinţele pe care le au pentru 
remunerarea muncii pe care să o presteze. 

Tinerii doresc o remunerare mult mai mare 
decât pe cea care o oferă mediul universitar 
și de cercetare din RM, de aceea sunt nevoiţi 
să prefere alte domenii de activitate.

AUTORITĂŢILE NOASTRE 
AU MAI MULTĂ ÎNCREDERE 
ÎN TOT CE VINE DIN AFARA ŢĂRII, 
DECÂT ÎN CEEA CE ESTE 
PLĂMĂDIT AICI

- Academia are multe centre de instru-

ire, cercetare, consultanță, analiză. De ce 

nu găsim ofertele acestor centre la inves-

tigarea, de exemplu, a fraudelor din siste-

mul fi nanciar, bancar?  De ce Kroll  poate, 

iar un centru din ASEM – nu,  fi ind în acest 

domeniu și cunoscând sistemul contabil și 

mentalitatea moldovenească să cerceteze 

și să ofere răspunsuri, cu atât mai mult că 

puterea juridică a rapoartelor ar fi  aceeași 

– doar consultativă?

- Spre regret autoritățile noastre au mai 
multă încredere în tot ce vine din afara RM, 
decât în ceea ce este din cadrul ţării. Se con-
sideră mai de prestigiu. Aici cred că s-a ho-
tărât să fi e implicată o companie care are o 
reputaţie la nivel internaţional, considerân-
du-se că rezultatele acestor investigaţii vor fi  
mai apropiate realităţilor în care au avut loc 
aceste fenomene.  Nu cred că a fost organizat 
un concurs public pentru selectarea acestei 
companii, a fost selectată după alte criterii, 
dar centrele care activează în ASEM, domeni-
ile în care acestea activează cred eu nu sunt 
nemijlocit legate de cel ce ţine de fraude.

- Se pune accentul pe selectarea unei 

persoane din exterior și la cârma Băncii 

Naţionale, nu este  o renegare a capacită-

ţilor noastre de a oferi specialiști buni do-

meniului ?

- Este o decizie care la moment poate fi  
tolerată. Trebuie iarăși să admitem  că absol-
venţilor noștri, cetăţeanului RM,  când nu e 
sufi cient de apreciat la noi acasă, îi reușește 
atunci când pleacă peste hotare,  unde sunt 
implicaţi în cele mai înalte posturi și funcţii. 
Acolo ei sunt percepuţi ca veniţi din afara 
statului și li se dă o valoare mai mare. Este o 
practică internaţională, trebuie să acceptăm 
mobilitatea, fl exibilitatea. Avem o mulţime de 
persoane care pot pretinde la această funcţie 
din interior, dar aici s-a mizat mai mult pe in-
tegritatea celui din afara, care e bine să nu 
aibă relații și prietenii stabilite, care să dăune-
ze instituției și așteptărilor publice. 

Consemnare: L. L.

GRIGORE BELOSTECINIC: 
TOT CEEA CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎNTRO UNIVERSITATE 
TREBUIE SĂ FIE TRANSPARENT
Interviu cu rectorul ASEM, academicianul Grigore BELOSTECINIC 

„
„

PROVOCAREA CEA MARE A 
UNIVERSITĂŢII DE MÂINE 
VINE DIN CIFRELE DE IERI: 
ATESTĂM O SCĂDERE CU 
APROAPE 35 DE %, FAŢĂ DE 
ACUM 7 ANI,  A NUMĂRULUI 
DE STUDENŢI ÎN UNIVERSI
TĂŢILE ŢĂRII. ALEG SĂ STU
DIEZE ECONOMIA SAU DREP
TUL ȘI MAI PUŢINI 40%.

„ „O CARIERĂ ÎN CERCETARE 
ESTE PRESTIGIOS, E DE PER
SPECTIVĂ, DAR NU ȘI ATRAC
TIVĂ MATERIAL PENTRU TI
NERII AMBIŢIOȘI
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INSTRUIRE

Sute de milioane de oameni în toată 
lumea contribuie voluntar la schimbarea 
lumii, implicându-se în procese de luare a 
deciziilor, creând spaţii pentru participare 
care duc la  o guvernare mai puternică, co-
eziune socială, pace şi dezvoltare durabilă.  

În acest sens, cu ocazia Zilei Volunta-
riatului (5 decembrie), Biblioteca Știinţifi că, 
ASEM a organizat pe 3 decembrie masă 
rotundă cu genericul ”Voluntariat – calea 
spre TINE-ri!”. 

Ce reprezintă voluntariatul, implica-
rea, cadrul legislativ pentru voluntariat, 
dar  și care sunt benefi ciile au discutat cu 
studenţii  ASEM, voluntarii: Mihai Sochircă, 
student BAA, Alexandrina Ciorchină de la 
FB și Nicolae Procopie, coordonator Politici 
Publice la Asociaţia Obștească ”Tineri pen-
tru dreptul la viaţă”

Alexandrina a menţionat că a ”cres-
cut” o dată cu  voluntariatul. Ea a povestit 
colegilor despre experienţa sa în calitate 
de voluntar, care a început din clasa a IX-
a. S-a implicat la organizarea mai multor 
proiecte, unde a cunoscut mulţi oameni 
valoroși. A făcut voluntariat la radio, ca ul-
terior să fi e angajată.  Deși îi i-a din timpul 
liber, Alexandrina s-a arătat mulţumită de 
ceea ce face. A menţionat că nu se oprește 
aici și și-ar dori să facă mult mai mult. A 
îndemnat studenţii să acorde mai puţin 
timp reţelelor de socializare și să înceapă 
să facă voluntariat.     

Și Mihai a relatat care au fost pașii și 
ce la motivat să se dedice voluntariatului. 
De prin clasa a X-a pe când era membru al 
senatului școlii, ulterior și membru al con-
siliului local, tânărul voluntar a cunoscut 

mulţi oameni, sfaturile că-
rora l-au ajutat pe parcurs.  
A participat la organizarea 
mai multor conferinţe in-
ternaţionale și proiecte. 
Mihai a menţionat că nici-o 
remunerare fi nanciară nu-i 
mai valoroasă decât emo-
ţiile trăite în activităţile de 
voluntariat.  

Asociaţia Obștească a 
cărei director executiv este 
Nicolae Procopie s-a an-
gajat să promoveze legea 
voluntariatului în Republica Moldova. Sco-
pul major al acestei asociaţii este de a im-
plica câţi mai mulţi oameni să facă volun-
tariat. Invitatul s-a arătat convins că volun-
tariatul este cea mai bună oportunitate de 

profesionalizare. Nicolae 
Procopie a făcut referire 
la legea voluntariatului și 
anume la măsurile de sti-
mulare ale voluntariatului, 
astfel ca tinerii să înţelea-
gă care sunt benefi ciile de 
pe urma  voluntariatul. Le-
gea spune că voluntariatul 
va fi  considerat vechime în 
muncă dacă voluntarul a 
activat în acelaşi dome-
niu cu specialitatea deţi-
nută, fapt confi rmat prin 

carnetul de voluntar, certifi catul nominal 
şi contractul de voluntariat. La înmatricu-
larea în instituţiile de învăţământ superi-
or, la oferirea de burse sau la cazarea în 
cămine studenţeşti, voluntariatul prestat 

de voluntar în sectorul public şi în cel ne-
guvernamental în domenii conexe profi lu-
lui şi specialităţii de studiu, confi rmat prin 
carnetul de voluntar şi certifi catul nominal 
de voluntariat, va fi  luat în considerare în 
cazul acumulării punctajului egal de către 
doi sau mai mulţi candidaţi şi, respectiv, în 
cazul obţinerii de către doi sau mai mulţi 
studenţi a rezultatelor de egalitate evalu-
ate anual. Instituţiile de învăţământ supe-
rior, în baza acordurilor de colaborare cu 
instituţiile gazdă, acordă anual 5 credite de 
studiu transferabile pentru stagiile de prac-
tică în domenii de utilitate publică conexe 
profi lului şi specialităţii de studiu a volun-
tarului. Voluntariatul prestat de studenţi în 
scopul dezvoltării aptitudinilor şi formării 
experienţei profesionale, confi rmat prin 
carnetul de voluntar, certifi catul nominal 
şi contractul de voluntariat, va fi  considerat 
practică de iniţiere sau practică de licenţă 
daca s-au confi rmat cel puţin 40 de ore. La 
angajarea în muncă a unui candidat sau la 
atestarea şi promovarea unui angajat, vo-
luntariatul prestat în sectorul public şi în 
cel neguvernamental, confi rmat prin cer-
tifi catul nominal de voluntariat, scrisoarea 
de recomandare şi carnetul de voluntar, va 
fi  considerat de angajator ca experienţă de 
muncă, în condiţiile în care aceasta consti-
tuie criteriu de selecţie.

Iulia STAMATI

Pe data de 24 noiembrie 2015 a avut 
loc ședinţa cercului știinţifi c studenţesc 
,,Analitic” cu genericul ,,Analiza fl uxului de 
numerar” organizat de catedra „Contabilita-
te și Analiză Economică” sub egida dr., conf.
univ. d-na Chirilov Nelea.

În cadrul cercului au fost prezentate și 
dezbătute șase comunicări știinţifi ce elabo-
rate de studenţii facultăţii Finanţe, și anume: 
Lisnic Andrian, gr. FB-133; Cucoș Alexandru, 
gr. FB-133; Dulce Nicoleta, gr. FB-132; Josan 
Doina, gr. FB-134; Șoimaru Alexandru, gr. 
FB-131; Boico Dumitriţa, gr. FB-133. 

Rugându-i pe participanţii cu comu-
nicări să se expună vis-a-vis de părerile 
împărtășite în urma derulării cercului 

știinţific studenţesc „Analitic”, aceștia au 
menţionat că:

,,Cercurile știinţifi ce studenţești, sesiu-
nile de comunicări sunt create pentru a ne 
ajuta pe noi, studenţii, să ne familiarizăm 
cu redactarea unei cercetări sau crearea 
unui proiect, dezvoltându-ne totodată și 
spiritul competitiv și făcându-i pe cei mai 
timizi să aibă încredere în forţele proprii. 
Participarea la cercul știinţifi c a fost o 
oportunitate excelentă, în care am avut 
posibilitatea să-mi sporesc orizontul cu-
noașterii, precum și să dezvolt abilităţile 
de cercetare, analiză și oratorice. În cadrul 
cercului știinţifi c studenţesc a fost apre-
ciată munca și capacitatea de a sintetiza 
materia, de a reda publicului doar miezul 
subiectului. Este o ocazie inedită de a te 
face remarcat/ă”. Josan Doina, gr. FB-134

,,Aceasta a fost prima mea participare 
în cadrul unui cerc știinţifi c studenţesc și 
pot spune că am acumulat doar impresii 
pozitive și o experienţă benefi că. Prin cer-
cetarea individuală a acestei teme, deosebit 
de importantă pentru asigurarea continu-

ităţii unei întreprinderi, ne-am dezvoltat 
capacitatea de a sintetiza informaţiile și spi-
ritul analitic în analiza unei probleme. Am 
încercat să prezentăm materialul într-un 
mod cât mai accesibil, cu exemple reale și 
studii de caz. A fost plăcut să vedem că nu a 
lipsit feedback-ul din partea publicului, am 
primit întrebări de la colegi, semn că a fost 
o informaţie utilă și de interes pentru aceș-
tia. Consider astfel de activităţi foarte utile 
pentru dezvoltarea competenţelor noastre 
în domeniul profesional, cât și pentru îmbu-
nătăţirea abilităţilor oratorice. Ţin pe aceas-
tă cale să aduc mulţumiri dnei conf. univ. 
N.Chirilov pentru organizare și șansa oferită 
de a participa”. Lisnic Andrian, gr. FB-133

,,Este impresionant să fi i economist! 
Marţi, 24 noiembrie 2015, a fost o zi be-
nefi că pentru noi, cei șase participanţi cu 
comunicări ai cercului știinţifi c studenţesc. 
Au fost studenţi care au realizat proiecte 
interesante privind analiza fl uxului de nu-
merar, au scos în evidenta probleme și au 
încercat să propună măsuri de rezolvare a 
acestora. Ce ţine de proiectul meu, am avut 
de analizat decalajul dintre rezultatul fi nan-
ciar și fl uxul net de numerar în cadrul unei 
companii autohtone. Sincer, a fost o muncă 
foarte productivă pentru mine, căci am fost 
pentru moment un analist fi nanciar, care a 
scos în evidenţă factorii și probleme decala-
jului. Am răspuns cu drag întrebărilor și am 
fost mulţumită atât de reacţia profesoarei 
cât și a întregului torent. Îi îndemn pe toţi 
studenţii, să fi e cât mai activi în perioada de 
învăţământ cât și în societate, pentru că e 
un mod de a te afi rma și de aţi îmbunătă-
ţi personalitatea, ceea ce e un mare atu în 
viaţa oricăruia”. Boico Dumitriţa, gr. FB-133

,,Am participat la cercul știinţifi c stu-
denţesc, prezentând atât partea teoretică 

cât și practică a analizei fl uxurilor de nume-
rar prin metoda ratelor. Efectuarea analizei 
a avut drept scop nu doar stabilirea princi-
palelor elemente conceptuale a problema-
ticii studiate ci și stabilirea utilităţii aces-
tora, acest studiu a lărgit nu doar viziunea 
proprie ci și a tuturor participanţilor la cerc. 
Asemenea activităţi trebuie practicate cât 
mai des pentru a dezvolta capacităţile in-
telectuale și oratorice ale studenţilor, astfel 
încât experienţa obţinută să ușureze parcur-
gerea obstacolelor ce ne așteaptă la viitoa-
rele locuri de muncă după absolvirea ASEM”. 
Alexandru Șoimaru, gr. FB-131

,,Acest cerc știinţifi c studenţesc este 
baza dezvoltării unor abilităţi pe care e 
necesar să le posede oricine. Implicarea în 
studierea unor probleme supuse spre exa-
minare, ne formează capacitatea de gândire 
asupra soluţionării acestora. Sunt profund 
recunoscătoare dascălului care a avut în-
credere și ne promovează pentru a ne dez-
volta performanţele de viitor. Un lucru m-a 
surprins că in urma cercetărilor am obţinut 
un fl ux suplimentar de informaţii despre o 
entitate autohtonă care își desfășoară efec-
tiv activitatea. Am fost noi, studenţii, cei 
care am venit cu rezultate, soluţii, propuneri 
pentru a înlătura unele laturi negative și am 
înţeles că fi ecare dintre noi poate deveni un 
viitor antreprenor, fi indcă exista spiritul de 
analiză și baza de a obţine ceea ce ne do-
rim în viitor. Prin aceasta avem șansa să ne 
promovăm și să devenim mai uniţi”. Dulce 
Nicoleta, gr. FB-132

După părerea mea desfășurarea orică-
rui eveniment, care presupune implicarea 
activă a studenţilor este binevenit, întrucât 
anume în cadrul acestor evenimente noi, 
studenţii putem aplica și dezvolta cunoș-
tinţele pe care le acumulăm pe parcursul 
anilor de studii, mai mult de atât ne oferă 
posibilitatea de a ne manifesta și de a ne 
face auziţi. Îi felicit pe toţi colegii mei, care 
au participat în cadrul acestui cerc știinţifi c, 
urându-le și mai departe mult succes și cât 
mai multe realizări.  Consider, că la etapa ac-
tuală este foarte important să ai un bagaj de 
cunoștinţe, care să permită atât dezvoltarea 
profesională, cât și extinderea orizonturilor 
culturale, care până la urmă defi nesc un bun 
specialist.    

Capitolina GANDRABURA, 

gr. FB-134

La 26 noiembrie 2015 a avut loc ședinţa Cercului 
Știinţifi c Studenţesc ,,Young-Accountants”, organizat 
de catedra „Contabilitate și Analiză Economică”. De 
această dată, evenimentul i-a avut ca participanţi pe 
studenţii facultăţii Finanţe, care în acest semestru 
studiază disciplina opţională ,,Contabilitatea impozi-
telor”.

Într-o atmosferă prietenoasă, ședinţa cercului 
a fost deschisă de conducătoarea acestuia, Erhan 
Lica - dr., conf. univ., care a ţinut să facă referinţă la 
sărbătoarea marcată de poporul american: ,,Întrea-
ga naţiune americană sărbătorește la 26 noiembrie 
Thanksgiving Day, una din cele mai frumoase sărbă-
tori care exprimă recunoștinţa pentru toate lucrurile 
frumoase pe care le avem în viaţă. În același spirit 
de Recunoștinţă se petrece astăzi și ședinţa Cercului 
Știinţifi c Studenţesc ,,Young-Accountants” al catedrei 
Contabilitate și Analiză Economică”. 

Cu același entuziasm pe care-l transmite în timpul 
orelor, a ţinut un cuvânt de salut și Bajan Maia– dr., 
lector univ. și coordonatorul știinţifi c al lucrărilor ce 
au fost prezentate. Aceasta a ţinut să încurajeze im-
plicarea studenţilor, subliniind importanţa cercetării, 
inovării și activismului studenţesc la dezvoltarea pro-
fesională a fi ecărui student.

Ulterior au fost prezentate lucrările de cercetare ale 
studenţilor. Cel care a spart gheaţa a fost studentul gru-
pei FB-137, Marcel Porcescu, care a cercetat subtilităţile 
temei ,,Contabilitate și fi scalitate: tangenţe și divergen-
ţe”. Acesta și-a axat lucrarea pe 3 demersuri știinţifi ce 
și anume: 1) cercetarea doctrinală – prezentată prin 
aspecte generale; 2) cercetarea normativă – refl ectată 
prin prisma reglementării contabilităţii și fi scalităţii; și 3) 
cercetarea practică – evaluată prin intermediul cercetării 
empirice cantitative și calitative. Astfel, studentul a subli-
niat care sunt asemănările și deosebirile dintre contabili-
tate și fi scalitate sub aspect teoretic. 

Cu aspecte practice a fost cea de-a doua comu-
nicare, prezentată de studentele grupei FB-134, 
Gandrabura Capitolina și Josan Doina. Comunicarea 
cu tema ,,Impactul datelor contabilităţii asupra în-
tocmirii Declaraţiei pe venit a persoanelor juridice” a 
prezentat importanţa și necesitatea datelor furnizate 
de contabilitate, care servesc drept bază la întocmirea 
rapoartelor fi scale. Totodată, lucrarea a prezentat as-
pecte practice privind întocmirea Declaraţiei pe venit a 
persoanelor juridice. De asemenea, pe baza exemplu-
lui unui SRL, au fost examinate minuţios cauzele ce au 
determinat apariţia ajustărilor de venituri și cheltuieli, 
precum și infl uenţa acestora asupra determinării im-
pozitului pe venit. 

A treia prezentare a fost trecută cu un fi r roșu atât 
prin partea practică naţională, cât și prin cea inter-
naţională. Astfel studentele grupei engleze, FB-13A, 
Ciorchină Alexandrina și Trudov Nicoleta, au decis să 
aducă informaţii la tema ,,Dubla impunere și metode 
de evitare a acesteia la nivel internaţional”. Cercetarea 
s-a axat pe relevarea unor aspecte teoretice, precum 
formele dublei impuneri și criteriile acesteia. Ulterior 
prezentării metodelor de evitare a dublei impuneri, 
studentele au venit cu exemplifi cări preluate din cazuri 
de viaţă, relatând colegilor ce autoritate are dreptul să 
le ceară să plătească impozitul pe venit, în cazul în 
care aceștia lucrează într-o altă ţară. 

Punctul evenimentului a fost pe note poetice, da-
torită abordării creative a studentei grupei FB 134, 
Tataru Cristina, care a relatat prin versuri relaţia sa cu 
contabilitatea, de-a lungul celor 3 ani de universitate.  

Pe fi nal, Lazari Liliana dr., conf. univ. și șef-catedră 
„Contabilitate și Analiză Economică” a ţinut să felicite 
studenţii și să-i încurajeze să fi e activi în continuare. 
Aducând aminte despre primii pași în ceea ce înseam-
nă contabilitate, dar și primele rateuri la înţelegerea 
regulilor sau a conturilor, dumneaei și-a exprimat 
bucuria de a vedea acum rezultatele eforturilor din 
primul an de universitate. 

Și, cum fi ecare efort merită răsplată, tinerii cer-
cetători s-au învrednicit de câte o diplomă de parti-
cipare. Și, bineînţeles, de entuziasm pentru viitoarele 
astfel de evenimente! 

Capitolina GANDRABURA, 

Maia BAJAN

Masă rotundă ”Voluntariat – calea spre TINE-ri!”

Cercul  ştiinţifi c studenţesc ,,Analitic” CATEDRA „CONTABILITATE ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ”: 
IMPLICAREA STUDENŢILOR 
ÎN CERCETAREA ȘTIINŢIFICĂ

Curierul Economic10 nr. 3 (273), 3 martie 2016



IDEI DE AFACERI

După o sesiune de prezentări de 
afaceri, preponderent axate pe bu-
siness-uri creative, gen handmade 
și artizanat, după laude, dar și critici 
dure, juriul a ales. Unii participanți 

au fost surprinși de rezultat, alţii un 
pic supăraţi, cert este că toţi cei 6 
fi naliști s-au ales cu diplome și premii 
bănești. Ediția din acest an este deo-
sebită prin faptul că au fost acordate 
cele mai mari premii de până acum. 
Locul I – 25 mii de lei, locul II – 20 mii 
de lei, locul III – 15 mii de lei și ultime-
le trei locuri – câte 13 mii de lei.

Astfel, primul loc i-a revenit 
companiei prestatoare de servicii 
de decorare a evenimentelor și de 
confecționare și comercializare a 
produselor handmade, fondator – 
studentul Alexandru Popovici, care 
a acumulat maxim de puncte, 73,05.

„Emoțiile pe care le-am trăit pe 
parcursul participării la acest con-
curs sunt de nedescris. Nopți nedor-
mite, multe griji și efort, însă, într-un 
fi nal, toate sau transformat în emoții 
de fericire. Suntem foarte mulțumiți 
de rezultat și vom face tot posibilul 
să nu dezămăgim persoanele care și-
au dat votul pentru echipa noastră. 
Un concurs ce ne-a deschis porțile 

spre lumea antreprenoriatului, ne-a 
ajutat să facem cunoștință cu alți ti-
neri activi ce au aceleași aspirații ca și 
noi, iar mulțimea de sfaturi și îndru-
mări de la moderatori, cu siguranță 

vor contribui la succesul viitoarei 
noastre afaceri”, a spus Alexandru, 
câștigătorul concursului.

Premiul II a fost luat de Andrei 
Cociug și Valeriu Bobuțac – afacerea 
No Time For Waiter, cu un punctaj de 
70,3. Ideea studenților constă în a 
crea o aplicație mobilă pentru loca-
luri (restaurante, pub, bar, etc) prin 
care consumatorii comanda online 
și astfel se economisește pe chelneri.

”Referitor la concursul “Idei de 
afaceri” sunt mulțumit de rezultat, 
deoarece pe lângă faptul că am 
câștigat locul 2 care prevede un 
grant pentru dezvoltarea afacerii și 
un contract de locațiune pentru 2 

La 10 decembrie a avut loc a 9-a 
ediţie a conferinţei știinţifi ce dedi-
cată zilei internaţionale a dreptu-
rilor omului. Această ediţie a avut 
ca tematică generală, „Copii de 
azi – viitorul de mâine a societăţii”. 
Conferinţa a inclus 12 prezentări. La 
eveniment au participat studenţii 
din cadrul ASEM, de la facultatea 
Economie generală și Drept, care 
și-au prezentat propriile cercetări 
știinţifi ce.

Organizatorul evenimentului, 
conf. univ., doctor în drept, șef-cate-
dră „Drept Privat”, doamna Liliana Ro-
taru-Maslo:  „În fi ecare an depunem 
eforturi să avem o tematică diferită. 

Dacă primele ediţii aveau o tematică 
teoretică cu nuanţe cognitive, ulteri-
or am ales teme mai actuale, precum 
situaţia femeii în societate ori pro-
tecţia drepturilor omului. Studenţii 

noștri au dat dovadă de ingeniozitate 
și spirit de cercetător, sperăm ca la 
anul să antrenăm și studenţii din alte 
facultăţi, ba chiar și studenţi din alte 
instituţii educaţionale.”

Studenta anului IV, Elena Ceban  
și-a expus poziţia asupra fenomenului: 
„violenţa în familie”.

„Drepturile copilului în confl ict 
cu legea rămân a fi  preocuparea or-
ganismelor internaţionale, regionale 
și respectiv a celor naţionale. Asi-
gurarea unei protecţiei adecvate și 
corespunzătoare acestor categorii 
de minori presupune implicarea la 
nivel internaţional și regional, adop-
tarea unui cadru adecvat protecţiei 
minorului la nivel comunitar va asi-
gura protecţia acestuia într-un spa-
ţiu comun, demn de încredere și de 
a crea un viitor european orientat 
spre prevenirea delincvenţei juvenile 
și indirect a reducerii și fenomenului 

infracţional”, spune Elena.
Iulita Popa, studentă la Drept, a 

abordat și ea tema drepturilor copii-
lor. Tema ei fiind „Reglementarea ju-
ridică privind apărarea și administra-
rea patrimoniului minorilor”. Potrivit 
statisticilor, dreptul de proprietate al 
minorilor este plasat printre ultimele 
puncte ca importanţă în RM, deși în 
domeniul respectiv la fel există nu-
meroase încălcări, care fie nu sunt 
depistate, fie sunt mușamalizate, 
astfel încât , copilul poate fi lipsit în 
mod arbitrar de proprietatea sa, fie 
micșorat patrimoniul în mod ilegal.”

Mircea GUTIUM, 

D-124

ACELAȘI SCENARIU… CREATIV. 
A FOST DESEMNAT CÂŞTIGĂTORUL CONCURSULUI “IDEI DE AFACERI ASEM 2015”

O companie prestatoare de servicii de decorare a eveni-

mentelor și de confecționare a produselor handmade a luat 

premiul întâi în cadrul concursului de Business Planuri al In-

cubatorului de Afaceri al ASEM.

Conferinţa studenţească: 
„COPIII DE AZI  VIITORUL DE MÂINE AL SOCIETĂŢII”

ani în cadrul incubatorului ASEM, 
am urmat câteva traininguri foarte 
utile despre planifi carea fi nancia-
ră și operațională pentru viitoarea 
companie. Urmează să înregistrăm 
compania, ne cazăm în noul ofi ciu și 
începem să activăm”, spune Valeriu.

Premiul III a fost luat de Victoria 
Goțonoaga și echipa sa cu – Be Han-
dmade (Confecționare și comerciali-
zarea articolelor de birotică handma-
de), cu un punctaj de 67,94.

”Sunt fericită că am ajuns în fi -
nala acestui concurs, ba mai mult că 
sunt deținătoarea  și a unui premiu. 
Am înțeles acum că toate efortu-
rile mele nu sunt în zadar. Premiul 
dat este o bună motivație pentru 

inițierea propriei afaceri. Voi gesti-
ona banii pentru necesarul compa-
niei,  înregistrarea acesteia, pentru 
procurarea tehnicii și materialelor 
necesare. Plănuiesc să dezvolt afa-
cerea la un nivel mai avansat, să sti-
mulez pasiunea oamenilor față de lu-
crurile confecționate manual”, spune 
Victoria.

Următoarele trei locuri au fost 
acordate lui Vitalie Ciochina - Ser-
viciul pentru părinţi – CopilulMeu.
md; Ludmila Adamciuc - Centru de 
formare personală și Eugenia Tataru 
- Promovarea și comercializarea pro-
duselor create de tineri meșteri.

În total, în competiție s-au înscris 
studenți cu 14 dosare. Din juriu au fă-
cut parte oameni de afaceri, decani și 
prorectori ASEM.

Câțiva membri ai juriului au venit 
cu propunerea de locuri de muncă 
pentru tinerii antreprenori.

Așa sau altfel, tinerii vor benefi cia 
de spații și consultanță în derularea 
afacerilor lor în cadrul Incubatorului 
de Afaceri al ASEM.

Tatiana Bucos, director Centrul 
de Ghidare în Carieră al ASEM: „Sun-

tem la a XI-a ediție a concursului 
„Idei de afaceri”, fapt ce ne permite 
să facem unele constatări. Ediția din 
acest an a concursului a demonstrat 
o dată în plus că proiectele de acest 
gen au efecte durabile doar în cazul 
parteneriatelor dintre universitate și 
reprezentanții economiei reale. Su-
portul acordat în acest an de către 
partenerii proiectului a făcut posibilă 
fondarea a 6 întreprinderi noi, alături 
de cele 35 ce au fost găzduite, înce-
pând cu anul 2005, în cadrul Incuba-
torului de afaceri al ASEM”.

Coincidența face ca anul trecut, 
premiul I, la fel să revină unei agen-
ţii de organizare a evenimentelor și 
confecţionare a lucrurilor Handmade 
– câștigător Nistor Lazar. La moment, 
agenția a suferit o reprofi lare, nu mai 
este atât de creativă. De ceva timp, 
echipa organizează evenimente bu-
siness – Media Consulting Group. 

Etapa de instruire a fost alcătuită 
din cinci module, în care s-a discutat 
despre aspectele importante ce tre-
buie de reținut pentru a lansa o aface-
re și a o dezvolta într-una de succes, 
precum ar fi  managementul, planul 
operațional al afacerii, planul de mar-
keting, planul fi nanciar ș.a. Printre 
trainerii care participat la această eta-
pă sunt specialiștii Vitalie Popa, Euge-
niu Hristev, Veronica Sandulachi.

Potrivit organizatorilor, scopul 
concursului este de a pune în valoare 
ideile de afaceri inovatoare. Astfel în-
cât să aduci pe piaţă ceea ce nu mai 
există sau, dacă și există, și mai e și  
concurenţă acerbă, să te diferenţiezi 
prin originalitate maximă.

Corina MOROZAN
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ANIVERSĂRI

Cu prilejul frumoasei 
aniversări, colectivul cate-
drei „Finanţe și Asigurări” 
are o deosebită plăcere 
să adreseze și să expri-
me deplina recunoștinţă 
Doamnei Botnari Nadej-
da, conferenţiar universi-
tar, șef al catedrei ”Finan-
ţe și Asigurări” și vine cu 
cele mai sincere felicitări, 
urându-vă cu respect  
LA MULŢI ANI!  

Viaţa unui om se 
măsoară prin intensitatea 
cu care o trăiește și prin 
valorile acumulate pe 
parcursul ei. În virtutea 
spiritului continuu de 
cunoaștere și realizare,  
Doamna Nadejda Botnari, 
fi ind un om de excelenţă, 
s-a remarcat printr-o con-
tribuţie semnifi cativă în 
activitatea, valorifi carea 
și dezvoltarea continuă 
a catedrei „Finanţe și 
Asigurări”, prin implicaţi-
ile însemnate în economia 
naţională,  precum şi 
prin reușită de succes în 
promovarea prosperă a 
generaţiilor de studenţi, 
masteranzi şi doctoranzi. 
Prin munca asiduă și 
înţelepciunea Dumnea-
voastră aţi reușit să 
creaţi  o imagine de om al 
știinţei cu o înaltă ţinută, 
demonstrând perseverenţă 
de invidiat, profesionalism 
și devotament.

 Prin calităţile nobile 
de tandreţe și sensibilitate, 
politeţe și prudenţă, devo-
tament și o enormă for-
ţă de muncă  completată 
cu optimism și tenacitate  
Doamna Nadejda Botnari 
a sporit necontenit  nive-
lul performanţelor spre un  
ideal absolut reuşind să 
întruchipeze un model de 
personalitate desăvârșită, 
demnă de urmat.

 În calitate de șef al 
catedrei,  asigură un 
management perfor-
mant şi calitativ, axat pe 
individualitate şi persona-
litate a fi ecărui membru,  
încurajând, cu o delicateţe 
deosebită, încredere și in-
sistenţă valorifi carea po-
tenţialului ştiinţifi co-di-
dactic. Concomitent, prin 
ţinută și eleganţă, prin 
rafi nament și farmec, 
prin generozitate și spi-
ritualitate, prin răbdare 
și înţelepciune, Doamna 
Nadejda Botnari prezintă 
un model de conducere şi 
comportament colegilor şi 
discipolilor săi. 

 Distinsă Doamnă  
Nadejda Botnari, în sfera 
activităţii profesionale 
Vă dorim mult succes 
astfel, încât toate ideile, 
începuturile proiectate 
şi obiectivele ţintite să 
conducă la obţinerea unor 
rezultatele performante! 
Vă dorim împliniri perso-
nale 

în căminul familial 
prin sănătate, pace și 
liniște sufl etească, bucurii, 
respect și recunoștinţă din 
partea celor care vă sunt 
alături. 

Vă dorim ca visele de 
astăzi sa devină realita-
te, speranţele de mâine 
împliniri, iar fericirea să 
vă însoţească mereu. 

Fie ca drumul vieţii 
Dumneavoastră să fi e 
ghidat de înţelepciunea 
ilustră  a renumitului 
Albert Einstein redată de 
motto-ul: ”Idealurile, care 
mi-au luminat calea şi 
mi-au redat din timp în 
timp curajul de a înfrunta 
viaţa cu bucurie, au fost: 
bunătatea, frumuseţea şi 
adevărul”.

LA MULŢI ANI!

Cu multă admiraţie

 și gratitudine,

 colectivul catedrei 

”Finanţe și Asigurări”

Omul faptelor benefi ce – așa 
poate fi  caracterizat printr-un cu-
vânt dl Andrei Gameţchi – confe-
renţiar universitar la catedra Ciber-
netică și informatică economică a 
Academiei de Studii Economice din 
Moldova. Binecunoscut în Republi-
ca Moldova ca savant și pedagog în 
domeniul cercetărilor operaţionale 
și a modelării matematice a proce-
selor economice, la 21 decembrie 
2015 Dumnealui împlinește fru-
moasă vârstă de 80 de ani.

Născut în or. Camenca, Repu-
blica Moldova, după absolvirea 
școlii medii a fost înmatriculat la 
Facultatea de fi zică și matematică 
a Universităţii de Stat din Moldova, 
specialitatea „Matematică”. Pe par-
cursul studiilor universitare (1954-
1959) a activat și în fanfara USM. 
Absolvind, cu o reușită excelentă, 
facultatea, dl A.Gameţchi a conti-
nuat studiile la aspirantura Institu-
tului de Matematică V.A. Steclov a 
Academiei de Știinţe a URSS (1959-
1963, or. Moscova).

 După absolvirea aspiranturii, a 
fost angajat în postul de colabora-
tor știinţifi c la Institutul de Fizică și 
Matematică al Academiei de Știinţe 
a RSSM (1963-1964). Susţinând  cu 
succes teza de doctor (candidat) în 
știinţe fi zico-matematice la specia-
litatea „Geometrie și topologie” la 
Institutul de matematică V.A. Ste-
clov din Moscova în 1964, domnul 
Andrei Gameţchi devine secretar 
știinţifi c al Institutului de Matema-
tică cu Centru de Calcul al AȘ RSSM 
(1964-1965). În perioada 1965-
1976 îndeplinește funcţia de șef de 
secţie (laborator) la același institut, 
desfășurând vaste cercetări știin-
ţifi ce privind aplicarea metodelor 
matematice în sectorul agro-ali-
mentar. Pentru rezultate notorii în 
domeniu, în 1973 dlui A.Gameţchi 
îi este conferit titlul de cercetător 
știinţifi c superior la specialitatea 
„Metodele matematice în cercetă-
rile economice”.

Din 1976 și până în 1978 acti-

vează în funcţia de șef al secţiei Sis-
temul Informatic Naţional la Insti-
tutul de Cercetări Știinţifi c pentru 
Planifi care al Comitetului de Stat 
de Planifi care al RSSM. În această 
perioadă au fost puse bazele in-
formatizării masive a societăţii în 
RSSM.

Totodată, în perioada 1965-
1978, dl A.Gameţchi a îmbinat re-
ușit activitatea de cercetare-pro-
iectare-dezvoltare cu activitatea 
pedagogică prin cumul, fi ind lector 
superior la catedra de Matematică 
aplicată a Institutului Politehnic 
din Chișinău (1965-1975), apoi lec-
tor superior la Facultatea de Mate-
matică a Universităţii de Stat a Mol-
dovei (1976-1978).

Începând cu anul 1978, dom-
nul Andrei Gameţchi trece com-
plet la activitatea pedagogică, 
continuată până în ziua de azi, 
fi ind lector superior, conferenţi-
ar universitar (1978-1986) și șef 
catedră „Matematica superioară” 
(1986-1991) la Universitatea de 
Stat din Moldova. În 1981 îi este 
conferit titlul știinţifi co-didactic 
de conferenţiar universitar. 

Din ianuarie 1991 și până în 
prezent dl A.Gameţchi activează în 
calitate de conferenţiar universitar 
la catedra Cibernetică și informa-
tică economică a ASEM. În aceas-
tă perioadă dumnealui predă așa 
cursuri universitare ca: Matematica 
superioară, Cercetări operaţionale, 
Modelarea proceselor economice 
și Procese decizionale în economie.

Calităţile de cercetător știinţifi c 
și pedagog, rezultatele în domeniu 
obţinute de către dl A.Gameţchi au 
fost refl ectate și în cele peste 100 
de publicaţii, inclusiv 2 monogra-
fi i, 6 manuale și 12 lucrări metodi-
co-didactice. Recent, împreună cu 
prof.univ. Dumitru Solomon, a pu-
blicat primul volum al manualului 
„Cercetări operaţionale” (Chișinău: 
Evrica, 2015. – 500 pag.). Publica-
ţiile d-lui A.Gameţchi sunt larg fo-
losite în procesul de studii de către 

profesorii și studenţii din ASEM și 
din alte universităţi din Moldova.

Din cei 52 de ani de activitate, 
50 au fost dedicaţi și învăţămân-
tului superior. De o înaltă puritate 
morală, extrem de consecvent și 
exigent în întreaga perioadă de 
activitate, dl A.Gameţchi a demon-
strat un profesionalism înalt la toa-
te posturile, pe care le-a ocupat, o 
atitudine foarte responsabilă faţă 
de sarcinile și funcţiile pe care și 
le-a asumat. Principialitatea dum-
nealui și ţinuta morală perfectă în-
totdeauna au fost și sunt exemple 
demne de urmat pentru colegii de 
breaslă și pentru studenţi. Datorită 
acestor calităţi domnul A.Gameţchi 
se bucură de autoritate binemeri-
tată și cea mai profundă stimă din 
partea colectivului profesoral și al 
studenţilor.  

Cu ocazia frumosu-
lui jubileu, Vă urăm, 
domnule Andrei Game-
ţchi, multă sănătate, 
un car de bucurii, dra-
gostea şi devotamentul 
celor apropiaţi, precum 
şi noi realizări pe tă-
râmul pedagogic şi cel 
ştiinţifi c.

La Mulţi Ani!

Din partea colectivului 

catedrei Cibernetică şi 

informatică economică,

Prof.univ. Ion BOLUN

Botnari Nadejda, 
conferenţiar universitar, 

șef al catedrei 
”Finanţe și Asigurări”

Conf.univ., dr. Andrei Gameţchi 

               vine la jubileul de 80 de ani
CU PUBLICAREA MANUALULUI 

„CERCETĂRI OPERAŢIONALE”

Eduniversal este un clasament mondial anual al 
școlilor și universităților specializate în afaceri. Campa-
nia are drept scop de a oferi studenților din toată lumea 
asistență în selectarea celor mai bune universități din di-
ferite regiuni ale lumii.

În urma aprecierii a peste 4 000 de programe de 
master, Eduniversal Ranking a inclus în clasament șapte 
programe din cadrul Academiei de Studii Economice a 
Moldovei. Mai mult decât atât, specialități precum Drep-
tul Afacerilor, Marketing și Logistică, Reclamă și Relaţii 
Publice, Managementul Informaţional, Relații Economice 

Internaționale, Managementul Bancar, Managementul 
Serviciilor Turistice s-au clasat în primele 100 de locuri 
ale clasamentului.

Eduniversal este un instrument care oferă studenților, 
profesioniștilor, directorilor departamentelor de resur-
se umane și reprezentanților sistemului academic o 
panoramă globală asupra celor mai bune oportunități 
educaționale. Acest program permite studenților și 
părinților să aleagă cea mai bună instituție în funcție de 
cariera pe care vor să o urmeze și de țara în care locuiesc 
sau în care vor să emigreze.

 ȘAPTE PROGRAME DE MASTERAT DE LA ASEM AU FOST 

INCLUSE ÎNTR-UN CLASAMENT INTERNAȚIONAL
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RETROSPECTIVĂ

Evenimentul a întrunit 55 de 
elevi cu vârsta cuprinsă între 10-19 
ani ce au experiență antrepreno-
rială, de a activa într-un mediu de 
afaceri real, de a promova și a co-
mercializa produsele companiei/mi-
ni-fi rmei școlare, imaginea proprie și 
a instituției de învățământ din care 
fac parte. Împreună cu cei 9 profe-
sori, ei au reprezentat localitățile: 
Chișinău, Edineț, Criuleni, Orhei, 
Anenii Noi.

Târgul s-a dovedit a fi  o oportu-
nitate pentru elevi de familiarizare 
cu experiența și ideile altor tineri, 
în domeniul antreprenoriatului. Pe 
parcursul zilei, au fost expuse pro-
duse create manual de tineri activi, 
ingenioși, viitori antreprenori de 

succes, printre care – produse hand-
made, bijuterii, măști, tablouri, bi-
belouri, picturi pe ghips, în lemn, în 
ceară etc. 

În cadrul Târgului, juriul a evalu-
at produsele expuse, ținând cont de 
două categorii: inovare și sustena-
bilitate. Astfel, au fost identifi cate și 
încurajate cele mai bune echipe din 
instituțiile preuniversitare. La fi nal, 
toți participanții au primit diplome și 
premii din partea sponsorilor.

Laurenția Filipschi, director-exe-
cutiv JA Moldova, a menționat: ”Cre-
ativitatea și lucrul în echipă au fost 
elementele ce au făcut distincț ia din-
tre echipele participante.  Ingeniozi-
tatea participanților de a-și promova 
și convinge cumpărătorii să procure, 

”Îmi place să visez, iar vi-
sele să devină realitate…”, ”…
mai întâi noi lucrăm pentru a 
ne crea numele, apoi numele 
va lucra pentru noi”, ”…pentru 
a reuși în afaceri, este nevoie 
de perseverență, dorință și să 
nu lași mâinile jos niciodată…” 
– în această ideie și-a început 
discursul său, tânăra antrepre-
noare, Angela Sobol, în fața ce-
lor 26 de tineri de la Liceul Teo-
retic ”Hyperion” din or. Durlești, 
mun. Chișinău.

Astfel, tinerii s-au întrunit 
în cadrul celui de-al zecelea 
club de discuții cu genericul 
”Democrație și Antreprenori-
at”, desfășurat la 15 decembrie 
curent, organizat de A.O. Juni-
or Achievement Moldova cu 
susținerea fi nanciară a Amba-
sadei SUA în Moldova.

Tinerii au avut parte de 
o experiență inedită pentru 
ei, având, în fața lor, o tînără 
antreprenoare, originară din 
or. Florești, care a reușit, cu 
forțele proprii, să își lanseze 
propria afacere. Angela Sobol 
le-a relatat tinerilor despre 
cum și-a inițiat afacerea, de 
unde a pornit, care au fost 
și sunt riscurile de inițiere și 
dezvoltare, despre benefi cii și 
oportunități. 

”Luați cunoștințe din ori-
ce domeniu, or, eu, am avut 

nevoie de a cunoaște anumi-
te lucruri pe care niciodată în 
viață nu m-am gândit că mi-
ar fi  folositoare”, a menționat 
antreprenoarea. ”Succesul a 
venit după multă muncă, la un 
an și trei luni, abia am gustat 
din propriul produs, deoare-

ce afacerea pe care o dezvolt 
implică și multe inevestiții fi -
nanciare, dar, nu vă speriați, 
este posibil să faci afaceri și 
la noi, în R. Moldova”, a adă-
ugat dînsa. De asemenea, 
antreprenoarea i-a îndemnat 
pe tineri să își dezvolte me-
reu calitățile de a negocia, de 
a învăța esența lucrurilor, de 
a citi ”printre rânduri” și de 
a fi  permanent în căutare de 
oportunități de fi nanțare. 

Participanții au fost familia-
rizați și despre conceptele ge-

nerale despre democrație și 
antreprenoriat, oportunitățile 
și provocările în dezvoltarea 
acestor concepte, prin an-
trenarea lor în activități di-
dactico-instructive, cum ar fi  
prezentarea unor postere te-
matice. 

A urmat o activitate propu-
să de profesoara Lucia Caciuc, 
despre specifi cul Uniunii Euro-
pene, în contextul dezvoltării 
conceptelor de democrație și 
antreprenoriat, la care tinerii 
s-au implicat activ.

Daniel Bostănică, unul 
dintre participanți, a sublini-
at: ”Ne bucurăm că am avut 
ocazia să avem o activitate 
combinată cu informații teo-
retice, dar și practice, prin re-
alizarea diferitor activități cum 
ar fi  lucrul în grup, discuțiile cu 
antreprenoarea”. Alexandrina 
Ceban, o altă tânără, a afi rmat: 
”Ne-au trezit interes subiec-
tele propuse - democrație și 
antreprenoriat, iar dna Ange-
la ne-a motivat și mai mult să 
avem curaj să ne dezvoltăm 
spiritul antreprenorial”. 

La fi nal, participanții au 
mulțumit echipei JA Moldova 
pentru realizarea clubului de 
discuții, menționând că ar mai 
dori să fi e implicați în aseme-
nea activități.

Cu un cuvânt de salut, la deschiderea ofi -
cială a conferinţei, au venit: Alexandru Cauia, 
dr., conf.univ., decan facultatea Drept, ULIM, 
Oxana Rotaru dr., conf.univ. ULIM, Nicolae 
Bujor, fi ul regretatului profesor, preot la Cen-
trul Mamei și Copilului din Chișinău ș.a.

”Vrem să educăm o nouă generație de 
juriști, cu valori morale, care să schimbe 
situația din sistem. În RM, cu o populație atât 
de mică, funcționează în prezent 18 peniten-
ciare arhipline. Eradicarea și prevenirea feno-

menului criminalității începe din instituțiile 
universitare. Viitorii judecători, avocați și 
procurori trebuie să cunoască și să țină cont 
nu doar de normele legale, ci și de aspectele 
morale”, a menționat în discursul său, Oxa-
na Rotaru, organizatoarea și sufl etul acestei 
conferințe, devenită deja tradițională.

La eveniment, au participat 43 de stu-
denţi de la ULIM, ASEM, IRIM și Institutul 
Științe Penale și Criminologie Aplicată. Prin-
tre subiectele abordate de ei au fost: discri-
minarea și respectul ca dimensiuni ale celor 
două extreme, rolul și locul femeii în educa-
rea unor generaţii moral-spirituale, carac-
teristica crimonologică a trafi cului de fi inţe 
umane, importanţa operei Lombrozinene 

pentru știinţa criminologică, răspunderea 
contavenţională ca formă de prevenire a in-
fracţionalităţii etc.

La fel, au fost puse în discuție și alte su-
biecte ce au trezit interes sporit: personalita-
tea infractorului profesionist, discriminarea 
romilor, formele violenţei domestice, teroris-
mul ca formă  a crimei organizate, problema 
curdă prin prisma știinţei criminologice ș.a.

ASEM a fost reprezentată de studenţii 
anului II, facultatea Economie Generală și 

Drept, specialitatea Drept – Ana Ursu, Ale-
xandra Evstafi ev, Alina Tataru, Cornelia Cor-
cimari și Alexandrina Bolșoi. Studenta Ana 
Ursu a prezentat o comunicare la la tema: 
”Criminalitatea juvenilă - fenomen ce poate 
fi  prevenit de noi, tinerii de azi”, coordonator 
știinţifi c – Alina Codreanu, lector universitar, 
catedra Drept Public.

În rezultatul acestei conferinţe, toţi par-
ticipanţii au ramas plăcut impresionaţi, cu 
un bagaj nou de cunoștinţe, cu noi prieteni 
și cu o dorinţă arzătoare de a participa și pe 
viitor la astfel de evenimente. Întrucît aceas-
tă conferinţă a fost una cu totul specială, toţi 
participanţii au fost premiaţi cu diplome de 
excelenţă. 

Pagina realizată te Alina CODREANU

TÂRGUL NAŢIONAL AL COMPANIILOR ȘI MINIFIRMELOR ȘCOLARE
10 companii și 8 mini-fi rme școlare, din cadrul programelor de 

educație economică și antreprenorială, s-au adunat, la 16 ianuarie 
curent, în cadrul Târgului Național al Companiilor și Mini-fi rmelor 
Școlare, organizat de A.O. Junior Achievement Moldova (JA Mol-
dova), în parteneriat cu METRO Cash & Carry Moldova și Concernul 
StarNet.

Echipa de studenți ai specialității Drept, ASEM, a participat, în cadrul Conferinţei Știinţifi ce 
Interuniversitare la Criminologie, dedicată în memoria profesorului Nicolae Bujor, cu tema: 
“Criminalitatea în Republica Moldova prin prisma valorilor moral-spirituale, probleme 
actuale și căi de soluţionare”,  la 8 decembrie 2015.

anume de la ei, le-au adus anumite 
venituri ce le   v-a permite pe viitor să 
își dezvolte și diversifi ce micile afa-
ceri realizate în cadrul companiilor 
și mini-fi rmelor școlare. Acest eveni-
ment poate constitui și un bun exem-
plu de organizare a astfel de târguri 
la nivelul unităților administrativ-te-
ritoriale cu participarea autorităților 

publice locale, agenților economici, 
precum și a altor actori comunitari. 
Numai prin astfel de exerciții, copiii și 
tinerii își pot îmbunătăți abilitățile și 
competențele ce sunt necesare unui 
viitor antreprenor,  ce le poate per-
mite să își dezvolte o mică afacere de 
la o vârstă mai fragedă, precum și să 
își cultive o gândire antreprenorială”.

De menționat că elevii participanți 
la eveniment au fost instruiți în cadrul 
programului de educație economică 
Compania Școlară. Acesta reprezintă 
un ”laborator” economic și de afaceri 
care îi ajută pe elevi să înțeleagă, prin 
practică, principiile teoretice ale afa-
cerilor și mecanismele economiei de 
piață.

STUDENŢII SPECIALITĂŢII DREPT, ASEM, 
PARTICIPANŢI ÎN CADRUL UNEI 

CONFERINŢE ȘTIINŢIFICE INTERUNIVERSITARE

CLUB DE DISCUŢII ”DEMOCRAŢIE 
ȘI ANTREPRENORIAT” 
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RESPONSABILITATE

Cartea de vizită a fi ecăruia dintre 
noi este felul în care vorbim și scriem 
în limba română. Nu este o rușine să 
nu știi să te exprimi, dar este con-
damnabil să nu cauţi orice mijloc de 
a învăţa. E bine să știm să scriem și să 
vorbim corect!

În acest context, pe 19 februarie, 
Biblioteca Știinţifi că a ASEM în colabo-
rare cu profesorii de la catedra Comuni-
care Economică și Didactică a organizat 
masă rotundă cu genericul „Să vorbim 
corect”. La eveniment au participat 
studenţi și profesori de la Facultăţile 
Contabilitate, Finanţe și colaboratorii 
Bibliotecii Știinţifi ce a ASEM.

Evenimentul a avut ca scop pro-
movarea exprimării corecte în limba 
română, utilizarea în comunicarea 
orală uzuală a normelor limbii lite-
rare, după cum spunea prof. Andrei 

Pleșu: „Limba este condiţia existenţei 
omului ca fi inţă raţională, precum că 
prin ea omul judecă, prin ea comuni-
că și în ea își păstrează comoara spi-
rituală pe care a acumulat-o din cele 
mai vechi timpuri. Prin urmare, limba 
este codul genetic al unui popor”.

Odată cu folosirea intensă a teh-
nologiilor informaţionale, când tot 
mai des scriem prescurtat, vorbim 
schimonosit, uităm să utilizăm sem-
nele de punctuaţie, apare necesita-
tea de a crește interesul faţă de ex-
primarea corectă și cultivarea vorbirii 
în rândul tineretului studios. 

Maria Mancaș, dr., conf. univ., 
profesoară la Catedrea Comunicare 
Economică și Didactică în cadrul pre-
zentării „Cultura comunicării - condi-
ţie indispensabilă de integrare în me-
diul social”, a menţionat necesitatea 

CAPITOLUL I

 Apariţia și răspândirea neologismelor, 
pătrunderea lor în limbajul unor cercuri tot 
mai largi de vorbitori constituie una din ca-
racteristicile cele mai importante ale limbii 
române actuale. În aceste circumstanţe, se 
impune tendinţa vorbitorilor, în special a 
celor care se consideră că au un grad avan-
sat de cultură (ziariști, oameni de cultură, 
cadre didactice, medici, ingineri, studenţi, 
elevi din clasele liceale etc.) de a se expri-
ma mai  „îngrijit”, mai „literar”, folosind cu-
vinte mai „culte”, mai “pretenţioase”, mai 
puţin familiare. În virtutea efortului depus 
de a se exprima mai „deosebit”, aceștia pre-
feră să utilizeze cuvinte sau sensuri ale cu-
vintelor preluate din alte limbi, chiar dacă 
unele dintre ele nu le sunt destul de bine 
cunoscute.

 Nu întotdeauna însă adoptarea, de 
multe ori abuzivă și neselectivă, a unor 
cuvinte din alte limbi poate fi  justifi cată. 
Astfel, în ultimul timp, am observat o pre-
dilecţie îngrijorătoare a unor persoane faţă 
de verbul a (se) focusa. Zicem ,,îngrijoră-
toare”, deoarece cuvântul respectiv nu este 

atestat în niciunul din dicţionarele explica-
tive ale limbii române. 

Verbul la care ne referim a fost „impor-
tat” din limba engleză și utilizat în lim-
ba română cu mai multe nuanţe de sens: 
„a se concentra (asupra…)”, „a-și îndrepta 
atenţia într-o singură direcţie”,  ,,a fi  pre-
ocupat (de ceva)”, ,,a pune accentul (pe 
ceva)”, fi ind atestat atât în presa scrisă și 
audiovizuală, cât și în limbajul comun: Ex-
portatorii de fructe și legume trebuie să se 
focuseze pe piaţa (corect: să-și îndrep-
te atenţia asupra pieţei) din Uniunea 
Europeană. (Din presă);  Ne vom focusa 
(corect: concentra )  atenţia asupra su-
biectului 1 din ordinea de zi a ședinţei; Ca 
să înveţe mai multe, pe lângă prelegeri, se 
focusează (corect: pune accent) pe edu-
caţia nonformală (Din presă).

 Frecventa utilizare a verbului la care 
facem referinţe, precum și a derivatului 
acestuia focusare denotă tendinţa nu doar 
vorbitorilor de rând, dar a ziariștilor de a-l 
încadra în categoria așa-ziselor  cuvinte ,,la 
modă”, adică a cuvintelor care, pur și simplu, 
plac. Astfel, acum câteva zile, o ziaristă cu-
noscută, care apare destul de des la diferite 
posturi de televiziune,  într-o emisiune de 
la Publica TV, zicea: ,,În loc să focusăm (??) 

discuţia, noi o polarizăm. Cu regret, dar ca-
zurile de acest fel sunt destul de numeroase.    

 Menţionăm că, în paralel cu a (se) fo-
cusa, actualmente se utilizează și verbul a 
a(se)focaliza, un împrumut din franceză ( 
focaliser), care, pe lângă sensul propriu din 
domeniul fi zicii: ,,a face să treacă print-un 
punct toate razele unui fascicul”, atestat 
în mai multe dicţionare explicative, mai 
are unul format prin extindere semantică, 
și anume acela de ,,a (se) concentra, a (se) 
centra, a se îndrepta într-o singură direc-
ţie”, care este înregistrat în  Noul dicţio-
nar universal al limbii române (2006): 
a se focaliza pe…; a se focaliza asupra…; a 
se focaliza în direcţia… Enunţuri: Întreaga 
echipă și-a focalizat atenţia asupra nou-
lui proiect; Guvernul trebuie să se focalize-
ze asupra realizării reformelor…

 Prin urmare, atunci când în limba pe 
care o vorbim există diverse mijloace  de 
exprimare, care, de multe ori, sunt mai 
fi rești, mai nuanţate semantic și, de ce nu, 
mai expresive, e bine să le exploatăm la 
maximum, evitând, astfel, preluarea  unor 
cuvinte inutile din alte limbi.

  Foarte multe greșeli de exprimare 
sunt generate de extinderea (lărgirea) sen-
surilor unor cuvinte neologice. Astfel, cu-

vântul locaţie , împrumutat  din franceză 
(location) și sprijinit ulterior de englezescul 
location, avea iniţial, ca, de altfel, și în lim-
ba de origine, sensurile: 1. Dare sau luare 
în folosinţă temporară a unui bun, mobil 
sau imobil, în schimbul unei plăţi; chirie: 
Contract de locaţie/ locaţiune. 2. Chirie 
(sumă de bani) plătită pentru luarea în fo-
losinţă temporară a unor bunuri: Taxă de 
locaţie. Ulterior, sub infl uenţa limbii en-
gleze, termenul și-a extins conţinutul se-
mantic, ajungând să desemneze și: 3. Sediu 
(al unei instituţii, al unei societăţi etc.): Fir-
ma, schimbându-și locaţia, administratorii 
fi rmei își vor anunţa clienţii. 4. Loc unde se 
produce un fapt, un eveniment: Pentru fi l-
marea videoclipului, echipa a amenajat mai 
multe locaţii. Termenul locaţie însă nu are 
sensul de ,, loc”, „regiune”, „zonă”, preluat 
fără nici o justifi care din limba engleză: Ne-
am petrecut vacanţa într-o locaţie (corect: 
loc, zonă) de vis. și nici de  ,, local”: “Și-a 
sărbătorit aniversarea… într-una dintre 
cele mai frumoase locaţii (corect: localuri) 
din capitală. 

     
Va continua…..

Arminia CICALĂ-RACU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM

ERORI ÎN UTILIZAREA UNOR NEOLOGISME

MASĂ ROTUNDĂMASĂ ROTUNDĂ ”SĂ VORBIM CORECT”  ”SĂ VORBIM CORECT” 
utilizării formelor lexicale corecte 
în comunicare și a analizat cele mai 
frecvente abateri de la exprimarea 
corectă. În relatarea sa, Maria Man-
caș, într-o formă ușor de asimilat, s-a 
pronunţat privind mijloacele expre-
sive, care afectează procesul de co-
municare, resursele stilistice ale mij-
loacelor lexicale și gramaticale, cele 
mai frecvente greșeli lexico-gramati-
cale, difi cultăţi de acord, pleonasme, 
calchieri semantice, barbarisme și 
clișee rigide de exprimare.

În cadrul întâlnirii Lucia Cepraga, 
dr., conf. univ. a prezentat  o comu-
nicare despre importanţa folosirii 
diacriticelor în comunicarea scrisă. 
Totodată, s-a menţionat faptul că 

vorbind și scriind corect românește, 
ne respectăm pe noi înșine și în ace-
lași timp respectăm pe cel căruia îi 
vorbim.  

 Angela Amorţitu, specialist prin-
cipal în secţia „Comunicarea Colecţi-
ilor”, BȘ a ASEM a făcut o trecere în 
revistă a cărţilor prezentate la expo-
ziţia „Mi-i limba eternă sărbătoare”.

În cadrul dezbaterilor studenţii și 
profesorii au avut ocazia într-o formă 
interactivă să discute și să analizeze 
cele mai des întâlnite greșeli de ex-
primare și să găsească forma corectă. 
Cei mai activi studenţi au fost men-
ţionaţi cu certifi cate de participare: 
Irina Oroșan - gr. FB-158, Romario 
Abramihin – gr. FB-158, Mihail Fău-

raș - gr. FB-159, Nicoleta Starciuc - gr.  
FB-159. 

Ca rezultat al acestei mese rotun-
de profesorii au menţionat necesita-
tea și importanţa de a organiza ciclic 
activităţi de așa gen, în cadrul cărora 
să se discute aspecte lexico-gramati-
ca anumite domenii ale economiei.  

 

Natalia SUVAC, 

şef secţie „Comunicarea 

Colecţiilor” BŞ a ASEM

Angela AMORŢITU,

 specialist principal, 

secţia „Comunicarea 

Colecţiilor” BŞ a ASEM
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FILE DE VIAŢĂ

Studenții, dar și profesorii ASEM au fost invitați să 
danseze o horă. Aceasta fi ind una din obiceiurile sărbăto-
rii de Dragobete. Manifestarea s-a incheiat cu împărțirea 
mugurilor de salcie celor prezenți. 

Organizatorii fl ash mob-ului: Consiliul studențesc al 
facultății Finanțe în colaborare cu Biblioteca Științifi că, 
ASEM. Manifest area a avut loc în scuarul bl. F.

Dragobetele, străvechea 
zi a îndrăgostiţilor la ro-
mâni, este sărbătorită la 24 
februarie. În acest an a fost 
sărbătorită și de studenții 
anului I în cadrul Cercului 
Studențesc ”La Francophi-
lie”.

Membrii Cercului ”La Francophi-
lie” ne-au invitat să zburăm alături 
de ei pe aripile iubirii, eveniment 
organizat în sala de lectură ”Paul 
Bran”, activitate extra-didactică cu 
genericul „Dragobetele - la fete de 
l’amour chez les Moldaves de jadis”. 

Totul a  pornit de la ideea scri-
itorului Shakespeare care a zis, că 
atunci când dragostea vorbește, vo-
cile tuturor zeilor par a fi  adormite 
în armonia raiului. Dragostea îi arată 
omului cum ar trebui să fi e, când 
iubești descoperi în tine o nebănuită 
bogăţie de tandreţe și duioșie și nici 
nu-ţi vine să crezi că ești în stare de 
o astfel de dragoste.

Organizatorii acestui eveniment 
au fost studenţii grupei EG-151, 
ghidaţi de conducătoarea Cercului 
”La Francophilie”, M. Bejan, lector 
univ. și șefa catedrei Limbi Moder-
ne Aplicate, D. Rusu, conf. univ. dr.. 
Iar moderatorii Dorina Harghel și 

Andrei Valuţa, susţinuţi de o echipă 
extraordinară  ne-au dus pe tărâmul 
dragostei și a visurilor îndeplinite 
implicându-ne în concursuri intere-
sante. Astfel, studenţii au cântat dra-
gostea, au recitat poezii, au desenat 
iubirea, au descris-o demonstrând 
importanţa acestui sentiment în via-

ţa omului. Ei ne-au mărturisit  că ” 
L`amour est inscrit sur le cœur et la, 
il restera á jamais”. 

La activitate, studenţii au afl at 
mai multe amănunte despre Drago-
bete  și cum este sărbătorită aceas-
tă zi în diferite ţări ale lumii. Au fost 
supuși unui test de a ghici cuplurile 

Să-i aducă un omagiu și să-și aminteas-
că de Grigore Vieru, au venit colegi, scriitorii: 
Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii 
Scriitorilor; Iulian Filip, poet; Nicolae Popa, 
poet; Vasile Malanețchi, directorul muzeului 
de literatură ”M. Kogălniceanu”; Ștefan Dimi-
triu, critic literar (România) și Ion Lazu, critic 
literar (România). 

„Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi …”
Comemorarea din anul acesta a lui Gri-

gore Vieru, la Chișinău și în satul său de baș-
tină, Pererita, cu implicarea la nivel organi-
zatoric a Muzeului Naţional de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu”, sub auspiciile Minis-
terului Culturii și ale Uniunii Scriitorilor din 

Omagiu regretatului poet Grigore Vieru
Cu prilejul împlinirii a 

81 de ani de la nașterea lui 

Grigore Vieru,  în Sala de 

lectură ”Eugen Hrișcev” a 

Bibliotecii Științifi ce, ASEM 

s-a desfășurat medalionul 

literar-artistic «Grigore Vi-

eru: Sunt iarbă, mai simplu 

nu pot fi …». Evenimentul 

a fost organizat sub egida 

Ministerului Culturii și a 

Uniunii Scriitorilor din Re-

publica Moldova.

Moldova, s-a încheiat pe 15 februarie, prin-
tr-un medalion literar de excepţie, găzduit 
cu generozitate de Biblioteca Academiei de 
Studii Economice.

Rectorul acestei prestigioase instituţii 
de învăţământ, dl acad. Grigore Belostecnic, 
a ţinut să întâlnească oaspeţii – cunoscuţi 
scriitori de la Chișinău și de la București – 
chiar pe treptele de la intrare, având și o 
motivaţie cumva specială, despre care a 
vorbit cu o oarecare vină fără de vină: „a pă-
cătuit” și domnia sa, scriind o poezie, – „mă 
rog, poate nu chiar genială”, după cum s-a 
exprimat, – în ziua când a afl at trista veste a 
trecerii la cele veșnice a poetului.

Moderatorul evenimentului, Vasile Ma-
laneţchi, directorul Muzeului de Literatură, 
a menţionat dintru început că Grigore Vieru 
este recunoscut astăzi la scară naţională drept 
unul din poeţii importanţi ai românităţii și, 
totodată, cel mai iubit scriitor contemporan 
din spaţiul limbii române. Dovada acestei 

afecţiuni populare e și faptul că, după Ștefan 
cel Mare și Sfânt și după Mihai Eminescu, la 
doar șapte ani de la urcarea sa la ceruri, Gri-
gore Vieru este cel căruia i s-au înălţat cele 
mai multe monumente pe întreg cuprinsul 
românesc. În același timp, nu s-a putut abţine 
să nu facă și câteva constatări generale, după 

zece zile de dezbateri incitante în legătură cu 
destinul postum al lui Grigore Vieru. Poetul 
aparţine nu doar satului de baștină, nu apar-
ţine nici doar familiei, ci întregii naţiuni. Se 
cuvine, deci, să se opereze cu mai multă res-
ponsabilitate, a subliniat dl Vasile Malaneţchi, 
acum când aproape nimic nu mai depinde de 
Poet, ci de urmașii săi, pentru a-l avea, în con-

tinuare, printre noi, așa cum și-o dorea: „Sunt 
iarbă, mai simplu nu pot fi …”.

Un discurs antologic referitor la creaţia 
lui Grigore Vieru a avut poetul Arcadie Su-
ceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor 
din Moldova, care a spus-o tranșant: „Până 
la Grigore Vieru, la Chișinău, se scria un fel 

de poezie, iar odată cu apariţia primelor 
sale cărţi, aici s-a instaurat autenticitatea ex-
presiei lirice, cu vibraţii profund naţionale...”

Poetul Iulian Filip a evocat esenţa feno-
menului Grigore Vieru, ajuns să se cristaliza-
re, în cele din urmă, în aforisme și meditaţii 
poetice.

Un moment aparte, emoţionant până 

la lacrimi în sensul cel mai direct, legat de 
destinul scriitoricesc al celor care au fost ne-
voiţi să se refugieze peste Prut după semna-
rea pactului Ribbentrop-Molotov, l-a con-
stituit discursul scriitorului Ion Lazu, sosit la 
Zilele Grigore Vieru tocmai de la București. 
S-a dovedit, și pe bună dreptate, că basara-

beanul nu se dezminte în a uni malurile. Or, 
în cazul scriitorului Ion Lazu, născut în 1940 
la Cioburciu, judeţul Tighina, e vorba și de 
malul Nistrului. Confratele său de drum și 
de condei, scriitorul și jurnalistul Ștefan Di-
mitriu, i-a fost nu doar părtaș la răscolit de 
amintiri și emoţii, dar și un strălucit însoţi-
tor întru evocarea lui Grigore Vieru, recitind 
mereu versurile poetului, fi e într-un cadru 
restrâns, la o cafea, fi e în faţa publicului.

Amfi trioana întâlnirii a fost, cum era și 
fi resc, dna Silvia Ghinculov, directoarea Bi-
bliotecii ASEM. Alături, i-au fost bunii prie-
teni ai scriitorilor, domnii Simion Roșca, care 
a prezentat pe dinafară poezia lui Grigore 
Vieru „Legământ. Lui Mihai Eminescu”, și Ion 
Pârţache, care a citit, în cele din urmă, poe-
zia scrisă de rectorul Grigore Belostecnic și 
dedicată memoriei lui Grigore Vieru, fapt ce 
a făcut ca locul și timpul evocării numelui 
Poetului să fi e nu numai foarte potrivite, dar 
și pline de inspiraţie. Cu atât mai mult cu 

cât însuși Grigore Vieru fusese urmărit într-
un fi lm documentar, la începutul întâlnirii, 
vorbind de la aceiași tribună de la care au 
vorbit apoi și oaspeţii întâlnirii.

Emoţionant, cu adevărat emoţionant…

Nicolae POPA

FLASH MOB “DRAGOBETE 
SĂRUTĂ FETELE” 

”LE VÉRITABLE AMOUR EST UNE LANGUE QUE LE 
SOURD PEUT ENTENDRE ET L’AVEUGLE PEUT VOIR”

celebre din toate timpurile. Partici-
panţii s-au dovedit a fi  foarte activi. 
Ulterior, studenţii au fost invitaţi să 
participe la o serie de concursuri 
interesante. Existenţa a 10 specii 
de animalele ce formează perechi 
pe viaţă, ia impresionat pe studenţi. 
Manifestarea s-a  încheiat cu pre-
mierea participanţilor activi, dar și 
oferirea de ciocolate cu mesaje  în 
peste 100 limbi: ”Te iubesc, I love 
you, Te dua, T›estimo, Je t›aime, Je 
t›adore, Ich liebe dich..”.

Iubirea e asemeni stâncilor 
eterne de sub pământ: nu prilej de 
încântare, ci necesitate. Iubește și 
vei fi  iubit, păstrează inima.

Aliona PÎSLARU,

Dorina HARGHEL
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DIVERSE

Incubatorul inovațional IT4BA (Information Technologies for Business Application), care activează în 
cadrul ASEM anunță concurs pentru 6 locuri rezidențiale și locuri de muncă pentru întreprinderi individua-
le. Sunt așteptate echipe și persoane sociabile, active și responsabile cu tangență la domeniul IT.

Pe 1 septembrie 2015, în cadrul ASEM a fost lansat incubatorul inovațional IT4BA, care are scopul de a 
presta asistență practică și metodică în formarea și perfecționarea capacităților intelectuale, inovaționale și 
educaționale ale personalului rezidenților incubatorului și ale altor părți interesate în vederea creării start-
upurilor inovative, care vor contribui la creșterea competitivității antreprenoriatului în Republica Moldova.

INCUBATORUL DISPUNE DE: 
Infrastructura: spaţii existente în cadrul ASEM - blocul B, et. 8, aripa din dreapta; 6 locuri rezidenţiale 

formate în baza concursului; laborator MS IT Academy (602B); meeting room, clasă de calculatoare, sală 
de studii. 

Servicii: spaţiu pentru birouri; servicii administrative și tehnice (telefon, fax, copiator, spaţii pentru con-
ferinţe, instruiri, etc.); sesiuni de informare, activităţi de transfer tehnologic, seminare, formare profesională 
continuă etc.; consultaţie (juridică, de afaceri, etc.); secretariat.

Facilităţi: asistarea și consultarea antreprenorilor începători în vederea organizării activităţii și consti-
tuirii unui  model antreprenorial inovativ; asigurarea consultaţiilor profesionale în domeniile: economic, 
tehnologii informaţionale, management și juridică; asigurarea cu spaţiu echipat a StartUpRoom, dotat cu 
fax, telefon și proiector.

Scrisoarea de intenție este așteptată pe adresa IT4BA@ase.md.

Se declară pierdut carnetul de student, eliberat pe numele Jimbei 
Ștefan, student în grupa BA- 151, facultatea BAA, cu nr. 150039.

Se declară pierdută matricola de student, eliberată pe numele Pul-
bere Cristina, studentă în grupa FB- 132, facultatea FB, cu nr. 130051.

Se declară pierdută matricola, eliberată pe numele Florea Arcadie, 
student în grupa FB - 137, facultatea Finanțe, cu nr130192. 

Academia de Studii Economice din Moldova
ANUNŢĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA

POSTURILOR VACANTE
Facultatea “Business şi Administrarea Afacerilor”

Catedra “Management”
Profesor universitar  ........................................................................... – 2

Catedra “Marketing și Logistică»
Profesor universitar  ........................................................................... – 1
Lector universitar  ............................................................................... – 2

Facultatea “Economie Generală și Drept”

Catedra “Teorie și Politici Economice»
Conferenţiar universitar  .................................................................. – 1

Catedra «Comunicare Economică și Didactică»
Lector universitar  ............................................................................... – 1

Catedra «Drept Privat»
Lector universitar  ............................................................................... – 1

Facultatea “Finanţe”

Catedra “Finanţe și Asigurări»
Conferenţiar universitar  .................................................................. – 1
Lector universitar  ............................................................................... – 1

Catedra «Bănci și Activitate Bancară»
Lector universitar  ............................................................................... – 1

Catedra «Investiţii și Pieţe de Capital»
Conferenţiar universitar  .................................................................. – 1

Catedra «Limbi Moderne Aplicate»
Lector universitar  ............................................................................... – 1

Facultatea “Contabilitate”

Catedra “Contabilitate şi Audit»
Conferenţiar universitar  .................................................................. – 2 
Lector universitar  ............................................................................... – 1

Catedra «Contabilitate şi Analiză Economică»
Conferenţiar universitar  .................................................................. – 1

Facultatea “Relaţii Economice Internaţionale”

Catedra “Relaţii Economice Internaţionale”
Conferenţiar universitar  .................................................................. – 1

Catedra “Gîndire Economică, Demografi e 
și Geoeconomie»

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

Catedra “Matematică și Statistică Economică»
Șef catedră
Lector universitar  ............................................................................... – 2

Termenul de înscriere la concurs   
03.03.2016 – 03.04.2016

Se primesc actele cu condiţia cunoaşterii 
şi predării în limba de stat.

Adresa noastră: 2005, or. Chişinău
str. Bănulescu-Bodoni, 61

 
Relaţii la telefonul: 0 22 402 846 

La data de 28 martie va fi  organizată a II-a etapă a concursului 
“Cele mai bune idei de IT afaceri” 
cu următoarele două nominalizări:
1. Ideia de IT afacere.
2. Bussines plan de IT afacere.

Participanţii sunt rugaţi să completeze ancheta de participare pe adresa web: www.it-idee.
pg.md

Începând cu 8 februarie 2016, pentru participanţii înscriși, sunt organizate consultaţii 
gratuite.  Informaţia detaliată va fi  expediată pe email-ul prezentat în ancheta de participare.

PARTENERI:
Compania Sudzuker Moldova, Trimetrica, Asociaţia Companiilot IT din Moldova, DNT, Allied 

Testing, Promotion Group.

 Finala proiectului va avea loc la mijlocul lunii aprilie, 
iar câştigătoarea va benefi cia, pe lângă cadourile acor-
date de organizatori şi sponsorii concursului şi de acces 
direct la cele mai mari evenimente de fashion şi frumu-
seţe din Chişinău.

Reamintim, că în cadrul proiectului fi nalistele care 
vor participa la concurs vor fi  zece la număr şi vor fi  se-
lectate în cadrul unei  preselecţii. 

Trăiește o experienţă de neuitat, construiește noi pri-
etenii si obţine Titlul de MISS ASEM - Viitoarea femeie 
de afaceri 2016! 

Informaţii suplimentare la telefonul: 069223302

DEVINO Miss ASEM – Viitoarea 
femeie de Afaceri 2016!

Senatul Studenţesc al ASEM organizează 
cea de-a XIV-a ediţie a concursului de frumuseţe 
și inteligenţă 
„Miss ASEM - Viitoarea femeie de afaceri” 

ANUNŢ 

ANUNŢ 
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