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Pe 23 septembrie, ASEM a sărbătorit împli-
nirea unui sfert de secol. 

E mult sau puțin, istoria va decide. Cert 
este că performanțele pe care le-a înregistrat 
instituția noastră sunt la gradul superlativ, do-
vadă fi ind poziția în topurile academice, dar și 
angajabilitatea absolvenților. 

Administrația ASEM a adresat cele mai 
sincere felicitări și urări de bine studenților, 
absolvenților, profesorilor, angajaților și tutu-

ror celor care pot spune cu demnitate, simțul 
mândriei și al responsabilității: EU SUNT ASEM!

Agenda Zilei ASEM și a Zilei Economistului 
a inclus mai multe manifestări: Ziua Academiei 
de Studii Economice a început cu depunere de 
fl ori la basorelieful primului rector al ASEM, Paul 
Bran. A urmat ședința festivă a Senatului ASEM 
și conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al 
ASEM lui Jaine Gil Aluja, President of the Royal 
Academy of Economics and Financial Sciences, 

Spania; Conferința Științifi că Internațională ”25 
de ani de reformă economică în Republica Mol-
dova: prin inovare și competitivitate spre pro-
gres economic”; Un târg de job-uri; Inaugurarea 
Incubatorului Inovaţional ”IT4BA” (Information 
Technologies for Business Applications) și un 
Concert & DJ Student Party, acțiune organizată 
de Senatul Studențesc al ASEM.

Detalii în paginile 6-9 

LA MULŢI ANI, ACADEMIE!!!

Cu prilejul Zilei profesionale a lu-
crătorilor din învățământ, la ASEM 
au fost premiați cei mai buni profe-
sori. Flori, bani și ”note de 10” pentru 
reușite profesionale au primit: Valen-
tina Feraru, Elvira Jorovlea, Gheorghe 
Moldovanu, Nadejda Botnari, Ruslan 
Harea, Rodica Berzan, Diana Rencheci.

Totodată, au fost înmânate pa-
tru premii din partea Ministerului 
Educației al Republicii Moldova, pen-
tru: Ana Cîrlan, Irina Corduneanu, Ana 
Suhovici, Ina Țurcan. 

Felicitări! 

Studenții din anul întâi la Academia de Studii Econo-
mice s-au dovedit a fi  destul de îndrăzneți pe 13 octom-
brie la balul Bobocilor. Unele fete au dansat lasciv doar 
ca să convingă juriul să le dea titlul. Alții au încercat să 
impresioneze prin ingeniozitate.

Cele 6 perechi de la fi ecare facultate au trebuit să 
demonstreze că știu să danseze, apoi și că au anumite ta-
lente la cele patru probe ale concursului. La tema pentru 
acasă, unii studenți au decis să prezinte scenete.

Participanții spun că s-au pregătit pe apucate, mai 
mult în ultimele zile dinaintea concursului. 

Până la urmă, perechea formată din bobocii Elena 
Onica și Vadim Racu de la facultatea Finanțe a ieșit învin-
gătoare. Toate perechile au primit daruri de la sponsori, 
mai mult sau mai puțin valoroase. 

Distracția a fost la maxim, întreținută de Zebra Show. 
În scenă au mai urcat Andrei Ionița și MANI.

Organizator a fost Sindicatul studențesc al ASEM, co-
ordonat de Alexandru Guștiuc. 

DISTRACŢIE LA MAXIM
LA BALUL BOBOCILOR!

PREMII PENTRU CEI MAI BUNI 
PROFESORI AI ASEM



ACTIVITATEA ASEM

CUM POT REUŞI OAMENII DE AFACERI 
SĂ CUCEREASCĂ PUBLICUL PRIN DISCURS?

PRĂBUȘIRE DRAMATICĂ A REPUBLICII MOLDOVA 
LA CAPITOLUL COMPETITIVITĂŢII GLOBALE

In calitatea de Partener National al Forumului 
Economic Mondial (Elveția), ASEM a lansat, pe 28 sep-
tembrie, Raportul Competitivității Globale 2016-2017. 

Conform metodologiei WEF poziţia unui stat 
după Indicele Competitivităţii Globale este calculată 
în baza a 110 indicatori, grupaţi în 12 “piloni” ai com-
petitivităţii, patru dintre care constituie factori de 
bază, șase factori de creștere a efi cienţei și doi factori 
inovaţionali. Aceștia sunt: instituţiile, infrastructura, 
stabilitatea macroeconomică, sănătatea și educaţia 
primară, educaţia superioară și trainingul, efi cienţa 
pieţii muncii, pregătirea tehnologică, efi cienţa pieţei 
bunurilor, gradul de sofi sticare a pieţei fi nanciare, 
mărimea pieţii, sofi sticarea afacerilor si inovaţiile.

În clasamentul general al Raportului Competi-
tivităţii Globale 2015–2016, Elveţia ca și în anul 2015 
ocupă primul loc, devansând Singapore (poziţia 2), 
Statele Unite ale Americii (poziţia 3) și Olanda (poziţia 
4). Tradiţionala premiantă la ediţiile precedente, State-
le Unite ale Americii și-a menținut poziţia față de anul 
precedent. De altfel, economiile din grupul statelor G7 
s-au clasat și în acest an printre primele 10 poziții: Sta-
tele Unite ale Americii (poziţia 3), Germania (poziţia 5), 
Marea Britanie (poziţia 7), Japonia (poziţia 8). 

 Pe parcursul ultimilor ani, în clasamentul prime-
lor 10 țări, pe parcursul ultimilor ani se regăsesc și sta-
tele Europei de Nord: Suedia și Finlanda, care au înre-
gistrat ameliorări spectaculoase ale competitivității, 
Suedia – poziția 6, iar Finlanda ocupând poziția 10.

În clasamentul general pentru 2016, Republica 
Moldova ocupă poziţia 100 din cele 138 de ţări, în 
descreștere cu 16 poziţii faţă de anul 2015. 

După valoarea înregistrată la cei 12 “piloni” ai 
competitivităţii, poziţia Republicii Moldova a fost in-
fl uenţată negativ de variabilele care determină me-
diul macroeconomic - poziţia 100 faţă de poziţia 55 
în anul 2015. 

În comparaţie cu poziţia generală 100 din clasa-
ment, Republica Moldova a înregistrat punctaje mai 
bune la următorii indicatorii: pregătirea tehnologică 
- poziţia 58, cu o depreciere faţă de poziţia 53 ocupa-
tă în 2015, infrastructura – poziția 86, efi ciența pieții 
muncii – poziția 91, învățământul superior și trainin-
gul – poziția 91.  

În contrar, cel mai slab punctaj  a fost obţinut 
de către Republica Moldova la capitolul inovaţii,  
ocupând la acest capitol poziţia 133 (comparativ cu 
poziţia 130 din anul 2015) și situându-se pe ultimul 
loc în Europa. Poziţia ţării noastre a fost infl uenţa-
tă negativ de următorii „piloni” ai competitivităţii: 
gradul de sofi sticare al pieţei fi nanciare (poziţia 
129, faţă de poziţia 115, din anul 2015),instituţii-
le (poziţia 128, faţă de poziţia 123, din anul 2015), 
sofi sticarea și dezvoltarea afacerilor (poziţia 127, 
faţă de poziţia 127, din anul 2015), efi cienţa pieţei 
bunurilor (poziţia 107, faţă de poziţia 103 din anul 
2015).  Un loc inferior în clasament (poziția 124 față 
de poziția 121 din 2015) este obținut și la indicato-
rul ”mărirea pieții”. 

Alina CODREANU 

ÎN CLASAMENTUL MONDIAL PENTRU 2016, REPUBLICA MOLDOVA OCUPĂ POZIŢIA 100 
DIN CELE 138 DE ŢĂRI, ÎN DESCREȘTERE CU 16 POZIŢII FAŢĂ DE ANUL 2015

 NOBEL 2016: OLIVER HART 
ȘI BENGT HOLMSTRÖM, PREMIUL 
NOBEL PENTRU ECONOMIE

Oliver Hart şi 
Bengt Holmström au 
primit pe 10 octom-
brie, Premiul Nobel 
pentru Economie pe 
2016, pentru con-
tribuţia lor la teoria 
contractelor.

„Munca lor a pus bazele pentru conceperea de 
politici și instituţii în multe domenii, de la legislaţia 
falimentului la politici constituţionale”, a explicat juriul.

Premiul Nobel pentru economie este al cincilea 
premiu Nobel atribuit în acest an, după cel pentru 
medicină, fi zică, chimie și pace. Premiul Nobel pentru 
literatură va fi  anunţat joi.

În mod frecvent, Comitetul de decernare a premi-
ilor Nobel pentru Economie a recompensat doi sau trei 
economiști însă în 2015 un singur cercetător, ame-
ricano-britanicul Angus Deaton a fost premiat pentru 
analiza sa asupra consumului, sărăciei și bunăstării.

Premiul Nobel pentru Economie a fost instituit 
în anul 1968 de către Banca Centrală a Suediei și a 
fost decernat pentru prima dată în 1969. Premiul este 
fi nanţat de Banca Centrală a Suediei, spre deosebire 
de celelalte premii, care sunt fi nanţate de Fundaţia 
Nobel.

Cu prelejul celei de-a 25-a 
aniversări de excelenţă academică 
ai ASEM - Universitate angajată 
în viitor, Catedra Contabilitate și 
Analiză Economică împreună cu 
Catedra „Comunicare Economică 
şi Didactică” a ASEM a organizat 
pe 21 octombrie 2016 un master 
– class cu Vera NASTASIU pentru 
studenţi și cadre didactice, în in-
cita ASEM.

Semnifi caţia evenimentului vine 
să-i scoată din zona de confort pe 
participanţi, oferindu-le posibilitatea 
să înveţe să exceleze și totodată, să 
le insufl e dorinţa tinerilor economiști de a privi cu în-
credere spre viitor.

La activitate au participat peste 200 de persoane, 
unde Vera NASTASIU le-a împărtășit celor prezenţi din 
experienţa sa. Timp de o oră și jumătate, trainerul a 
creat o atmosferă incendiară, plina de emoţii și sin-
ceritate, transmiţând publicului, cu mult drag, energie 
pozitivă.

Evenimentul a fost vitaminizat cu mere, oferite cu 
mult drag de corporativa agricolă „Slobozia Hanesei” 
or. Ștefan Vodă. Fiecare participant a fost întâmpinat cu 
o surpriză, cuprinzând un măr și o citată celebră privind 
succesul, dezvoltarea, gramatica, îmbunătăţirea conti-
nuă, reușita, comunicarea etc 

Manifestaţia a fost deschisă de către Șefa catedrei 
„Comunicare Economică şi Didactică”,  Raisa Borco-
man, care a vorbit despre importanţa comunicării în 
afaceri și despre faptul că astfel de eveniment se orga-
nizează pentru prima dată la ASEM.

În cadrul întâlnirii, Vera NASTASIU a răspuns la câ-
teva întrebări pregătite de către organizatori. 

De unde a apărut ideea da a participa la ASEM 
și care este interconexiunea între economiști și 
comunicare/discurs?

Am răspuns invitaţiei a conf. univ., Svetlana Mi-
haila, așa cum am făcut-o și cu alte ocazii, venind și 
anterior în incinta ASEM la invitaţia altor grupuri de or-
ganizatori. Acum contextul face ca această invitaţie să 
fi e făcută de conducerea ASEM și chiar la aniversarea a 
25-a de la înfi inţarea instituţiei. 

Acolo unde au fost tineri am răspuns întotdeauna – 
Prezent. Acesta e un principiu de care mă conduc în ac-
tivitatea mea. Cât privește conexiune între economiști 
și comunicare, cred că această  relaţie trebuie privită 
în mod egal, ca cea între avocaţi și comunicare, artiști 

și comunicare. Acesta e unicul in-
strument prin care putem motiva 
și convinge oamenii. Deci, atunci 
când știi să-și argumentezi pozi-
ţia, să fi i stăpân pe mesajul expus, 
deţii controlul. Și de cele mai mul-
te ori e mai important să creezi tu 
contextul, circumstanţele, decât 
să decidă alţii în locul tău. 

V-aţi așteptat că la ASEM 
vor participa peste 200 de stu-
denţi și cadre didactice, atât 
din cadrul ASEM, cât și din alte 
instituţii?

O să-l iau drept un compli-
ment. De fapt, cred că la 3 ani 

distanţă de la lansarea ofi cială în RM a acestui proiect, 
„Dicţie cu Vera Nastasiu”, mă surprinde tot mai mult in-
teresul oamenilor faţă de tot ceea ce fac. Mă bucură do-
rinţa oamenilor de a excela, de a fi  mai buni, de a comu-
nica mai efi cient, mi se pare cea mai ușoară și frumoasă 
formă de evoluţie. Sunt mai mult decât fericită că pro-
iectul pe care îl conduc, trezește un interes consistent 
pe toate segmentele de vârstă, și după 3 ani, începem 
să creștem o generaţie demnă de cuvântul rostit corect, 
clar și frumos în limba română. Am mai spus-o și cu 
alte ocazii, reţeta după care funcţionăm e foarte simplă: 
O echipă de oameni buni în jurul meu, materia cenușie 
pusă la contribuţie, și calitate, acolo nu greșim niciodată. 

Cât de important este discursul oamenilor de 
afaceri. 

De obicei acești oameni ai cifrelor pun mai puţin 
preţ pe modul în care își comunică rezultatele. Eu sunt 

aici pentru ai ajuta să iasă din anonimat. Ori, există 
mulţi profesioniști, dar care nu-și pot vinde marfa. De 
ce? Pentru că nu pot comunica pe măsura produsului 
pe care l-au gândit, lansat, produs. Un discurs bun, 
coerent, care are niște idei sănătoase, expus într-o 
manieră proprie, naturală, fi rească, cu accente logice, 
nu poate decât să te plaseze în prima linie. Acolo poţi 
schimba paradigme, viziuni, acolo poţi inspira oamenii. 

Care este diferenţa între a vorbi și a comunica?
Sigur e important să fi e în armonie toate de-

taliile, partea de verbal, non-verbal și para-verbal. 
Comunicarea este un puzzle foarte interesant, unde 
toate elementele trebuie funcţionează. Oamenii iubesc 
profesioniștii și taxează amatorii. Iată de ce e important 
să fi ţi conectaţi la public, să construiţi o legătură emo-
ţională cu sala, să vorbiţi despre ei, nu despre voi, să le 
oferiţi detalii relevate. Iar după încheierea prezentării, 
oamenii să spună: Trebuie să mă ridic și să fac ceva cu 
viaţa mea. Și da, nu dăruiești nimic oamenilor, dacă nu 
te dăruiești pe tine. 

Pentru ce calitate apreciezi oamenii în general?
Pentru sinceritate. E un lucru atât de frumos. Așa 

îi poţi oferi omului ceea ce are nevoi, fără măști, para-
vane, ifose. Să știi să ceri ajutor atunci când ţi-e greu, 
nu e o crimă. E o chestiune de responsabilitate. Să 
știi să mulţumești cuiva, e o chestiune de bun simţ și 
omenie. Nu aveam o sută de vieţi, cuvintele nu se vând. 
Folosește-le constant și fă-i pe oamenii de lângă să se 
simtă importanţi. 

Ce trebuie să înţeleagă oamenii care ajung și 
doresc să deprindă arta comunicării?

 E un lucru care se învaţă. Nimeni nu s-a născut un 
orator iscusit. Nici chiar Cicero, care a devenit cel mai 

bun orator al Romei, doar pentru că a avut niște profe-
sori buni care l-au ajutat și i-au spus exact ce trebuie 
să facă și cum trebuie să comunice, sau cum trebuie 
să se pregătească pentru poziţia de comunicator. Să 
aibă răbdare cu ei și cu alţii. Comunicatori buni nu de-
venim peste noapte. Comunicarea nu e o pastilă, care 
odată înghiţită te face charismatic și interesant pentru 
oameni. Comunicarea înseamnă să citești mult, să te 
dezvolţi zilnic, să pui preţ pe valorile cu care te-a în-
zestrat mama și să înveţi să te șlefuiești ca un diamant. 
Noi, comunicatorii învăţăm zilnic și căutăm posibilităţi 
de înnobilare din fi ecare sursă. Drept dovadă, diplo-
mele mele de studii obţinute până acum, vor mai avea 
o companie foarte curând. Un master în administraţie 
publică pe care îl i-au la Academia de Administraţie 
Publică de pe lângă Președintele Ţării. Eu cred în evo-
luţie, doar prin învăţare continua. 

Cum vi s-a părut publicul de la ASEM?
Flămând. Foarte curioși oamenii. Unii doar intuiau 

cu ce mă ocup, au simţit pe propria piele ce înseamnă 
să ai viteză și coerenţă când rostești combinaţii com-
plicate de cuvinte, dar care să-ţi cizeleze vorbirea, ar-
ticularea, intonaţia, ritmul, volumul vocii.  M-am simţit 
excelent. Eu îmi anticipez evoluţia de cele mai multe 
ori, pentru că știu unde merg, de ce merg acolo. Au 
fost pe aceeași lungime de undă cu mine. Cu siguranţă, 
voi reveni la ASEM.

Mesajul dvs. către cadrele didactice și stu-
denţii economiști.

Eu am decis cum îmi doresc să arate ziua mea 
de mâine. Poate sună egoist, dar dacă azi stai la um-
bra unui copac, e că mai devreme am sădit unul. Asta 
vreau să le doresc studenţilor. Să nu pună merele într-
un singur coș și să nu aștepte ca cineva să le decidă 
drumul spre o carieră de succes. Profesorilor aș vrea 
să le mulţumesc pentru răbdarea de a fi  în faţa stu-
denţilor zilnic, dăruirea și implicarea pe care o depun, 
pentru ca fi ecare student să exceleze. 

Evenimentul a culminat cu aplauze din partea parti-
cipanţilor. La fi nal, Șefa catedrei „Contabilitate și Analiză 
Economică”, Liliana Lazari, i-a înmânat Verei Nastasiu, 
Diplomă de gratitudine, în semn de recunoștinţă pen-
tru împărtășirea experienţei, în vederea îmbunătăţirii 
calităţii și efi cienţei educaţiei în formarea profesională 
universitară a specialiștilor din domeniul economic, și 
Diplomă de mulţumire lui Igor Bevziuc, președintele C.A. 
„Slobozia Hanesei”, or. Ștefan Vodă, pentru aportul sub-
stanţial în organizarea trainingului.

Svetlana MIHAILA

Galina BĂDICU
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MERITE

Pentru activitate rodnică în 
domeniul educațional, dar și 
cu prilejul Zilei profesionale 
a lucrătorilor din învățământ, 
cei mai buni din toți cei buni 
profesori au fost menționați. 

Flori, bani și ”note de 10” 
pentru reușite profesionale 
au primit:

Valentina Feraru, lector 
superior universitar la 
catedra ”Educație Fizică și 
Sport”

Elvira Jorovlea, lector 
universitar la catedra 
”Comunicare Economică și 
Didactică”

Sub genericul „Implementarea standarde-
lor Consiliului Europei și cele mai bune practici 
europene în domeniul Internetului și drepturi-
le omului, inclusiv guvernanței Internetului”, în 
perioada 11-12 iulie curent, la Vadul lui Vodă, 
s-a desfășurat un curs de formare pentru pro-
fesori, din cadrul proiectului comun al Uniu-
nii Europene/CoE „Consolidarea respectării 
drepturilor omului în contextul implementării 
Agendei Digitale a Republicii Moldova”, imple-
mentat de Consiliul Europei.

Instruirea a adunat 30 profesori de drept 
din 7 instituții de învățământ superior din țară, 
având drept scop consolidarea capacităților 
naționale privind standardele drepturilor omu-
lui, sensibilizarea sectorului privat, societății 
civile și publicul larg cu privire la aceste stan-
darde. Academia de Studii Economice din Mol-
dova a fost reprezentată de Alina Codreanu, 
lector universitar, doctorandă, catedra Drept 
Public și Mihaela Chepteni, asistent universitar, 
Catedra Drept Privat.

Evenimentul a început, cu un cuvânt de 
salut din partea dlui Ghenadie BARBĂ, șef-
adjunct al Ofi ciului Consiliului Europei în Re-
publica Moldova, care a menționat despre 
importanța realizării acestui curs de formare, 
în contextul Planului de acțiuni al Consiliului 
Europei pentru susținerea reformelor demo-
cratice în Republica Moldova pentru perioada 
2013-2016.

Lucrările atelierului au fost desfășurate cu 
implicarea activă a profesorilor și experților din 
cadrul Uniunii Europene: Monica Horten, ex-
pert CoE, membru invitat al Școlii de Economie 
și Științe Politice, Marea Britanie; Joanna Kules-
za, expert CoE, profesor de drept internațional 
la Facultatea de Drept și Administrație, Univer-
sitatea din Lodz, Polonia, Karmen Turk, expert 
CoE, avocat și doctorand la Universitatea din 
Tartu, Estonia.

Obiectivul cursului de instruire a fost de 
a promova, de a spori și de a ghida comuni-
tatea academică cu referire la preluarea și im-
plementarea, în activitatea didactică,  a stan-
dardelor adoptate de CoE privind drepturile 
omului și internetul, statul de drept în lumea 
digitală. jurisprudența CEDO referitoare la 
guvernanța internetului, inclusiv noile tehno-
logii informaționale.

Acest proiect comun al Uniunii Europene 
și Consiliului Europei are drept scop creșterea 
graduală de conștientizare și respectare a 
drepturilor omului, în special, a libertății de 
exprimare și a vieții private, în contextul dez-
voltării societății informaționale în Republica 
Moldova.

Alina CODREANU, 

lector universitar, drd., Catedra 

Drept Public

PREMII PENTRU RECUNOȘTINŢĂ

Gheorghe Moldovanu, șef catedră, 
profesor universitar la catedra ”Limbi 
Moderne  de Afaceri”

Nadejda Botnari, șef catedră, 
conferențiar universitar la catedra 
”Finanțe și Asigurări”

Ruslan Harea, conferențiar universitar 
la catedra ”Contabilitate și Analiză 
Economică”

Rodica Berzan, conferențiar 
universitar la catedra ”Matematică și 
Statistică Economică”

Diana Rencheci, șef catedră, 
profesoară la catedra „Economie, 
Turism, Servicii”, CNC.

Totodată, au fost înmânate patru 
premii din partea Ministerului 
Educației al Republicii Moldova, 
pentru:

Ana Cîrlan, dr., conferențiar 
universitar la catedra ”Bănci și 
Activitate Bancară”

Irina Corduneanu, lector superior 
universitar la catedra ”Limbi Moderne 
Aplicate”

Ana Suhovici, dr., conferențiar 
universitar la catedra ”Investiții și 
Piețe de Capital”

Ina Țurcan, șef secție ”Contabilitate”, 
CNC 

CURS DE FORMARE 
PENTRU PROFESORI
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COLABORARE

ACORD DE COOPERARE ÎNTRE ASEM 
ȘI ALMA MATER STUDIORUM DIN BOLOGNA

O delegație de la universitatea  Alma Mater Studiorum 
din Bologna a vizitat,  pe 27 septembrie,  Academia de Studii 
Economice din Moldova.  Rectorul ASEM, academicianul Gri-
gore Belostecinic și prof. univ., dr. hab., Maurizio Canavari de la 
universitatea din Bologna  au semnat un acord de cooperare 

reciprocă în domeniul învățământului superior și al cercetării, 
precum și de promovare a intereselor comune în domeniul 
științifi c, artistic și cultural. 

La semnarea acordului au mai participat, de partea ASEM: 
Corneliu Guțu, directorul Institutului de Cercetări Economice și 
Studii Economice și  Angela Casian, directorul Școlii Masterale 
de Excelență în Economie și Business. 

În vederea realizării acordului, cooperarea dintre cele 
două instituții va presupune:  punerea în aplicare a proiec-
telor de cercetare comune de interes reciproc; mobilita-
tea academică pentru studenți și profesori, organizarea de 
seminarii, simpozioane și discuții pe teme de interes co-
mun; susținerea unor inițiative de colaborare în domeniul 
educației și al cooperării internaționale, inclusiv participarea 
la programele europene.

În perioada 5-8 octombrie 2016 
ministrul educației Corina Fusu, 
însoțită de un grup de rectori și vice-
rectori de la instituții de învățământ 
superior din Republica Moldova a 
efectuat o vizită de studiu în Dane-
marca. Vizita s-a  desfășurat în ca-
drul Programului Erasmus+ cu sco-
pul transferului de experiență pri-
vind îmbunătățirea competitivității 
și angajării studenților în câmpul 
muncii.

În prima zi, Corina Fusu a 

avut întrevederi cu conducerea 
Universității Aalborg, în cadrul că-
rora au fost abordate aspecte re-
feritoare la intensifi carea relațiilor 
de colaborare în domeniul învăță-
mântului superior și preluarea bu-
nelor practici europene. 

Ulterior membrii delegației din 
Republica Moldova au participat la 
un panel de discuții privind coopera-

rea dintre sectorul privat și instituțiile 
universitare, după care s-au întâlnit 
cu reprezentanți ai mediului de afa-
ceri și cu studenți. De asemenea, s-au 
familiarizat cu activitățile Agenției 
Daneze pentru Știință, Tehnologie 
și Inovare, Agenției Daneze pentru 
Învățământ Superior etc. 

Un subiect important din 
agendă a fost și reuniunea de la 

Instituția Daneză de Acreditare. 
Ministrul educației Corina Fusu și 
președintele Agenţiei Naţionale de 
Asigurare a Calităţii în Învățământul 
Profesional (ANACIP) Andrei Chiciuc 
au discutat cu partenerii danezi 
posibilitățile de colaborare. ”Codul 
educaţiei promovează conceptul 
de cultură a calității în învățământul 
național, un accent aparte fi ind pus 
pe respectarea recomandărilor pro-
cesului Bologna și implementarea 
standardelor europene. În acest 

context, a fost înfi ințată ANACIP, 
care are ca scop asigurarea unui 
sistem integrat, credibil, obiectiv și 
transparent de evaluare externă și 
acreditare a instituțiilor și a progra-
melor de studii din învățământul 
profesional tehnic, superior și de 
formare continuă din Republica 
Moldova. Fiind o instituție recent 
creată, ANACIP are nevoie de a-și 

consolida capacitățile, iar 
experiența Instituției Da-
neze de Acreditare este 
binevenită”, a spus Corina 
Fusu. 

Participanții din Re-
publica Moldova au mai 
vizitat campusul AAU din 
Copenhaga, Universitățile 
Danemarcei și au luat 
parte la ateliere de lucru 
privind îmbunătățirea 
competitivității și angajă-
rii studenților în câmpul 
muncii prin introducerea 

modelelor de învățare bazată pe 
probleme. 

Menționăm că Erasmus+ este 
un program al Uniunii Europene 
care sprijină acțiunile din domeniile 
educație, formare profesională, tine-
ret și sport, având ca obiectiv mo-
dernizarea și îmbunătățirea învăță-
mântul superior în Europa și pe plan 
mondial.

Studenții din Republica Moldova 
care vor să cunoască în detaliu Acor-
dul de Asociere încheiat între Repu-
blica Moldova și Uniunea Europeană, 
cu accent pe Zona de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) 
au participat la cea de-a II-a ediție a 
vizitei de studiu în statele membre 
UE, organizată de Delegația Uniunii 
Europene în Republica Moldova.

Benefi ciarii vizitei de studiu în 
Cehia vor fi  selectați în urma unei 
competiții publice, precedată de o 
serie de seminare tematice.

În afară de cunoașterea opor-
tunităților oferite de implementa-
rea DCFTA, ediția din acest an este 
organizată sub "egida" potențialului 
de promovare și de dezvoltare a tu-
rismului, luând în considerare faptul 
că turismul rural este identifi cat ca 
fi ind una dintre sursele posibile de 
dezvoltare economică a țării. 

Obiectivul principal al acestei 
inițiative este de a educa tineretul, 
viitoarea generație de antreprenori, 
prin exemplifi carea experienței sta-
telor membre UE și modul în care 
pot să profi te de oportunitățile și be-
nefi ciile oferite de aproximarea la UE.

Candidații selectați în urma eva-
luării dosarelor au benefi ciat de sesi-

uni tematice privind: DCFTA – provo-
cări și oportunități pentru Moldova 
și Tehnici moderne de promovare a 
turismului rural și modul în care să 
dezvolte o strategie de promovare a 
potențialului turistic în UE.

Seminarele tematice s-au desfă-
șurat în perioada 17-21 octombrie 
2016 la ASEM, în timp ce vizita de 
studiu în Republica Cehă este plani-
fi cată pentru noiembrie 2016. 

Toți  participanții  vor  partici-
pa la un concurs deschis,  în vede-
rea  selectării  beneficiarilor vizi-
tei de studiu în Republica Cehă; 
Pentru concurs, participanții vor 
prezenta viziunea lor asupra stra-
tegiei dedicate dezvoltării rurale și 
promovării potențialului turistic în 
Moldova și UE.

La deschiderea ofi cială a eveni-
mentului, pe 17 octombrie, a fost 
prezent rectorul ASEM, academi-
cianul Grigore Belostecinic și Șeful 
Delegației UE în RM, Pirrka Tapiola, 
care a vorbit studenților despre pro-
vocările și oportunitățile UE pentru 
Moldova. 

În cadrul ediției precedente, 
studenții moldoveni au vizitat Româ-
nia, s-au întâlnit cu experți care le-au 
împărtășit tinerilor opinia lor cu pri-
vire la experiența României și lecțiile 
învățate în căile sale de aderare la UE, 
dar și despre benefi ciile potențiale 
pentru Republica Moldova în proce-
sul de armonizare la UE.

Camelia LUPAȘCO

Programul Erasmus+ este unul din programele Uni-
unii Europene, orientat spre susținerea colaborării pe do-
meniile Educație, Formare, Tineret și Sport.

În cadrul programului Erasmus+, la  invitația Acade-
miei Economice ”D. Țenov” din Sviștov, Bulgaria, în acest 
an, au participat la un program de mobilitate academi-
că două studente de la specialitățile Turism și EMREI, 
Cristina Sacaliuc și Violeta Scvorțova și  doi profesori de 
la catedra Cibernetică și Informatică economică, Boris 
Delimarschi și Serghei Ohrimenco. În timpul acestei vi-
zite profesorii de la ASEM au prezentat câte un proiect 
de profi l și au ținut prelegeri cu tematica ”Tehnologii 
informatice inovaționale aplicate în afaceri” și ”Securita-
tea informațională și combaterea economiei tenebre”. În 
această perioadă participanții au avut mai multe întâlniri 
cu studenții, doctoranzii și cadrele didactice de la Aca-
demia D. Țenov, care au manifestat interes sporit față de 
Republica Moldova și  posibilitatea de a extinde colabo-
rarea cu ASEM. 

Natalia DELIMARSCHI,

l.s.u Catedra CIE, ASEM

EXPERIENŢĂ DANEZĂ PENTRU 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR MOLDOVENESC  

OPORTUNIT ATE

VIZITĂ DE STUDIU ÎN CEHIA CU SUPORTUL 
DELEGAŢIEI UE ÎN MOLDOVA

MOBILITATE ACADEMICĂ PENTRU STUDENŢI ȘI PROFESORI 
LA ACADEMIA ECONOMICĂ”D. ŢENOV” DIN BULGARIA 

Curierul Economic4 nr. 8-9 (278-279), 28 octombrie 2016



ZIUA ASEM. GALERIE FOTO

Academia de Studii Economice 
este frumoasă, puternică și 
integră prin oamenii,  care 
o reprezintă și oaspeții, care 
îi pășesc pragul, cu sufl etul 
curat,  de fi ecare dată când sunt 
invitați, la bine și nu doar. 

La cei 25 de ani de existență, 
ASEM marchează, ca un fi r de 
ață roșie, soarta celor peste 
1000 de angajați, a celor peste 
10 mii de studenți și 40 000 de 
absolvenți. ASEM este o forță. 
ASEM ești și TU!  
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SĂRBĂTOARE

ASEM A ÎMPLINIT 25 DE ANI. 
LA MULŢI ANI, ACADEMIE!

ASEM înseamnă: 6 facultăți pentru ofer-
ta de studii la ciclul I, Licență; 47 programe 
de master la Școala Masterală de Excelenţă 
în Economie și Business, Școala Economică 
Doctorală și Colegiul Național de Comerț.

Totul se întâmplă în cadrul a  27 de cate-
dre din cadrul facultăților;  se perfecționează 
continuu în cadrul a 10 Centre de Instruire și 
Consultanţă în afaceri;  se inițiază afaceri în 
cadrul a două incubatoare. 

„Faceţi-vă bagaje de vise! Timpul va 
spulbera multe dintre ele, doar cele mai 
rezistente vor rămânea!” este sfatul oferit 
acum un sfert de secol de către regretatul 
Paul Bran, primul rector al ASEM – studen-
ţilor săi basarabeni. Paul Bran a condus 
Academia din 1991 până în 1994. Cel de-al 
doilea rector al ASEM a fost regretatul Eu-
gen Hrișcev. Iar din 2001 lucrurile aici sunt 
dirijate  cu măiestrie managerială de către 
actualul rector,  Grigore Belostecinic.

În cadrul festivității de bilanț al celor 25 
de ani de studii economice la ASEM, înalți 
demnitari, miniștri, șefi  de instituții publice 
și private,  absolvenți cu renume ai ASEM au 
adresat mesaje de felicitare și au savurat un 
program artistic de zile mari. 

Președintele Republicii Moldova, domnul 
Nicolae Timofti, a participat pe  23 septembrie 
a.c., la solemnitatea dedicată aniversării a 25-a 
a Academiei de Studii Economice din Moldova.

În discursul său, șeful statului a adus un 
omagiu fondatorului Academiei, profeso-
rului universitar doctor Paul Bran și a apre-
ciat performanțele realizate de angajații și 

studenții ASEM, menționând că pentru a fi  un 
stat de succes, cu o imagine proprie pe harta 
economică europeană și mondială, Republica 
Moldova are nevoie de specialiști competenți 
în domeniul economiei. 

De asemenea, președintele Timofti a spus 
că educația economică este o investiție în viito-
rul țării, deoarece motivează progresul, iar eco-
nomia este motorul de bază al unei societăți, 
care stimulează producția, consumul, circulația 
de bunuri, servicii, capital și a personalelor. „O 
economie liberă, de piață și prosperă este ceea 
spre ce tindem odată cu aspirațiile noastre eu-
ropene. Un rezultat palpabil este semnarea și 
intrarea în vigoare a Acordului de Asociere la 

Uniunea Europeană, care ne oferă oportunita-
tea circulației fără vize și schimbului de mărfuri, 
la un alt nivel”, a mai spus șeful statului.

În cadrul evenimentului, Președintele Nico-
lae Timofti a anunțat conferirea de distincţii de 
stat unor сolaboratori ai Academiei de Studii 
Economice a Moldovei, pentru merite deose-
bite în dezvoltarea învățământului universitar, 
contribuţie substanțială la pregătirea specialiș-
tilor de înaltă califi care și activitate metodico-
știinţifi că prodigioasă:

„Ordinul Republicii”            
domnului Grigore Belostecinic - rector;               
Ordinul „Gloria Muncii”               
domnului Alic Bîrcă - conferenţiar universi-

tar; Decan EGD
doamnei Evghenia Feuraș - profesor uni-

versitar;  director Școala Doctorală  
doamnei Rodica Hîncu - șef de catedră 

”Investiții și Piețe de Capital”           
Medalia „Meritul Civic”                 
doamnei Angela Casian – conf. univ., direc-

tor ȘMEEB
doamnei Lilia Grigoroi – decan Contabili-

tate                
doamnei Aurelia Tomșa - șef de catedră 

”Teorie și Politici Economice”
Diplome ale Guvernului pentru 

angajaţi de valoare ai ASEM 
În legătură cu aniversarea a 25 ani de la 

fondarea Academiei de Studii Economice 
din Moldova, Ministrul Economiei, Octavian 
Calmîc, viceprim-ministru a înmânat diplome 
ale Guvernului pentru merite deosebite în dez-
voltarea știinţifi că și învăţământul economic: 

Diplome de gr. I:
Botnari Nadejda,  conf. univ., șef catedra 

„Finanțe și asigurări”;
Savciuc Oxana,  conf. univ., șef catedra 

”Marketing și logistică”;
Nederiță Alexandru, prof. univ.,  catedra 

„Contabilitate și audit”;
Cernavca Mihail, conf. univ., șef catedra 

„Merceologie, comerț și alimentație publică”;
Pârțachi Ion,  prof. univ., șef catedra ”Mate-

matică și statistică economică”;

Vaculovschi Dorin,  conf. univ., șef catedra 
”Management social”;

Diplome de gr. II:
Rusu Julieta, conf. univ., șef catedra ”Limbi 

moderne aplicate”;
Godonoagă Anatol, conf. univ., decan fa-

cultatea ”Cibernetică, statistică și informatică 
economică”;

Cotelea Vitalie, conf. univ., catedra ”Ciber-
netică și Informatică Economică”;

Cheradi Natalia, director adjunct al Biblio-
tecii Științifi ce ASEM;

Covalenco Ion, șef Departamentul de Infor-
matică.

Spinei Ludmila, profesoară, grad didactic 
superior, Colegiul Național de Comerț al ASEM.

Ministerul Educaţiei încurajează 
învăţământul economic și preţuiește 
angajaţii buni

Prezentă la festivitate, Ministra Educației, 
Corina Fusu a adresat ASEM un mesaj cu o pro-
fundă încărcătură emoțională și, într-un fi nal a 
înmânat mai multe diplome de gratitudine din 
partea Ministerului pe care îl reprezintă, după 
cum urmează:

Livandovschi Roman, conf. univ., prodecan la 
facultatea „Business și Administrarea Afacerilor”;

Grozav Parascovia, lector superior universi-
tar, catedra „Limbi Moderne de Afaceri”;

Hanganu Ala, lector superior universitar, 
catedra „Limbi Moderne de Afaceri”;

Prisăcaru Anatolie,  conf. univ., șef catedra 
”Tehnologii informaționale”;

Berzan Ștefan, conf. univ., catedra ”Ciber-
netică și Informatică Economică”;

Pisaniuc Maia, conf. univ., prodecan facul-
tatea ”Relații Economice Internaționale”;

Băieșu Marina, conf. univ., prodecan facul-
tatea ”Economie Generală și Drept”;

Covaș Lilia, conf. univ., catedra ”Manage-
ment”;

Calmâș Valentina, conf. univ., catedra ”Mer-
ceologie, Comerț și Alimentație Publică”;

Lazari Liliana, conf. univ., șef catedra ”Con-
tabilitate și analiză economică”;

Băncilă Natalia, prof. univ., catedra ”Finanțe 
și asigurări”;

Armeanic Alexandru,  conf. univ., șef cate-
dra ”Drept public”;

Rotaru-Maslo Liliana, conf. univ., șef cate-
dra ”Drept privat”;

Lazarev Natalia, șef secție ”Comerț, mer-
ceologie, tehnologie”, profesoară, la Colegiul 
Național de Comerț al ASEM;

Guțu Nadejda, șef Serviciu ”Planifi care eco-
nomică și Finanțe”

25 de ani, vârstă imposibilă fără încre-
derea mediului de afaceri

Multe lucruri frumoase și valoroase se în-
tâmplă în domeniu grație proiectelor de res-
ponsabilitate socială a marilor companii de pe 
piață, agenți economici care trebuie, alături de 
universitate, să-și asume angajarea în viitor.  

Prezent la festivitate, campionul național 
în materie de susținere și încurajare a bu-
nelor practici și proiecte educaționale, 
Președintele BC ”Moldova Agroindbank” SA, 
Serghei Cebotari a menționat: 

”În calitate de Președinte al Moldova Agro-
indbank, sînt onorat să adresez sincere felicitări 
profesorilor, studenţilor, absolvenţilor și par-
tenerilor Academiei de Studii Economice cu 
această deosebită ocazie. 

În 25 de ani, ASEM a devenit un pilon de 
bază al economiei ţării noastre. Din acest con-
siderent, parteneriatul între Moldova Agroind-
bank și ASEM este unul fi resc. 

Am fost alături de ASEM în diferite proiecte 
pentru că nicio investiţie nu este mai preţioasă 
decât investiţia în educaţie. 

Prin activităţile desfășurate în comun am 
încurajat studenţii ASEM să obţină cunoștinţe 
solide pentru a contribui la dezvoltarea eco-
nomiei ţării noastre. O bună parte din acești 
studenţi astăzi sunt angajaţi foarte valoroși ai 
MAIB. 

Cu toţii ne dorim o economie prosperă, iar 
baza vine și de aici, de la Academia de Studii 
Economice. 

La cei 25 de ani, vă doresc dezvoltare con-
tinuă, absolvenţi care să construiască viitorul 
acasă, ambiţie pentru a atinge noi înălţimi, și 
proiecte cu impact pe care vă asigur că MAIB le 
va susţine cu toată deschiderea.”

Liuba LUPAȘCO

Ce înseamnă ASEM astăzi? 
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ONOARE

În cadrul ședinței festive a Senatului ASEM a fost conferit titlul de Doctor Honoris 

Causa lui Jaime Gil Aluja, profesor emerit al Universității din Barcelona, Președinte al 

Academiei Regale Spaniole de Științe Economice și Financiare. Titlul de DHC este ac or-

dat în semn de preţuire şi gratitudine pentru contribuţiile sale la dezvoltarea ştiinţei 

economice, a cercetării ştiinţifi ce, la impunerea spiritului de neobosită creativitate la 

catedra universitară. 

JAIME GIL ALUJA  
DOCTOR HONORIS CAUSA AL ASEM

”Mulțumesc comunității academice a Aca-
demiei de Studii Economice din Chișinău pen-
tru această distincție. Moldova este o țară afl ată 
la o distanță semnifi cativă de Regatul Spaniei. 
Ea mi-a prilejuit o primire în sânul unui Centru 
Academic,  pentru a mă onora cu acest titlu. Vă 
asigur că nu vom lăsa această oportunitate uni-
că pentru a consolida legăturile științifi ce și de 
cercetare în benefi ciul lumii științei în particu-
lar și al țărilor noastre, la modul general”, a spus 
acad. Jaime Gil Aluja.

Cel de-al  31 - a Doctor Honoris Causa al 
ASEM, la aniversarea a 25 - ea a instituției a 
ținut un discurs cu tema: ”Spre o reformulare a 
științelor economice”.

”Într-adevăr, unul din obiectivele princi-
pale ale Academiei Regale a Științelor Eco-
nomice și Financiare, pe care am onoarea s-o 
prezidez timp de 14 ani, constă în coordonarea 
internațională a lucrărilor de cercetare, asigu-
rată de către academicieni din lumea întrea-
gă, acordând prioritate formării grupurilor de 
lucru, fi ecare dintre acestea fi ind format din 
tineri studioși din ambele țări. Scopul este de 
a arăta posibilitățile pe care întreprinderile și 
instituțiile fi ecărei națiuni le au pentru stabili-

rea relațiilor economice și fi nanciare ale ambe-
lor țări, acesta constituind obiectul de analiză. 
Anume, în acest scop, noi am creat acum câțiva 
ani Observatorul Economic Internațional pe 

care îl prezidează laureatul Premiului Nobel, 
Finn Kynland.  Una din grijile mari, care survin 
în dezbaterile științifi ce se referă la disocie-
rea între studiile economice și realitatea, care 

pretinde a fi  dezvăluită. Realitatea popoarelor 
noastre a suferit modifi cări care ne conduc, 
la modul general, la niște situații necunos-
cute în trecut.  În viitor, se prevede apariția 
unei societăți într-un context de complexita-
te, învăluit din ce în ce mai mult într-o pânză 
de incertitudine. Sistemele economice nu fac 
excepție. La rândul nostru, suntem copleșiți 
de sentimentul neliniștii sociale. Noi ne între-
băm: ce fel de societate vom lăsa generațiilor 
viitoare, ce testament științifi c trebuie să trans-
mitem pentru ca ele să poată trăi într-o lume 
mai bună? Ultima criză din 2008 a avut, printre 
altele, două efecte directe și numeroase efecte 
pe plan secundar. Pentru a recupera efectele 
imperceptibile, noi am elaborat ”Teoria efecte-
lor”, a declarat acad. Jaime Gil Aluja.

Jaime Gil Aluja este în prezent președinte 
(din 2002) al Academiei Regale Spaniole de 
Știinţe Economice și Financiare, Jaime Gil Alu-
ja a fost între 1990 și 2012 vicepreședinte al 
Academiei Regale Spaniole a doctorilor. Este 

membru de onoare al Academiei Române (din 
1995) și al altor importante academii din Eu-
ropa (Franţa, Rusia, Azerbaidjan, Muntenegru, 
Bosnia-Herţegovina, Austria) și din SUA.

Corina MOROZAN
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CONFERINŢĂ ANIVERSARĂ

Au dat curs invitaţiei la eveniment 
personalităţi distincte ale vieţii acade-
mice și economice din ţară, precum și 
ale instituţiilor de învăţământ superior 
cu profi l economic din România, Ucrai-
na, Belarus, Rusia, Polonia și Spania. În 
total - 500 de participanți.

La deschiderea ofi cială a con-
ferinței au fost prezenți repre-
zentanți ai mediului academic și de 
afaceri de la noi și de peste hota-
re: Academicianul Gheorghe Duca, 
Președintele Academiei de Științe 
a Moldovei, DHC al ASEM; Omul de 
afaceri Ion Sturza, Președintele Con-
siliului pentru Dezvoltare Strategică 
Instituțională al ASEM; prof. univ., dr. 
Valeriu Ioan – Franc, Director general 
adjunct, INCE al Academiei Române, 
DHC al ASEM; Rectorul ASE București, 
prof. univ., dr. Nicolae Istudor; soția 
primului rector al ASEM, Paul Bran, 
dr., prov. univ. la ASE București, Florina 
Bran; Președintele Academiei Regale 
Spaniole de Știinţe Economice și Finan-
ciare, profesor emerit al Universităţii 
din Barcelona, DHC al ASEM, Jaime Gil 
Aluja și mulți alți oaspeți de onoare. 

În cadrul ședinței plenare, rectorul 
ASEM, academicianul Grigore Beloste-
cinic, cu prilejul celei de-a 25-a aniver-
sare a ASEM și a Zilei economistului, a 
adresat cele mai sincere felicitări tutu-
ror profesorilor, colaboratorilor ASEM, 

economiștilor deja formaţi, dar și celor 
care sunt în proces de formare. Studen-
ţilor, masteranzilor și doctoranzilor le-a 
sugerat să conștientizeze că viitorul 
societăţii și al economiei ţării depin-
de, în cea mai mare măsură - de ei, cei 
care reprezintă următoarea generaţie a 
oamenilor de afaceri, a funcţionarilor 
publici, cei care vor determina politica 
economică a țării. 

O ECONOMIE SĂNĂTOASĂ TREBUIE 
SĂ SE BAZEZE PE O SOCIETATE EDUCATĂ, 
O INFRASTRUCTURĂ INFORMAŢIONALĂ, 
PE UN SISTEM INOVATIV, 
ECONOMIC ŞI INSTITUŢIONAL

În acest context, rectorul ASEM, 
academicianul Grigore Belostecinic a 
făcut referință și la mersul reformelor 

economice, la succesele, eșecurile și 
provocările prin care trece economia 
Republicii Moldova, dar și cea globa-
lă. În opinia sa, toate au condiţionat 
economiștii să identifi ce noi metode 
de dezvoltare economică. ”Competiti-
vitatea unui stat depinde nu doar de 
factorii de producţie, dar și de efi cienţa 
folosirii resurselor, indiferent de pro-

venienţa lor, de valorifi carea oportu-
nităţilor ce le oferă o societate bazată 
pe informaţie. O economie sănătoasă 
trebuie să se bazeze pe o societate 
educată, o infrastructură informaţiona-

lă, pe un sistem inovativ, economic și 
instituţional. Moldova se confruntă cu 
problema dependenţei exagerate de 
tehnologiile externe, capacitate scăzu-
tă de absorbţie a tehnologiilor, tendin-
ţă slabă de dezvoltare a tehnologiilor 
în mediul de afaceri și o slabă colabora-
re între mediul de afaceri și instituţiile 
de cercetare. Prioritar pentru Republica 
Moldova este dezvoltarea unei econo-

mii competitive și implementarea ino-
vaţiilor. Moldova are nevoie de trans-
formări spre o competitivitate bazată 
pe cunoaștere, precum: cercetarea, 
educaţia, inovarea și tehnologiile in-
formaţionale, care sunt considerate un 
factor de dezvoltare pe termen lung”, a 
menționat rectorul ASEM, academicia-
nul Grigore Belostecinic. 

SUNT NECESARE UNELE REFORME 
ÎN EDUCAŢIE ȘI ECONOMIE…

În alocuțiunea sa, academicianul 
Gheorghe Duca, Președintele Aca-
demiei de Științe a Moldovei, DHC al 
ASEM a specifi cat importanța fondării 
Academiei de Studii Economice a Mol-
dovei: ”ASEM a fost fondată pentru a 

sprijini o economie și societate baza-
tă pe cunoaștere și timp de 25 de ani 
a obținut, cu certitudine, performanțe 
în dezvoltarea știinţei economice și 
contribuție esențială în dezvoltarea 
economiei țării. ASEM are un nivel de 
pregătire economică la cele mai în-
alte standarde. În acest sens, pentru 
înaltă responsabilitate în pregătirea 
specialiștilor de valoare și performanțe 

remarcabile în activitatea profesională, 
din numele Academiei de Științe a Mol-
dovei, academicianul Gheorghe Duca a 
felicitat Academia de Studii Economice 
a Moldovei cu cea de-a 25 aniversare și 
a decorat ASEM-ul cu Medalia ”Dimitrie 
Cantemir”. Totodată, președintele AȘM 
a menționat faptul că sunt necesare 
unele reforme în educație și econo-
mie, astfel încât statul să investească în 

cercetare, inovație, în actualii și viitorii 
specialiști, în studii de calitate și în va-
lorifi carea acestora. 

PRINTRUN ÎNVĂŢĂMÂNT MODERN 
ŞI PERFORMANT, PRIN STUDII ECONOMICE 
PROFUNDE, MOLDOVA 
SE POATE ALĂTURA FAMILIEI EUROPENE

La rândul său, Rectorul ASE 
București, prof. univ., dr., Nicolae Is-
tudor a adresat cordiale și prietenești 
felicitări către toți ASEM-iștii, 

menționând: ”Suntem ferm convinși 
că Academia de Studii Economice a 
Moldovei va oferi, în continuare ti-
nerilor săi studenți drumul cel mai 
efi cient către o viață de succes prin 
cunoaștere, știință și progres perso-
nal. În acest context, ASEM este prin-
cipalul nostru partener și prieten. Cu 
certitudine, parteneriatul nostru este 
unul puternic și vom contribui împre-

ună la realizarea obiectivelor acestuia, 
spre binele generațiilor de studenți 
și profesori ai universităților noastre. 
La ceas aniversar urăm Academiei 
de la Chișinău prosperitate, rezultate 
cât mai bune în activitatea sa, multe 
generații de studenți bine pregătiți, 
care să ducă prestigiul universității 
peste tot în lume! Vă dorim să intrați 
în elita europeană a învățământului 
superior! Doar cu ajutorul vostru, prin-
tr-un învăţământ modern și perfor-
mant, prin studii economice profun-
de, Moldova se poate alătura familiei 
europene”. 

”25 DE ANI DE REFORMĂ ECONOMICĂ 
PRIN INOVARE ȘI COMPETITIVITATE 

Oaspeţi de cea mai înaltă speţă academică, mesaje de felicitare, 

fl ori, cadouri simbolice, diplome de gratitudine, medalii dar și comu-

nicări bine argumentate au fost la ordinea zilei în cadrul Conferinţei 

Știinţifi ce Internaţionale “25 de ani de reformă economică în Repu-

blica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres econo-

mic”, dedicate celor 25 de ani de la fondarea ASEM. Activitatea s-a 

desfășurat în perioada 23-24 septembrie sub egida Academiei de 

Studii Economice a Moldovei în colaborare cu Academia Română și 

Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”. 
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CONFERINŢĂ ANIVERSARĂ

ÎN REPUBLICA MOLDOVA:
SPRE PROGRES ECONOMIC”
O NOUĂ GENERAŢIE DE ECONOMIȘTI 
CU ÎNALT PROFESIONALISM 

Prof. univ., dr., Valeriu Ioan - 
Franc, Director general al INCE al 
Academiei Române, DHC al ASEM, în 
discursul său, a salutat cu prietenie 
și entuziasm aniversarea primului 
sfert de veac de existență și rodnică 
activitate didactico-pedagogică și 
de cercetare științifică ale Academi-
ei de Studii Economice a Moldovei, 
materializate în formarea unei noi 
generații de economiști cu înalt pro-
fesionalism, bine primiți de mediul 
economic din țară și de piața globală 
a profesiilor. DHC al ASEM, prof. univ., 
dr., Valeriu Ioan - Franc a transmis că 
INCE al AR prețuiește colaborarea 
reciprocă în aria cercetării științifice 
economice din acești 25 de ani, con-
cretizată în proiectele și programele 
de cercetare, în schimbul de idei și 
dezbaterile științifice bilaterale, în 
publicațiile comune și în schimbul 
reciproc de cercetare prin stagii de 

formare și perfecționare. ”Ca în orice 
moment de bilanț, chiar și în miezul 
festivităților reiterăm angajamen-
tul nostru, al Consiliului științific și 
al întregului colectiv de cercetări ai 
INCE ”Costin C. Kirițescu” al AR, pen-
tru diversificarea colaborării viitoare, 
pentru promovarea unor noi arii de 
interes în perspectiva deschisă de 
parcursul RM către aderarea la UE”, a 
specificat oaspetele.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE  
IMPORTANTĂ INSTITUŢIE ÎN PREGĂTIREA 
CELOR MAI BUNI SPECIALIȘTI 
ÎN ECONOMIE 

Prof. univ., dr., Constantin Oprean 
de la Universitatea ”Lucian Blaga” din 
Sibiu s-a arătat onorat sa fi e prezent 
la manifestația dedicată aniversării a 

25-a de la fondarea ASEM. Profesorul 
a numit Academia de Studii Econo-
mice - cea mai importantă instituție 
de învățământ superior din Mol-
dova în pregătirea celor mai buni 
specialiști în economie. În acest sens, 
a felicitat Academia ajunsă la vârsta 
maturității, cunoscută și apreciată 
pentru performanțele atinse în orga-
nizarea procesului educațional. Pentru 
rezultatele obținute în educația mai 
multor generații de specialiști de înal-
tă califi care în domeniul economic, din 
partea universității române, Constan-
tin Oprean a acordat ASEM - Medalia 
Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu. 
La fi nal de discurs, profesorul de la uni-
versitatea din Sibiu și-a expus viziunea 
asupra necesității unei strânse și de 
durată colaborări între sistemul educa-
ţional și cel economic. ”Dacă economia 
nu alimentează educaţia atunci nici 
educaţia nu va alimenta economia, în 
educaţie nu ai voie să greșești legile”, 
s-a arătat convins prof. univ., dr. Con-
stantin Oprean.

ASEM ESTE O INSTITUŢIE CU VALORI, 
FIIND MEREU CENTRATĂ PE CALITATE, 
COLABORARE ȘI EXCELENŢĂ

Prezent la eveniment, Preșe-
dintele Agenției Române de Asigura-
re a Calității în Învățământul Superior 
(ARACIS), prof. univ., dr. Iordan Petrescu 
a venit cu un tradițional ”La mulți ani!” 
în adresa ASEM cu prilejul aniversării. 
”ASEM este o instituție cu valori, fi ind 
mereu centrată pe calitate, colaborare 
și excelență”, a adăugat invitatul. Pen-
tru performanțe remarcabile în dome-
niul științelor economice de-a lungul 
celor 25 de ani de la fondarea instituției 
și în cinstea profesorilor și studenților 
care, prin eforturi și dedicație, au sporit 
calitatea învățământului superior, din 
partea ARACIS, prof. univ., dr., Iordan 
Petrescu a înmânat Academiei de Stu-

dii Economice a Moldovei – Diplomă 
de Excelență.

PERFORMANŢELE ACADEMIEI DE STUDII 
ECONOMICE A MOLDOVEI SUNT RODUL 
EFORTURILOR DEPUSE 
DE O ECHIPĂ PROFESIONISTĂ

Președintele Consiliului pentru 
Dezvoltare Strategică Instituțională 
(CDSI) al ASEM, omul de afaceri Ion 
Sturza a felicitat Academia, spunând: 
”Performanțele Academiei de Studii 
Economice a Moldovei sunt rodul efor-
turilor depuse, timp de un sfert de se-
col, de o echipă profesionistă și repre-
zintă o dovadă în plus a competenței, 
perseverenței, voinței și spiritului 
novator”. În context, omul de afaceri 
Ion Sturza a făcut o scurtă trecere în 
revistă a experienței sale practice în 
domeniul antreprenorial. Ion Sturza 
s-a arătat convins că cel mai bun și mai 
natural ecosistem științifi c se poate 
crea anume în jurul universităților. ”Am 

vizitat multe universităţi de prestigiu, 
precum: Universitatea Stanford din 
California, Statele Unite, Universitatea 
Massachusetts din Boston, SUA și am 
văzut cum se îmbină cercetarea știinţi-
fi că și educaţia. Sper ca și ASEM să de-
vină un centru de cercetare știinţifi că.

În mediul practic există o singură 
noţiune a inovaţiilor - să facem cât 
mai multe cu resurse puţine. Se con-
fundă însă, faptul că antreprenorul 
trebuie să creeze locuri de muncă și 
inovaţii, pe când antreprenorul trebu-
ie să creeze valoare adăugată. Lumea 
se schimbă cu o viteză devastatoare 
și aceasta se datorează tehnologii-
lor și inovaţiilor. Noi, în epoca post 
industrială, pășim rapid spre epoca 
digitală și ne schimbăm atitudinea și 
mentalitatea. Astăzi, există reţelele de 
socializare ca formă de interacţiune 
cu consumatorii, inteligenţa artifi cială 

care a devenit realitate. Noi am învăţat 
mașinile să gândească, să înveţe alte 

mașini și să ne înveţe pe noi. Au de-
venit asemenea oamenilor, adevăraţi 
roboţi. A produce nu mai este o pro-
vocare, totul se produce instantaneu. 
Ideile nu sunt o problemă, echipele 
capabile să implementeze inovaţiile 
sunt cele care câștigă competiţia pe 
piaţă. Și aici se simte o tendinţă glo-
bală de divergenţă între tehnologiile 
care fac și cele care nu fac parte din 
noul sistem”, a reiterat omul de afaceri 
Ion Sturza, Președintele CDSI al ASEM.

După runda mesajelor de felicita-
re, a urmat cea a comunicărilor. Ast-
fel, în cadrul ședinței plenare au fost 
prezentate comunicările considerate 
importante și recomandate de către 
organizatori. Acestea au fost: ”Econo-
mia Republicii Moldova la 25 de ani: 
căutări, erori și eșecuri”, comunicator 

academicianul Gheorghe Duca și dr. 
hab. Alexandru Stratan; ”Inovația și 
inegalitățile sociale”, raportor Ion Stur-
za, Președintele CDSI al ASEM; ”Geopo-
litica Dezvoltării Economice în Logica 
Perversă a capitalismului global la în-
ceput de secol XXI” – prof. univ., dr. Ion 
Pohoață, Universitatea ”Alexandru Ioan 
Cuza”, Iași și conf. univ., dr. Nicolae Pla-
ton de la catedra Management, ASEM 
cu raportul ”Rolul Academiei de Studii 
Economice a Moldovei în formarea și 
perfecționarea cadrelor pentru indus-
tria turistică a RM”. 

În perioada 23 – 24 septembrie, 
pe durata conferinței participanții au 
avut de prezentat rapoarte în cadrul 
a șase secțiuni tematice, după cum 
urmează: Business și Administrare; 
Economie Fundamentală și Aplicată; 
Finanțe; Integrare Europeană și Poli-
tici Sociale; Informatică și Cibernetică 

Economică; Contabilitate și Analiză 
Financiară.

Inedit pentru această ediție ani-
versară a fost organizarea unui atelier 
de lucru, cu genericul ”A concepe, a 
redacta și a publica un articol științifi c. 
O abordare în contextul cercetării eco-
nomice”. La atelier au participat zece 
reprezentanți ai redacțiilor revistelor 
științifi ce economice din România și 
douăzeci de participanți din cadrul 
ASEM, directorii centrelor de cerceta-
re din cadrul ASEM, activitate care va 
continua în cadrul unui proiect comun 
moldo-român.

Potrivit organizatorilor, urmează a 
fi  editată o culegere de articole selec-
tive ale comunicărilor din cadrul eveni-
mentul.

Zinaida LUPAȘCU
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LECTURĂ

LANSĂRI DE CARTE DEDICATE ANIVERSĂRII ASEM
În cadrul zilelor ASEM, Biblioteca 

Știinţifi că a organizat mai multe acti-
vităţi consacrate aniversării a 25-a de 
la fondarea ASEM, printre care și un 
șir de lansări de manuale ale profeso-
rilor din cadrul catedrelor. 

S-au lansat după cum urmează: 
Pe 22 septembrie, în sala de lectură 

”Comunicarea Colecţiilor” din cadrul BȘ 
a ASEM a avut loc omagierea dr., conf. 
univ., Nina Jeleznov, autoarea manu-
alului lansat ”Сделки с финансовыми 

инструментами на рынке капитала” 
cu ocazia celor 25 de ani de activitate 
didactico-știinţifi că în cadrul ASEM și a 
celor 45 de ani de activitate în domeniul 
economic. 

Pe 23 septembrie, a fost lansat ma-
nualul pentru studii la Ciclul II, Masterat 

”Bugetarea Sensibilă la Gen”, autori, 
profesorii: Angela Baurciliu, Angela Casi-
an, Ion Pârţachi, Andrei Petroia, Valeriu 
Sainsus, Dorin Vaculovschi. În aceeași zi 
a fost lansat albumul de fotografi i ”25 de 
POEME în imagini” a lui dr., conf. univ., 
Vasile Șoimaru.

Pe 26 septembrie 
a avut loc lansarea 
cărţilor profesorilor de 
la catedra Comunicare 
Economică și Didacti-
că, precum: ”Arta co-

municării și etica profesională”, autori dr., 
prof. univ., Raisa Borcoman și dr., conf. 
univ., Maria Mancaș; ”Tehnici de negocieri 
în afaceri” -  dr., conf. univ., Maria Mancaș 
și dr., conf. univ., Liliana Vicol; ”Compor-
tamentul organizaţional”, de lect. sup., 
Elvira Jorovlea.

Pe 27 septembrie, în cadrul Școlii 
Superioare de Turism a fost marcată Ziua 
Internaţională a Turismului. Cu acest pri-
lej, Nicolae Platon, dr., conf. univ., de la 
catedra Turism și Servicii Hoteliere a lan-
sat cărţile:

”Retrospectiva turismului moldove-
nesc: 55 de ani de realizare” – monogra-
fi e; ”Organizarea și gestionarea afacerilor 
în domeniul turismului rural” – manulal și 

”Strategia de dezvoltare a turismu-
lui – TURISM 2020” – monografi e.

În sala de lectură ”Comunica-
rea Colecţiilor”, profesoara Aurelia 
Tomșa de la catedra Teorie și Po-
litici Economice a lansat cărţile: 
Teorie Economică, vol. I ”Microe-
conomie” și vol. II ”Macroecono-
mie” - ediţii reeditate; și manualul 
”Economia unităţilor economice”, 
coordonator dr., conf. univ., Aurelia 
Tomșa.  

Cu prilejul aniversării unui sfert de veac de la for-
marea ASEM, catedra IPC a organizat pe 22 septem-
brie lansarea manualului „Сделки с финансовыми 
инструментами на рынке капитала” elaborat de 
autorii Nina Jeleznova și Evghenia Jeleznova.  Evenimen-
tul a fost  găzduit de Biblioteca Știinţifi că ASEM.

La lansare au participat studenţi, profesori din 
cadrul  catedrei IPC, alte catedre didactice din cadrul 
facultăţii „Finanţe” și invitaţi precum: Ala Cotelnic, prim-
prorector cu activitate didactică, Ludmila Cobzari, decan, 
preşedinte al consiliului facultăţii „Finanţe”, Silvia Ghin-
culov – director al bibliotecii ASEM, Angela Casian, direc-
tor al ȘMEEB și alţii.

 Dr. habilitat, prof. univ., șef catedră IPC, Rodica Hîn-
cu, a salutat cu mult drag și respect pe toţi cei prezenţi și 
din numele membrilor catedrei IPC, i-a felicitat cu sărbă-
toarea comună - 25 de ani de la fondarea ASEM.

În alocuţiunea sa, doamna profesor R. Hîncu a men-
ţionat: ”Sărbătorirea aniversării de 25 de ani de la fonda-
rea ASEM, ne oferă tuturor ocazia de a ne felicita reciproc 
pentru oportunitatea de a fi  membri (fi e studenţi, cadre di-
dactice, bibliotecari etc.) ai unei Universităţi orientate spre 
viitor, care are deja formată o istorie frumoasă de exis-
tenţă pe piaţa educaţională din Republica Moldova, dar 
și peste hotarele acesteia!Aniversarea ASEM este şi un 

frumos prilej pentru asem-işti de a face anumite bilan-
ţuri! Astfel,  Dna Nina Jeleznova, alături de catedra IPC, 
astăzi, face anumite totalizări profesionale:25 de ani de 
activitate în cadrul ASEM;45 de ani de activitate didacti-
co-ştiinţifi că;55 de ani de activitate în domeniu economic!

Cea mai mare parte a activităţii domniei sale, după 
susţinerea tezei de doctorat în 1971, în cadrul AŞM, ţine 
de studenţime, de activitatea didactico-ştiinţifi că. De-a 
lungul timpului, stimata noastră colegă a condus teze de 
licenţă, a elaborat recenzii la teze de doctorat, a publicat 
numeroase articole ştiinţifi ce, dar cei mai fructuoşi şi pro-
ductivi ani în acest sens, au fost anii de activitate în cadrul 
catedrei IPC, fapt care ne bucură foarte mult!

În cei deja 11 ani de existenţă a catedrei IPC, 
dna Jeleznova a publicat 3 lucrări importante pen-
tru studenţi: manualul «Основы функционирования 
рынка капитала»; ghid practic la disciplina «Основы 
функционирования Рынка капитала»; manualul 
”Сделки с финансовыми инструментами на рынке 
капитала. Aceste lucrări importante s-au înscris perfect 
în obiectivele catedrei de a pune la dispoziţia voastră, 
dragi studenţi, materiale didactice atât de necesare de-
rulării efi ciente a procesului de studii. Catedra a reuşit în 
cei 11 ani de existenţă să pună pe rast urile bibliotecii 15 
lucrări metodico-didactice, din care 6 manuale în limbile 
română, rusă şi engleză: Bazele activităţii investiţio-
nale, Bazele funcţionării pieţei de capital, Preţuri și 
tarife, Сделки с финансовыми инструментами на 

рынке капитала etc.
Salut pe această cale toţi autorii prezenţi în sală, 

dorindu-le noi inspiraţii, creativitate şi realizări de carte 
didactică!”

În continuare, coautoarea Nina Jeleznova a prezen-
tat manualul, explicând succint conţinutul compartimen-
telor și accentuând actualitatea și importanţa cunoașterii 
tranzacţiilor cu instrumente fi nanciare pe piaţa de capital. 

 Ala Cotelnic, a apreciat importanţa elaborării didac-
tice și relevanţa experienţei autoarei,  specifi când că Nina 
Jeleznova este un excelent cercetător, or, în catedra IPC 
punerea în valoare a acestor calităţi și materializarea lor 
în manuale se face de fi ecare dată cu susţinerea multidi-
mensională a  profesoarei Rodica Hîncu. 

Decanul Facultăţii Finanţe, Ludmila Cobzari a ac-
centuat faptul că elaborările autoarei Jeleznova sunt un 
exemplu de sinteză conceptuală şi accesibilitate didactică 
și de o importantă utilitate pentru studenţi.

Directorul ȘMEEB, Angela Casian s-a referit la uti-
litatea manualului pentru studenţi, acesta fi ind și un bun 
suport pentru mulţi dintre viitorii masteranzi.

Foști colegi de catedră, precum: conf. L. Bilaș de 
la catedra „Management”, dar și colegii din catedra IPC 
doamnele conf. A. Suhovici, conf. S. Biloocaia au apreciat 
manualul ”Сделки с финансовыми инструментами на 

рынке капитала” ca fi ind de actualitate, cu importante 
analize referitoare la piaţa de capital a Republicii Moldova, 
menţionând atât calităţile profesionale ale autoarei,  cât și 
cele de bună colegă, fi re deschisă și realizată plenar. 

Pentru o excelentă impresie, amprentă profesio-
nală, pentru nobilele calităţi originare, concretizate prin 
bunul simţ, corectitudine, amabilitate, delicateţe în rela-
ţiile colegiale şi interumane i-au mulţumit şi i-au apreciat 
munca dnei Nina Jeleznova, foștii discipoli, actuali colegi 
de breaslă de la catedra „Finanţe şi Asigurări” - conf. A. 
Petroia și  de la catera IPC - lector universitar superior 
N. Munteanu.

Studenţii anului III (FB 148) Alexandra Cușnir și Ale-
xei Stegorescu i-au mulţumit, în numele colegilor săi,  
autoarei N. Jeleznova pentru acest important  și necesar 
suport didactic. 

Evenimentul s-a încheiat cu un frumos îndemn al  
profesoarei Rodica Hîncu: „Să cinstim cu tot respectul în-
aintaşii, să depăşim cu demnitate difi cultăţile prezentului 
şi să făurim cu încredere, împreună cu tineretul studios, 
un viitor academic bun și frumos!”La mulţi ani, comunită-
ţii noastre academice şi tuturor studenţilor și absolvenţi-
lor noştri! La mulţi ani, ASEM! Vivat, crescat, fl oreat!

Nina MUNTEANU, 
lector universitar superior, 

catedra IPC.

Realizarea egalităţii de gen este conside-
rată parte integrantă a procesului de constituire 
a unei democraţii adevărate, conştiente şi sen-
sibile la dimensiunea de gen, având drept pre-
misă asigurarea participării tuturor membrilor 
societăţii, a femeilor şi bărbaţilor, în toate do-
meniile vieţii. Atingerea obiectivelor asumate 
de Republica Moldova în promovarea egalităţii 
de gen poate fi  realizată prin intermediul bu-
getării sensibile la gen, care are impact sporit 
în infl uenţarea proceselor economice şi sociale 
din societate, în perfecţionarea elaborării poli-
ticilor economice la nivel macroeconomic, pre-
cum şi în propulsarea implementării egalităţii 
la nivelul autorităţilor locale.

Introducerea disciplinei „Bugetare sen-
sibilă la gen” la Ciclul II, Masterat, în cadrul 
Academiei de Studii Economice a Moldovei 
reprezintă o etapă-cheie, inteligibilă şi com-
petitivă, în realizarea obiectivelor de dezvol-
tare sustenabilă în strânsă colaborare cu au-
torităţile administraţiei publice din Republica 
Moldova. Eforturile de formare a capacităţii 
instituţionale pot şi trebuie susţinute prin in-
termediul unei instituţii de învăţământ supe-
rior, acreditate, cu potenţial ştiinţifi c şi meto-
dico-didactic remarcabil, cum este Academia 
de Studii Economice a Moldovei.

În cadrul proiectului regional UN Women 
pentru promovarea politicilor şi bugetelor 
sensibile la dimensiunea de gen, implemen-
tat cu suportul fi nanciar al Agenţiei Austriece 
pentru Dezvol tare, Academia de Studii Eco-
nomice din Moldova (ASEM) în parteneriat cu 
UN Women a organizat un eveniment privind 
lansarea Manualului „Bugetarea Sensibilă la 
Gen” pentru studii la ciclul II, Masterat.

Evenimentul de lansare de carte a fost 
organizat la Chişinău, Moldova pe 23 sep-
tembrie 2016, în incinta Academiei de Studii 
Economice a Moldovei, fi ind încadrat în pro-
gramul manifestărilor prilejuite aniversării de 
25 ani de la înfi inţarea ASEM. 

Obiectivele evenimentului organizat au 
fost: Oferirea unei platforme pentru discuţii 
între profesori, studenţi şi specialişti în do-
meniu; Crearea unei reţele regionale de cadre 
didactice în domeniul promovării egalităţii de 
gen şi BSG pentru schimb de experienţă şi 
cunoştinţe; Încurajarea studenţilor, maste-
ranzilor, doctoranzilor și profesorilor de a se 
încadra în cercetările în domeniul egalităţii 
de gen și BSG; Întărirea capacităţilor lectorilor 
în a integra dimensiunea de gen, drepturile 
omului, BSG în curricula academică.

Andrei Petroia, coordonator al proiectu-
lui, a făcut prezentări de obiective ale cursului 
BSG la nivel de licenţă și masterat şi ale ma-
nualului respectiv, precum şi de capitole din 
cadrul manualului.

Autorii Manualului sunt: Anjela Baurciu-
lu, dr., conf. univ., catedra „Finanţe şi Asigu-
rări”; Angela Casian, dr. în ştiinţe economice, 
conf. univ., catedra „Finanţe şi Asigurări”; Ion 
Pârţachi, dr., prof. univ., şef catedră „Ma-
tematică și Statistică Economică”; Andrei 
Petroia, dr., conf., univ., catedra „Finanţe şi 
Asigurări”; Valeriu Sainsus, dr., conf. univ., 
catedra „Gândire Economică, Demografi e şi 
Geoeconomie”; Dorin Vaculovschi, dr., conf. 

univ., şef catedră „Management Social”.
Fiecare  autor a făcut o prezentare scur-

tă a temelor elaborate şi incluse în structura 
manualului.

Evenimentul a avut ca invitaţi reprezen-
tanţi ai mediului academic din Republica Mol-
dova şi din regiune, ai autorităţilor publice, 
organizaţiilor neguvernamentale, precum şi 
ai instituţiilor internaţionale care duc promo-
varea politicilor şi bugetelor sensibile la gen. 

Astfel, a fost creată o bună oportunitate 
de disiminare a experienţei în ceea ce priveşte 
integrarea dimensiunii de gen si BSG în cur-
ricula academică şi încurajarea de studii şi 
cercetări academice in domeniu. 

Opiniile sale privind importanţa unui 
astfel de curs universitar, precum şi calita-
tea Manualului expus discuţiilor, şi-au expus: 
Vadim Cojocaru, Pro-rector ASEM; Ulziisuren 
Jamsran, UN Women în Moldova; Gherhard 
Schaumberger, Şef de ofi ciu, ADA în Moldo-
va; Valentina Buliga, Parlamentul Republicii 
Moldova, Preşedinta Comisiei parlamentare 
pentru politică externă şi integrare europea-
nă; Angela Cojocaru, Şefa-adjunct a Direcţiei 
fi nanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţie 
socială, Ministerul Finanţelor al Republicii 
Moldova; Lilia Pascal, Şefa Direcţiei politici 
de asigurare a egalităţii între femei și bărbaţi, 
Ministerul Muncii, Protecţiei sociale şi Fami-
liei; Nadejda Cojocari, Consultant, Direcţia 
statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de 
trai, Biroul Naţional de Statistică al Republicii 
Moldova; Nadejda Botnari, Şefa Catedrei “Fi-
nanţe şi Asigurări”, ASEM.

Astfel, Valentina Buliga, Preşedinta Co-
misiei Parlamentare pentru Politică Externă şi 
Integrare Europeană a Parlamentului Republi-
cii Moldova, a subliniat:

„Este salutabil faptul că ASEM este prin-

tre primele instituţii de învăţământ superior 
din cadrul ţărilor din spaţiul CSI, care a inclus 
disciplina „Bugetare sensibilă la gen” în Cur-
riculumul universitar la Ciclul II, Masterat în 
calitate de curs obligatoriu. Considerăm că 
ASEM are posibilitatea să invite consultanţi-
practicieni din cadrul autorităţilor publice cen-
trale, cum ar fi : Ministerul Finanţelor, Ministe-
rul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Biro-
ul Naţional de Statistică în vederea acordării 
suportului necesar în promovarea conceptului 
BSG la nivel instituţional. Astfel, lucrarea ela-
borată de cei 6 autori asigură o bază informa-
ţională complexă necesară creării unui sistem 
durabil de instruire a funcţionarilor publici 

debutanţi şi a celor cu experienţă, implicaţi 
în activităţile de planifi care şi bugetare. Ca 
urmare a celor spuse, doresc să expun im-
portanţa unui astfel de manual, precum şi a 
unui curs academic la nivel de masterat. Prin 
această adresare, doresc să exprim certitu-
dinea că studenţii și masteranzii pot resimţi 
sprijinul din partea statului în dezvoltarea şti-
inţei din domeniu. Sunt sigură ca o asemenea 
apreciere venită din partea Parlamentului ar 
putea încuraja mult cadrele didactice înca-
drate în procesul educaţional vizând cercetări 
şi predarea disciplinelor cu aspecte legate de 
bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen.”

Evenimentul a oferit platformă pentru 
discuţii, dezbateri şi prezentarea de capitole 
din manualul „Bugetarea Sensibilă la Gen” 
pentru studii la ciclul II, Masterat privind 
integrarea dimensiunii de gen şi bugetarea 
sensibilă la gen în curricula academică, în 
cercetările academice şi necesitatea formării 
cadrelor sensibilizate privind egalitatea de 
gen în procesele de elaborare, planifi care şi 
implementare a politicilor şi programelor de 
dezvoltare naţionale şi locale.

La sfârşitul evenimentului, a fost or-
ganizată transmiterea ofi cială a unui set de 
exemplare de manual „Bugetarea Sensibilă 
la Gen” pentru studii la ciclul II, Masterat, în 
fondul Bibliotecii ASEM.

Andrei PETROIA, 
conf.univ, dr.,

Anjela BAURCIULU, 
conf.univ, dr.,

Angela CASIAN, 
conf.univ, dr.,

Catedra „Finanţe 
şi Asigurări”, ASEM

LA CEA DEA 25 ANIVERSARE A ASEM CATEDRA IPC 
A VENIT CU O  NOUĂ LANSARE DE CARTE

LANSAREA MANUALULUI „BUGETAREA SENSIBILĂ LA GEN”
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ŞTIINŢĂ, CONŞTIINŢĂ, INDEPENDENŢĂ  SLOGANUL UNUI SPECIALIST

Învăţământul profesional tehnic 
reprezintă o rampă de lansare în ac-
tivitatea economică  în vederea ob-
ţinerii unui progres atât al activităţii 
individuale, cât și la nivel de entitate.

Contabilitatea este una dintre 
specialităţile care, indiferent de pro-
gresul economico-știinţifi c, de mo-
dernizarea întreprinderilor, rămâne 
necesară pentru o activitate prospe-
ră a oricărei companii și organizaţii.

Competenţele și abilităţile, do-
bândite în timpul studiilor, în cadrul 
specialităţii de „Contabilitate”, asi-

gură absolvenţilor oportunităţi de 
carieră compatibile cu profesia de 
contabil în toate tipurile de fi rme și 
instituţii din ţară.

Pe 23 septembrie, cu ocazia ani-
versării a 25 de ani de la fondarea 
ASEM, elevii anului I, II și IV ai speci-
alităţii „Contabilitate”, au organizat o 
masă rotundă , conferinţe știinţifi ce 
și alte manifestări jubiliare. 

În cadrul masei rotunde, elevii 
grupelor CON-154 și CON-134 îm-
preună cu colegii din anul I  au făcut 
o introducere de iniţiere în speciali-

„Minunea marilor izbânzi și a frumoaselor realizări nu se face 
decât prin noi înșine ”

(L. Blaga)

tate și în marea familie ASEM.
În realizarea scopului propus, 

au fost prezentate date și curiozităţi 
despre istoricul ASEM și CNC,  speci-

alităţile și facilităţile disponibile pen-
tru elevi și studenți, dar și activităţile 
extra-didactice.

La rândul lor, elevii anului IV au 
realizat o incursiune în specialitatea 
de contabilitate. Aici novicilor li s-a 
vorbit despre curiozitățile în activi-
tatea contabilă, cea care a contribuit 
la sistematizarea  operațiunilor eco-
nomice cu foarte mult timp înaintea 
erei noastre.

Astfel, elevii din anul I au afl at 
de la prezentatori despre lucrul care 
este executat de un contabil. Au fost 
exemplifi cate actele care stau la baza 
desfășurării activității contabile în 
calitate de reglementări normative, 

pentru a cunoaște că există un set 
de coduri și legi în baza cărora are 
loc desfășurarea propriu-zisă a lu-
crului de contabil. S-a vorbit despre 
avantajele și dezavantajele acestei 
profesii și despre diferența dintre un 
„contabil simplu” și un „contabil bun”, 
pentru a motiva  elevii constructiv, să 
depună efort maxim în obținerea ca-
lifi cării de contabil, pentru un succes 
profesional și personal.

Într-un fi nal, am fost bucuroși 
să-i cunoaștem pe cei care pășesc  
în acest an prima treaptă a profe-
siei de contabil, să-i vedem curioși, 
entuziasmați, și dornici de a cunoaște 
cât mai multe chiar de la început de 
cale.

În scopul susţinerii necondiţio-
nate a unui progres economic, stu-
diile specializate sunt baza califi cării 
și desăvârșirii acestui progres, fi indcă 
anume această etapă este un motor 
care lucrează astăzi pentru un succes 
în viitorul cât mai apropiat.

Eugenia CIORBĂ, 

profesoară de contabilitate,

Lia POPOVICI, 

profesoară de discipline 

economice

Trăim într-o lume a ierarhizărilor 
și a competițiilor. Suntem îndemnați 
să urcăm pe trepte superioare de 
performanță și de competență. Tre-
buie să progresăm, să exploatăm la 
maximum ceea ce posedăm, să nu 
pierdem ocazia de a arăta de ceea 
ce suntem în stare. Școala nu poate 
face abstracție de această tendință, 
ea însăși contribuind la generaliza-
rea întrecerilor și la inducerea unei 
dorințe de concurență. Suntem 
învățați de la vârstă fragedă să ne 
comparăm unii cu alții, să fi m primii, 
să ne autodepășim.

Nu numai elevii  sunt puși în 
situația de concurență. În spatele 
lor stau dascălii, școlile, ba chiar și 
sistemele naționale de învățământ. 
Se naște un angrenaj complicat, ce 
pune în act strategii și motivații di-
verse, cu implicații de ordin social și 
cultural. 

Activităţile extracurriculare com-
portă, ca orice situație de învățare, 
dimensiuni bune, profi tabile și antre-
nează efecte pozitive prin cooperare 
la nivel de indivizi sau de grupuri. De 
altfel,  concursul este un exercițiu 
de punere (orientat de a scoate în 
evidență)  în valoare a posibilităților 
unui candidat în perspectiva unei 
învățări de performanță. Concursul 
este un moment de testare a proprii-
lor achiziții, de gestionare a emoțiilor, 
de asumare a unor exerciții sau 
consecințe decizionale. El pot con-
duce la consolidarea unor percepții, 
la construirea sau afi rmarea stimei 
de sine, la conturarea unei maniere 
de a înfrunta precaritățile vieții. Elevii 
nu sunt egali și, ca urmare, fi ecare are 
nevoie să fi e antrenat în raport cu ap-
titudinile individuale. Un învățământ 
modern trebuie să asigure această 
diferențiere a prescripțiilor avansate, 
a somațiilor valorice, a așteptărilor 

preconizate. 
Politicile școlare prezente sau 

de perspectivă pun accentul pe 
formarea diferențiată a elevilor. Un 
învățământ este cu atât mai dezvol-
tat cu cât acesta are drept obiectiv 
de bază centrarea pe elev. De bună 
seamă, este important să urmărim 
progresul continuu și la nivelul ele-
vului de mijloc, dar cel cu abilități 
înalte trebuie să benefi cieze de un 
“tratament” educațional din ce în ce 
mai rafi nat, mai focalizat, mai con-
centrat. În același timp, o politică 
școlară vizionară ar fi  bine să pună 
accent nu numai pe omogenizare, 
prin prescrierea unui program unitar 
pentru toți elevii, ci și pe diversifi ca-
re, pe propulsarea unor predispoziții 
particulare pe care le posedă elevii. 
Nimeni nu le posedă pe toate dar, 
cu siguranță, fi ecare elev are ceva de 
spus într-o direcție sau alta.

Concursurile școlare pot contri-
bui la deșablonizarea practicilor edu-
cative, la fl exibilizarea și extensia me-
todelor de învățare, la asumarea de 
către tineri a unei formări responsa-
bile, liber-consimțite. Ele nu înlocu-

iesc practicile evaluative  obișnuite, 
dar le continuă, le nuanțează, le 
amplifi că. Unii elevi care se manifes-
tă mai puțin în timpul activităților 
didactice curente se pot remarca în 
cadrul activităților extracurriculare, 
pe baza unor preferințe individuale 
liber exprimate. În mare măsură, ac-
tivităţile extracuriculare pot suplini 
ceea ce nu face educația formaliza-
tă, instituționalizată, prin activitățile 
curente.

Astfel, e bine să punem accentul 
și pe aceste activități de formare su-
plimentare. Cu o condiție: să se pună 
accentul pe proiectele pentru elevi, 

pentru creșterea lor intelectuală, 
prin crearea unui sentiment de împli-
nire, edifi care și satisfacție a reușitei.

Tocmai din acest motiv cu prile-
jul celei de-a 25-a aniversare a ASEM 
și a Zilei Economistului în cadrul Co-
legiului Național de Comerț al ASEM  
au fost organizare un șir de activități 
extracurriculare dedicate acestor 
evenimente. Una din ele a fost con-
cursul economic desfășurat pe 23 
septembrie între elevii grupelor 
anului III, specialitatea Contabilitate. 

Concursul a cuprins 3 probe și a avut 
drept scop dezvoltarea competenței 
antreprenoriale a elevilor prin cer-
cetare, analiză și interpretare a fe-
nomenelor economice. Elevii au 
pregătit prezentări cu genericul 
„Comerțul electronic – perspecti-
ve de dezvoltare pentru Republica 
Moldova”, în care au relatat despre 
situația reală a comerțului online în 
RM în baza datelor statistice, au efec-
tuat sondaje în rândul populației, au 
cercetat legislația ce reglementează 
domeniul dat. De asemenea în baza 
practicilor internaționale au propus 
un șir de sugestii pentru a optimiza 

și dezvolta acest domeniu de activi-
tate. Celelalte probe au avut la bază 
întrebări formulate din timp de către 
elevi și organizatori, la care parti-
cipanţii au venit cu răspunsuri for-
mulate științifi c, bine argumentate, 
bazându-se pe cunoștințele acumu-
late în cei trei ani de studii în cadrul 
orelor de curs.

Juriul a analizat răspunsurile și 
prezentările echipelor și ca rezul-
tat grupele participante s-au clasat 
în următoarea ordine: CON-144  a 

obținut trofeul „Victorie”,  CON-141 
– locul I, CON- 142 – locul II, CON-
143 – locul III. De fapt, toate grupele 
în fi nal sunt câștigătoare deoarece 
implicarea, dăruirea, perseverența 
și cunoștințele au fost cele ce au tri-
umfat la acest concurs. Aducem sin-
cere felicitări tuturor elevilor pentru 
realizările frumoase.

Cristina BUDURIN-

FURCULIȚĂ, 

grad didactic superior,

Nadejda B OȘCANEANU, 

grad didactic I

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE   UN IMBOLD ÎN PLUS 
PENTRU UN ÎNVĂŢĂMÎNT MODERN
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CONSILIUL INSTITUŢIONAL AL ELEVILOR CNC  ÎN ACŢIUNE

Scopul activității: 
Informarea persoanelor interesate de subiectul alimentație sănătoasă, care sunt dispuse să își schimbe 

obișnuințele alimentare și să investească în produse sănătoase pentru a avea o alimentație corectă și un corp 
sănătos. 

PROIECT DIDACTIC CU GENERICUL: 
”ALIMENTAŢIA CORECTĂUN VIITOR SĂNĂTOS ”

Cu ocazia aniversării a 72 de 
ani de activitate și ascensiune a 
Colegiului Național de Comerț al 
ASEM, elevii grupelor MER-141 și 
MER-132, coordonați de profesoa-
ra Mariana Bulgac au prezentat, 
pe 20 octombrie, printr-un fl ash-
mob, specialitatea MERCEOLOGIE. 

Elevii au demonstrat modul 
de recepționare calitativă și can-
titativă a produselor de cofetărie, 
precum și sortimentul, caracteris-
ticile de calitate și defectele brân-

zeturilor, sub admirația colegilor și 
profesorilor. Prezentă la activitate 
managerul instituției, Lidia Pleșca 
a menționat: ”Mă bucur că am fost 
invitată la această activitate, m-am 
simțit ca  la un adevărat trening”.

În concluzie - elevii de astăzi, 
mâine - merceologi, sunt  cei care 
vor verifi ca calitatea și vor lupta 
pentru ea, fi indcă calitatea repre-
zintă siguranță. 

Mariana BULGAC,

profesor de grad II

 Pe parcursul lui septembrie și 
octombrie CIE a recrutat noi membri 
și  a oferit suport organizatoric mai 
multor activități studențești. Acestea 
sunt: Ziua dedicată prevenirii  suici-
dului;  Program artistic dedicat zilei 
ASEM;  Concurs - foto ,,Moldova mea” 
pe rețelele de socializare; Ziua mon-
dială a inimii, Ziua CNC - 72 de ani 
de activitate și multe alte activități 
la care au fost antrenați membrii CIE, 

coordonați  de directorul adjunct 
pentru educație, Svetlana Manuil. 

 Consiliul Instituțional al Elevilor 
este un mediu propice pentru au-
todezvoltarea tinerilor ingenioșilor 
care se implică activ și depun sufl et 
în tot ceea ce fac.  

Daniela PROFIR,

 președinta CIE CNC al ASEM

În cadrul Colegiului Național de Comerț al ASEM activează  Consiliul Instituțional al Elevilor (CIE),  structură 
de autoguvernare care are drept obiectiv sprijinirea  proiectelor și programelor socio-profesionale, promovarea 
dialogului dintre elevi și identifi carea problemelor acestora

TOAMNA DE AUR LA CNC

Pe 19 octombrie, în Republica Moldova este celebrată Ziua 
profesională a Juristului. Aceasta a fost instituită la data de 11 
Octombrie 2000, prin decretul președintelui Republicii Moldova.

 În această zi sunt felicitați cei care au o responsabilitate enor-
mă pentru protecția drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru 
formarea culturii juridice a societății și a respectului pentru lege.

Republica Moldova tinde să devină un stat de drept, bazat 
pe supremația legii. Respectarea legislației, jurisprudenței, atât 
în raporturile juridice interne, cât și cele externe depinde de 
specialiștii din domeniu.

În anul 1994, prin Hotărârea nr. 364 a Guvernului României, 
Ziua Justiției se sărbătorește, potrivit articolului 2 al acestei Hotă-
râri, în prima duminică a lunii iulie, respectiv la 3 iulie anul acesta.

Ziua Juristului este semnifi cativă pornind de la locul și rolul 
sistemului justiției într-un stat de drept. Marcarea acestei săr-
bători constituie o oportunitate de a da o apreciere eforturilor 
depuse de către juriști în munca deloc ușoară  și o ocazie în plus 
de a refl ecta asupra problemelor cu care se confruntă sistemul, 
pentru identifi carea soluțiilor care ar contribui la modernizarea 
și reformarea justiției.

Consolidarea Republicii Moldova ca stat independent, de-
mocrat și civilizat, prin asigurarea ocrotirii drepturilor și libertăţi-
lor fundamentale ale omului, armonizarea legislaţiei naționale cu 
acquis-ul comunitar, edifi carea și funcţionarea unui stat de drept 
sunt de neconceput fără participarea juriștilor profesioniști.

Profesia de jurist impune profesionalism, cunoștinţe te-
meinice, integritate, responsabilitate, demnitate și verticalitate. 
Aceste calităţi sunt imperative pentru garantarea și promovarea 
reformelor democratice, precum și pentru consolidarea statului 

de drept prin asigurarea supremației legii.
În perioada 17-25 octombrie a fost consacrată ziua Justiției 

Civile.
Elevii grupelor SER-151;TUR-154;TUR-152 și profesorii de la 

colegiu au participat la o activitate dedicat Zilei Juristului . Cei din 
grupele Tur-152;Ser-152 au participat la fl ash – mob organizat la 
Curtea Supremă de Justiție.

Cu prilejul zilei profesionale a lucrătorului din domeniul 
justiției  s-a organizat concursul gazetelor de perete, la care au 
participat elevii grupelor TUR și Servicii Hoteliere. Elevii au dat 
dovadă de cunoștințe profunde în domeniul jurisprudenței. 

Aliona S ALCUȚAN 

profesor de științe juridice,

magistru, grad didactic I.

ZIUA JURISTULUI

,,SĂ TRIUMFE DREPTATEA”
CALITATE ȘI SIGURANŢĂ

Scopul activității a fost de 
a promova modul sănătos de 
viață prin consumul de fructe și 
legume proaspete.

Organizatorii manifestației a 
fost profesoara de merceologie, 
Diana Voinesco împreună cu 
elevii grupelor anului II, COM-
151, COM-152. 
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Carpe Diem

Gastronomia este o artă, care creează 
competiție și rezultă excelență.

În acest sens, în perioada 20 –22 octom-
brie în orașul Harcov,Ucraina a  avut  loc cea 
de-a V-a ediție a Campionatului Gastronomic 
Internațional. Evenimentul s-a desfășurat în 
cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate 
„Shops & Restaurants”. Scopul campionatu-
lui constă în familiarizarea participanților cu 

bucătăriile altor popoare, îmbunătățirea si-
tuaţiei în domeniul alimentaţiei publice, prin 
creșterea competitivităţii produselor culinare 
și a serviciilor prestate, aducându-se, totoda-
tă, un plus de  prestigiu profesiei de bucătar. 

La campionat, care a  reunit bucătari și cofe-
tari din mai multe țări, precum: Rusia, Ucraina, 
Cipru, Croaţia, Palestina, Muntenegru, Turcia și 
Israel au participat și  echipa națională a Mol-
dovei, întrunind elevi de la Colegiul Național 
de Comerț, care sunt campioni naționali și 
internaționali ai mai multor Concursuri Culi-
nare - Nicolae David, Cristian Pitușcan, Grigore 
Buruiană. Astfel, elevii grupei TAP 132, sub în-
drumarea profesoarei de discipline tehnologi-
ce Coralia Babcenco și Președintele Asociației 
Culinarilor din Moldova, Ciobanu Elena au 
concurat cu echipe de juniori din alte țări, 
etalându-și   măiestria în arta gastronomică, 
la diferite categorii. Ca și în orice competiție, 
cea mai provocătoare a fost categoria ”Cutia 
Neagra”. La fi nal de campionat, elevii CNC au 
revenit acasă cu cinci medalii de argint și două 
medalii de bronz, diplomă de gradul II și III. În 

categoria ”Cea mai buna școală” și ”Cutia Nea-
gră” au obținut locul II, Cupa de Argint. 

 Participarea elevilor la eveniment a pre-
supus drept unul dintre cele mai valoroase 
schimburi de experiență în arta culinară. De 
asemenea, indicațiile și sfaturile juriului de spe-
cialitate, a  specialiștilor străini din domeniu au 
motivat echipa de la noi să se perfecționeze 
în continuare. La rândul lor, elevii s-au arătat 

interesați și siguri pe forțele proprii să partici-
pe și la alte competiții  culinare internaționale. 
Administrația Colegiului Național de Comerț al 
ASEM,  precum și Asociația Culinarilor din Mol-
dova și-au dat acordul de a sprijini elevii care se 
dedică în totalitate gastronomiei. 

Paul Bocuse, considerat ” Regele bucăta-
rilor ” din Franța, unul dintre cei mai renumiți 
gastronomi de talie mondială,  spunea : ”Când 
vrei să atingi excelența, trebuie să te antrenezi 
precum un sportiv de performanța, zi de zi, și 
să stăpânești la perfecțiune tehnicile de prepa-
rare pentru a putea scoate preparate demne 
de premiu, deoarece pe lângă emoțiile con-
cursului există o presiune imensă din partea 
concurenților, juraților, echipelor de suporteri 
care își susțin fi ecare candidatul. Din punct de 
vedere psihic trebuie să fi i puternic și bine an-
trenat”.

Coralia BABCENCO,

șef catedră ”Comerț , 

Merceologie, Tehnologie ”  

Activitatea de lansare a Firmelor de 
Exercițiu organizată tradițional de că-
tre Colegiul Naţional de Comerţ a fost 
desfășurată la 20 octombrie 2016 în in-
cinta ASEM. La eveniment au participat 
echipele FE „Big Life” SRL si FE „ExPro-
fGroup” SRL,  ghidate de coordonatorul 
FE, Natalia Lazarev.

Organizatorii activității au propus 
participanţilor următoarele obiective: 
dezvoltarea spiritului de echipa, posibi-
litatea de a fi  angajatul unei fi rme virtu-
ale, dezvoltarea spiritului antreprenorial 
printr-o metoda interactiva, o concepție 
modernă de integrare și de aplica-
re interdisciplinară a cunoștințelor, o 

abordare care asigură condiții pentru 
orientarea și aprofundarea practică a 
competențelor dobândite de elevi în 
pregătirea profesională, precum si do-
bândirea, verifi carea și aprofundarea 
cunoștințelor comerciale, formarea 
abilităților, a capacităților personale și a 
modurilor de comportament la toate as-
pectele din cadrul  întreprinderii, posibi-
litatea de a efectua tranzacții economice 
între Firmele de Exercițiu.

 După un cuvânt de salutare din par-
tea organizatorilor, s-a dat start pentru 
prezentarea Firmelor de Exerciţiu. „Ma-
nagerii” acestora au prezentat activi-
tatea fi rmelor de exercițiu, „angajații” 
prezentat oferta legata de activitatea 
fi ecărei fi rme, „contabilii” au efectuat 
tranzacții cu alte fi rme de exercițiu.

Activitatea a derulat productiv, foar-
te activ, utilizând metode interactive, cu 
implicarea elevilor de la Colegiul Naţi-
onal de Comerţ al ASEM în calitate de 

,,Antreprenorii nu se nasc, ci se se 
dezvoltă în timp. Din acest punct de 
vedere, fi ecare trebuie să înţeleagă că 
nimeni nu s-a născut învăţat, nimeni 
nu s-a născut antreprenor, și că prin 
urmare calităţile necesare unui antre-
prenor de succes trebuie învăţate și 
trebuie educate, iar rezultatele vin cu 
studiu și cu experienţa”, spunea un om 
de afaceri.

Pentru a dezvolta abilităţile an-
treprenoriale ale tinerilor este nece-
sar de a încuraja o schimbare reală a 
mentalității lor cu privire la capacita-
tea fi ecărei persoane de a răspunde 
la necesităţile actuale și viitoare ale 
pieţei forţei de muncă și aceasta înce-
pe, în primul rând, prin insufl area unui 
spirit antreprenorial încă din primii ani 
de studii.

Dezvoltarea spiritului antrepreno-
rial nu poate fi  limitat doar la activităţi 
de instruire. În acest context, pe data 

de 23 septembrie 2016, la Colegiul 
Naţional de Comerţ al ASEM, a fost or-
ganizată o masă rotundă cu genericul: 
,,Identifi carea celor mai efi ciente surse 
de fi nanțare a activității antreprenori-
ale” cu grupe de elevi de la specialită-
ţile: Contabilitate, Servicii hoteliere și 
Tehnologia produselor alimentare.

Ca invitați la eveniment au fost 
prezenți: doamna Mândru Tatiana – 

specialist în comunicare și manage-
mentul cunoașterii din cadrul unității 
consolidate pentru implementarea 
programelor IFAD din cadrul Ministru-
lui Agriculturii și Industriei Alimentare 
și domnul Becciev Andrei – tânăr api-
cultor și director al Centrului de Busi-
ness din orașul Ialoveni.

Reprezentanta Ministerului Agri-
culturii și Industriei Alimentare, doam-

na Mândru Tatiana a vorbit cu partici-
panţii la eveniment despre condițiile 
de obținere a investițiilor străine 
pentru a dezvolta un business la noi 
acasă, cât și despre programele IFAD, 
ce efectuează fi nanţare directă prin 
acordarea împrumuturilor și granturi-
lor la condiţii avantajoase, precum și 
atrage resursele de fi nanţare pentru 
realizarea proiectelor iniţiate de către 
acest program.

Tânărul apicultor Becciev Andrei 
din orașul Ialoveni este unul din be-
nefi ciarii programul IFAD. Acesta le-a 
comunicat tinerilor despre cum a re-
nunţat la viaţa de birou pentru a duce 
un trai mai bun și mai sănătos în me-
diu rural. „La mine, totul a pornit ca o 
tradiţie”, spune el, bunicul lui fi ind dea-
semenea apicultor. Ceea ce a pornit ca 
o pasiune, a devenit, în scurt timp, o 
afacere de succes situată în satul Bar-
dar, pe o suprafaţă de 5 ha.

Pentru a-și vedea visul împlinit, 
tânărul antreprenor a apelat la Asoci-
aţia Obștească., ,,ProRuralInvest” care 
l-a ghidat pe parcursul inițierii aface-
rii, precum și i-a sugerat modul corect 
de investire a banilor proprii și a celor 
obținute din programul IFAD.

Organizatorii spun că scopul des-
fășurării acestor mese rotunde este de 
a inspira elevilor spiritul antreprenori-
al și de a insufl a acestora încrederea în 
forțele proprii. Astfel se poate de afi r-
mat că performanțele ce le vor obţine 
astăzi va fi  experiența lor de mâine.

Acest eveniment a fost realizat de 
cadrul profesoral al Colegiul Naţional 
de Comerţ al ASEM și anume: Ren-
checi Diana și Martînov Elena.

 

Elena MOVILEANU,

profesoară la discipline 

economice

PROMOVAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL  
FACTOR CHEIE ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII FIECĂRUI ELEV

ELEVII CNC  C AMPIONI NAŢIONALI ȘI INTERNAŢIONALI 
LA CONCURSURILE GASTRONOMICE

DE LA TEORIE LA PRACTICĂ 
PRIN FIRMA DE EXERCIŢIU

angajați ai Firmelor de Exercițiu FE „Big 
Life” SRL si FE „ExProfGroup” SRL.

Etapele activităţii au fost: amena-
jarea si prezentarea standului fi rmei de 
exercițiu, prezentarea ofertei, prezenta-
rea activității și tranzacțiile.

Coordonatorii Firmelor de Exercițiu 
au mulţumit tuturor participanţilor , 
precum și au încurajat tinerii în activi-
tăţile practice, și-au exprimat dorinţa 
faţă de participanţi - pentru cooperare 
și implicare activă în activităţile fi rme-
lor reale, să-și manifeste interesul faţă 
de realizările lor pentru a spori nivelul 
de pregătire a specialiștilor în cadrul fi r-

melor de exerciţiu din Colegiul Naţional 
de Comerţ al ASEM. Firma de Exercițiu 
este unitatea de curs la libera alegere, 
introdusă în planul de învățământ pen-
tru instituțiile de învățământ profesio-
nal tehnic post secundar din Republi-
ca Moldova și sprijinite de Ministerul 
Educației al R. Moldova.

Camelia LUPAȘCO,

Natalia LAZAREV,

profesor Marketing, 

grad didactic superior, 

coordonator FE
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CARIERE

M A S Ă   R O T U N D Ă: M A S Ă   R O T U N D Ă: 
”DEZVOLTAREA CONTABILITĂŢII ”DEZVOLTAREA CONTABILITĂŢII 
ȘI A PROFESIEI CONTABILE ȘI A PROFESIEI CONTABILE 
ÎN CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII ÎN CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII 
ACORDULUI DE ASOCIERE ACORDULUI DE ASOCIERE 
REPUBLICA MOLDOVA  REPUBLICA MOLDOVA  
UNIUNEA EUROPEANĂ”UNIUNEA EUROPEANĂ”

Cu acest generic, catedra ”Con-
tabilitate și audit”, pe data de 15 
septembrie 2016 a organizat o  
masă rotundă, la care au participat 
peste 50 de cadre didactice din 
ASEM, USM, UCCM, ULIM și alte 
instituții de învățământ universitar 
și preuniversitar, precum și directori 
fi nanciari, contabili-șefi  din sectorul 
real al economiei. Evenimentul a 
fost consacrat aniversării a 25-a de 
la fondarea ASEM. 

Masa rotundă a fost deschisă de 
către șef-catedră ”Contabilitate și 
audit” dr. conf. univ. Angela Popo-
vici, care a menționat importanța 

dezvoltării contabilității și a profe-
siei contabile în contextul asocierii 
Republicii Moldova la Uniunea Eu-
ropeană (UE). 

În cadrul mesei rotunde au 
fost supuse discuțiilor două su-
biecte principale: Armonizarea 
legislației naționale în domeniul 
contabilității cu Directivele UE; 
Rolul și locul profesiei contabile 
în societatea contemporană.

În cadrul primului subiect ”Ar-
monizarea legislației naționale în 
domeniul contabilității cu Directi-
vele UE”, dl Artur Vîrtosu, deținător 
al certifi catului ACCA, elaborator al 
proiectului noii Legi a contabilității, 
director fi nanciar al companiei 
„EFES-VITANTA”, a prezentat pro-
iectul noii Legi a contabilității, care 
a fost elaborat cu suportul Băncii 

Mondiale în conformitate cu Direc-
tiva UE privind contabilitatea. Spre 
deosebire de legea actuală, în pro-
iectul noii legi a contabilității sunt 
stabilite cerințe distincte de rapor-
tare fi nanciară pentru patru catego-
rii de entități: Micro; Mici; Mijlocii; 
Mari.

Conform proiectului noii legi a 
contabilității, în funcție de catego-
riile și necesitățile informaționale 
pentru entitățile care aplică Stan-
dardele Naționale de Contabilita-
te (SNC) sunt prevăzute trei seturi 
de situații fi nanciare: Prescurtate 
(Bilanțul prescurtat; Situația de 

profi t și pierdere prescurtată; Nota 
explicativă); Simplifi cate (Bilanțul 
simplifi cat; Situația de profi t și pier-
dere simplifi cată; Nota explicativă); 
Complete (Bilanțul; Situația de pro-
fi t și pierdere; Situația modifi cărilor 
capitalului propriu; Situația fl uxuri-
lor de numerar; Notele la situațiile 
fi nanciare).

Totodată, entitățile de interes 
public vor fi  obligate să întocmeas-
că situații fi nanciare conform Stan-
dardelor Internaționale de Raporta-
re Financiară. 

În proiectul noii legi, se conține 
un compartiment privind situațiile 
fi nanciare consolidate, care vor fi  
obligatorii pentru grupurile mari de 
entități. 

Noua lege a contabilității va in-
tra în vigoare la 01 ianuarie 2018. 

Până la această dată, Ministerul 
Finanțelor al Republicii Moldova va 
ajusta SNC existente cu prevederile 
Directivei UE și va elabora un nou 
SNC ”Prezentarea situațiilor fi nanci-
are consolidate”. 

Informația referitoare la su-
biectul ”Rolul și locul profesiei 
contabile în societatea contem-
porană” a fost prezentată de către 
dl Alexandru Nederiţa, prof. univ., 
dr. hab., catedra ”Contabilitate și 
audit”, ASEM, care a menționat 
importanța, necesitatea și oportu-
nitatea organizării mesei rotunde. 
Dl A. Nederița a propus pentru 
discuții următoarele probleme 
principale aferente profesiei conta-
bile: Statutul profesiei contabile și 
rolul acesteia în societate; Cerințele 
față de specialiștii în domeniul 
contabilității și responsabilitățile 
acestora; Avantajele și dezavanta-
jele profesiei contabile și perspec-
tivele dezvoltării acesteia în viito-
rul previzibil. 

În discuțiile subiectelor exami-
nate au participat P. Tostogan, E. Ta-
ban, A. Graur, M. Ratcov și alții. 

Participanții la masa rotun-
dă au adresat raportorilor mul-
tiple întrebări – sugestii privind 
perfecționarea proiectului Legii 
contabilității precum și dezvol-
tarea profesiei contabile, inclusiv 
privind modernizarea sistemului 
de învățământ universitar și preu-
niversitar. Aceste propuneri vor fi  
generalizate și transmise Ministeru-
lui Finanțelor al Republicii Moldova 
drept recomandări de perfecționare 
a proiectului noii Legi a contabilității 
și altor acte normative.

La fi nele evenimentului doam-
na A. Popovici șef-catedră ”Conta-
bilitate și audit” a menționat necesi-
tatea petrecerii unor astfel de mese 
rotunde – întruniri în mod regulat 
pentru examinarea problemelor 
existente în procesul de pregătire a 
specialiștilor, precum și formularea 
unor recomandări de perfecționare 
a Cadrului normativ în domeniul 
contabilității.

Angela POPOVICI

Dragă cititor, sperăm că 
atunci când ai aplicat la facul-
tate erai conștient de faptul că 
cunoștințele și competențele pe 
care urmează să le acumulezi pe 
parcursul studiilor îți vor fi  de fo-
los în construirea carierei viitoare.  
Și dacă tot ai luat o decizie asu-
pra domeniul profesional în care 
vreai să activezi în continuare 
(benevol sau sub presiunea celor 
apropiați), e bine să cunoști unele 
lucruri care te vor ajuta în conti-
nuare să-ți construiești o carieră 
de succes. 

Îți vom oferi în continuare un 
șir de sfaturi, care, sperăm, te vor 
ajuta să decizi despre cum să-ți 
administrezi timpul pe durata 
studenției. Dar pentru început să 
vedem ce vor angajatorii de la un 
tânăr specialist. Rezultatele son-
dajului „Cum sunt percepuţi tine-
rii specialiști de către angajatori?”, 
realizat de, în perioada ianuarie-
februarie 2016, arată că cele mai 
importante trei așteptări ale an-
gajatorilor faţă de tinerii specia-
liști sunt: 

1. Să fi e orientați spre rezulta-
te;

2. Să demonstreze interes față 
de dezvoltarea profesională și 
personală;

3. Să fi e capabili să asimileze 
cunoștințele necesare jobului în 
timp scurt.

Acest lucru indică asupra 
faptului ca  angajatorii își do-
resc tineri motivaţi  să lucreze 
în domeniu, care știu să-și fi xeze 
obiective și să-și mobilizeze în-
treg potențialul deținut pentru a 
le atinge, fl exibili și dornici de a 
investi în dezvoltarea sa. În același 
timp, rezultatele sondajului de-
monstrează că la etapa de recru-
tare, angajatorii vor ca candidaţi 
să vină și cu un background teo-
retic specifi c domeniului de lucru, 
care îi va ajuta să asimileze mult 
mai ușor cunoștinţele practice.

Chiar dacă o bună parte din-
tre tinerii specialiști care pășesc 
pentru prima dată pe piața 
muncii susțin că este foarte difi -
cil să-ți găsești un job neavând 
experiență, 95% dintre companiile 
care au participat la sondaj susțin 
că sunt gata să angajeze specialiști 
tineri, care abia au ieșit de pe băn-
cile facultății, însă aceștea trebuie 
să corespundă cerințelor înaintate 
de către angajator. 

 Astfel, pentru a evita refuzuri-
le din partea angajatorilor la eta-
pa de selecție, este bine să știi că 
pregătirea profesională cântăreș-
te foarte mult în construirea cari-
erei, în același timp, pentru un an-
gajator nu este sufi cient să ai doar 
o situație academică excelentă, 
mai este necesar să demonstrezi 
că deții competențe și abilități 
care vor contribui la dezvoltarea 
companiei pentru care urmează 
să lucrezi.  

Deci, ce trebuie să facă un 
student pe durata facultății pen-
tru a corespunde așteptărilor an-
gajatorilor? Specialiștii în Career 
coaching vin cu un șir de sfaturi 

în acest sens. Iată ce TREBUIE și ce 
NU TREBUIE să faci pentru a do-
bândi abilitățile și competenţele 
potrivite:

 De dorit:

 Să îţi alegi încă de la început 
domeniul care te atrage cel 
mai tare și să investești în 
perfecţionarea abilităţilor și 
competenţelor strict în acel 
domeniu; 

 Să fi i fl exibil, deschis, curios 
și să fi i în mod constant pre-
ocupat de a-ţi crește nivelul 
de pregătire profesională;

 Să nu privești cu superfi ci-
alitate studiile și perioadele 
de practică obligatorie;

 Să arăţi curiozitate și interes, 
seriozitate, disponibilitate 
și să fi i sufi cient de motivat 
pentru a face primii pași în 
carieră;

 Să-ţi îmbunătăţești compe-
tențele de comunicare pre-
cum și să-ţi perfecționezi ni-
velul de cunoașterea a mai 
multor limbi străine;

 Să știi cum să te integrezi 
într-o echipă și să conlucrezi 
efi cient cu colegii;

 Să îţi exersezi orientarea că-
tre rezultate și abilitatea de 
a rezolva probleme;

 Să te implici în cât mai mul-
te activităţi extra-curriculare 
și să faci voluntariat.

De evitat:

 Să nu-ţi supraevaluezi com-
petenţele câștigate în tim-
pul anilor de studiu și să nu 
le consideri sufi ciente, refu-
zând alte programe de dez-
voltare profesională;

 Să nu te blochezi în restric-
ţiile mediului academic, fără 
a-ţi putea transfera aptitudi-
nile și competenţele după 
tranziţia în mediul profesi-
onal;

 Să nu aplici la poziţii care nu 
au legătură cu pregătirea ta - 
reorientarea profesională nu 
se întâmplă fără o baza edu-
caţională foarte bine clădită;

 Să nu insiști să treci peste 
etape, considerând că iești 
pregătit pentru provocări 
mai mari; 

 Să nu fi i infl exibil în momen-
tul în care decizi să pui baze-
le unei cariere - așteptările 
din timpul facultăţii nu se 
pliază întotdeauna pe rea-
litatea de pe piaţa forţei de 
muncă.

Sperăm că ai conștientizat, 
că pentru a păși cu dreptul în ca-
rieră după absolvirea facultății, 
este necesar să deții cunoștințe 
și abilități în care să ai încredere. 

Mult succes în carieră!
... și nu uita... Cunoașterea 

îţi dă putere, caracterul îţi dă 
r espect!

CENTRU DE GHIDARE ÎN CARIERĂ AL ASEM

CUM TREBUIE SĂŢI PETRECI CUM TREBUIE SĂŢI PETRECI 
STUDENŢIA PENTRU A PĂȘI STUDENŢIA PENTRU A PĂȘI 
CU DREPTUL ÎN CARIERĂCU DREPTUL ÎN CARIERĂ
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SPORT

JOCURI BALCANICE LA ATLETISMJOCURI BALCANICE LA ATLETISM

Activitatea privind promovarea imaginii 
Academiei o desfășoară nu numai sportivii și 
selecţionatele ASEM, dar și profesorii catedrei, 
care sunt sportivi activi și participă la competiţii 
naţionale și internaţionale la probele de atle-

tism și badminton. 
Iată cu ce performanţe ne mai putem mân-

dri!
În perioada 23-25 septembrie  Daria Le-

viţchi, antrenorul selecţionatelor de atletism 
(f ) și nataţie (f ) ASEM, lector superior și Lud-
mila Istrati, arbitru de categorie naţională 
de aerobică, lector universitar, de la catedra 
Educaţie Fizică și Sport au participat la Jocu-

rile Balcanice de „Master-class” la proba de 

atletism, desfășurate în localitatea Novisad 

din Serbia. 
Astfel,  Daria Leviţchi s-a ales cu locul 3 

– la lansarea discului și locul 2 – la aruncarea 
suliţei iar Ludmila Istrati a ocupat locul 2 la 
alergare la distanţa de 100  m și locul 2 – la lan-
sarea discului.

Totodată, Daria Leviţchi și Ludmila Istrati 

sistematic participă la turneele internaţionale 
la proba de badminton și bucură ASEM –ul cu 
trofeele obţinute. 

 Daria LEVIŢCHI,

 catedra Educaţia Fizică 

şi Sport

BANCURI:BANCURI:
***

Profesorul vroia s-o treacă la examen pe 
Gina, o frumoasă studentă de la economie, 
deși nu știa teoria lui Smith.

– Îţi pun 5 dacă știi care îi era prenumele!
– ?
– Cum îl cheamă pe primul om? 
– Petrică.

***
Un student, este chemat de decan:
- Ai fost văzut azi-noapte în căminul fe-

telor. Pentru asta, trebuie să plătești, con-
form regulamentului, o amendă de 100 de 
lei. Dacă mai ești prins o dată, suma se du-
blează și așa mai departe...

- Domnule decan, dacă achit în avans 
pentru tot semestrul, oferiți vreun discount?

***
Un student plin de sine îi spune colegu-

lui său: - Peste câţiva ani, oamenii, uitându-
se la clădirea facultăţii, vor zice: „Aici a învă-
ţat Pavliuc”. O voce din decanat: - Dacă nu-ţi 
lichidezi restanţele, oamenii vor vorbi astfel 
începând cu luna următoare!

***

- Tinere, explodează profesorul, e a treia 
oară când te apreciez cu nota patru.

 De ce nu te apuci de învăţat? Din câte 
știu, nimeni n-a murit învăţând! 

- Știu, zice studentul, dar mai bine nu 
risc.

***
La examen. 
Profesorul: - Ce organ al corpului ome-

nesc reprezintă simbolul dragostei? 
- La bărbat sau la femeie?, întreabă o stu-

dentă. 
- Of, Doamne, oftează profesorul, pe tim-

pul meu era pur și simplu inima.  

***
- La examen e ca la teatru, zice profeso-

rul. Eu reprezint spectatorii, dumneata pe 
interpretul principal. 

- Domnule profesor, nu putem să înce-
pem până nu apare și sufl eurul.

***
În timpul examenului, profesorul îl în-

treabă pe studentul crispat: 
- De ce ești așa speriat? Ţi-e frică de în-

trebările mele? 
- Nu, domn’ profesor! Mă tem de răspun-

surile mele.

Sezonul sportiv pentru 
selecționata ASEM la tenis de masă 
a început cu succes la competiția 
consacrata 70  ani  a USM, în cadrul 
căreia  echipele  au  dat dovadă  de  
măiestrie.

 ASEM s-a clasat: 
Pe locul II - echipa fete  t/masă 

(MIHAELA RADU, Con 141; ANA 
TROIAN, Con-153 și VALERIEA PUN-
TEA, D-132) și echipa bărbați t/
masă (GHEORGE LITOVCENCO, D 
131; IURII VRABIE, DA 151; MARI-
NEL PATFENE, FB-145 și IGOR SELI-
VESTRU, CON ).   Selecționata ASEM 
la tenis de masă este antrenată de 
către maestru în sport,  lector uni-
versitar la catedra Educați e Fizică și 
Sport, VALENTINA FERARU.

COMPETIŢIE COMPETIŢIE 
LA TENIS DE MASĂLA TENIS DE MASĂ
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DIVERTIS

Alina, cum se face că o studentă 
face economie are o pasiune atât de 
artistică? Cum ai acceptat provocarea 
handmade-ului?

Am iubit dintotdeauna să creez 
ceva, însă fi ind o fi re căreia îi plac provo-
cările, am hotărât să-mi demonstrez că 
pot crea o conexiune reușită între eco-
nomie și artă.

Provocarea handmade-ului a înce-
put încă din liceu, după ce mi-am făcut 
un guleraș din mărgelușe. Una dintre co-
legele mele a rămas fascinată de el și m-a 
rugat să îi fac și ei unul asemănător. Cred 
că acela a fost primul imbold de a-mi 
transforma hobby-ul într-o mică afacere.

Deoarece clienții sunt cei mai buni 
ambasadori ai meșterilor handmade, 
cine sunt clientele care aleg creațiile 
tale; care este profi lul lor?

Clientele mele sunt persoane care 

fac parte din domenii foarte variate, 
începând de la fashion bloggerițe, la fe-
mei de afaceri. Pe multe dintre ele din 
păcate nici nu reușesc să le cunosc, pen-
tru că se afl a în diferite țări ale lumii.

Ce accesorii extrem de actuale re-
comanzi fashionistelor pentru acest 
sezon?

După cum deja ați observat, cho-
ker-ele sunt cele mai căutate accesorii 
ale momentului. De asemenea, un trend 
care chiar îmi place este să porți un sin-
gur cercel sau cercei asimetrici, diferiți. 
Îți conferă un aspect ușor dezordonat, 
dar cu siguranță atrage priviri. Aș mai 
puncta și o noutate la capitolul brățări: 
în sezonul toamnă-iarnă 2016-2017 se 

poartă brățări statement peste mănuși.
Cum reușești să îți găsești timp 

pentru creație?
În general, sunt o persoană destul 

de organizată, ceea ce mă ajută să îmi 
împart timpul în așa fel, încât să reușesc 
tot ce mi-am propus. Dar mai există un 
factor care mă infl uențează mult: hand-
made-ul pentru mine nu este un efort, 
așa că imediat ce scap de obligațiile zil-
nice, mă așez la masa de lucru pentru a 
mă odihni muncind.

Ce ai învățat despre senzualitatea 
femeilor, de când te dedici creației de 
accesorii?

Am învățat un lucru extrem de pre-
vizibil: femeia chiar iubește să se simtă 
senzuală. Și zic „să se simtă” anume da-
torită faptului că dacă nu se simte ea 
astfel, nu o va face nimeni. Atunci când 
poartă ceva ce îi place, devine punctul 
de reper. Încrederea în sine pe care o 
emană, e simțită de toată lumea.

Ce nume poartă accesoriile dante-
late, destinate zonei decolteului și care 
e rolul lor?

Eu le numesc „accesorii pentru 
corp”. Și dacă tot vorbeam de senzua-
litate… Femeia iubește să arate totul 
și totodată nimic. De aceea am și creat 
un asemenea accesoriu. Este un detaliu 
care, la prima vedere, nu are sens, însa 
în combinație cu o bluză amețitor de 
decoltată, îți oferă acel aspect senzual, 
dantela însăși fi ind criteriul de bază.

Cine sunt oamenii cărora ai dori să 
le mulțumești pentru inspirație, spri-
jin și curaj? Le poți lăsa un mesaj pe 
această cale.

Prima persoana căreia îi mulțumesc 
pentru tot succesul meu actual este 
mama mea. Ea a fost persoana care m-a 
susținut și mă susține în continuare, atât 
din punct de vedere fi nanciar, cât și mo-
ral. Apoi este iubitul meu, care în ciuda 
faptului că este băiat, mă ascultă mereu 
cu interes, când îi povestesc despre pla-
nurile mele grandioase în materie de 
bijuterii. Și nu în ultimul rând clientelor 
mele… pentru că anume ele sunt moti-
vul pentru care creez și mă dezvolt zilnic. 

Sursa: www.ea.md
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Accesoriile handamade vorbesc întotdeauna despre au-

tori, ori calitatea, mesajul și materialele folosite sunt oglin-

da celui care le meșterește. Pe Alina Druță o citești în fi ecare 

centimetru de dantelă sau mărgea prinsă acolo unde simte 

autoarea. Impresionant e că pentru Alina, handmade-ul nu re-

prezintă un efort, ci un mod de relaxare și împlinire. Studiază 

la ASEM și ne-a vorbit despre seducția feminină, care, deseori, 

se afl ă la distanța de doar un accesoriu!
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